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O imagine din helicopter a Bucureștiului nostru drag
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Proletari clin toate țările, unîți-vă!
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Vizita
lui N. S. Hrușciov

Infloritoarea
noastră capitală

cel mai mare și 
țării, capitala pa-

Bucureștiul, 
frumos oraș al 
triei noastre dragi, sărbătorește 
590 ani de existență documen
tară.

Orașul încărcat de veacuri în- 
tîmpină măreața aniversare cu o 
tinerețe clocotitoare de energie 
creatoare, de avîntul constructiv, de 
bucuria unei vieți noi în care, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romin, ii ele cele mai frumoasa 
ale omului care muncește, prind tot 
mai mult viață 
făptuiesc.

Bucureștiul a 
și sub regimul 
resc. In anul 1941 populația lui 
se ridica deja la 992.536 locuitori. 
Dar cită diferență este între Bucu
reștiul din regimul burghezo-mo- 
șieresc și Bucureștiul de azi, Biicu- 
reștiul socialist 1

Schimbările revoluționare petre
cute în anii puterii populare în 
țara noastră au deschis Capitalei, 
ca și tuturor orașelor și satelor pa
triei, posibilități și perspective de 
progres de neconceput în vechile 
condiții.

Să aruncăm, de pildă, o privire 
asupra industriei bucureștene.

Anul acesta, în 1959, capitala 
a realizat numai în două luni o 
producție egală cu producția in
dustrială a sa în întreg anul 1938.

Această cifră impresionantă prin 
ea însăși, nu spune încă totul, ea 
arată doar caracterul impetuos al 
creșterii producției industriale 
bucureștene, amploarea ei, dar nu 
scoate în relief marile schimbări 
calitative petrecute în industria 
capitalei noastre.

Intr-adevăr, sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc deși mai dezvol
tată decît în celelalte orașe, in
dustria Bucureștiului era slabă și 
purta pecetea înapoierii economice 
și tehnice în care era ținută țara 
de către moșieri și capitaliști. In 
cele mai multe din întreprinderi 
utilajul era sărac, învechit, uzat; 
procesele cele mai grele ale mun
cii nu erau mecanizate iar adesea 
ca, de pildă în întreprinderile 
de tăbăcărie, pielărie etc., nu erau 
mecanizate nici măcar procesele de 
bază, ele desfășurîndu-se manual. 
Totodată, sub regimul burghezo- 
moșieresc, Bucureștiul nu a avut 
o industrie de mașini-unelte mo
derne, de utilaj electroenergetic 
și electrotehnic — acestea se im
portau ; nu a avut o industrie de 
automobile — și ele se importau ; 
nu a avut o industrie de ma. 
șini agricole — acestea pînă și 
din import erau aduse rar, iar 
atunci aparțineau moșierilor și 
chiaburilor.

N. N. Constantinescu

anii industrializării socia-

adevărată, se în-

fost un oraș mare 
burghezo-moșie-

In
liste, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Rom n, in
dustria bucureșteană s-a schimbat 
radical. In anii puterii populare 
au fost construite în Capitală 57 
întreprinderi industriale și secții 
noi. Totodată vechile fabrici și 
uzine au fost lărgite și reutilate 
cu mașini și instalații moderne. 
Numai din 1950 pînă în 1958, in
dustria constructoare de mașini și 
de prelucrare a metalelor a cres
cut la 493 la sută. Bucureștiul a 
început să producă mașini-unelte, 
motoare electrice, mașini și utilaje 
agricole, autobuse, troleibuse, au
toutilitare ș.a.m.d. contribuind în
tr-o măsură crescîndă la indus
trializarea și electrificarea tuturor 
regiunilor țării, la modernizarea 
transporturilor rutiere, la înzestra
rea tehnică a agriculturii cu cele 
mai diferite mașini agricole mo
derne. Este grăitor, de pildă, că 
întreaga noastră producție de 
combine cerealiere și de semănă
tori de cereale cu tracțiune me
canică este dată de industria 
bucureșteană. Numai în 1958 
Bucureștiul a produs pentru agri
cultura țării noastre 5.901 com
bine cerealiere și 4.496 semănă
tori de cereale cu tracțiune meca
nică, dînd astfel țărănimii mun
citoare un ajutor de neprețuit.

Pe linia sporirii producției în
treprinderilor constructoare de ma
șini și de prelucrare a metalelor 
este demn de subliniat că în 1958 
marile Uzine „23 August", dădeau 
o producție ce reprezintă 212 la 
sută față de cea din 1950, că pro. 
ducția pe anul 1958 a Uzi
nelor „Tudor Vladimirescu" a 
reprezentat 529 la sută față de 
cea din anul 1953 (anul intrării 
lor în funcțiune), iar Uzinele de 
mașini agricole „Semănătoarea" au 
produs în 1958 de peste 20 ori 
mai mult decît în anul 1950.

Mari sînt succesele obținute și 
în domeniul industriei producă
toare de 
de 1950, în anul 1958 producția 
industriei 
prezenta 
fecțiilor 209 la sută, 
pielăriei, blănăriei și 
tei 215 la sută, iar a 
limentare 206 la sută

Ca urmare a acestei creșteri, 
Bucureștiul dă aproximativ trei 
sferturi din producția de țesături 
de mătase a țării, un sfert din 
producția de țesături de bumbac, 
aproape jumătate din producția de 
ulei comestibil ș.a.m.d. Cît pri
vește produsele electrotehnice de

Muncitoresc Romn, in-

bunuri de consum. Față

textile din București re-
186 la sută, cea a con- 

a industriei 
încălțămin- 

industriei a- 
et:.

La fîntînă
Feto: A. CONSTANTINESCU

larg consum, este grăitor faptul 
că numai în anii 1954—1958 Bucu- 
reștiul a dat populației țării o 

de aparate dejumătate de milion 
radio.

Creșterea masivă 
nomice a Capitalei 
neral a! dezvoltării 
celerà te a țării a 
furi de întreprinderile industriale 
din diferitele regiuni ale patriei 
noastre, industria Bucureștiului să 
fie astăzi o industrie care ni nu
mai că participă într-o măsură 
foarte însemnată la acoperirea 
necesităților interne ale țării de 
mașini, motoare, instalații indus
triale și articole de larg consum, 
dar și exportă o mare varietate de 
mijloace mecanice de producție ca 
și de articole industriale de con
sum.

Pentru asigurarea unei aseme
nea dezvoltări accelerate a pro
ducției industriale a Capitalei regi
mul democrat popular a dus o

a puterii eco- 
pe fondul ge- 
economice ac- 
făcut ca a'ă-

(Continuare in pag. 2-a)

1459-1959
Bucureștiul 
la 500 de ani

Spectacol de gala închinat aniversarii 
a WO de ani de existența 

a Bucureștiului
Sîmbătă seara, la Teatrul de 

Operă și Balet al R. P. Romîne a 
avut loc un spectacol de gală în
chinat aniversării a 500 de ani de 
existență a Bucureștiului.

Au participat Ștefan Voitee, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Florian 
Dănălache, prim secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R., Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al " 
membri ai C. C. al 
niștri, conducători ai unor institu
ții centrale de stat și obștești, aca
demicieni, oameni de artă și cul
tură, președinți ai comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare din 
principalele orașe ale țării, oa
meni ai muncii.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice 
București și alți 
lui diplomatic.

La spectacolul 
prezenți oaspeții 
invitați să participe la sărbătorirea

Capitalei,
P.M.R., mi-

acreditați la 
membri ai corpu-

de gală au fost 
de peste hotare

a 500 de ani de la prima men. 
țiune documentară despre existența 
orașului București, membrii delega
ției grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Franța-Romî- 
nia în frunte cu Eugène van der 
Meersch, vicepreședinte al Adună
rii Naționale Franceze, care ne vi
zitează țara, delegații la lucrările 
Colocviului internațional de civi
lizații, literaturi și limbi romanice 
ce s-au desfășurat în Capitală.

La spectacol și-au dat concursul 
Ansamblul de folclor și orchestra 
de muzică populară al Sfatului 
Popular al Capitalei, orchestra de 
muzică populară „Barbu Lăutaru" 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine și 
soliști de muzică populară.

Programul a cuprins cîntece re. 
voluționare și de masă, melodii de 
muzică populară romînească, arii 
din opere, suite de dansuri popu
lare din diferite 
balet.

Spectacolul s-a 
deosebit succes.

regiuni ale țării,

bucurat de un

(Agerpres)
■
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Cum
Cînd ai 20 și ceva de ani nu 

te poți împăca cu mediocritatea, 
nu te poți împăca cu o viață al
cătuită din renunțări. O astfel 
de viață e de neconceput pentru 
un tinăr înaintat, crescut și edu
cat de partid. Curajul și tinere
țea intră în viață braț la braț.

Am citit de curlnd în ziar 
articolul intitulat: „Cînd îți lip
sesc curajul și fermitatea". Par- 
curgînd rindurile articolului am 
înțeles că pe bună dreptate se 
întreba autorul cum ar proceda 
Achim pus în fața unei situații 
în care i s-ar cere dovada spi
ritului de sacrificiu ?

Pentru că viața te poate pune 
într-adevăr în fața unor situații 
cînd fără bărbăție, fără curaj, 
izvorite dintr-un sincer și pro
fund atașament pentru cauza 
partidului nostru, nu te poți des
curca cu cinste și demnitate. 
Citind articolul „Cind îți lip
sesc curajul și fermitatea" mi-au 
venit în minte citeva întîmplări 
din viața tinerilor din schelele 
petrolifere ale Olteniei și m-am 
giridit, nu fără strîngere de ini
mă, ce s-ar fi întimplat dacă 
acei băieți ar fi semănat cu 
Achim.

★
Schimbul se Isprăvise de aproa

pe două ceasuri. Constantin Cio
bani:, luat cu treburile, nici ni 
observase că trecuse timp cam 
mult de cind trebuia să plece 
acasă. Deodată auzi semnalele 
de alarmă ale sirenei parcului 
de control care se afla in apro
piere și a pornit-o în goană 
către parc. Aici, deasupra se-

in Statele Unite
Hrușciov a sosit la

19. — Trimisul 
C. Răducanu, 

transmite : Sîmbătă 19 septembrie, 
N. S. Hrușciov și persoanele care-l 
însoțesc au început vizita de trei 
zile în statul California, fiind 
oaspeții oficialităților din Los An
geles, oraș cu cea mai mare supra
față din Statele Unite și înscris ca 
al cincilea oraș american ca număr 
de locuitori (2.500.000). Cunoscind 
o mare dezvoltare cu începere de 
la sfirșitul secolului trecut, Los An
geles este astăzi un important cen
tru al industriei aeronautice și 
petrolifere, mare port comercial la 
Oceanul Pacific și, după cum este 
bine cunoscut, reședința marilor 
companii americane producătoare 
de filme.

Așezat într-o pitorească regiune 
intre lanțul sudic al munților 
Sierra Nevada și coasta Oceanului 
Pacific, cu un climat blind și o 
floră bogată în care domină plan
tele subtropicale, marele oraș în 
înfățișarea sa de astăzi reflectă 
procesul asamblării unor vechi o- 
șezări răspindite pe țărmul Pacifi
cului încă de la sfirșitul secolului 
al XVlII-lea.

Primul din avioanele care au 
transportat de la New York pe cei 
300 de ziariști care însoțesc pe 
N. S. Hrușciov a parcurs în timpul 
nopții cei aproape 4000 km. care 
despart New Yorkul de coasta Pa
cificului, ajungind în zorii zilei la 
Los Angeles (ora 7 Los Angeles 
adică ora 16 București).

Alți 200 de ziariști din Califor
nia și-au făcut acreditarea pentru 
a urmări vizita înaltului oaspete 
care, după ce va sta o zi la Los

N. S.
LOS ANGELES 

special Agerpres

Munca avîntată a poporului 
nostru care-și făurește o viață 
luminoasă, fericită, are nevoie 
de pace și liniște in lume. De 
aceea, propunerile de dezarmare 
generală și totală pe care tova
rășul Hrușciov, în numele gu
vernului sovietic, le-a făcut de 
la tribuna Organizației Națiuni
lor Unite au stirnit un larg 
ecou în rindul celor ce muncesc 
din țara noastră. Ieri, in între
prinderile 
stradă sau
transportau spre locul de mun
că, cetățenii citeau cu interes 
ziarele de dimineață care acor
dau un larg spațiu acestui mare 
eveniment internațional.

Tinerii din brigada de tinerel 
condusă de Kewel José din sec
ția aparataj electric a Uzinei 
„Klement Gottivald" din Capi
tală discută pe marginea acestor 
istorice propuneri menite să îm
piedice războiul în lume.

Angeles, va parcurge spre nord cu 
un tren special coasta însorită a 
Pacificului pînă la Son Francisco, 
unde va rămine două zile.

Pe aeroportul internațional al 
orașului, in așteptarea sosirii 
oaspeților sovietici, subiectul tu
turor discuțiilor era, firește, istorica 
propunere a guvernului sovietic 
făcută în fața Adunării Generale a 
O.N.U. Consecințele excepționale 
ale adoptării unui asemenea plan 
pentru îmbunătățirea situației in
ternaționale au pus în încurcătură 
pe mulți dintre colegii noștri zia
riști. Este vorba de cei care se află 
în dificila situație de a găsi ar
gumente potrivnice unei soluții de 
o incontestabilă simplitate și lim
pezime și a cărei respingere pur 
și simplu ar complica și mai mult 
situația Cercurilor ce se opun, in 
fond, înțelegerii și destinderii in
ternaționale. Astfel, tendința de a 
încerca minimalizarea acestei pro
puneri s-a văzut repede înlocuită 
in comentariile unor ziare, chiar 
de la o ediție la alta, iar locul a 
fost cedat unor declarații mai ra
ționale.

Ziarul „Los Angeles Times“ 
publică astăzi, printre altele, de- 
clarația d-rului Harold Urey, lau
reat al Premiului Nobel, care con
sideră propunerea sovietică ca „O 
idee minunată“.

In această atmosferă de puternic 
interes pentru noua inițiativă so
vietică este explicabilă atenția pe 
care o acordă populația din Los 
Angeles sosirii lui N. S. Hrușciov.

In California, ziarele locale au 
publicat sub titluri mari amănun
tele vizitei la Los Angeles, iar 
populația era cu mult timp înain
tea sosirii masată în fața hotelu
lui Ambasador unde va fi găzduit 
înaltul oaspete și pe străzile ce 
duc la aeroport.

Imediat după sosire, cortegiul 
de mașini s-a îndreptat spre Hol- 
lywood fiind salutat pe tot par
cursul de mii de cetățeni ai ora
șului. La Hollywood mașinile de 
abia și-au putut face drum printre 
șirurile celor sosiți să-l salute pe 
conducătorul guvernului sovietic.

Los Angeles
Aplauze, aclamații de salut înso
țeau trecerea cortegiului oficial. 
La sosirea la studiourile compa
niei „20-th Century Fox“ oaspeții 
au fost intîmpinați de Eric John- 
ston, președintele Asociației ame
ricane a producătorilor de filme 
și de Spiros Skouras, președintele 
companiei ,.20-th Century Fox“. La 
intrarea în studiouri se aflau ma
sate sute de persoane. După ce 
automobilul a oprit in fața restau
rantului central al studiourilor, 
oaspeții au fost înconjurați de o 
mare mulțime de ziariști, fotore
porteri, operatori cinematografici. 
Apoi N. S. Hrușciov, membrii fa
miliei sale și persoanele care îl 
însoțesc, au participat la prînzul 
oferit în cinstea lor.

Ca și cu alte prilejuri asemănă
toare cererile pentru invitații la 
acest prinz au depășit cu mult nu
mărul locurilor rezervate. Organi
zatorii prinzului au fost siliți din 
această cauză să „excludă" soțiile 
maiorității actorilor. 400 cunoscuți 
artiști americani, printre care cele
brii actori, producători și regizori 
de filme : Samuel Goldwin, Gary 
Cooper, Kirk Douglas, Gregory 
Peack, Ginger Rogers, James Mason, 
Kim Novak, Spencer Tracy, Ma- 
rilyn Monroe, Merle Oberon, Bob 
Hope. au luat masa cu N. S. Hruș
ciov in timp ce alți 400 de actori 
au trebuit să se mulțumească cu o 
masă amenajată pe un uriaș platou 
de filmare din apropiere și să ur
mărească pe ecranele de televi
ziune desfășurarea prinzului la 
care au participai oaspeții sovie
tici.

In continuare, N. S. Hrușciov a 
vizitat studiourile. Cu acest prilej 
cîntărețul și actorul american 
Frank Sinatra, însoțit de partenerii 
săi Louis Jourdan și Maurice Che- 
valier, a prezentat o scenă din fil
mul în curs de turnare „Can-can”.

După o plimbare prin Holly 
wood și prin Los Angeles, N. S. 
Hrușciov va fi oaspete la un di
neu oferit în cinstea sa de prima
rul orașului.

Bucureștiului, pe 
in vehiculele care-i

Foto: N. STELORIAN

ar fi procedat Achim ?
părătorului 
de rezervor 
de 75 de vagoane țiței, se înălța 
un sul uriaș de foc. Ce se întim- 
plase ? De la partea superioară 
a rezervorului intră intr.un 
conductor un curent de 17.500 
volți care ajută la separarea apei 
de țițeiul emulsionat. La izola
torul prin care trece conductorul 

produs o fisură. Apoi s-a năs- 
o flamă, garnitura s-a topit 
gazele din separator au țîș-

electric, un fel 
mare cu o capacitate

s-a 
cut 
iar

cei de jos l-au văzut au rămas 
înmărmuriți. Au privit o clipă 
cum a îndreptat jetul de spumă 
spre partea de jos a focului, apoi 
ca la un semnal încă cîțiva ti
neri au pornit pe scară cu stin- 
gătoare.

Vă puteți imagina cu ușurin
ță ce s-ar fi întîmplat dacă în 
locul curajosului Ciobanu ar fi 
fost un om fricos, nehotărît, de 
tipul lui Achim.

De curlnd .Constantin Ciobanu

gime din tineri sondori, a avut 
prilejul să dovedească conducerii 
schelei că se poate tizui pe 
munca sa. Straturile n străbătu
te pînă acum i-au pus în nume, 
roase rînduri la grea încercare 
pe tinerii din brigada tovarășu-

ȘINCA
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roase rînduri la grea

ION

Să grăbim ritmul 
lucrărilor agricole de toamnă

Potrivit informărilor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, floarea-soarelui a fost recol
tată pînă la 17 septembrie în pro
porție de 62 la sută, cartofii de 
34 la sută, sfecla de zahăr de 29 la 
sută și porumbul de 12 la sută.

în general recoltarea culturilor 
prășitoare nu s-a desfășurat în a- 
ceastă săptămînă pe măsura coa
cerii culturilor și nici a necesității 
eliberării terenurilor pentru a se 
putea pregăti în cele mai bune 
condiții și efectua astfel însămînță- 
rile în perioade optime. Aceste 
lucrări sînt întîrziate și în unele 
gospodării agricole de stat mai ales 
în regiunile București, Pitești, Cra
iova, Galați și Timișoara. Din a- 
ceastă cauză pregătirea terenurilor 
pentru însămînțări s-a făcut numai 
pe 950.000 hectare, deși lucrarea 
se poate executa în bune condiții 
în urma ploilor căzute aproape în 
întreaga țară. îndeosebi în re
giunile Pitești, Hunedoara, Oradea, 
Timișoara, Cluj, Iași și Bacău, a- 
ceastă acțiune este întîrziată.

în săptămînă aceasta însămînță.

rile de toamnă au început mai in
tens realizîndu-se pe o suprafață de 
aproape 180.000 ha. Cu excepția 
regiunilor Bacău, Ploești, Hune
doara, Oradea, Baia Mare și Cluj, 
celelalte regiuni au executat în 
această săptămînă suprafețele pre
văzute în graficele stabilite, pentru 
fiecare soi în parte.

Pentru a se asigura efectuarea 
însămînțărilor de toamnă în pe
rioadele optime este necesar să se 
termine în cîteva zile recoltarea 
culturilor tîrzii pe terenurile desti
nate însămînțărilor, să se execute 
deîndată pe aceste terenuri arătu
rile și aplicarea îngrășămintelor, 
iar pe terenurile pregătite să se 
continue intens însămînțările. Con
comitent trebuie să se grăbească și 
celelalte lucrări ca : însilozarea 
nutrețurilor, desfundarea terenuri
lor pentru plantările de vii, recol
tările în grădinile de legume și în 
livezi, treieratul trifolienelor, pre
cum și livrarea producției contrac
tate în acest an.

(Agerpres)

Deschiderea celei de-a XVIII-a ediții 
a JocurJor Balcanice de Atletism

a fost primit în rindul candida- 
ților de partid. Acolo, în aduna
re, comuniștii, tovarăși de muncă 
de-ai lui Ciobanu, au dezbătut pe 
larg întreaga sa activitate. Au 
hotarit in unanimitate că un ast
fel de tînăr, pentru care apărarea 
avutului obștesc constituie cea 
mai de seamă îndatorire, un ast
fel de tinăr care nu-și precupe
țește nici viața cind e vorba de 
apărarea acestui avut, merită să 
fie primit în rindurile candida- 
ților de partid.

*
Sonda 569 este una dintre cele 

mai grele sonde din regiunea pe
troliferă a Olteniei. Ea va fi cea 
mai adîncă sondă din cîte se fo
rează acum pe aceste meleaguri. 
Și tocmai de aceea sonda a fost 
încredințată brigăzii comunistu
lui Gheorghe Vilsan. Brigada a- 
ceasta, formată aproape în între-

afară și s.au aprins. Din

la festivitatea de deschidere
(Citiți reportajul în pag. 3-a)

nit
clipă in clipă focul se putea în
tinde la toate instalațiile parcu
lui. Și tot din clipă în clipă pu
tea să sară in aer și uriașul se
parator. Oamenii și-au dat sea
ma de urmări și au acționat cu 
o iuțeală uimitoare pentru a le 
preîntimpina. Operatorul Ion 
Vilcea a întrerupt curentul. Apoi 
a dat drumul in separator unui 
curent de bioxid de carbon pen
tru a înăbuși atmosfera de gaze 
de sub capac. Sursa focului era 
pe cale să fie lichidată. Dar de
asupra, acolo la o înălțime de 
peste 9 metri, sulul de foc ț ș- 
nea către cer din ce in ce mai 
amenințător. Ciobanu a înșfăcat 
un stingător și s-a repezit spre 
scara de pe separator. Nu 
simțea oboseala urcușului și 
nici amorțeala care-i cuprinsele 
mîna sub apăsarea celor 20 de 
kilograme ale stingătorului. Cind



1459-1959
Cu aparatul 

fotografic 
prin Muzeul de 
istorie a orașului 

București
într-o rinduială științifică, 

prin documente de o prețioa
să valoare istorică, Muzeul de 
istorie a orașului București, 
înfățișează cu competență vi
zitatorului trecutul Capitalei 
noastre dragi, in muzeu se re
liefează cu putere uriașele 
transformări petrecute in via
ța Bucureștiului în zilele 
noastre, contrastul dintre mi
nunata noastră capitală socia
listă in impetuoasă moderni
zare și văchiul București al 
domniei exploatatorilor.

Cunoașterea trecutului Bu
cureștiului —■ un trecut min- 
dru prin truda și lupta mul
țimilor muncitoare ca și cu
noașterea dezvoltării impe
tuoase a capitalei noastre 
dragi în zilele noastre iți spo
rește și adincește sentimentele 
patriotice de prețuire și bucu
rie pentru viața nouă a pa
triei, a poporului muncitor

In foto-reportajul de față 
prezentăm cititorilor noștri ci- 
teva reproduceri ale unora din-

lat» reproducerea facsimilului hrisovului dat de Vlad Țepeș la 20 
•eptembrie 1459 care, dintre toate documentele descoperite, cuprinde 

cea mai veche mențiune a denumirii BUCUREȘTI

tre exponatele ce pot fi văzute 
la Muzeul de istorie a orașu
lui București.

Litografia aceasta îl înfățișează pe Tudor Vladimirescu în mijlocul pandurilor săi la București 
în anul 1812.

Șomaj, mizeria cruntă a maselor muncitoare — iată ce a cunoscut Bucureștiul, ca și întreaga țară în 
timpurile întunecate ale orînduirii burghezo-moșierești. Documentul fotografic reprodus aci înfățișează 
„locuința" unei familii de muncitori pe Calea Plevnei în preajma celui de-al doilea război mondial.

LA 500 DE ANI
Infloritoarea 

noastră capitală
PE URMELE

MAHALALELOR
(Urmare din pag. l-a) 

politică sistematică și susținută de 
investiții. Astfel numai in aniit 
1955— 1958 pentru industrie și 
construcții au fost investite In 
București 3566,2 milioane lei.

Ca urmare, astăzi Bucureștiul 
este un mare centru industrial 
modern, cum nu a avut țara noa
stră niciodată înainte.

Fiind cel mai mare centru eco
nomic, Bucureștiul este în același 
timp și cel mai mare centru mun 
citoresc al patriei noastre.

Numai din 1950 pină în 1958 
numărul de muncitori în industria 
socialistă bucureșteană a crescut 
de la 110.679 la 167.739. Această 
creștere de 57.060 muncitori înre
gistrată în ultimii opt ani, este 
egllă cu întregul număr de mun
citori calificați și necalificați nu 
numai din ind 'stria d:r șl cin co
merțul orașului București în 1930. 
Cu alte cuvinte, numai in opt ani 
în Bucureștiul socialist ca urmare 
a dezvoltării industriei, numărul 
de muncitori industriali a crescut 
mai mult decît acela la care se 
ajunsese, după decenii întregi sub 
regimul burghezo-moșiereșc. Și a- 
ceasta încă nu este decît o latură 
a problemei. O altă latură este 
aceea că datorită tehnicii perfec
ționate introduse in producție, 
atorită grijii regimului democ at- 

popular pentru sporirea sistematică 
a calificării și in genere a cui- 
turii tehnic? si economic? a mun
citorilor, te nicieniior, inginerilor 
economiștilor eic. datoriu îmbu
nătățirii continue a condițiilor de 
lucru în întreprinderi și a elanu
lui creator desfășurat de fiecare

A
,<î.

Ca ochii oaspeților
Edilii burghezi atingeau culmi 

ale fericirii cind Bucureștiu
lui i se spunea „micul Pa

ris". Se lăudau' cu o copie a Pa
risului transplantată pe malurile 
Dîmboviței și invitau pe străini 
să parcurgă de preferință Calea 
Victoriei între Ateneu șî Capsa. 
Dar Bucureștiul nu însemna doar 
■■ei cîțiva kilometri ai Căii Vic
toriei. Peste cartierele mizeriei 
voiau să tragă cortina. Existența 
lor nu trebuia sa. le tulbure, huzu
rul. Au trecut jinii, ia, cind i_> clr- 
reștiul a devenit capitala unei țări 
libere, odată cu' edilii burghezi a 
dispărut și legenda „micului Pa
ris". Orașul nostru drag a căpătat 
o fizionomie nouă pe care o iubesc 
locuitorii lui și pe care o admiră 
străinii ce poposesc pe îuei^^aa- 
le noastre. E un oraș înfloritor 
peste care și-a pus din plin am
prenta măreața operă de construc
ție socialistă. Remarca aceasta o 
facea și Paul Robeson stînd de 
vorbă cu un confrate. Marele cin- 
târeț a mai fost în București în 
1930. „Altfel arata Bucureștiul a- 
tunci, altfel arăta poporul. Fap
tul ca la dv. s-a instaurat socia-
lismul a avut ca rezultat ac., ușu
rarea unor mari și moderne con
strucții; bunăstarea oamenilor cari 
sint veseli, bine îmbracați și bin, 
hrăniți“.

Cei care văd- prima oară Capi 
tala noastră sînt cuceriți de far 
meciil ei. Cei ce o revăd sînt to. 
deauna înclinați spre comparați 
in care revin termeni ca „est 
mai frumoasă“, „mai înfloritoare". 
Nicolas Guill n îmi spunea 
tr-o scurtă convorbire că după i 
absență de cîțiva ani a regăsi.

In zilele insurecției armate 
de la 23 August 1944 inițiată, 
organizată și condusă de Parti
dul Comunist Romîn, masele 
muncitoare din Capitală au în
scris o pagină glorioasă în is
toria Bucureștiului. Iată unul 
din documentele fotografice ex
puse la muzeu și care înfăți
șează membri ai formațiilor de 
luptă patriotică înarmate ac- 
ționînd pentru zdrobirea hitle- 
riștilor din Capitală. 

om al muncii între 1950 și 1959, 
productivitatea muncii în industria 
bucureșteană s-a dublat.

Odată cu dezvoltarea economiei 
socialiste a crescut și orașul. As
tăzi capitala patriei noastre are 
circa 1.300.000 locuitori. La rin- 
dul ei însăși structura și fața ora
șului sînt supuse unor schimbări 
radicale.

Cine nu-și amintește de vechiul 
București cu contrastele lui ului
toare : un număr restrins de ca
pitaliști și de moșieri, de paraziți, 
trăind în palate luxoase și sute 
de mii de oameni ai muncii lo
cuind în cocioabe. In anii puterii 
populare, in locul vechilor co
cioabe s-au înălțat mari ansam
bluri de locuințe muncitorești cum 
sînt: cartierul Floreasca, cartierul 
Vatra Luminoasă, Ferentari, Bucu
reștii Noi și altele. Numai anul

1938/1939 1958/1959

Copii înscriși la învățămîntul 
preșcolar 8.778 17.224

Elevi Înscriși la învățămîntul 
de cultură generală 92.228 146.260

Elevi înscriși la învățămîntul 
mediu tehnic 1.296 10.767

Studenți 17.791 46.000

Marile victorii dobîndite de oa
menii muncii din patria noastră 
sub conducerea partidului in anii 
construcției socialiste fac ca ani
versarea a 500 de ani de existență 
documentară, Capitala noastră să 
o poată întimpina în hainele cele

Bucureștiul în plină efervescență 
constructivă, destul de greu de re
cunoscut grație mulțimii înfăptui
rilor. Ziaristul argentinean Ruben 
Sinai sintetizează fidel schimba
rea survenită in viața Bucureștiu- 
ltti: „Capitala, care avea un cen
tru luxos și mahalale întunecoase", 
«micul Paris» de dinainte de răz
boi, și-a transformat palatele in 
muzee de arte și cămine de co
pii. cafenelele în librării, mahala
lele sale neprimitoare in cartiere 
noi și înfloritoare, cu sute de 
blocuri muncitorești“.

Turistul străin este de obicei re
ceptiv la mulțimea faptelor ce i se 
oferă privirii, selecționează mulți
mea amănuntelor și desprinde con
cluziile. Cum văd Bucureștiul nos
tru cei veniți de pește hotare ? „Am 
vizitat locuințele muncitorești din 
Ferentari și am avut prilejul de a 
mă întreține cu diverși locatari. 
Consider că este un lucru mare 
pentru o familie de muncitori să 
se poata bucura de un asemenea 
confort modern“. Declarația apar, 
ține unui oaspete englez — Ruby 

acesta oamenii muncii din Bucu
rești primesc |n folosință 6.600 
apartamente noi, confortabile.

Dezvoltarea continuă a econo
miei Bucureștiului și în același 
timp dezvoltarea și modernizarea 
orașului în anii construcției socia. 
lismului, reies foarte bine și din 
creșterea masivă a gospodăriei 
sale comunale. O comparație cu 
trecutul este și aci cit se poate de 
grăitoare. Energia electrică distri
buită prin rețele publice și la abo
nați a sporit de la 156.672 Kwh 
în 1938 la 648.000 Kwh in 1958, 
iar numărul călătorilor transpor
tați anual cu tramvaie și autobuse 
de la 270.000.000 în 1938 la 
741.710.000 în 1958 (inclusiv cei 
transportați cu troleibusele).

Nu mai puțin impresionantă 
este și creșterea în domeniul în- 
vățămîntului. lată cîteva exemple: 

mai frumoase pe care le-a avut 
vreodată. Hărnicia poporului no
stru care lucrează liber și avintat 
pentru el, pentru viitorul lui, ii 
va mări în anii ce vin și mai 
mult strălucirea.

• • •

Banthorpe Să ascultăm acum ce 
spune vizitatorul italian Gitiseppe 
Tassinari; „Am putut să notez că 
puterea de cumpărare este mare. 
Aceasta se explică prin faptul că 
însuși muncitorul este interesat în 
producție și consum“. Ziaristul 
Herbert Hemmann din R. D. Ger
mană a fost de mai multe ori în 
țara noastră. De fiecare dată ne 
mărturisea că Bucureștiul își dez
văluie noi fațete ale frumuseții 
sale, că transformările sînt vizi
bile chiar și pentru cel ce regăseș
te orașul după o despărțire scurtă.

Îi vedem pe turiștii străini ad- 
mirînd orașul nostru și ne 
bucură de fiecare dată glo

dul că faima frumuseții Bucureștiu
lui trece departe, peste hotarele pa
triei. Iar frumusețea aceasta nu 
poate fi despărțită de hărnicia lo
cuitorilor lui și de transformările 
inițiate de partid ce au schimbat 
nu numai chinul Bucureștiului, ci 
și al întregii țări.

EUGENIU OBREA

DE
de Radu

Bucureștii trecutului însemnau 
un mic miez citadin căruia, pr in
tr-o pornire emfatică și cosmo 
poliță i se spunea „Micul Paris 
și care era prins intr-un cerc sor
did de înlănțuite mahalale. Ma
halalele îți trimiteau șpifele în- 
tortochiate aproape pînă în ini
ma cetății. Dacă am căuta să fim 
întru totul obiectivi, orașul întreg 
era o mare mahala. își păstra, 
peste toate tendințele de urbani
zare, mult timp caracterul orien
tal, dezordinea și lipsa de con
cepție urbanistică unitară și e- 
voluată. Lingă clădiri preten 
țioase, lingă casele boierești și 
parvenitele căsoaie ale negustori
lor, ale îmbogățiților, șchiopătau 
și se înghesuiau scăzute și pără- 
ginite, clădiri măcinate de vechi
me, colibe, cocioabe, fugind in 
zig-zag de la o sfoară de aliniere, 
de la unitatea de nivel și de stil.

Dar mahalaua în sine, mahala
lele care încercuiau centrul ora
șului, erau o aglomerare haotică 
de așezări omenești care marcau 
compromisul între oraș și sat. De 
fapt, mahalalele erau rezultantele 
lipsei oricărei nuanțe de interes, 
de grijă pentru oraș și om din 
partea edililor, a conducătorilor 
urbei, a guvernelor burgheze 
Pentru că în aceste margini, foar
te întinse, ale orașului, se aciu
iau, oameni plecați de pe brazdă 
din sate, să-și agonisească cele 
necesare traiului, in mahalale lo
cui a cea mai mare parte a oa
menilor muncii Așa-zișii „pă
rinți ai cetății" nu se sinchiseau 
de modul lor de viață, de locuin
țele și de sănătatea lor, făceau 
tot ce puteau pentru, a le pre
lungi, pentru a le perpetua o 
stare, o viață precară, inumană 
Peste mahalalele Teiului, Colen- 
tinei, Pantelimonului, Ferentari
lor, Bucureștii Noi, Grand, Fi
laret etc. puteau să apese blocu
rile mari de întuneric, care parcă 
îndesau colibe și cocioabe cu 
vieți omenești adăpostite in qle. 
în masa noroiului iscat de ploile 
de toamnă și de primăvară, în 
clisa rece a zăpezilor topite, 
chiftind pe ulițele nepavate și in 
ogrăzi și maidane acoperite de 
mormane de gunoaie și vegetație 
sălbatică și urîtă. Nu lipseau pe 
alocuri nici niște puturoase bălți 
prinse de pojghița groasă și stă
tută, cu lintiță galbenă și cu pîn- 
ditoare cuiburi de friguri.

Mai erau și alte locuri mai 
groaznice în mahalale:—gropile 
Mai sună încă în auzul uluit al 
generațiilor tinere, povestiri des
pre groapa lui Ouatu, groapa 
Cuțarida, groapa de la capătul

IERI
Boureanu .. .........

mahalalei Plăcintei de lingi 
lacuri. Acolo trăiau oameni în- 
ir-un fel de locuințe se mi-lacu
stre, cu apa urcind în pereții bur
dușiți și cojcoviți.

în acei ani, cind mahalalele 
și gropile erau ticsite de bojdeuci 
spăimoase în care trăiau oameni, 
în care locuiau cei ce munceau, 
în centrul orașului, cei ce adunau 
bani exploatînd munca celor 
mulți, își clădeau etaje peste 
etaje, cu singurul obiectiv al spe- 
culei, orbi la creșterea diformă a 
orașului. Arhitecți fără gust și 
personalitate, stăpînind o meserie 
îndoielnică, urmau sugestiile și 
lipsa de gust a proprietarilor 
parveniți și clădeau acele oribile 
produse ale stilului cubist. 
clădea puțin, se clădea urît, și 
mahalalele își veșniceau tristețea, 
urîțenia, sărăcia sufocînd orașul, 
centură de mizerie în care trăia 
lumea necăjită.

Și totuși din multe mahalale au 
ieșit oameni, oameni cQre aduceau 
în miezul orașului mult elan și 
mult dor da omenie. Și totuși în. 
mahalalele acelea întristătoare și 
întristate viețuiau și se ridicau 
generații, viețuiau oameni rare 
prezentau viitorul, luminos ce este 
prezentul nostru de azi.

Și iată, de 15 ani, partidul, 
oamenii muncii, au pus piatră de 
piatră, au spălat sîngele închegat 
de pe rănile trecutului uu scos 
omul din gropi, au astupat gro
pile, au adus condiția umană pe 
locurile unde erau altă dată ma
halalele.

Spre deosebire de trecut cind 
mahalaua tindea să se unifice, să 
cucerească orașul, acuthcivilizația, 
aspectul curat și moderii ce' era 
numai la centru, se atotptilerni» 
cește, se întinde acolo unde 
erau mahalalele. Păduri de schele 
au înconjurat Qrașul și orașul a 
început să crească, să se înnoiască, 
A început cu ani în urmă în Fe
rentari ; apoi și-a ridicat șantie
rul înnoitor mutindu-l în alte părți 
ale periferiei, aducind lumina, go
nind noroiul, schimbînd cu 6a- 
gheta magică a muncii și a voinței 
de a crea, cocioabele în palate 
pentru cei mulți.pentru cei obi
diți de altădată. Clădiri liniare, cu 
arcade, cu balcoane înflorite, cu 
parcuri verzi,cu case de cultură, 
unde se dezvoltă conștiințele noi 
și privirile noi asupra vieții, suje
tului, societății umane.cu săli de 
spectacole, spectaculoase și încă
pătoare.

Treptat, după plan și perioade, 
pădurile de schele au crescut, an 
înaintat către inima orașului. Și 
a fost un freamăt și o înălțare, și 

un freamăt și o lumină de ziduri 
roșii de cărămidă apoi imbricate 
in culoare. Pădurile de schele 
cresc, apoi dispar răminind după 
ele, in urma lor, edificiile min- 
driei și bunăstării orașului.

Azi, parcă, mahalaua, cu noul 
ei obraz, cu noua ei înfățișare 
arhitecturală, urbanistică, a îna
intat, dispărind granițele în oraș, 
și orașul întreg crește cu un chip 
nou, cu chipul pe care i l-a dat 
grija partidului, grija adevărați- 
lor părinți ai orațuliii, ctitori ai 
vieți noi, a orașului nou.

O imagine tipică a Bucureș- 
țiului nostru socialist: în locul 
vechiului cartier Ferentari cu 
străzi desfundate și cocioabe 
se ridică noul Ferentari cu clă
diri moderne, locuințe conforta- 
bile pentru oamenii muncii. Nu
mai în anii 1957 și 1958 au 
fost date in folosința oameni
lor muncii peste 7800 locuințe 
noi, anul acesta urmînd să fie 
terminate incă 6600 apartamente.

Numeroase sint mărturiile care vorbesc 
despre lupta maselor muncitoare din Bucu. 
rești conduse de P.C.R. împotriva fascizării 
țării. Documentul fotografic reprodus aci ii 
înfățișează pe neuitatul ziarist și scriitor

comunist Alexandru Sahia vorbind mun

citorilor greviști de la întreprinderea textilă 

„Astra“ la un mintig antifascist în anul 

1937.
Jntr-una din sălile muzeului ae pot vedea minunatele imagini ale Bucureștiului anilor ev vm in m 
ferite colțuri ale Capitalei se vor Înălța noi și ultramoderne ansambluri arhitectonice. Numeroase ar 
fer* ale orașului își vor achimba cu totul înfățișarea. Iată reprodusă aici macheta de sistematizare ■< 

modernizare a pieței Gării de Nord. ’



Cum ar fi procedat 
Achim ? , ... ■

(Urmare din pag. l-a)

lui Vîlsan. Cea mai recentă din. 
tre ele s-a petrecut la sfîrșiteil a- 
cestei luni.

Sondorii lucrau cu un fluid de 
foraj destul de greu. Greutatea 
luj evaluată la volumul puțului 
exercita o presiune pe strat de 
peste 600 de atmosfere. La un 
moment dat, noroiul a început 
să năvălească din puț. Aceasta 
nu era un semn prea bun. însem
na că acolo in adîncuri sapa a 
intrat într-o tainiță de-a pămin- 
tului în care se acumulase de 
veacuri o presiune uriașă. Ține
rii sondori nu s-au inspăimintat. 
E drept că se așteptau la multe 
surprize. Se gindeau că din cli. 
pă în clipă se poate dezlănțui o 
erupție catastrofală. Și s-au 
gîndit că ei nu au dreptul să șa
dă, cu brațele încrucișate și să 
aștepte să vadă ce se va întim- 
pia. Au hotărit să schimbe no- 

■ “1 roiul din puț cu unul mai greu, 
capabil să stăvilească presiunea 
nebănuită din strat. Și au înce. 
put să prepare noul noroi. A 
fost o muncă titanică. In 24 de 
ore au fost pregătite 17 vagoane 
de noroi. In fiecare schimb, pe 
lingă multe alte treburi, băieții 
au cărat din magazie în vasele 
de lingă batal cîte trei vagoane 
de barit. In 8 ore fiecare din cei 
5 tineri a cărat singur cîte 6 
tone de material. Nicolae Copa- 
ciu, Constantin Viespe, Ion Mi- 
tuică și toți ceilalți se întreceau 
care mai de care să transporte 
mai repede saci în greutate de

50 de kilograme. Și pe măsură 
ce in putini intra noroiul greu, 
cel înlocuit era recuperat pentru 
a fi folosit mai tîrziu. Cît s-au 
luptat cu presiunea dezlănțuită de 
adincuri băieții nu au avut timp 
să se gîndească la odihnă. Uria
șei forțe subterane i s-a opus 
o forță incomparabil mai mare, 
forța tinerească a petroliștilor 
din brigadă, forța stimulată de 
conștiință că fiecare sondor în 
parte are marea datorie ca in 
astfel de momente să împiedice e- 
rupțiile, să vegheze ca nici mă
car un singur leu din milioanele 
ce le-au fost încredințate să nu 
se piardă. Și forța aceasta a 
izbind it.

Poate oare cineva să-și în. 
chipuie că acești băieți, dacă nu 
ar fi fost hotărîți, fermi, curajoși, 
s-ar fi putut comporta într-o ase
menea împrejurare așa cum s-au 
comportat ?

De ce au procedat așa toți a- 
cești tineri petroliști ? Pentru că 
educați de partid, de organizația 
U.T.M., ei și-au format un carac
ter integru de oameni hotărîți, 
curajoși. Pentru că ei nu știu ce 
înseamnă a da înapoi in fața 
greutăților, pentru că ei nu știu 
ce înseamnă renunțarea la luptă 
pentru atingerea scopului propus.

Și tu, Acnime, ai toate condiții
le pentru a fi te fel de dîrz, la 
fel de curajos ca și ei. Pentru a- 
ceasta însă, trebuie numai să 
vrei, trebuie numai să lupți cu 
tine însuți. Și ești dator să o 
faci.
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In fotografie : Maistru comunist 
Vasile Legrand de la Electro-mo
tor Timișoara îi explică utemistu- 
lui 
tat

Pavef Kahan cum trebuie mon- 
dinamul electric auto.

La a 500-a aniversare
a Bucureștiului

Conferința de presă 
de la Sfatul Popular 

al Capitalei
Vizitele oaspeților străini

■■

—•—

Uriașul ecou international al cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov

In Adunarea Generală a 0. N. U.

Simbătă dimineața a avut loc la 
Sfatul Popular al Capitalei o con
ferință de presă la care au parti
cipat ziariști din Uniunea Sovieti
că, R.P, Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă, R. P. Ungară, Bra
zilia, aflați în Capitală cu prilejul 
sărbătoririi aniversării orașului 
București, precum și corespon
denți, ai presei străine acreditați 
la București și reprezentanți ai 
p. -ei centrale.

Tov. D Diaconescu, președinte
le Comitetului executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, a evocat 
momente importante din trecutul 
istorie al orașului, subliniind con
tribuția populației sale la luptele 
revoluționare ale poporului- nostru 
F orbitorul a informat apoi pe cei 
prezenți despre principalele reali
zări obținute de oamenii muncii 
din Capitală în domeniul econo
mic, social-cultural, edilitar, despre 
creșterea continuă a bunăstării 
populației din Capitală,

Tov. " 
apoi la 
riști.

corespon-

D. Diaconescu a răspuns 
întrebările puse de iia-

( Agerpres)

Reun unea de 
din

ia

Simbătă dimineața, delegațiile 
orașelor Bagdad, Belgrad, Berlin, 
Budapesta. Hanoi, Helsinki, Le
ningrad, Montevideo, Moscova, Pe
kin, Praga, Roma. Șanhai, Sofia. 
Stockholm, Ulan-Bator, Varșovia. 
Viena, Washington, care participă 
Ia sărbătorirea împlinirii a 500 de 
ani de la cea mai veche mențiune 
documentară despre existența ora
șului București, au vizitat Combi
natul Poligrafic ,,Casa Scînteii“.

Oaspeții au fost însoțiți de tov. 
Constantin Petru, vicepreședinte 
al Sfatului Popular al Capitalei, 
și de numeroși deputați.

La sosire, delegațiile străine au 
fost salutate în numele colectivu
lui de muncă de tov. N. Dumi
trescu, directorul general al Com
binatului.

în timpul vizitei, oaspeții, pri
miți cu căldură de lucrătorii Com
binatului. s-au interesat de orga
nizarea producției și condițiile de 
trai ale oamenilor muncii din a- 
ceastă mare întreprindere poli
grafică. Trecînd prin secțiile de 
linotipe. paginație ziare, stereoti
pie, mașini- plane, rotativă, offseț 
și legătorie, ei au pus numeroase

Casa Ziariștilor

întrebări, exprimîndu-și admirația 
față de fluxul tehnologic, de me
canizarea unor procese importante 
de producție, precum și de calita
tea produselor.

La plecare, oaspeții au mulțu
mit lucrătorilor Combinatului Po
ligrafic „Casa Scìnteli“ pentru pri
mirea prietenească, urîndu-le noi 
succese în producție.

Tot simbătă, delegațiile orașe
lor străipe au vizitat Muzeul Sa
tului.

Vizita grupului 
parlamentar francez 
în regiunea Ploeștl
In cursul zilei de sîmbătă, mem

brii grupului parlamentar francez 
pentru relații de prietenie Franța- 
Rominia, in frunte cu vicepreședin
tele Adunării Naționale Franceze, 
Eugene van der Meersch, însoțiți 
de deputății Marii Adunări Națio
nale, Gabriela Bernachi, Demoste- 
ne Botez și Gh. Vasilichi, au făcut 
o vizită în regiunea Ploești.

La Ploești, parlamentarii fran
cezi, întîtnpinați de președintele 
Sfatului popular regional, Gh. 
Stan, deputat al Marii Adunări 
Naționale, au vizitat Uzinele de u. 
tilaj petrolifer „1 Mai", iar la 
schela Baicoi au vizitat un grup 
de sonde în extracție.

Deputății francezi au vizitat de 
asemenea stațiunea experimentală 
viticolă Valea Călugărească și șan
tierul combinatului de vinificație, 
aflat în construcție.

Seara, oaspeții francezi 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

s-au

R. P. Chineză
PEKIN 19 (Agerpres). -
Pe străzi și în piețe. în întreprin

deri și instituții milioane de oa
meni din China au ascultat la 19 
septembrie cu o uriașă atenție și 
cu un viu interes expunerea amă
nunțită a cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov în fața Adunării 
Generale a O.N.U. și textul Decla
rației guvernului sovietic cu privi
re la dezarmarea generală și to
tală.

In emisiunea postului de radio 
al R. P. Chineze s-au subliniat în
deosebi acele pasaje din cuvânta
rea șefului guvernului sovietic In 
care acesta afirmă că problema 
dezarmării este problema a cărei 
rezolvare este așteptată cu speran
ță de oamenii din toate țările, atit 
mari cît și mici.

S. U. A.
NEJP YORK 19 (Agerpres).— 

Corespondență specială : „O pro
punere îndrăzneață, senzațională...“ 
(Associated Press), „Un apel revo
luționar în concepție“ (Reuter), 
„Un program ideal" (France 
Presse) — iată cîteva din primele 
reacții ale agențiilor de presă după 
istorica cuvintare a tovarășului 
N. S. Hrușciov în Adunarea Gene
rală a O.N.U. prin care se propune 
eliminarea principalului obstacol 
în calea înțelegerii internaționale— 
cursa înarmărilor.

Agențiile de presă americane a- 
nunță că Casa Albă a trimis pre
ședintelui Eisenhower Za ferma sa 
din Gettysburg, unde se afli pre
ședintele, un raport amănunțit 
asupra propunerilor lui N. S. Hruș
ciov. Ele sînt de asemenea stu
diate de Departamentul de Stat.

Agențiile de presă americane se 
referă pe larg la reacția membri
lor Congresului față de propunerea 
prezentată de N. S. Hrușciov. 
„Experți ai Congresului, scrie a- 
genția United Press Internațional, 
au declarat ci propunerile condu
cătorului sovietic merită să fie 
studiate“. Agenția citează declara
ția senatorului Humphrey, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru dezarmare, care a arătat că 
acest plan „trebuie urmărit cu 
grijă și în mod obiectiv". Omar 
Burleson, membru democrat al 
Comisiei Camerei Reprezentau-

lui N. S. Hrușciov sînt o manifes
tare foarte caracteristică pentru 
Uniunea Sovietică a „teiuliniei ge
nerale de a se ajunge la o înțe
legere și de a se asigura coexis
tență pașnică între Est și Vest“.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 19 (Agerpres). —
Agenția P.A.P. relatează că cu

vîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
în fața Adunării Generale, a 
O.N.U. și programul larg de dez
armare generală și totala se află 
în centrul atenției tuturor ziarelor 
poloneze din 19 septembrie. Ziare
le subliniază că ziua de 18 septem
brie a fost o zi importantă pentru 
O.N.U. Sub titlul „A trăi în pace" 
ziarul „Zolnierz Wolnoscf“ publi
că un articol consacrat cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la O.N.U.

Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). —
Ministrul Afacerilor Externe al 

Angliei, Selwyn Lloyd, s-a înapoiat 
la Londra venind de la New York. 
Răspunzînd la întrebările puse de 
corespondenți pe aeroportul din 
Londra, Selwyn Lloyd a declarat 
că planul de dezarmare generală 
și totală expus la 18 septembrie 
de N. S. Hrușciov, și planul de 
dezarmare supus examinăjJi.O.N.U.

ților pentru afacerile externe, a 
declarat că ,,dezarmarea totală în 
termen de patru ani, așa cum a 
cerut Hrușciov, ar fi firește idea
lă“.

In cercurile O.N.U., propunerile 
sovietice au stirnit o atenție deo
sebită. Potrivit agenției Associated 
Press, experții in problemele de
zarmării de la 0N.U. sînt de pă
rere că „ptmpunerea este senzațio
nală in sensul că merge mult mai 
departe decît cererile modeste din 
anii precedenți în vederea unei 
simple reduceri și reglementări a 
înarmărilor“.

R. Cehoslovacă
PRAGA 19 (Agerpres). —
Adunîndu-se vineri seara în fața 

aparatelor de radio, sute de mii 
de' familii cehoslovace au ascultat 
cu mare atenție cuvîntarea lui
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, la Adunarea Generală a
O. N.U., cuvintare care a fost tran
smisă de toate stațiile de radio din 
țară. Această cuvintare, pătrunsă 
de năzuința spre menținerea pă
cii și lichidarea pentru totdeauna 
a primejdiei de război, a produs 
în Cehoslovacia un profund ecou 
și s-a bucurat de aprobarea tutu, 
ror oamenilor muncii. Reprezen
tanții celor mai diferite pături ale 
populației salută propunerile --- - - - - r - , . ,
U.R.S.S. cu privire la dezarmarea de delegația engleza au elemente

................ - • ,l comune.
In continuare, Lloyd a spus că, 

după părerea sa, Hrușciov a pro
cedat bine acordînd „atît de mult 
timp elaborării planului de dezar
mare". Ministrul englez al Afa
cerilor Externe și-a exprimat spe. 
ranța că noul organ alcătuit din 
•10 țări va examina într-un spirit 
nou problema dezarmării.

R. D. Germană 
BERLIN 19 (Agerpres). —r 
Primele declarații ale reprezen

tanților diferitelor pături ale popu
lației R.D. Germane atestă că opi
nia

generală șl totală și mulțumesc cu 
căldură guvernului sovietic pen
tru eforturile lui neobosite îndrep
tate spre menținerea păcii și pro
gresul omenirii.

Franța
PARIS 19 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

Reuter, propunerile guvernului 
sovietic -cu privire la dezarmarea 
generală și totală, prezentate de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului, de Miniștri al U.R.S.S., în 
ședința Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite „au 
luat prin surprindere cercurile gu
vernamentale din Paris“.

După cum subliniază agenția, 
reprezentanții Ministerului Aface
rilor Externe francez se abțin de 
la comentarii oficiale, dar recu
nosc în convorbiri particulare în- 
riurirea acestor propuneri asupra 
opiniei publice. După părerea lor, 
informează agenția, propunerile

primit cuvîntarea rostită de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
at U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la A- 
dunarea Generală a O.N.U. și de
clarația cu privire la dezarmarea 
generală și totală prezentată de el 
spre examinare Adunării Generale, 
drept un pas curajos și construc
tiv îndreptat spre rezolvarea celor 
mai importante probleme care stau 
în fața omenirii.

Adunarea Generală a O.N.U., a 
subliniat A- Bachi, președintele 
Uniunii creștin-democrate (R, D- 
Germană), a trăit ceasuri intr-a
devăr istorice. In propunerea sa 
curajoasă N. S. Hrușciov a dai 
glas năzuințelor și speranțelor tu
turor popoarelor iubitoare de pace.

Japonia
TOKIO 19 (Agerpres). _ TASS 

transmite: Cuvîntarea rostită de
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., la 
sesiunea Adunării Generale a
O. N.U. așteptată în Japonia cu un 
interes uriaș, a trezit imediat largi 
ecouri în rîndul opiniei publice 
japoneze.

Imediat ce s-a aflat conținutul 
acestei cuvîntări, Partidul socia
list a dat publicității o declarație 
in care apreciază tezele expuse în 
cuvîntarea conducătorului guver
nului sovietic ca fiind „ideale și 
atotcuprinzătoare".

Dacă S.U.A. și celelalte țări, 
se spune în declarație, vor accepta 
aceste 
stabili 
nică.

propuneri, în lume se va 
foarte curînd o pace trai-

publică din R.D. Germană a

Indonezia
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția An- 
tara, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Ganis Harsono, a de’ 
cfarat că guvernul indonezian 
aprobă și sprijină întru totul pro
punerile de dezarmare prezentate 
de N. S. Hrușciov în fața Adună
rii Generale

Pînâ la sfîrșitul lui 
va fi generalizata în 

ziua de muncâ de 7

a O.N.U«

1960
U.R.S.S.
și 6 ore

Capitală
de

a
____simbătă seara 
Uniunea Ziariștilor din R. P■ Ro- 
mină a organizat la Casa Ziariș
tilor din Capitală o reuniune.

Au luat parte ziariștii străini

Cu prilejul împlinirii a 506 
ani de existență documentară 
orașului București,

care se află in țară eu acest pri
lej, corespondenți ai presei străine 
acreditați la București și repre
zentanți ai presei centrale.

Reuniunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

( Agerpres)

★
în cursul zilei, A. I. Davîdov, 

președintele Comitetului executiv 
al sovietului orășenesc Kiev, și 
David B. Karrick, comisar al Dis
trictului Columbia (S.U.A.), au fă
cut o vizită la Comitetul executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei.

Oaspeții au avut o întrevedere 
cu tov Dumitru Diaconescu, 
ședințele Sfatului Popular al 
șului București.

Tov. Dumitru Diaconescu a 
tat delegaților străini unele 
pecte ale organizării sfaturilor 
populare din țara noastră, subli
niind adîncul caracter democratic 
al acestor largi organizații ob
ștești, contribuția cetățenilor la în
frumusețarea și dezvoltarea Capi
talei patriei.

A. I. Davîdov și David B. Kar- 
rick au urat cetățenilor Bucu
reștiului noi succese în activitatea 
desfășurată pentru gospodărirea o- 
rașului, oferind din partea locui
torilor orașelor pe care le repre
zintă frumoase daruri Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei.

MOSCOVA 19 
trai al P.G.U.S., 
U.R.S.S. au adoptat hotărirea de a desăvirși începind din al patrulea 
trimestru al anului 1959 și pînă în al patrulea trimestru al anului 
1961), trecerea muncitorilor și funcționarilor la ziua de lucru redusă. 
Această trecere se va efectua simultan cu reglementarea salariilor.

In hotărîre se prevede trecerea tuturor muncitorilor și funcționa
rilor la ziua de lucru de șapte ore, iar a muncitorilor din profesiu
nile de bază care lucrează în subteran la ziua de lucru de șase ore.

Hotărirea stabilește noi salarii tarifare sporite și noi rețele de sa
larizare pentru muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari.

Totodată, în conformitate cu hotărirea celui de-al XXI-lea Con
gres al P.G.U.S., salariul minimal este sporit la 400—450 ruble.

In hotărire se subliniază că după muncitorii și funcționarii din 
industria carboniferă și industria siderurgică, în anii 1958—1959 au 
fost trecuți ia ziua de lucru de șapte ore (iar muncitorii din profe
siunile principale care lucrează în subteran la ziua de lucru de șase 
ore) și ia noi condiții de retribuire a muncii, muncitorii și funcționarii 
din întreprinderile metalurgiei neferoase, industriei chimice, industriei 
cimentului, muncitorii care lucrează la confecționarea elementelor și 
structurilor din beton armat, ia extragerea sării și ozocheritei.

încă în cursul acestui an muncitorii și funcționarii din industria) 
constructoare de mașini și din metalurgia prelucrătoare, din in
dustria petrolului și a gazelor, vor începe să treacă la ziua de lucru 
redusă.

(Agerpres)

In toamna acestui an G.A.S.-Halînga raionul Turnu Severin, regiunea Graiova a prevăzut însă- 
mînțarea cu secară furajeră a 70 ha. Pînă în prezent ei au însămi nțat jumătate din terenul planificat. 
In foto: Tractoristul Semen A. Mi hai din brigada complexă de tractoriști insămînțînd terenul cu se
cară furajeră.

(Agerpres). — TASS transmite: Comitetul Cen- 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și G.C.S. din

încheierea lucrărilor Colocviului 
internațional de civilizații, literaturi 

romanice
au loc evenimente de o importanță 
epocală pe linia înțelegerii .între 
popoare, nici barierele artificiale 
ridicate în calea apropierii intre 
țări în domeniul culturii nu își mai 
au rostul. . <

In numele participanților la co
locviu, prof. Angelo Monțeverdi, 
președintele Academiei italiene, a 
adus vii mulțumiri Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Academiei R. P. Ro: 
mine și oamenilor de știință romini 
care au organizat această reușita 
intilnire internațională.

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor Colocviului a fost rostit de 
acad, lorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne și vice
președinte al Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. 
Vorbitorul a relevat ținuta științi
fică înaltă a lucrărilor Colocviu
lui, participarea activă a romaniș
tilor din diferite părți ale lumii ia 
această manifestare internațională, 
contribuția adusă la înțelegerea și 
colaborarea între oamenii de știin
ță.

In încheiere vorbitorul a mulțur 
niit organizației U.N.E.S.C.O. șr 
reprezentantului său, Michel Dard, 
pentru sprijinul acordat la organi
zarea Colocviului.

și limbi
Sîmbătă au luat sfîrșit în Capi

tala lucrările Colocviului interna
țional de civilizații, literaturi și 
limbi romanice, organizat de Co
misia națională a R. P. Romine 
pentru U.N.E.S.C.O. și Academia 
R. p. Romine.

In ședința de dimineață, prezi
dată de prof. R. A. Budagov 
(U.R.S.S.), au prezentat comuni
cări prof. Gerhardt Rohlfs (R. F. 
Germană), prof. Bertil Malmberg 
(Suedia) Și prof. Serafim da Sil
va Netto (Brazilia) despre „Influ
ența elementelor autohtone asupra 
limbilor romanice"- Comunicările 
au fost ascultate cu interes și ur
mate de discuții. ......

La amiaza, în aula Academiei 
R. P. Romine, a avut loc ședința 
de închidere a lucrărilor Coloc
viului internațional de civilizații, 
literaturi și limbi romanice.

Luind cuvîntul, Michel Dard, șe
ful secției de literatură și artă din 
cadrul U.N.E.S.C.O., a mulțumit, 
in numele acestei organizații in
ternaționale pentru contribuția 
foarte utilă pe care Colocviul a 
adus-o la apropierea intre oamenii 
de cultură din diverse țări la rea
lizarea unui rodnic schimb de pă
reri. Vorbitorul a arătat, in con
tinuare, că într-o perioadă în care

DesckiJerea celei J« XVIII-a «Jitii
a Jocurilor Balcanice Je’ Atletism

0 hotărîre a Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S. 

privind completarea cadrelor 
de studenți și elevi

(Agerpres). —

Dună închiderea lucrărilor Co
locviului internațional de civiliza
ții literaturi și limbi romanice, 
sîmbătă la amiază a avut loc lă 
Academia R.P. Romine o come- 
rința de presa cu participanții la 
acest Colocviu.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști. Michel Dard. șeful sec-, 
Hei de literatură și artă din 
cadrul U.N.E.S.C.O., Z. Czerny 
(R. P. Polonă), Tamara Motileva 
(U.R.S.S.), G. Rohlfs (R.F. Ger
mană), Tamas Lajos (R. P. Un
gară), Rita SchobeT (R.D. Ger
mană) Th. Tomov (R. P.( Bulga
ria), Alf Lombard (Suedia), O. 
Fischer (R. Cehoslovacă), R. A.

Budagov (U.R.S.S.), R. Jakob- 
son (S.U.A.), Ernesto de Paria 
(Brazilia) au vorbit despre im
portanța unor asemenea intilmri 
ale oamenilor de știință și cul
tură, despre contribuția valoroasă 
adusă de lingviștii romîni in ca
drul colocviului.

Numeroși participanți la confe
rință au exprimat mulțumiri Co
misiei naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. și Academiei 
R.P. Romîne pentru buna orga
nizare și desfășurare a Colocviu
lui, precum și pentru ospitalitatea 
și căldura cu care au fdst în
conjurați în tot timpul lucrărilor.

(Agerpres)

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală, într-o atmosferă sărbăto
rească și de mare interes sportiv 
s-a deschis simbătă după amiază 
cea de-a XVIII-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de Atletism la care parti
cipă echipele reprezentative ale 
R. P, Bulgaria, Greciei, R.P.F. 
Iugoslavia, Turciei și R. P. Ro
mîne.

In tribuna oficială erau prezenți 
membri ai Comitetului de onoare 
care patronează Jocurile Balcanice 
de Atletism. La festivitatea de 
deschidere au participat de ase
menea reprezentanții misiunilor di 
plomatice ai țărilor balcanice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Iubitori ai atletismului, bucu- 
reștenii au venit în număr mare 
să asiste la primele întreceri ale 
atleților din țările balcanice parti
cipante, care și-au dat întîlnire în 
capitala noastră pentru a înnoi și 
consolida pe terenul de sport prie
tenia tradițională, dezvoltată de-a 
lungul anilor cu prilejul acestei 
importante competiții. In tribunele 
stadionului au luat loc peste 25.000 
de spectatori.

La ora 17, trompeții au anunțat 
începerea festivității de deschidere 
a Jocurilor Balcanice de Atletism. 
Primiți cu aplauze furtunoase, pe 
pista de zgură roșie și-au făcut 
apariția atleții și atletele care timp 
de trei zile vor lupta pentru cu-

cerirea titlurilor 
canici la 34 de 
s-au aliniat pe 
stadionului in fața tribunei oficiale. 
Apoi recordmanul romîn la arunca
rea suliței, Alexandru Bizim, a 
rostit jurămintul balcanic. Fanfara 
a intonat imnurile de stat ale ță
rilor participante la jocuri.

In numele președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Romine. 
Chivu Stoica, președintele Federa 
ției romine de atletism, Mihai Flo- 
rescu, a adresat un călduros salut 
sportivilor participanți. Subliniind 
faptul că Jocurile Balcanice de 
Atletism constituie un puternic 
mijloc de cunoaștere reciprocă și 
întărire a prieteniei 
poarele balcanice, 
urat concurenților succes in între
ceri și a declarat deschisă cea de-a 
XVIII-a ediție a Balcaniadei de 
atletism.

In sunetele unui marș sportiv, 
de data aceasta braț la braț, atleții 
bulgari, greci, iugoslavi, turci și 
romîni, au părăsit stadionul, înso
țiți de ovațiile publicului.

Pe stadion au apărut arbitri și 
au început primele probe. După 
numai cîteva minute atleta Lia 
Manoliu a stabilit un nou record 
al R. P. Romine la aruncarea 
discului cu performanță de 49,31 
m. Jocurile balcanice de atletism 
au debutat sub auspicii pramiță- 
toare.

de campioni bal- 
probe. Echipele 

gazonul verde al

dintre po- 
vorbitorul a

(Agerpres)

Prima zi a întrecerilor
Prima zi a Jocurilor Balcanice 

de atletism deschisă simbătă pe 
stadionul Republicii din Capitală 
s-a soldat cu un remarcabil suc
ces al reprezentanților R. P. Ro- 
mîne, victorioși în șapte din cele 
zece probe disputate. Demnă da

toată lauda este performanța at
letei Lia Manoliu, care in decurs 
de cîteva minute a doborît de două 
ori recordul republican la disc, a- 
vînd la cea mai bună aruncare 
rezultatul de 49,31 m. Ea și-a co
rectat astfel cu pesta 1 metru pro

priul său record și cit aproape 3 
m. recordul balcanic.

Comportări excelente au avut de 
asemenea Constantin Grecescu, 
Cornel Porumb, llie Savel, Zoltan 
Vamoș, Elisabeta Todorov și ioana 
Petrescu, care au repurtat victorii 
strălucite și au adus puncte pre. 
țioase echipelor noastre. Dintre 
atleții oaspeți au concurat cu mult 
succes aruncătorul de greutate 
Tsakanikas (Grecia) și iugoslavii 
Lorger și Racic.

Bilanțul primei zile a Jocurilor 
Balcanice, încheiat la lumina re
flectoarelor în mijlocul unui mare 
entuziasm, este deosebit de rodnic 
și demonstrează nivelul tehnic a- 
preeiabil la care se desfășoară 
întrecerile. Au fost stabilite patru 
noi recorduri balcanice și patru 
recorduri ale țărilor participante.

Pe echipe, după prima zi repre
zentativele R. p. Romine se află 
în frunte 
un avans 
stanțial, 
frumoase 
finală.

in ambele clasamente cu 
de puncte destul de sub- 
care le dâu perspective 
In lupta pentru victoria

REZULTATE TEHNICE

Bărbați: 100 m. : 1.— Lorger 
(R.P.F. Iugoslavia) 10"6/10; 2. 
Bîcivarov (R.P. Bulgaria) 10”7/10; 
3. — Georgeopoulos (Grecia) 10” 
8/10 ; I 
(R.P.R.) 
romîn și I 
(Grecia) 
(R.P.R.) 
duri: 1, .

800 m. : Zolljn Vamoș 
1’48**2/10; — nou record 
balcanic ; 2. — Depastas 
l’50”5y»0 ; 3. — Mihaly 
1’50**6/10 ; 400 m. gar-
-, Ili« Savel (R.P.R.)

52**2/10; 2. — Ozguden (Turcia) 
52”9/l0; — Kovacs (R.P.F. Iu
goslavia) 54**3/10 ; 10.000 m.: 1.— 
Constantin Grecescu (R.P.R.) 
30’03”; 2. — Weis (R.P.R.)
30’04”2/10; 3. - Mihalici (R.P.F. 
Iugoslavia) 30’04”6/10; înățime:
l. —- Cornel Porumb (R.P.R.) 2,0!
m. ; 2. — Belcev (R.P. Bulgaria)
2,01 m.; 3. — Boboc (R.P.R.) 
1,98 m.; ciocan : 1. — Racic 
(R.P.F. Iugoslavia) 62,65 m. — 
nou record balcanic; 2. — Bezjac 
(R.P.F. Iugoslavia) 61,80 m.; 3. — 
Rășcănescu (R.P.R.) 59,96 m.;
greutate: 1. — Tsakanikas (Gre
cia) 17,13 m.; 2. — Artarski (R.P. 
Bulgaria) 16,74 m.; 3. — Ivanov 
(R.P.R.) 16,21 m.

Femei: 100 m.: 1. — Ioana Pe
trescu (R.P.R.) 12”; 2. — Zikovec 
(R.P.F. Iugoslavia) 12”l/10; 3.- 
Kerkova (R.P. Bulgaria) 12”l/10; 
800 m.. 1. —- Elisabeta Todorov 
(R.P.R.) 2’10” 2/10; - re
cord balcanic; 2. — Grecescu 
(R.P.R.) 2’10”2/10; — Isaeva
Bulgaria) 2*12” disc: Lia Ma- 
nolm (R.P.R.) 49,31 m. — nou 
record romîn și balcanic; 2. — 
Cataramă (R.P.R.) 45,32 m.; 3.— 
Haralambieva (R. P. Bulgaria) 
45,23 m.

Clasamentul pe echipe : bărbați:
1. — R. P. Romtnă 54 puncte;
2. — R.P.F. Iugoslavia 34 puncte;
3. — Grecia 23 puncte; 4. — R.P. 
Bulgaria 21 puncte; 5. — Turcia 
15 puncte ; femei: 1. — R. P. Ro- 
mînă 30 puncte ; 2. — R. P. Bul
garia 17 puncte; 3. — R.P.F. Iu
goslavia 13 puncte; 4. — Turcia 
3 puncte.

Întrecerile continuă astăzi cu 
începere de la ora 15,30.

(Agerprea)

MOSCOVA 19 . _ .
TASS transmite : Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a adoptat o ho- 
târîre cu privire la participarea în
treprinderilor industriale, a sovho
zurilor și colhozurilor la completa
rea cadrelor de studenți și elevi 
pentru instituțiile de învățămînt su
perior și școlile medii tehnice, pre
cum și la pregătirea specialiștilor 
pentru nevoile lor.

Hotarirea prevede îndrumarea 
directă de către întreprinderile in
dustriale, șantierele de construcții 
sovhozuri și colhozuri a tine
retului muncitor spre instituții de 
învățămînt superior și școli medii 
tehnice. Urmează să fie îndrumați 
spre învățătură fruntașii în pro
ducție cei mai bine pregătiți și cei

mai capabili, care au un stagiu de 
cel puțin doi ani de muncă în pro
ducție.

Toți studenții și elevii, îndrumați 
pe această cale spre învățătură și 
care obțin rezultate bune beneficia
ză de burse plătite de aceste între
prinderi și care depășesc cu 15 la 
sută obișnuitele burse de stat.

După absolvirea instituțiilor ds 
învățamînt, tinerii specialiști revin 
să muncească în vechile întreprin
deri sau în altele, cu asentimen
tul acestor întreprinderi.

Persoanele îndrumate spre învă
țătură beneficiază de dreptul de 
înscriere cu prioritate în instituțiile 
de înbăță mint superior și mediu de 
specialitate.

INFORMAȚIE
Luni 21

10 dimineața. 
Academiei R. 
de deschidere 
ria ecuațiilor 
țiale", organizat de Academia R.P.

I

septembrie, la ora 
va avea loc în aula
P. Romîne, ședința 

i a colocviului ,,Teo- 
cu derivate par-

Romine și Societatea de științe 
matematice fi fizice din R. P. Ro- 
mină. Lucrările colocviului se var 
desfășura intre 21—26 septembrie 
la Universitatea „C. I. Parhon", 
B-dul 6 Martie nr. 64.

(Agerpres)

NECROLOG

In ziua de 18 septembrie a.c., 
s-a stins din viață, după o lungă 
suferință, Barbu T. Cîmpina, di
rector adjunct al Institutului de 
istorie al Academiei R. P. Romine 
și conferențiar la Facultatea de is
torie a Universității „C. I. Par- 
hon".

Născut la 25 aprilie 1923, Bar
bu Cîmpina a desfășurat o rodni
că activitate în domeniul istoriei 
medii a Roinîniei. Studiile sale pri
vind feudalismul timpuriu, lupta 
poporului romîn împotriva jugului 
otoman, epoca lui Vlad Țepeș și a 
ful Ștefan cel Mare rămîn între 
cele mai de seamă lucrări ale sale.

Activitatea științifică a lui Bar
bu Cîmpina s-a îmbinat armonios 
cu cca obștească. Ga membru al

Partidului Muncitoresc Romîn el 
și-a pus cu devotament Întreaga sa 
capacitate de muncă în 61ujba 
construirii socialismului în țara 
noastră.

Pentru meritele sale, lui Barbu 
Cîmpina i s-au acordat titlul de 
Laureat al premiului de stat, Pre
miul „Bălcescu“ al Academiei 
R. P. R. și a fost decorat cu Ordi
nul Muncii.

Adunarea de doliu va avea loc 
duminică 20 septembrie a-c, orele 
12, la Institutul de istorie al Aca
demiei R.P.R. din Bd. Stalln nr. 1.

INSTITUTUL DE ISTORIE 
AL ACADEMIEI R. P. ROMINE 
ȘI FACULTATEA DE ISTORIE 

A UNIV. „G, I. PARHON'*



Vizita lui N. S. Hriisciov
in Statele Unite

„Acordăm o mare importanțăI

dezvoltării comerțului internațional“
Cuvîntarea rostită de N. S Hrușciov Ia Clubul Economic din New York

„Haideți să ne înțelegem
cum să asigurăm

Domnule președinte, domnilor 1 
înainte de a expune declarația 

pe care am pregătit-o, venind la 
clubul dv. aș vrea să abordez u- 
nele probleme la care s-au referit 
aici domnul Woodman, care prezi
dează, șî domnul Lodge.

Domnul Woodman a declarat că 
niciodată încă in istoria clubului 
dv. nu a existat un aflux atit de 
mare de persoane dornice să parti
cipe la o întîlnire cu un oaspete ca 
astăzi. înaintea întilnirii noastre 
i-am spus în glumă domnului Wo
odman că la noi în unele regiuni 
In care locuitorii nu au văzut încă 
niciodată, de pildă, o cămilă, se a- 
dună multă lume atunci cind se 
ivește un asemenea animal. Toți 
vor s-o vadă, iar unii vor chiar s-o 
tragă și de coadă (rîsete, aplauze).

lertați-mă pentru această glumă, 
dar aș dori să fac o analogie. Aici 
s-a adunat floarea lumii capitaliste 
newyorkeze. și nu numai din New 
(York. Și, deodată, în mijlocul unui 
public atit de ales, cu care sînteți 
obișnuiți, apare un comunist. Se 
înțelege că se ivește dorința de a-1 
vedea și dacă el ar avea coadă, 
să-l tragă de ea (hohote generale 
de rîs, explozie de aplauze).

Nu știu dacă este prezent aici 
'dl. Marshall Mcduffy, l-am văzut 
astăzi la dejunul dat de primarul 
New Yorkului. In primii ani după 
război, cînd eram președintele 
Consiliului de Miniștri al Ucrainei, 
dl. Mcduffy a reprezentat la noi 
U.N.R.R.A., Organizația americană 
pentru ajutorarea țărilor care au 
suferit de pe urma războiului. Intre 
mine și el și fostul primar 
al New Yorkului și conducător 
al U.N.R.R.A., defunctul La Guar- 
dia, s-au statornicit relații foarte 
bune. Și iată că pe cind lucram 
deja la Moscova, Marshall Mcduffy 
a sosit din nou la noi. In cadrul 
unei convorbiri el mi-a spus atunci 
— dacă ați pleca în America, acest 
lucru ar fi de mare folos. Am în
trebat : de ce ? Mcduffy a răspuns: 
Unii americani cred că aveți coar
ne. Dacă ei vor vedea că nu aveți 
coarne, asta va fi o mare realizare 
(risete, aplauze).

Eu nu am născocit aceasta, în
trebați-! pe Mcduffy, el va va con
firma convorbirea noastră. Cred că 
cei prezenți aici se vor putea con
vinge că într-adevăr nu am coar
ne (ilaritate, aplauze). Dacă, după 
ce vă veți convinge de aceasta, îi 
veți convinge și pe alții, aceasta va 
fi deja pe jumătate o victorie. Oa
menii se vor convinge că comuniș
tii sint oameni ca și toți ceilalți, 
între noi și dv. există doar o deo
sebire de păreri în ceea ce priveș
te structura de stat și sistemul so
cial al statelor. Iar în această pri- 

.vință trebuie să ne înțelegem că. 
fiecare popor trebuie să hotărască 
el însuși ce sistem trebuie să adop
te.

După cît știu, nu permiteți concu- 
frenților dv. să se uite in registrele 
dv. contabile. Dar atunci nici dv. 
să nu vă amestecați în contabili
tatea noastră — avem contabilita
tea noastră, contabilitatea comunis
tă (animație, veselie). Mai bine 
să trăim in pace. Doar și la dv. se 
întîmplă, ce-i drept rareori, cînd 
corporații rivale se înțeleg să nu se 
atace intre ele. In acest caz de ce 
noi, reprezentanți ai corporației 
comuniste, folosind limbajul dv. și 
dv., reprezentanți ai corporației 
capitaliste să nu ajungem ia o în
țelegere asupra coexistenței pașni
ce ? Fiecare dintre noi sa rămină 
la părerile sale (aplauze prelungi
te).

Știu că vă place capitalismul și 
jiu vreau să vă conving de contra
riul. Pur și simplu mi-aș înjosi 
demnitatea dacă, profițind de ospi
talitatea ce mi-a fost acordată de 
cei mai mari capitaliști aș începe 
să vă țin o predică despre avanta
jele comunismului. In fața acestui

mele economice cu un salariu bun 
și eu o vilă bună (risete, aplauze). 
Înțelegeți, dâsigur, că aceasta este 
o glumă.

Cele spuse sînt un răspuns d-lui 
Lodge.

E de neînțeles de ce el încearcă 
să mă convingă că dv. sînteți oa
meni de afaceri. O înțeleg și sin
gur. Dacă dv. nu ați conduce tre
buri importante, nu ați ocupa pos
turi atit de înalte și astăzi nu ați 
fi aici.

Mă însoțește ministrul Invăță- 
mîntului superior și mediu de-spe- 
cialitate, tovarășul Eliutin. El vă 
poate confirma că la noi sînt pre
gătite numeroase cadre. Dar dacă 
cineva din dv. ar dori să participe 
la construirea comunismului in 
țara noastră, noi l-am examina și 
i-am găsi o treabă potrivită ; cu 
cit ar aduce mai mult folos, cu 
atit mai bine va fi plătită munca 
lui (risete, aplauze). Noi știm să-i 
prețuim pe oameni și cu cit un om 
aduce mai mult folos prin munca 
lui, cu atit mai bine este remune
rată munca lui. Acesta este princi
piul socialismului.

Scuza ți-mă pentru această pa
ranteză. Am vrut numai să-i arăt 
domnului Lodge că nu are de ce 
să fie îngrijorat de soarta capita
liștilor săi, pe cit se pare nici unul 
dintre ei nu va deveni comunist. 
Nici soarta mea să nu vă îngrijo
reze, voi rămîne comunist și nu 
voi adera la nici una din corpora
țiile dv. (risete, aplauze). Conform 
expresiei folosite la jocul de cărți, 
rămînern fiecare cu ce am avut 
(aplauze). •

Știu că oamenii de afaceri obiș
nuiesc să discute fără diplomație, 
absolut deschis. De aceea îmi voi 
permite să spun absolut deschis 
lucrurj care s ar putea ca unora să 

„Secretul“ uriașelor
superioritatea sistemului socialist

nu le fie pe plac, dar care în 
schimb vor fi folositoare pentru 
dv.

Unii oameni orbiți, ca să vor
besc delicat, de ostilitatea față de 
socialism și comunism, atunci cînd 
dorm visează pieirea țarilor care 
au pășit pe această cale de dez
voltare. Deobicei omul visează 
ceea ce dorește și uneori trezirea ii 
pricinuiește o dezamăgire : se tre
zește și în jurul său se află ace
leași chipuri, aceeași realitate ca 
atunci cînd s a cufundat în visul 
său de neîmplinit.

Unii visează deseori că Rusia so
cialistă este aceeași cum era îna
inte de revoluție. Să comparăm 

■însă ritmul de dezvoltare al 
Uniunii Sovietice de cînd am răs
turnat vechea orînduire putredă cu 
ritmul dezvoltării Statelor Unite în 
aceeași perioadă. In comparație cu 
nivelul anului 1913 producția Uniu
nii Sovietice a crescut de 36 de 
ori, iar producția dv. numai de pa
tru ori. De ce noi ne dezvoltam 
economia și cultura mai repede de- 
cît dv. ? Eu nu vă impun ideolo
gia noastră deși nu-mi ascund 
apartenența la partidul comunist 
și concepțiile mele politice — ele 
vă sînt cunoscute. Dar înseși ci
frele dovedesc în mod elocvent că 
izvorul forței noastre ce crește ra
pid este revoluția socialistă care 
asigură trecerea țării noastre pe 
asemenea căi de dezvoltare pe care 
locomotiva Uniunii Sovietice go
nește cu o viteză tot mai mare. 
Rusia veche nici nu ar fi putut 
măcar visa la un astfel de ritm.

Se poate că dv. să nu fiți de 
acord cu mine. Dar atunci expli
cați-mi prin ce minuni au fost rea
lizate asemenea rezultate ? Prin ce 
minuni ?

succese ale U.R.S.S.:

auditoriu, ar fi o absurditate. Să 
lăsăm istoria să fie judecătorul 
nostru I (aplauze prelungite).

De ce atunci domnul Lodge s-a 
ocupat aici cu atita zel de apăra
rea capitalismului ? tl a făcut-o 
cu multâ ardoare și el poate fi în
țeles. Dacă nu ar apăra cu atita zel 
capitalismul, el nu ar deține în 
țara dv. un post atit de înalt (rise- 
te, aplauze). Nu mi întreb decit un 
singur lucru : ce l-a făcut pe dom
nul Lodge să încerce să dovedeas
că cu atita pasiune foloasele ca
pitalismului tocmai azi? Nu cum
va voia să mă . convingă; să trec 
la capitalism ? (risete). Sau poate 
că domnul Lodge se teme că dacă 
în fata capitaliștilor va vorbi un 
bolșevic, el le va schimba convin
gerile și ei se vor converti la co
munism ? Vreau să vă liniștesc: 
nu aiu asemenea intenții — știu 
cu cine am de-a face (risete, aplau
ze prelungite).

Dacă imi va îngădui dl. Harri- 
man, voi vorbi aici despre glumele 
schimbate in timpul convorbirii pe 
care' am avut-o cu el la Moscova. 
Am glu.ijit atunci spumnd că iata-i 
pe jî. Harriman devenit „șomer", 
pentru că a fost răsturnat din pos
tul de guvernator al statului dv. 
de Rockefeller (animație veselă) 
și el nu are acum de lucru. Atunci, 
tovarășul Mikoian a intervenit și 
a spus că i se poate găsi de lucru 
și in Uniunea Sovietică (risete. 
aplauze)) iar eu am spus: Dacă 
doriți, vă propun postul de consi
lier al președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru proble-

In vechea Rusie, la fiecare 100 
de oameni în vîrstă de peste 9 
ani reveneau cîte 76 de analfa- 
beți. Aproape 80 la sută din copii 
și adolescenți nu aveau posibilita
tea să învețe în școli. Acum însă 
în țara noastră toți copiii învață 
și, practic, în țară nu există anal
fabeti. Acum avem de 40 de ori 
mai mulți specialiști cu studii su
perioare și medii de specialitate 
decit existau in Rusia prerevo.uțio- 
nară.

Acum am elaborat și am în
ceput să înfăptuim giganticul plan 
septenal de dezvoltare a economiei 
naționale. Pentru a vă putea ima
gina proporțiile lui voi cita o sin
gură cifră : numai pentru investi
țiile capitale vom cheltui în acești 
șapte ani aproximativ 750 miliarde 
dolari. îndeplinirea acestui plan ne 
va aduce cit se poate de aproape 
de nivelul de dezvoltare al econo
miei pe care îl au Statele Unite 
ale Americii.

De unde luăm mijloace pentru 
toate acestea ?

Cum realizăm acumulări? Toate 
acestea se pot explica numai prin 
superioritatea sistemului socialist— 
după cum se știe minuni nu există.

8 ar putea ca unii să continue 
să nu creadă în realismul planu
rilor noastre. Dar aceasta este po
litica struțului. Se spune că atunci 
cînd struțul vede că un dușman îl 
ajunge din urmă, își ascunde capul 
în nisip. Dacă dv. închideți ochii 
în fața realității, dezvoltarea noa
stră oricum nu va înceta.

Pot încă de pe acum sâ-i întris
tez pe acei care se situează pe po
ziția struțului. Știți dv. cum se 
desfășoară in primul sau an înde
plinirea planului septenal ?

Planul nostru pe anul 1959 pre
vedea o creștere a producției in
dustriale cu 7,7 Ia sută. De fapt 
în primele opt luni ale acestui an 
am sporit producția cu 12 la sută. 
Probabil că intr-un an vom da 
peste plan produse în valoare de 
peste 10 miliarde dolari.

înseamnă că noi nu numai că 
n-am planificat un ritm de dezvol
tare a economiei, peste puterile 
noastre, ci dimpotrivă, ara creat , 
condiții avantajoase pentru indus
trie, pentru a nu supraincorda eco
nomia, pentru ca prin depășirea 
planului să obținem acumulări su
plimentare, să creăm o mai bună 
ritmicitate în activitatea întreprin
derilor noastre. Prin urmare, în 
dezvoltarea economiei vom putea 
ajunge din urma S.U.A. în ce pri
vește volumul, iar apoi și pe càp 
de locuitor, mai repede decit prevăd 
planurile noastre.

înaintea plecării mele tovarășul 
Kosîghin, președintele Comisiei de 
planificare, mi-a raportat despre 
planul pe 1960 elaborat în linii, bligația să vă călăuziți atunci cînd 
mari de Comisia de Stat a Pla
nificării. Este adevărat că acesta 
e 
a

trietjve în comerț, considerînd a- 
ceasta drept o acțiune nerezona- 
bilâ. Dv. nu vreți să faceți comerț 
cu așa-zisele mărfuri strategice 
sau cu alte feluri de mărfuri. Nu 
faceți comerț. E treaba dv., dar 
nu impuneți discriminări îndreptate 
împotriva vreunei țari sau a vre
unui grup de țări.

Aceasta practică tulbură comer
țul internațional normal și duce la 
încordare politică. Se știe doar 
din istorie că statele impun ase
menea restricții numai atunci cînd 
pun la cale o campanie militară 
împotriva țării care este supusă 
discriminării. Să netezim deci ca
lea spre legături comerciale nor
male intre toate țările indiferent 
de orlnduirea lor socială.

Facem cu multe țări comerț pe 
bază de egalitate în drepturi. Este 
suficient să spun că anul trecut 
valoarea mărfurilor cu care a fă
cut comerț Uniunea Sovietică a 
depășit de șapte ori nivelul anu
lui 1938 și a atins cifra de 
34.589.000.000 ruble.

Nu stau prost nici relațiile noa
stre comerciale cu Anglia. Se dez
voltă comerțul cu oamenii de afa
ceri din Germania occidentală. 
Trebuie subliniat că în această pro
blemă și guvernul Germaniei occi
dentale înțelege just interesele sta
tului său și nu împiedică ci con
tribuie la dezvoltarea legăturilor 
comerciale. Salutăm acest fapt. Cu 
Italia am început de asemenea să 
stabilim relații economice bune. Cu 
Franța întreținem legături destul 
de bune. De ce America trebuie 
să se țină deoparte ? De altfel e 
treaba dv.

Țineți seama de un singur lu
cru. In viață se întîmplă uneori 
ca o fată de măritat, peste măsură 
de pretențioasă, să piardă mo- 

• mentu! și să rămînă nemăritată și 
în pagubă. In viața de afaceri este 
cu atit mai important să tiu fii ca 
aceste fete nehotărite. Aci acționea
ză mâi mult ca oriunde priricîpiiil 
imortalizat în proverbul englez: 
„Cine sosește primul este servit 
primul“. In legătură cu aceasta 
avem și noi o zicală destul de 
bună : „Cine vine tîrziu capătă un 
os ros“.

Incercînd să justifice stagnarea 
din relațiile economice americano- 
sovietice care continuă de aproape 
zece ani, unele persoane — mai 
degrabă politicieni decit business- 
meiii — spun ca această • situație 
ar fi normală și chiar avantajoasă 
pentru lumea occidentală. Ei afir
mă cu un aer de seriozitate că re- 
fuzind să facă comerț cu noi Sta
tele Unite împiedică prin aceasta 
dezvoltarea economică a Uniunii 
Sovietice și slăbesc puterea ei de 
apărare.

publicile unionale, ceea ce înseam
nă că este apropiat de acel care 
va fi aprobat. Probabil că el va fi 
aprobat curînd după înapoierea 
mea din America, la sfîrșitul lui 
octombrie, sau la începutul lui no
iembrie.' Cifrele acestui plan nu 
sînt lipsite de interes. De exemplu, 
vom avea posibilitatea ca în 1960 
să producem cu 2.000.000 tone me
trice de laminate mai mult decît s-a 
prevăzut inițial pentru al doilea 
an al septenalului. In ce privește 
petrolul am planificat numai pe 
anul 1960 o sporire a extracției de 
peste 14.000.000 tone metrice. Nici 
aceasta nu este rău pentru eco
nomia noastră.

Perspective admirabile se des
chid în fața industriei de gaze.

lată, domnilor, numai cîteva cu
vinte despre posibilitățile noastre. 
LA NOI IN ȚARA AVEM DE TOA
TE. POPORUL NOSTRU ESIE 
STRINS UNIT IN JURUL GU
VERNULUI SAU, IN OAMENII 
NOȘTRI CLOCOTEȘTE ENTU
ZIASMUL, El SE STRĂDUIESC 
SA-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ CIT MAI 
BINE DATORIA ȘI, PRIN ACEA
STA, SA INTAREASCA Șl MAI 
MULT ORINDUIREA LOR SO- 
CIALISTA.

Poate că unii au gîndit că mă 
aflu în Statele Unite pentru a face 
demersuri în legătură cu dezvol
tarea relațiilor comerciale fără de C0„„2!iaLCU ^v'(An re<;u*1 
care se afirmă că planul septenal 
nu poate fi îndeplinit. Vreau să vă 
spun cu toată sinceritatea că nu 
intenționez să apar aici în rolul de 
solicitant.

Acordăm o mare importanță 
dezvoltării comerțului internațional, 
călăuzindu-ne după principiul după 
care se conduc și mulți oameni din 
țara dv., dacă ar fi să dăm cre
zare devizei reproduse pe un tim
bru poștal emis recent în Statele 
Unite ale Americii ; „Pace in în
treaga lume prin comerț internațio
nal“.

Sîntem de acord cu acest mod 
de a pune problema. Este adevă
rat că acum cîtva timp cînd am 
susținut aproximativ același lucru, 
arătînd că comerțul este important 
ca mijloc de slăbire a încordării 
internaționale, în America unii au 
început să mă critice. Atunci zia
rele dv. au scris că Hrușciov ar ti 
început să vorbească despre co
merț numai pentru că pentru din- 
sul comerțul înseamnă politică. 
Dar dacă e să vorbim despre cine 
a transformat comerțul într-un in
strument al politicii, dv. vă este 
bine cunoscută o faimoasă institu
ție americană care a inventat o 
listă specială de restricții după 
care dv., businessmenii,, aveți o-

Gîndesc însă că în această sală 
nu se găsesc prea mulți oameni 
care sa creadă această poveste. 
Legea cu privire la interzicerea co
merțului cu U.R.S.S., adoptata în- 
Statele Unite ea .măsura repres.vă 
împotriva Uniunii Sovietice, a dat 
rezultate diametral opuse celor 
scontate de autorii ei.

Noi am tras chiar un anumit to- 
• los din această politică dusă de 

Statele Unite față de Uniunea So
vietică în domeniul comerțului. A 
trebuit să dezvoltăm producția 
unor mașini pe care înainte nu le 
aveam și pe care intenționam să 
le cumpărăm de la dv. Acum nu 
depindem de nimeni in acest do
meniu.

Așadar, paralizarea artificială a 
comerțului cu Uniunea Sovietică a 
făcut ca noi să nu devenim mai 
slabi, ci mai puternici decit eram 
înainte.

Priviți ce succese uriașe au fost 
realizate în economia noastră în 
acești 10 ani, cum s-a dezvoltat 
tehnica și știința noastră I Am 
descoperit înaintea dv. secretul fo
losirii energiei hidrogenului. Am 
creat înaintea dv racheta: balistică 
intercontinentală pe care de fapt dv. 
încă nu o aveți. Or, racheta ba
listică intercontinentală este cu ade
vărat chintesența gîndirii umane 
creatoare.

Ce sens au restricțiile dv. ? 
Continuarea de către Statele Unite 
ale Americii a politicii lor discri
minatorii față ae Uniunea Sovie
tică în domeniul comerțului, în
seamnă pur și Simplu o incăpățî- 
nare absurdă.

Sînteți cu toții bine informați că 
noi vă propunem o întrecere eco
nomică. Unii numesc aceasta o 
provocare adresată Statelor Unite 
ale Americii. Dar dacă e să vorbim 
de o provocare, putem spune, bu
năoară, și aceasta va fi chiar mai 
exact, că Statele Unite ale Ame
ricii au fost primele care au pro
vocat întreaga lume. Ele și-au 
dezvoltat economia mai puternic 
decit toate țările. Multă vreme ni
meni nu a îndrăznit să vă con
teste întîietatea. Dar iată că a so 
sit timpul cînd a apărut un stat 
care va acceptă provocarea, care 
ține seama de nivelul dezvoltării 
Statelor Unite ale Americii și care, 
la rindul său, vă adresează o pro
vocare.

Puteți fi convinși că Uniunea 
Sovietică va fi activă în această 
întrecere economică, că va va 
ajunge din urmă și vă va depăși.

Ce este rau în aceasta ? indi
ferent cine va ieși învingător in 
această întrecere — dv. sau noi — 
și Uniunea Sovietică și Statele 
Unite vor fi în cîștig, deoarece po
poarele noastre vor trăi în condiții 
de pace și vor trăi și mai bine de- 
cît pină acum.

întrecerea economică nu exclude 
colaborarea economică

un pian încă preliminar, dar el 
și fost pus de acord cu toate re-

faceți comerț cu Uniunea Sovietică. 
Dar să nu discutăm în contradicto
riu. Istoria va stabili cine și cura 
a legat comerțul de politică.

SI fie înlăturate discriminările 
în comerțul international

Vreau să subliniez că guvernul 
sovietic a fost întotdeauna și va 
fi pentru un comerț internațional 
bazat pe egalitatea in drepturi, re
ciproc avantajos și fără nici o dis
criminare, pentru comerțul despre 
care a vorbit Franklin, ale cărui

cuvinte sînt înscrise deasuprai in
trării principale a Departamentu
lui comerțului al Americii; „Scopul 
S.U.A. trebuie să fie comerțul pe 
o bază echitabilă și de egalitate“. 
Luptăm și vom lupta împotriva in
troducerii a tot felul de liste res-

o pace veșnică“
Cuvîntarea rostita de N. S. Hrușciov la dejunul 

organizat de primarul orașului New york,
R. Wagner

De altfel, întrecerea așa cum o 
înțelegem și cum o desfășurăm 
noi, oamenii sovietici, nu exclude 
de loc colaborarea și ajutorul re
ciproc și, dacă vom avea consim- 
țamîntul dv. sîntem gata să extin
dem acest principiu și asupra Sta
telor Unite ale Americii. Doar am

După ce a citat unele exemple 
de relații economice bune cu fir
me americane în perioada cînd 
U.R.S.S. a început să construiască 
o mare industrie, vorbitorul a 
spus: Ce ne împiedică așadar să 
reluăm și să dezvoltăm colabo
rarea economică în etapa actua
lă, calitativ nouă, cind nu nu
mai noi putem învăța de la 
dv. ci și dv. ați putea învăța 
multe de la inginerii, constructorii 
și savanții noștri ? O asemenea 
colaborare ar fi fără îndoială 
ciproc avantajoasa.

Succesele economice obținute 
noi și de dv. vor fi salutate 
întreaga lume care așteaptă 
cele două mari puteri ale noastre 
sa ajute să se pună mai repede pe 
picioare acele popoare care au ră
mas în urmă cu secole in dezvol
tarea lor economică. Nu voi aminti 
acum din vina 
aceasta — dv. o 
Ar fi mai bine să 
echitabil și uman 
aceste popoare să 
în care se află.

Poziția Uniunii . ___  __
limpede în această problemă. Deși 
țara noastră nu a cîștigat nici o 
rublă din exploatarea unor resurse 
naturale străine și a muncii 
străine, noi sîntem gata să acor
dăm și de aci înainte ajutor ță
rilor Asiei și Africii care și au 
cucerit independența. Totodată ar 
fi just ca țările care folosesc re
surse naturale 
străină, să-și 
pungile.

Domnilor,
dv. că politica 
pașnică pe care noi v-o propunem 
ar însenina de fapt crearea unei 
„lumi dezbinate“. Nimic nu este 

. m’ai departe de înțelegerea justă 
a ideii coexistenței pașnice decît 
această interpretare. In realitate 
noi urmărim un scop cu totul 
opus: COEXISTENTA Șl ÎNTRE
CEREA PAȘNICA PRESUPUN
UN CONTACT CIT MAI STRtNS 
INTRE POPOARE IN DOME-

re-

de 
de 
ca

cui s-a petrecut 
știți prea bine, 
hotărîm in mod 
cum să ajutăm 
iasă din situația

Sovietice este

străine și muncă 
deschidă mai larg

ara citit în ziarele 
de coexistență

N1UL ECONOMIEI ȘI CUL
TURII.

Fiecare om care nu vrea să în
chidă în mod conștient ochii asu
pra realității recunoaște că singura 
cale rațională pe care trebuie să 
se dezvolte în vremurile noastre 
relațiile internaționale este calea 
rezolvării problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratative
lor.

A trăi în pace ca niște buni ve
cini sau a aluneca spre un nou 
război — igtă alternativa în fața 
căreia se află în prezent Uniunea 
Sovietică, Statzle Unite ale Ame
ricii și întreaga lume. O a treia 
soluție nu există. In mîîtiile dv. 
domnilor sînt concentrate 
posibilități, 
influeițți.
mă dv. aș vrea să-mi exprim 
speranța că 
Statele Unite 
influența lor 
bună și se vor prpnunța 
tru coexistență și întrecere 
nică între noi așa cum o și’ fac 
unii dintre reprezentanții cei mai 
de seamă ai economiei dv.

Eu, bineînțeles, nu vă chem pe 
dv. domnilor businesstneni, sa vă 
situați pe aceleași poziții in ceea 
ce privește concepția despre lume 
pe care ne aflăm noi. Socotesc că 
nici dv. nu pretindeți să mă con
vertiți la credința capitalistă

Văd că unii dintre dv. zîmbesc. 
Omul convins de justețea proprii
lor sale vederi privește de obicei 
cu ironie partea adversă care este 
tot atit de convinsă de dreptatea 
cauzei sale. Deși nu pretind că 
sint profet, pot să spun că unii 
vor fi nevoiți, . pare se, să înghită 
o pilulă amară atunci cînd vor 
înțelege că nu au apreciat just si
tuația și au lăsat să se strecoare 
greșeli in calculele lor. Dacă sint 
oameni pricepuți și inteligenți, po
porul american — judecind după 
experiența țărilor socialiste, in 
cadrul trecerii la noul sistem so
cial — le va oferi posibilitatea de 
a-și pune în aplicare cunoștințele, 
energia și aptitudinile.

Iertați mă pentru această glumă, 
n-ain vrut să supăr pe nimeni și 
cu atit mai puțin să jignesc pe 
cineva, dar am vrut să-ini exprim 
totuși părerile privitoare Ia viitor 
așa cum mi-1 închipui eu.

(Text prescurtat. Sublinierile și 
subtitlurile aparțin redacției).

mari
Dv. sînteți oameni 

lată de ce adresîndu-

busineșsmenii 
vor face 
în direcția

din 
uz de

cea 
pen- 
paș-

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
TASS transmite; Vă mulțumesc, 
domnule' primar, pentru onoârea 
care mi s-a făcut astăzi. Eram 
cit pe ce să vă numesc Robert 
Petrovici Wagner. In tinerețe, 
cînd am lucrat în uzină, am avut 
ca șef un inginer care se numea 
Robert Petrovici Wagner. (Anima
ție, aplauze). Dar, desigur, eu nu 
vă confund cu acel Wagner din 
trecut cu care vă asemăna ți doar 
la nume și pronume (risete).

Vreau să vă mulțumesc în mo
dul cel mai sincer pentru această 
minunată primire și in special 
pentru medalia raemorială a ora
șului dv. pe care mi-ați înminat-o 
și pentru mesajul transmis po
poarelor Uniunii Sovietice 
semn de stimă și prietenie 
țările noastre. (Aplauze).

Vreau să mă folosesc de 
tul care mi-a fost acordat 
a mă adresa încă o dată 
sentiment de profundă recunoștin
ță președintelui Statelor Unite, 
Dwight Eisenhower. Noi ne-ara 
cunoscut imediat după încheierea 
războiului, cînd el a vizitat țara 
noastră. La noi sînt foarte pre
țuite meritele militare ale genera
lului Eisenhower în postul de co
mandant suprem al forțelor a- 
liate în Europa Occidentală. Noi 
am luptat bine împreună cu dv. 
împotriva Germaniei hitleriste. 
(Aplauze furtunoase). Numai da
torită invitației președintelui Ei
senhower am posibilitatea să mă 
aflu astăzi în mijlocul dv.

Respectul meu față de domnul 
D. Eisenhower a crescut și mai 
mult in urma acestui pas. Hotă- 
rîrea lui de a-1 invita pe Hrușciov 
in America nu a fost un lucru 
simplu. Nu orice american s-ar fi 
hotărit să facă un asemenea pas. 
Pentru asta trebuie să fii un om 
mare și, ceea ce este cel mai im
portant, să înțelegi politica mare. 
(Aplauze). Știu că o parte din 
personalitățile politice din Ame
rica nu sînt de acord cu această 
hotărire a președintelui. înțelep
ciunea președintelui S-a manifes
tat tocmai în aceea că el, în po
fida acestui fapt, a înfăptuit ceea 
ce și-a propus. Acest lucru a de
monstrat că el vede mai departe 
decît cei care, după cum se spune 
la noi în Rusia, nu văd mai de
parte de lungul nasului. (Risete, 
aplauze). Un om de stat este 
obligat să înțeleagă 
ceea ce se petrece îri prezent, 
el trebuie să se îngrijească 
de viitor, trebuie să acționeze în 
numele lui. (Aplauze).

Vreau acum să vă mulțumesc 
și dv., domnule primar al orașului 
New York, căci dacă președintele 
Eisenhower m-a invitat în Ame
rica, dv. m-ați invitat la New- 
York, întrucit fără invitația dv. 
eu nu aș fi putut, de asemenea, 
să vin în marele dv. oraș. Desi
gur că această invitație mi-ați fi 
putut-o face numai în semn de 
respect pentru președinte. Dar, se 
pare, dv. ați fost și interesat, în 
sensul bun al cuvîntului, să ve
deți ce fel de om este Hrușciov 
(Rîsete, aplauze). Ce reprezintă 
el. Și iată că mă prezint personal 
în fața dv. și a colegilor dv. 
(Aplauze furtunoase).

Aș vrea, însfîrșit, să mulțumesc 
reprezentantului special al preșe
dintelui, domnului Lodge, care în
deplinește o funcție grea și mă 
chinuie cu un program greu (Rî
sete, aplauze). Dar se chinuiește 
și el (Rîsete, aplauze). Acest lu
cru mă bucură deoarece 
suporți chinurile mai ușor 
uze furtunoase).

Domnilor I Nu m-am 
niciodată de diplomație, cu toate 
că înțeleg foarte bine limbajul 
diplomatic in relațiile dintre state. 
Să nu le fie cu supărare diploina- 
ților de profesie, dacă vă voi spu
ne direct ceea ce cred, dacă în 
cuvîntarea mea vor exista abateri 
de la protocol (Animație, aplauze).

Ați observat, desigur, că am 
ascultat cu atenție cuvîntarea 
domnului Lodge și a donjnului 
Wagner și le-ara aplaudat pe 
amîndouă. De aceea, aș vrea să 
lămuresc un lucru. Unii ar putea 
să gîndească — oare nu s-a con
vertit Hrușciov la credința noastră 
capitalistă? (Risete, aplauze). 
Lodge și Wagner apără sistemul 
capitalist, iar eu ii aplaud. Cine 
sînt eu? In mijlocul comuniștilor care s-a născut fără să ceară per
ii aplaudă pe comuniști, în mijlo
cul capitaliștilor îi aplaudă pe 
capitaliști. Reiese că el aplaudă 
și pe unii și pe alții, pentru a le 
face pe plac? (Animație, aplauze).

Haideți să ne înțelegem de la 
început asupra unui lucru. După
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cum se pare, este inutil ca eu 
fac eforturi pentru a încerca 
vă fac comuniști. Aceasta ar fi 
efort zadarnic, iar forțele îmi sînt 
necesare pentru lucruri mai im
portante (Aplauze). Dar dacă ci
neva a mai nutrit încă speranța 
că eu voi trece pe pozițiile capi
taliștilor, vreau să vă spun di
rect : nici o nădejde în privința 
aceasta (Aplauze furtunoase). De
sigur că dacă eu aș fi un adept 
al capitalismului m-aș fi mutat în 
țara dv. — doar Statele Unite 
sint rădăcina principală a siste
mului capitalist mondial (Anima
ție). Dar cu sînt convins că siste
mul nostru este mult mai puternic 
și mult mai bun.

Rușii au o zicală — „Fiecare 
rață își laudă balta“. Dv. lăudați 
balta capitalistă, iar în ceea ce ne 
privește, eu, desigur, n-am 
spun că socialismul este 
baltă, dar dv. puteți, firește, 
vorbiți despre sistemul nostru 
așa cum vorbesc eu despre al 
Dar în prezent, printre altele 
spus, adepții capitalismului încep 
să se rușineze să-l mai laude. Ei 
spun că acesta nu mai este ca
pitalismul despre care scria Marx, 
ci un capitalism popular.

Dumnezeu știe, dar eu nu văd 
nici o deosebiri» între capitalismul 
despre care scria Marx și acela 
despre care a vorbit astăzi Lodge 
(Animație). Eu vorbesc fără în
conjur pentru ca dv. să știți cu 
cine aveți de-a face. O ast ei de 
clarificare îmbunătățește relațiile: 
nouă, socialismul ne place, iar ca
pitalismul, nu. Dacă dv. vă place 
capitalismul — și eu știu că el vă 
place — continuați și dumnezeu 
cu voi I Dar țineți minte: s-a 
născut un nou sistem social — 
sistemul socialist. El a și început 
să vă ajungă din urmă, iar noi 
ue-ain propus să vă ajungem și 
să vă întrecem.

Haideți mai bine să vorbim 
despre ceea ce trebuie să ne u- 
nească și nu să accentuăm ceea 
ce ar putea să ne dezbine. (A- 
plauze furtunoase, îndelungate). 
HAIDEȚI SA NE ÎNTRECEM IN 
MOD PAȘNIC Șl FIE CA PO
POARELE SA HOTARASCA CA
RE SISIEM ESTE MA| BUN, 
CARE DINTRE ELE DESCHIDE 
PERSPECIIVE MAI MARI PEN
TRU DEZVOLTAREA FORȚE
LOR DE PRODUCȚIE, CARE 
ASIGURA MAI BINE BUNASIA- 
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REA OMULUI,
respectăm alegerea popoarelor, 
trebuie să respectăm dreptul lor 
de a trăi așa cuin doresc, trebuie 
să construim relațiile dintre state 
pe baza recunoașterii dreptului 
egal la existență a diferitelor sis
teme sociale. Trebuie să asigurăm 
coexistența pașnică și prin aceasta 
să întărim pacea în lumea în
treagă (Aplauze).

Vă spun cit se poate de sincer: 
Vrem să trăim în prietenie și 

pace cu dv. (Aplauze furtunoase, 
îndelungate). La timpul său, po
porul. nostru a privit cu admira
ție și, aș spune chiar, cu invidie, 
la dezvoltarea impetuoasă a Ame
ricii, care s-a eliberat de depen
dența colonială. Aceasta a fost 
un elan revoluționar. Țara dv. 
a prins repede puteri și a întrecut 
toate țările în ce privește dezvol
tarea economică. La dv. există 
pînă în prezent cel mai înalt nivel 
de trai. Dv. tot mai sînteți încă 
țara cea niai bogată și sînteți cea 
mai puternică țară dintre țările 
capitaliste. Dintre cele capitaliste I 
— Vreau să precizez acest lucru 
(Animație). Aceasta, desigur pen
tru mai multă precizie. (Aplauze).

Dar iată că atunci cind și în 
țara noastră s-a înfăptuit revo
luția, dv. se pare că ați uitat vre
murile propriei voastre revoluții 
și v-ați trimis în Rusia trupele 
pentru a ajuta moșierilor și capi
taliștilor ruși să pună din nou în 
jug poporul. Dv. țineți minte cum 
s-a terminat această acțiune — 
poporul nostru le-a dat interven- 
ționiștilor cu piciorul intr-un anu
mit loc, noi am azvîrlit atară 
trupele dv. și cele franceze și cele 
engleze, împreună cu gărzile albe.

După aceea dv. ne.ați recunos
cut. Este adevărat că v-au trebuit 
16 am de reflecții pentru a vă 
hotărî la acest pas. Dar era im
posibil să nu fie recunoscut noul

misiunea nimănui, care a început 
să trăiască după propria 1 voință. 
Cind dv. ne-a ți recunoscut noi ne 
aflam, desigur, intr.o altă situație 
decit în prezent Dar cu atit mai 
mult în prezent noi avem nevoie 
să asigurăm coexistența pașnică 1
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Probabil că și în prezent unora! 
dintre dv. nu le place sistemul 
nostru. Dar ce puteți face ? Să în-i 
cercați să întreprindeți măsuri vio- 
lente pentru a schimba situația irț 
țara noastră? Dv. înțelegeți 
guri la ce ar duce aceasta I

Eu însă, făcind cunoștință 
prezent cu dv. m-am convins 
dv., ca și noi, nu vreți război 
plauze). HAIDEȚI SA NE ÎNȚE
LEGEM CUM SA ASIGURAM O 
PACE VEȘNICA (Aplauze furtul 
noase). HAIDEȚI SA LARGI/A 
LEGATURILE NOASTRE. Fie cal 
de la noi spre dv. și de la dv. spre 
noi să plece mai multe delegațiL 
lată însă că se spune că Departa
mentul de Stat a început să se 
teamă de aceasta, vrea nu să lăr- 
gească, ci să restrîngă legăturile^ 
Noi le-am făcut o serie de propu, 
neri interesante, insă ei le respinge 
Asta nu este bine. Oare dv. vreți 
să vă întoarceți la cortina de fier ?, 
(Animație).

NOI NE PRONUNȚAM PEN
TRU CONTACTE LARGI, PEN
TRU O DEZVOLTARE A LEGA
TURILOR CULTURALE Șl ȘTI
INȚIFICE, PENTRU SCHIMB DE 
LITERATURA ȘTIINȚIFICA, PEN
TRU COLABORARE CU STATELE 
UNITE Șl CU TOATE ȚĂRILE, 
INDEPENDENT DE ORINDUI- 
REA LOR SOCIALA (Aplauze).

In cuvintările dv. ați vorbit des
pre lupta noastră comună împotri
va Germaniei hitleriste. Eu pre
țuiesc foarte mult ajutorul pe care 
ni l-ați acordat în această luptă. 
Vreau să transmit poporului ame
rican, in numele guvernului și po
porului sovietic, mulțumiri pentru 
această colaborare în lupta împo
triva dușmanului comun. Ajutorul 
dv. acordat pe baza sistemului 
lend lease și-a îndeplinit rolul (A- 
plauze).

Dv., desigur, vă este cunoscută 
contribuția poporului sovietic la 
cauza victoriei asupra dușmanului 
comun. Această contribuție este 
cea mai mare. Ea a jucat un rol 
hotărîtor în nimicirea cotropitorilor 
germani. In războiul trecut po
porul sovietic a adus cele mai mari 
jertfe în numele victoriei împotri
va fascismului.

Mi-a făcut plăcere să strîng as
tăzi mîna amiralului Kirk și d-lui 
Harriman care au fost ambasadorii 
Statelor Unite la Moscova in anii 
războiului, precum și actualului 
ambasador al S.U.A. la Moscova, 
Thompson, care pe vremea aceea 
lucra la ambasada americană de 
la Moscova, depunînd eforturi pen
tru asigurarea victoriei asupra 
dușmanului comun (Aplauze).

Recent dl. Harriman a fost Ia 
noi in Uniunea Sovietică și am a- 
vut cu el o convorbire plăcută, prie
tenească. Am discutat prietenește 
cu Harriman. Cineva ar putea să 
pună întrebarea cum se poate a- 
cest lucru : Harriman este un mare 
capitalist, iar eu — un comunist, 
și nu unul dintre cei din urmă, și 
deodată ei discută prietenește (A- 
nimație). Dar acest lucru nu face 
decit să confirme că există o pro
blemă ce-i poate uni pe toți — șî 
pe muncitori și pe țărani și pe co- 
mercianți și pe capitaliști. Această 
problemă interesează pe toți oame
nii care trăiesc pe pămînt. Este 
vorba despre problema asigurării 
păcii. Pentru rezolvarea acestei 
probleme noi sîntem obligați să 
căutăm și să găsim un limbaj co
mun (Aplauze).

In Încheiere aș vrea să mulțu
mesc primarului orașului New 
York pentru invitația ce mi-a fă
cut de a participa la Expoziția 
care va avea loc la dv. în anul 
1964. Deocamdată pot'doar să ex
prim o părere personală (iar dv. 
nu cunoașteți bine sistemul nostru 
democratic, la noi, președintele 
Consiliului de Miniștri nu poate să 
ia o asemenea hotărire pină cind 
guvernul nu va fi examinat această 
problemă), dar eu cred că invita
ția dv. va fi întînipinatâ favorabil. 
Cind dv. ne veți trimite această 
propunere tn mod oficial noi o 
vom discuta și cred că vom consi
dera o cinste să participăm la Ex
poziția care va avea loc la dv. în 
anul 1964 (Aplauze).

Cu aceasta închei. Vă mulțumesc 
pentru atenție și pentru răbdarea 
de care ați dat dovadă. Dar eu 
mi-am rostit cuvîntarea fără să am 
un text dinainte pregătit, iar dv. 
înșiși sînteți oratori și știți foarte 
bine că atunci cind vorbești fără 
hîrtie cuvîntarea iese mai lungă 
decit ai vrea. De aceea eu v-ara 
cam obosit. încă o dată vă mulțu
mesc pentru atenție. La revedere 
domnilor (Aplauze furtunoase).
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