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Intr-o sâptâmînâ

„Tot mai repede, tot mai sus”. 
Aceasta este deviza brigăzii de 
zidari condusă de Gheorghe Mă- 
cărescu care își depășește zilnic 
norma cu 10—12 la sută, lată-i 
alături de Gheorghe Măcărescu 
pe tinerii Ion Popa și Gabriel 
Ciucea lucrînd la ultimul etaj al 
blocului nr. 228 din Șantierul 3 

Floreasca.

Și-au îndeplinit 
planul anual

Constructorii de la șantirenl 4 
din Onești au raportat în dimi
neața zilei de 14 septembrie a.c. 
îndeplinirea planului anual la 
principalele obiective.

Plinind în practică o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice din
tre care amintim : defalcarea sar
cinilor de producție pe loturi fi 
brigăzi, introducerea de grafice 
speciale de exploatare rațională a 
utilajelor, reducerea timpilor 
morți printr-o mai bună aprovizio
nare a construcțiilor cu materiale 
necesare, aplicarea metodelor noi 
de lucru, au reușit prin eforturi 
susținute să-și îndeplinească pla
nul anual de producție la unele 
obiective cu mult înainte de ter
men.

în cursul anului, harnicul co
lectiv al șantierului nr. 4 din O- 
nești a mai înregistrat și alte suc
cese de seamă.

Astfel, respectîndu-și cu stricte
țe angajamentele luate, ei au dat 
în folosință beneficiarului Rafi
năriei nr. 10 cu 45 de zile mai 
devreme, instalațiile A.F.G. intra
te în funcțiune încă de la data 
de 15 septembrie crt.t și altele.

Se dezvoltă 
mișcarea de inovații
Mișcarea inovatorilor din țara 

noastră crește de la an la an. In 
primul semestru din acest an oa
menii muncii din fabrici, uzine, 
de pe șantierele de construcții, din 
agricultură, au făcut circa 33.030 
propuneri de inovații, din care 
peste 14.000 au și fost aplicate.

In industria grea, de exemplu, 
s-au făcut în această perioadă 
11.365 propuneri de inovații, 
industria ușoară — 6069, în 
dustria petrolului și chimiei 
4.712 etc.

Economiile antecalculate 
lizate de pe urma inovațiilor 
puse în prima jumătate a acestui 
an se ridică la peste 170 de mi
lioane lei.

Pentru inovațiile făcute inova
torii au primit în primul semestru 
al acestui an recompense în va
loare de peste 8.000.000 de lei.

în 
in-

rea- 
pro-

Fier vechi pentru ojelăriile patriei

în „Săptămîna fierului vechi" 
organizată de curînd, în cadrul 
lunii muncii voluntare, tinerii 
din satele și orașele raionului 
Cîmpina, mobilizați de organiza
țiile U.T.M. sub conducerea or
ganizațiilor de partid au colec
tat pentru oțelăriile patriei, 170 
vagoane fier vechi. Ultima gar
nitură care de curînd a luat 
drumul către Reșița se compune 
din 30 vagoane. Printre organi
zațiile fruntașe care au valorifi
cat numeroase deșeuri de fier 
vechi se numără și organizația 
U.T.M. a Schelei Moreni, tinerii 
din organizațiile U.T.M. ale ora-

170 de vagoane
șuiul Azuga, cei din organizația 
U.T.M. a Uzinei mecanice din 
Cîmpina și alții. La chemarea 
comitetului raional U.T.M. acțiu
nea de colectare a fierului vechi 
s-a extins acum în întreg raio
nul. Mii de tineri de pe întreg 
cuprinsul raionului continuă cu 
însuflețire acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Și nu peste 
multă vreme alte zeci de va
goane încărcate vor lua drumul 
Reșiței sau Hunedoarei.

In dar oțeladlor

NEDELCU STELIAN 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. 
Cîmpina

hunedorenî

Unde se pregătește 
schimbul de mîine

al clasei muncitoare

Zilele trecute în orașul Sighet 
era o forfotă neobișnuită. Pe 
străzile principale treceau în- 
dreptîndu-se spre gară, camione 
încărcate cu fier vechi, colectat 
de tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică ale organi
zațiilor U.T.M. din oraș. La che
marea Comitetului raional U.T.M. 
Sighet, ei au liotărît să trimită 
oțelarilor hunedoreni cantitatea 
de 60.000 kg fier vechi. Anga
jamentul a fost îndeplinit. Re
zultate hune au obținut tinerii 
de la Fabrica „Partizanul“ cei 
de la Fabrica de mobilă ^Ale
xandru Tarnaș“, U.I.L. nr. 4, ele
vii Școlilor elementare nr. 2 și 
3 și alții. Ei au depus un număr 
mare de ore de muncă voluntară 
nu numai la colectare ci și la sor
tarea fierului vechi, ușurînd ast-

munca celor care-l vor pre-

vechi, tinerii 
colectat, în frunte cu 
erau de mult prezenți. 
ore ei au descărcat ca- 
în vagoanele C.F.R.

fel 
lucra mai departe și-l vor trans
forma în. oțel atît de folositor 
industriei noastre socialiste. Cînd 
au sosit în gară camioanele în
cărcate cu fier 
care l-au 
utemiștii, 
In cîteva 
mioanele

Cu acest prilej ei s-au anga
jat ca intr-un timp scurt să co
lecteze și să expedieze tinerilor 
oțelari de la Combinatul siderur
gic „Oh. Gheorghiu-Dej'* de la 
Hunedoara alte importante can
tități de fier vechi. Apoi, în 
aplauzele tinerilor vagoanele în
cărcate cu fier vechi au pornit 
spre Hunedoara.

RACZ NICOLAE 
corespondent voluntar

A început noul an școlar și 
pentru ucenici. Mii de băieți și 
fete în care distingi pe viitorii 
strungari, frezori, sau țesători au 
năvălit ca un stol de rîndunele 
în sălile de clasă sau în atelie
re. Cei noi veniți, 
curioși, emoționați 
uniformă de uce
nic al școlii pro
fesionale, ceilalți, 
obișnuiți cu școa
la și ei emo
ționați la reve
derea colegilor, 
profesorilor.

In aceste zile 
toamnă si început de nou 
școlar, am vizitat cîteva 
profesionale din Capitală.

stingheriți și 
în frumoasa

maistrului din uzină vor să în- . 
vețe meseria părinților lor, Ion I 
Manea, cel pe care l-au impre
sionat mașinile, uneltele din ca
binete, vrea să devină inovator.

Mulți din ei după absolvi
rea școlii vor lucra aici în 
na care poartă numele lui 23 
gust. Fiecare

școlilePrin 
profesionale 

la început 
de an școlar

de început de 
an 

școl«

trăiește intens 
mele zile 
școală.

Școala cunoa
ște o intensă a- 
nimație. Profe
sorii diriginți, 
Fausta Pîslaru, 
Dumitru Denie- 

Dumitru, au începuttrescu, loan 
activitatea de cunoaștere a uce
nicilor.

...In uzina care poartă 
numele lui 23 August

Condiții cît mai bune 
de învătămînt

aici. El, Toma 
ultimul an 
clipă

S-au regăsit 
Gh. Toma, ucenic în 
l-a recunoscut într-o 
l-a strigat pe nume.

— Costică... S-au 
în văzul tuturor, apoi 
povestit 
el din 
în care 
riile în 
nicii.

— Eu 
adăugat 
Ai grijă 
rîs.

Ucenicii din 
niști, printre care Stoian Țone, 
Alexandru Șerban și Nicolae 
Stanică, au venit cu o săptămînă 
mai devreme ca să primească pe 
cei noi, să-i conducă ca niște 
frați mai mari la masă, la exa
mene. 400 de ucenici se pregă
tesc la Școala profesională „23 
August“. Părinții a 42 dintre ei 
lucrează de mulți ani în uzină, 
de la ei știu multe lucruri cu 
privire la frumusețea și uti
litatea meseriei în care se 
vor pregăti. Fiecare a adus 
cu el la venirea în școală o 
dorință. Gheorghe Marchis, fiul 
cazangiului, Ion Gureșoaie, fiul 
termistului, Paul Secolov fiul

Și

îmbrățișat
Toma i-a 

lui Onea, consătean cu 
Fierbinți, despre școala 
va învăța, despre mese
care se pregătesc uce-

termin anul ăsta — a 
Toma.
să nu

Tu abia începi, 
ne faci satul de

anul III, cămi-

Aici e biblioteca. Cu cele 1000 
de volume aduse în vacanță bi
blioteca numără 11.000 volume. 
O altă ușa. Ne aflăm în club. 
Aici este amenajată o sală de 
lectură. De o parte și de alta se 
înșiruie vitrine, unde sînt popu
larizate noutățile din bibliotecă. 
Aici vor veni ucenicii vor lua 
loc la masa de lectură...

Conducerea școlii a luat mă
surile necesare pentru ca uceni
cii să nu ducă lipsă de nimic.

în timpul vacanței, spune di
rectorul Școlii „Grigore Preotea-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pa<g. 3-a)

Noi gospodării 
agricole colective

In satele Răzbu- 
neni, Oșorhel, Be- 
șineu, Tonoiu și în 
orașul Gherla au fost 
inaugurate sîmbătă și 
duminică cinci gos
podării colective. Cu 
prilejul vizitelor fă
cute la gospodăriile 
agricole colective din 
Recea Cristur, Viile 
Dejului, Cîțcău, Bo- 
bîlna și altele, înto- 
vărășiții din Răzbu- 
neni și Oșorhel, ra
ionul Dej, raion cu

agricultura coopera- 
tivizată, au consta
tat că aceste gospo
dării au realizat pro
ducții și venituri mai 
mari decît ei. Con
vinși că gospodăria 
agricolă colectivă 
are mai mari posi
bilități pentru spori
rea recoltelor și 
creșterea nivelului 
lor de trai, 140 de 
întovărășiți din Răz- 
buneni au intrat în 
noua gospodărie co-

lectivă „Horia, 
ca și Crișan", iar 97 
de familii din Oșor- 
liel au înființat gos
podăria agricola co
lectivă „Unirea“. I a 
inaugurarea noilor 
gospodării colective 
an participat nume
roși colectiviști 
întovărășiți din 
tele învecinate.

Cloș

ȘI
sa-

(Agerpres)

Locuitorii orașului San Francisco așteaptă sosirea lui N. S. Hrușciov purtînd placarde pe care sînt 
scrise în limba rusă urări de bun venit.

SAN FRANCISCO 22 (Ager- 
pres). — Corespondență speciale: 
După cum am mai anunțul, în 
prima zi a vizitei sale la San 
Francisco, N. S. Hrușciov a fost 
invitat la o întîlnire cu un grup 
de lideri ai sindicatelor ameticane. 
Convorbirea între șeful guvernului 
sovietic și reprezentanții mișcării 
sindicale din S.U.A. s-a desfășurat 
în atmosfera unui sincer schimb 
de păreri asupra principalelor pro
bleme ale situației internaționale, 
precum și asupra unor probleme 
legate de mișcarea sindicală.

La începutul convorbirii, în nu
mele liderilor sindicali americani. 
Carey și Reuther au declarat că 
sînt bucuroși că au posibilitatea de 
a sta de vorbă cu conducătorul gu
vernului sovietic și că această con- 
vorbire sinceră ar putea avea un 
rol pozitiv. ,,Problema principală, 
a spus Carey, este de a menține 
pacea”.

în cursul convorbirii, care a du
rat peste trei ore și care uneori 
căpăta un caracter ascuțit, N. 8. 
Hrușciov a răspuns la diferite în
trebări. Subliniind că pînă în pre
zent nu există un contact între 
sindicatele sovietice și americane, 
N. S. Hrușciov a spus : „Ne situăm 
pe poziții diferite. Dv., după cit se 
vede, nu ne puteți înțelege dintr-o 
dată și noi, poate, nu știm totul 
despre dv. Să nu agravăm relațiile. 
Deși în multe probleme avem puncte 
de vedere diferite, există o cauză 
comună pentru care ar trebui să 
ne unim eforturile — lupta pentru 
pace“.

La încheierea convorbirii, Carey,

vicepreședintele A.F.L.-C.I .O. a 
mulțumit lui N. S. Hrușciov pentru 
întîlnirea care a avut loc. El a 
toastat în cinstea înaltului oaspete. 
„Fă mulțumesc pentru faptul că ați 
pus la dispoziție cu atîta genero
zitate timpul dv. — a declarat 
Carey. Fă urez drum bun. Să co
laborăm pentru binele păcii, pentru 
binele omului“.

Cu toate acestea în cadrul unei 
conferințe de presă convocate ime
diat după această întîlnire, IFalter 
Reuther a făcut o declarație cu 
privire la această întrevedere în 
care, după cum a comunicat Ser
viciul de presă de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., a dena
turat în mod grosolan sensul decla
rațiilor lui N. S. Hrușciov intr-o 
serie de probleme importante și 
i~a atribuit cuvinte pe care acesta 
nu le rostise.

în dimineața zilei de 21 septem
brie, N. S. Hrușciov a ieșit din 
hotel și g-a plimbat pe străzile ora
șului San Francisco, mergînd pe 
jos. El era urmat de numeroși fo
tografi profesioniști și amatori. 
Pentru prima oară în cursul vizi
tei sale in S.U.A., N. S. Hrușciov 
a putut părăsi „măgarul metalic“, 
cum a denumit el limuzina neagră 
in care a trebuit să călătorească, 
intîlnindu-se astfel cu oameni di
feriți din San Francisco. In 
timp ce se găsea pe strada Cali
fornia a trecut un troleibus. Pasa
gerii i-au făcut semne cu mina pre
mierului sovietic. El s-a oprit ade
sea pentru a se întreține cu locui
tori ai orașului. N. S. Hrușciov a 
privit clădirile de locuințe din a- 
propierea sa. „Din toate orașele 
care le-am văzut în Statele Unite, 
a spus N. S. Hrușciov, San Fran
cisco este cel mai frumos. San 
Francisco este un oraș învecinat cu 
noi. Dv. sînteți foarte aproapg de 
Rusia. Ferestrele dv. sînt peste

Construirea unei linii electrice 
de înaltă tensiune

La Tușnad intr-o zi însorită.
Foto: P. PAVEL

regiunea Autonomă Ma
ghiară au început recent lucrările 
pentru construirea unei linii elec
trice de înaltă tensiune (110 k V) 
care va alimenta industria și ora
șul Tg. Mureș cu energia produsă 
de termocentrala „Steaua Roșie“ 
din Sîngeorgiu de Pădure.

Pe șantier au fost turnate cea 
mai mare parte a fundațiilor pen
tru stîlpii din beton și metalici. 
Pentru a asigura un ritm rapid

satului nostru de
Pe prispa unei case de țară 

vorbeam deunăzi cu un colecti
vist bălrîn. II chema Fosile Li
tiu. Moș Fosile făcuse două 
războaie, era flăcău de 20 de 
ani și mai bine pe timpul ma
rilor răscoale țărănești din 
1907, acum ' se * îndeletnicea 
cu paza magaziei și a bo
bocilor de rață la gospodăria co
lectivă din comuna Tîrzii, ra
ionul Huși, Face zile-muncă și 
el și fetele lui, iar acasă are ce 
pune pe masă. L-am întrebat 
cum s-a brodit așa că are nu
mai fete, cu gîndul să fac o glu
mă. Mi-a părut îndată rău că 
întrebasem.

— Am avut 7 feciori, mi-a 
răspuns cu glas surd. Am avut, 
nu-i mai am.

A avut, nu-i mai are. l-a avut 
înainte de război. Aș fi vrut mult 
să aflu cum de s-antîmplat o 
asemenea cumplită nenorocire, 
cu unui om să i moară unul după 
altul șapte copii. Prin fața noa
stră au trecut doi tineri.

Discutau:
— Las-că 

unul înăltuț
— Facem,
Pînă acuma n-a prea fost vre

me.. campanie, apoi silozuri. Le 
vine rindul la toate.

facem, îl asigură 
pe tovarășul său, 
facem !

Bătrînul se uita după ei. La 
ce s-o fi gîndit ?...

La o arie din Bărăgan, o bă- 
trînică povestește din vremurile 
dinainte:

— împlinise 12 ani. I-am gă
sit stăpîn. Abia l-a primit. Zi
cea că-i prea firav. II primim 
pe mîncare anul ăsta, mi-a zis 
apoi. L-am dat, ce era să fac ? 
Acasă nu l mai puteam ține.

Gheorghe, Dumitru sau Fasile 
al bătrinii avusese 
virsta de pionier, 
dat la stăpîn. Și 
el argat, rîndaș, 
deocamdată la 12 ani nu se pu
tea bucura de-un asemenea 
„bine", fiind prea firav. Era bun 
de luat doar pe mîncare,

înainte de eliberare, tinerețea 
n-avea altă soartă decît 
că nu-l măcina înainte 
beteșugul uscat, cum i 
tuberculozei, atunci 
stăpîn sau se chinuia pe petecul 
lui de pămînt.

Era un tineret măcinat de mi
zeria fizică. Comisiile de recru
tare. constatau o subalimentație 
cronică, neștiință de carte. într-o 
monografie alcătuită de un me-

Ștefan Luca
dic în plasa Toplița, înainte de 
război, acesta trăgea un semnal 
de alarmă: în rindurile tinere
tului e prea mare procentajul țe- 
lor predispuși la ftizie. Mijloa
cele preventive lipseau, 
erau scoși prea devreme 
munci grele.

Felele intrau la curte, sau ple
cau la oraș, să se facă slujnice. 
Sub puterea arbitrară a prima
rului, jandarmului, perceptoru 
lui, satul lîncezea.

Biografiile tinerilor erau simple 
sărace ca și viața lor. Sfios, nău
cit de munca fără istov, trecea 
inevitabil prin aceleași etape ale 
vieții, inevitabila sluguță, slugă, 
zilier, sau fată în casă, slujnică 
II teroriză apropierea recru 
tării, îl batea jandarmul dm 
sat, îl băteau gradații și maju 
rul, îl îndobitocea instrucția 
absurdă, era binecuvîntal cu ex 
presii ca „mocofane“, „țăran 
prost4*, „mojic“. Umbla în opinci, 
se hrănea cu mămăligă și zeamă 
lungă, nu știa ce-i aia o carte, 
o piesă de teatru, universul lui 
era închis, trist.

Nimeni nu-și batea capul tu 
faptul că acest tinerel avea ex
cepționale însușiri, că era harnic 
și inteligent, că era de o desăvîr-

pe atunci 
Trebuia 

Iacea clin 
slugă, clar

robia. Da
de vreme 
se spunea 
intra la

Copiii
la

azi
șită limpezime morală, neatins 
de viciile vremii, care știuse să-și 
păstreze echilibrul sufletesc in
tr-o lume dezechilibrată, că era 
răbdător, îndrăzneț, receptiv, 
dornic de a cunoaște. Se exercita 
asupra lui cu o perseverență dia
bolică mutilarea, reducerea la 
stadiul de necuvîntător, de tur
mă, pentru a fi mai lesne înșe
lat, furat, utilizat ca o simplă 
unealtă de muncă.

Amintirile copilăriei îmi sînt 
legate de acest tineret din satele 
noastre de cîmpie, cu bordeie 
apăsate de acoperișuri de stuf, 
eu tinzi afumate cu pănură sură, 
cu școală mititică și copii des
culți, sperioși. Literatura descria 
această ticăloșie oficializată, sta
tisticile totalizau cifre ale morta
lității pe vîrste și categorii, 
cifre ale neștiinței de carte la 
cîteva sule de ani de la descope
rirea tiparului, cifre ale bolilor 
sociale, ale epidemiilor. Cine să 
ie bage în seamă ?

Domnia 
prăbușit.

Odată cu 
i satului s-a 
unei tinereți 
noastre înainte 
născuseră.

exploatatorilor s-a

ieșirea din letargie 
conturai și profilul 
noi, pe care salcie 

vreme n-o cu- 
Răzbateau deasupra

^Continuare în pag. 2-a)O'

de lucru, muncitorii de la între
prinderea numărul 4 din Cluj a 
Trustului de construcții și mon
taje energetice din Ministerul In
dustriei Grele, execută linia de 
la ambele capete ale traseului. Ei 
s-au angajat să termine noua li
nie, care măsoară 23 km' în cin
stea zilei de 7 Noiembrie.

Zilele trecute au început și lu
crările pentru construirea noii li
nii de 110 kilovolți dintre Galați 
și Chișcani. Prin această linie vor 
primi energie produsă de centrala 
electrică de termoficare Borzești 
fabricile marelui combinat pentru 
valorificarea stufului ce se ridică 
la Chișcani.

drum de ule noastre. Orașul dv- 
este un oraș primitor. Am fost 
primit aici cu foarte multă căl
dură”.

După vizita în oraș, N. S. Hruș
ciov, împreună cu familia sa, pre
cum și cu persoanele care-l înso
țesc, au făcut o plimbare în golful 
San Francisco pe bordul navei 
„Greshan” aparținînd Serviciului 
pazei de coastă. Slînd de vorbă cu 
corespondenți pe bordul navei, 
N. S. Hrușciov le-a atras atenția 
asupra prezentării sub o formă de
naturată a declarațiilor sale apărute 
în presa americană. F-aș ruga foar
te mult să informați în mod obiec
tiv despre declarațiile mele, astfel 
îneît poporul american să înțeleagă 
just politica noastră. Și fără a- 
ceasta avem multe probleme dife
rite de rezolvat cu Statele Unite 
și nu este indicat să le complicăm 
acum.

Luîndu-și rămas bun de la căpi
tanul și echipajul navei, N. S. 
Hrușciov s-a dus la sediul Sindi
catului muncitorilor portuari de 
pe litoralul Pacificului. La intrare 
el a fost primit și salutat cu căl
dură de Harry Bridges, președinte le 
acestui sindicat. Muncitorii adunați 
l-au ovaționat pe N. S. Hrușciov. 
Harry Bridges i-a mulțumit sincer . 
lui N. S. IIrușciov pentru vizita lui 
și i-a prezentat soția sa. „In cu
rînd, poate chiar astăzi, a spus 
Bridges, soția mea îmi va dărui 
un copil și noi sperăm că el va 
crește în pace“. „Fom face totul 
pentru ca copiii să poată crește în 
pace“, i-a răspuns N. S. Hrușciov. 
Harry Bridges i-a spus lui N. S. 
Hrușciov că în prezent în Statele 
Unite există un număr considerabil 
de șomeri și că dezvoltarea comer
țului ar putea îndrepta această si
tuație. La sediul sindicatului mun
citorii l-au ovaționat din nou pe 
N. S. Hrușciov. Pretutindeni s au 
auzit aclamații in limbile rusă și 
engleza: „Bine ați venit!”, „PaceP9, 
„Pace !“. Tinărul muncitor David 
Aerian i-a dăruit lui N. S. Hruș
ciov șapca sa de hamal. Muncitorii 
l-au rugat pe N. S. Hrușciov să 
spună cîteva cuvinte.

Permiteți-mi să mă adresez dv, 
a spus N. S. Hrușciov 
muncitorii sovietici sînt

(Continuare în pag.

așa cum 
obișnuiți
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La recoltatul 
florii-soarelui

I inărul din fotografia noastră este 
fruntașul in producție Ghtorghe 
Moza de la Fabrica de încălță
minte „Solidaritatea" din Oradea. 
El își depășește lunar planul de 

producție cu 20 la sută.

Foto: S. NICULESCU

floarea-soarelui 
de pe aproape 
suprafața culti- 
au fost livrate 
contractante a-

Recoltarea florii-soarelui se 
desfășoară din plin și în regiu
nile rămase în urmă ca: Ga
lați, Iași, Timișoara și Con
stanța.

. In regiunile Craiova, Pitești 
și Ploești recoltarea florii-soa
relui se apropie de sfîrșit. Gos
podăriile agricole colective din 
regiunea Craiova de exemplu, 
care au cultivat în acest an 
cu floarea-soarelui aproape 
12.300 ha au terminat strînsul 
recoltei.

Pînă acum 
a fost strînsă 
70 la sută din 
vată. Totodată, 
întreprinderilor
proape 50.000 de tone floarea 
soarelui. De la 15 septembrie 
fabricile „13 Decembrie“ din 
Capitală, „Prutul“ din Galați, 
„Republica“ din Bîrlad și alte 
întreprinderi producătoare de 
ulei comestibil au început pre
lucrarea noii recolte de floarea- 
soarelui.

Muncitorii din industria 
uleiului au terminat la timp și 
în bune condiții toate pregăti
rile necesare pentru realizarea 
în campania 1959—1960 a unei 
producții de cel puțin 100 mi
lioane kilograme de ulei co
mestibil.

(Agerpres)



Să urgentăm 
strîngerea 
culturilor tîrzii

Foto: M. CARANFIL

timpul campaniei, brigăzile de tractoare 
stabilesc legătura cu „centrul“ prin sta-

— „Alo, semeteul...
situația zilnică..."

In fiecare seară, în
de la S.M.T.-Hagieni
țiile portabile de radio-emisie-recepție.

semeteul, aici brigada a Ilt-a ...Raportăm

Să lucrăm

Pentru
fi 

a-

între- 
pe Ve 
tainele 
fac în-

vorbă pe 
zujui, cu' <

în fiecare a cincea zi 
cu carburanti economisiti!
Tinărul candidat de partid 

Gheorghe Ciolpan cunoaște din 
bogata lui experiență de tracto
rist, un lucru : nimic nu este im
posibil cînd ai voință, cînd te stră- 
duiești să realizezi un lucru mai 
repede, mai ~ 
el cunoaște 
de brigadă 
Stan furcu 
canizatori 
aducă ceva 
vjtatea lor 
nedrepți însă dacă 
ceasta numai la 
cîțiva dintre ei. 
In conștiința me
canizatorilor din 
S.M.T. Cobadin, 
regiunea Con

stanța — în marea

bine. Dar parcă numai 
acest adevăr ? Șeful 

Ion Velicu, tractoristul 
și alții sînt tineri îne
care caută zilnic să 
nou, folositor în acti- 
profesională. Am 

am limita

această acțiune să fie antrenați 
toți tinerii mecanizatori. Șefii de 
brigadă au fost îndrumați să le 
explice tractoriștilor, în fiecare 
brigadă, că pentru realizarea o- 
biectivului propjts — economisirea 
carburanților — nu sînt necesare 
eforturi deosebite. Căile pentru 
obținerea acestor economii sînt în
deobște cunoscute. Important este 
insă ca tractoriștii să fie pătrunși 
de importanța acestei acțiuni, să 
folosească aceste căi, pe scurt, să 
dea dovadă de o înaltă conștiincio-

carburanți economisiți. într.o zi 
au citit cu o oarecare mirare în 
foaia volantă a stațiunii: „Tînă- 
rul candidat de partid Chiriță Că- 
lărașu a economisit cîte 4,3 litri 
carburanți la fiecare hectar de 
arătură normală, iar Radu Nicolae 
a economisit la același volum de 
lucru, 5,5 litri de carburanți. A- 
cest fapt le-a dat posibilitatea ca 
în fiecare a patra și respectiv a 
treia zi, să lucreze cu carburanți 
economisiți".

a

O valoroasă inițiativă 
a mecanizatorilor de la S. M. T* 

Cohadin-regiunea Constanța
stanța — în marea lor majoritate 
tineri s-a întipărit clar și preg
nant ideea luminoasă că nimic nu 
este imposibil de reajizat cînd ești 
animat de dorința vie de a con
tribui cu toate forțele și cu toată 
pricepere , la îndeplinirea și depâ 
șirea sarcinilor de plan.

Neobosiți căutători ai noului, 
tinerii mecanizatori de la S.M.T. 
Cobadin s-au sfătuit, au chibzuit 
permanent pentru a găsi noi căi 
pentru prelungirea duratei de func
ționare a tractoarelor, pentru eco
nomisirea pieselor de schimb și a 
carburanților. Toate acestea le-au 
făcut an de an cu scopul de a re
duce cît mai mult prețul de cost 
pe hantru. Comuniștii stațiunii au 
luat anul acesta încă o inițiativă. 
„Să lucrăm în fiecare a cincea ti 
cu carburanți realizați din eco
nomii“. Organizația U.T.M. din 
S.M.T. Cobadin a împărtășit re
pede tinerilor mecanizatori iniția
tiva comuniștilor. Intr-o consfă
tuire cu șefii de brigadă, organi
zația U.T.M. șub conducerea orga
nizației de partid a hotărît ca în

zitate profesională. întorși la bri
găzile pe care le conduc, tine
rii șefi de brigadă au făcut 
cunoscută sarcina pusă în fața 
lor de către organizație. In 
fiecare brigadă s-a discutat des
pre acest lucru și toți mecaniza
torii au spus: „Da, acest lucru 
este posibil'1. Și au pornit brigă
zile în primăvară o luptă însufle
țită pentru economisirea fiecărei 
picături de combustibil. Mecaniza
torii din brigada tînărului candi
dat de partid ion Velicu au in
trat și ei în întrecere. La început 
au lucrat in fiecare a șaptea zi 
cu carburanți economisiți. Tinerii 
s-au sfătuit într-o seară:

— E bine, a zis șeful de bri
gadă. Dar se poate și mai mult. 
Mai sînt însă unii dintre voi care 
„hărțuiesc" tractorul în gol, care 
lasă motorul să meargă degeaba. 
Lupta pentru fiecare gram, asta-i 
principalul. Căci, picătură cu pi
cătură se face marea.

Și au început 
puțin timp după 
a șasea zi,

iar munca. La 
aceea au lucrat 
a cincea zi

împărtăși din expe
riența celor doi 
fruntași, pentru a 
vedea cum mun
cesc, Velicu s-a 
dus într-o zi Ia 
ei și a stat de 

îndelete, în timpul prîn- 
cei doi tineri.

.Secretul“ meu ? I-a 
bat, surîzînd Nicolae Radu 
licu. Să-ți dau cîteva din 
lui. La capătul tarlalei 
toarceri pe cît e posibil mai scur
te, cînd mă mut de pe o tarla pe 
alta caut drumul cel mai scurt 
și merg cu viteză mărită. Apoi 
cum simt că ‘
puțin îi caut 
—'-------'i în

Unul din angajamentele pe 
care tinerii din raionul Rîmnicu 
Sărat și le-au luat în primăvara 
acestui an, a fost și acela de a 
cultiva cu sfeclă de zahăr loturi 
ale tineretului. Angajamentul 
prevedea că unele organizații 
de bază U.T.M. vor cultiva 
cu sfeclă de zahăr loturi experi
mentale îh vederea obținerii u- 
nor producții record și că toate 
lucrările, de la semănat pînă la 
recoltat, se vor efectua prin 
muncă voluntară de către tineri. 
Tinerii întovărășiți din satul 
Costieni au cultivat cu sfeclă de 
zahăr o suprafață de 5000 m.p. 
Pe tot timpul anului, tinerii din 
întovărășire au acordat o deose
bită atenție întreținerii sfeclei, 
au prășit-o de 4 ori, au împrăș
tiat printre rînduri îngrășăminte 
chimice, au rărit-o și buchetat-o 
la vreme. Sfecla s-a dezvoltat vi
guros avînd aproape 600 grame 
în medie fiecare plantă. Din e- 
valuarea făcută reiese că se vor 
obține de pe acest lot cel puțin 
22.000 kg. sfeclă, adică peste 
40.000 kg. la hectar. Dar de la 
evaluare și pînă acum a trecut 
vreme. Sfecla a ajuns de mult 
la maturitate și... biroul organi
zației U.T.M. n-a luat nici un 
fel de măsuri în vederea recol
tării și transportării sfeclei 
la baza de recepție. Cam 
la fel s-au petrecut lucrurile 
și cu loturile cultivate de ti
nerii muncitori și elevi din oraș. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Rîm-

tractorul 
leacul pe 
afară de

„tușește" 
loc. Cam 
ce știi șiastea ar fi 

dumneata.
„Tainele" 

apoi aduse la cunoștință băieților 
din brigadă. Și au pornit și ei să 
le pună în practică. Rezultatul ? 
In scurtă vreme întreaga brigadă 
a ajuns să lucreze in fiecare a 
patra zi cu combustibil economi
sit. Gheorghe Ciolpan, Stan Tur- 
cu, Gheorghe Nuțu II și mulți 
ții au început și ei la arăturile 
vară să lucreze sub a cincea 
cu combustibil economisit.

Așa s-a reușit ca pînă la 
cepului lunii august să se econo
misească pe intreaga stațiune 
122.512 litri de motorină cu care 
s-au efectuat 30.499 hantri ară
tură normală. în același timp, pre
țul de cost a fost redus cu 35 lei 
pe hantru. Inițiativa a contribuit 
din pljn la realizarea de către 
S.M.T. Cobadin in cinstea zilei 
de 23 August a unui milion de 
lei econotnii. Acțiunea continuă. De 
la 23 August și pînă acum, tinerii 
mecanizatori din S.M.T- Cobadin 
an mai efectuat încă 852!) hantri, 
folosind carburanți economisiți.. 
Antrenați în bătălia arăturilor și 
însămințărilor de toamna, ei au 
arat 7200 hectare din cele 8548 
care vor fi însămînțate în toamna 
aceasta și au însâmînțat aproape 
60 la sută din suprafețele plășwfi-

lui Radu au fost

al
de 
zi

în-

Pe șantierele
de îmbunătățiri funciare
Apele pîrîului 

au fost 
stăvilite

nicu Sărat a luat o inițiativă Tu
nă. La o margine a orașului exist» 
un teren plin cu ciulini și bălă
rii pe care cîndva fusese un de
pozit de lemne. La propunerea 
unor tineri din cartier, Comitetul 
oră.șeneac U.T.M. Rîmnicu 
a hotărît să trezească la 
acest pămînt. Prin munca 
ziastă a tinerilor din oraș, 
lizați de organizațiile de 
U.T.M., trei hectare de 
nefolosit a fost arat adine și cul
tivat cu sfeclă de zahăr. Buna 
întreținere a culturii în timpul 
anului a făcut ca pămîntul să 
dea o recoltă foarte bună. De pe 
primul hectar recoltat s-a obți
nut o recoltă de peste 22.000 
kg. Din păcate însă, recoltatul 
sfeclei de pe restul de teren se 
tărăgănează de la o zi la alta.

Astfel de loturi mai au și 
alte organizații de bază U.T.M. 
Cele ale tinerilor din G.A.C. Zi
duri, din întovărășirile agricole 
din satele Dărîmați, Nicolae Fie- 
va și altele, promit o recoltă bo
gată de sfeclă, dar este inexpli
cabil de ce nici pînă acum orga
nizațiile de bază U.T.M. n-au 
luat măsuri în vederea mobiliză
rii tineretului Ia lucrările de 
recoltat.

Pînă în prezent de pe aceste 
loturi ale tineretului nu s-au re
coltat și transportat la bazele de 
recepție decît 58.000 kg. 
sfeclă din cele peste 300.000 
planificate.

Această situație nu există 
mai pe loturile tineretului, 
general recoltarea sfeclei de 
hăr, a florii-soarelui și a porum
bului este mult rămasă în urmă. 
Așa de pildă, din cele peste 
100 hectare cu floarea-soarelui 
în comuna Zoița, pînă la 20 sep
tembrie nu se recoltaseră decît 
30 de hectare iar culesul porum
bului nici nu începuse. în co
munele Ziduri, Salcia Veche, 
Bălțați și altele, porumbul a a- 
juns la maturitate dar nu a fost 
recoltat decît de pe suprafețe 
neînsemnate. Organizațiile de 
bază U.T.M. de aici desfășoară 
o slabă muncă politico-organiza- 
torică în vederea participării ti
neretului la aceste lucrări. Din 
această cauză însămînțările de 
toamnă în comunele susmențio
nate nici n-au început. Comite
tele comunale U.T.M., comitetul 
raional U.T.M. trebuie să ia mă
suri grabnice în vederea mobili
zării tuturor tinerilor la 
narea urgentă a recoltării 
rilor de toamnă pentru a elibe
ra terenurile și a începe ime
diat însămînțările.

B. COSTEA

Sărat 
viață 
entu- 

mobi- 
bază
teren

de 
kg.

nu- 
In

za-

inundațiilor și redate agricultu
rii. Din calculele făcute rezultă 
că anual de pe această' supra
față se vor obține cel puțin 2000 
tone de griu.

Apele Potopului se 'scurg acum 
spre Argeș pierdute pe fundul 
canalului adînc.

In jurul uriașului excavator, 
în fiecare zi, de dimineață pînă 
seara, pe soare sau pe ploaie, 
din primăvară și pînă acum s-a 
lucrat pe acest șantier fără în
trerupere.

Alături de cei vîrstnici, o con
tribuție de seamă în construirea 
acestui canal au adus.o tinerii 
din comună. încă din primăvară, 
cînd s-a anunțat deschiderea 
șantierului, organizația de. bază 
U.T.M. întrunită intr-o adunare 
generală a analizat forțele de 

: care dispune și a stabilit un plan 
concret de lucru. In cadrul a- 
cestei adunări a foșt organizată 
o brigadă de muncă patrotică 
formată din 50 de tineri. Brigada 
de muncă patriotică a tineretu. 
lui din comuna Mătăsaru 
intr-adevăr cu ce să se 
drească astăzi. Executînd 
de ore de muncă patriotică, 
reușit să realizeze numai 
in prezent suma de 37.000 lei 
economii. Tinerii Radu Ștefan, 
Sava Gheorghe, Stanciu Nicolae, 
Pop seu Eugen, Niță Maria, 
Niță Lucia, alături de ceilalți 
tineri din brigadă au constituit 
un adevărat exemplu. în muncă, 
îndeplinindu-și obiectivele stabi
lite in planul comandamentului 
brigăzii. In curind cei 50 de ti
neri vor primi insigna de bri
gadier. Mai sînt cîteva zile pînă 
cînd organizația U.T.M. din Ma- 
t'ăsaru va putea raporta orga
nizației de partid că angajamen
tul tinerilor a fost nu numai în
deplinit, ci și depășit. In pre
zent mai sînt de efectuat cîteva 
lucrări de finisare a canalului. 
Astfel cele 1.400 ha de pămînt 
vor fi zmulse de sub influența

lucrărilor pe aceste șantiere. Nu 
s-au ținut ședințe de comanda
ment raional și la nivelul șan
tierelor pentru a se lua măsu
rile corespunzătoare. Comitetul 
raional U.T.M. nu a analizat 
activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică privind în
deplinirea propriilor lor angaja
mente. Toate acestea au făcut 
ca situația lucrărilor de îmbună
tățiri funciare să fie mult ră
masă în urmă față de posibili
tăți. Ba mai mult; sînt șantiere 
care n-au fost încă deschise. 
Așa este de pildă șantierul Sto- 
enești-Daia, unde prin lucrările 
ce urmează a fi execuțafe vor 
fi redate agricultitrii pèste 800 
ha. teren.

Multă tărăgănare 
și organele O.R.I.F. de 
sfatul popular raional 
nai care execută cu 
întocmirea proiectelor 
de multe ori Ijpsesc de ____ ,,
și îndrumare tehnică activitatea 
tinerilor pe diferite șantiere. A- 
ceasta face ca chiar acolo unde 
participă ne șantier un număr 
mare de tineri, productivitatea 
muncii lor să fie scăzută. Așa 
s-a întîmplat, de pildă, pe șan
tierul Maiu-Arsache, cînd lipsa 
de organizare și îndrumare teh
nică a făcut ca față de 3 m.c. 
cît ar fi putut 
care tînăr să 
cîte 1 m.c.

Timpul este
rile de îmbunătățiri funciare sînt 
întîrziate. Se impune ca comite
tul raional U.T.M., organele 
O.R.I.F. să ia măsuri corespun
zătoare în vederea îndeplinirii 
pînă la sfîrșitul anului a sarci
nilor asumate privind lucrările 
de hidroameliorații. Posibilități 
există Practic s-a dovedit că 
atunci cînd organizațiile de bază 
U.T.M. sînt ajutate îndeaproape 
în mobilizarea tinerilor și orga
nizarea muncii acestora, rezul
tatele sînt cele scontate.

Intensificînd munca 
organizațiile de bază , 
sînt datoare să lupte cu 
multă hotărîre pentru îndeplini
rea propriilor lor angajamente, 
aducînd în felul acesta o și mai 
mare contribuție la realizarea 
sarcinilor stabilite de partid și 

de

Multe necazuri aveau sătenii 
din comuna Matăsaru, raioniîl 
Ciăești, de pe urma capriciosului 
pîrîu pe care bătrînii l-au nuipit, 
pe drept cuvînt Potopul. Scăpat 
din inima munților, el își purta 
liniștit, in zilele frumoase, apele 
împuținate chiar prin mijlocul 
cîmpurilor dimprejurul satului. 
Cînd ploua însă, devenea cu a- 
devărat potop. Se umfla și cu 
o furie oarba ieșea din matcă și 
inunda satul și cîmpurile deopo
trivă, răsturnînd și înecînd tot 
ce-i ieșea in caic.

După ce semănau, oamenii nu 
știau dacă vor cuicge ceva de pe 
cele 1400 hectare dinprejurul sa
tului. In primăvara, acestui an 
sătenii au pornit insă lupta 
împotriva lui, după cxeuipli.il ce
lor din comunele invecinate.

Organele puterii locale, cunos- 
cînd pagubele aduse in fiecare 
an de inundațiile acestui piriu, 
au analizat situația la fața lo
cului și au hotărît construirea 
unui canal lung de 22 de kilo
metri, lat de 12 in. și adine de 
1,5 m Sătenilor din Mătăsaru 
le r..venea sarcina să sape patru 
kilometri de canal Colectiviștii, 
țăranii întovărășiți și individuali, 
precum ș-i numeroși tineri, au 
răspuns cu entuziasm chemării 
organizațiilor de partid și au ieșit 
în mașă la muncă pe șantier.

C. G. DIACONU

are 
mîn- 
sute 

ea a 
pînă

hărnicie, ei 
angajamentul

P. PAVEL

B. GORNEANU

Fotografia a fost făcută ia 
gospodăria agricolă colectivă 
din Lăzare, raionul Gheor- 
ghieni.

La însiiozări lucrau două 
fete, Laczko Agnes, Papp Mar
git șj tractoristul Andrei ron
co. Muncind cu
i-au îndeplinit

termi» 
ciiltu-

(Urmare din pag. I-a) 

năzuințe vechi, înăbușite în
delung, se iveau trăsături 
noi, tinerețea se-mplinea în 
noi coordonate. Se impunea o 
revizuire a valorilor și institui
rea unei noi ierarhii, 
hărnicia, 
cucereau poziții de prim ordin.

Moș Fosile, de cînd n-ai mai 
auzit batjocura „țărănoiule“ ?

Ce vrei să te faci ?
Eram în comune Hogliilag, 

lingi apa Tîrnavei-Mari. Încon
jurat de liniștea cîmpului, sub un 
cer care promitea ploaia aștepta
tă de sfleolă și de porumbul abia 
răsărit, de-un verde copilăresc, 
stăm de vorbă cu secretarul or
ganizației U.T.M,, Alexandru 
Harbădă.

A învățat lăcătușerța. Părinții-i 
sînt colectiviști, are un frate. 
Eugen, însurat, care-i și el co
lectivist, iar cît despre meserie, 
acesta e agronom, iar soția lui a 
terminat școala tehnică agricolă.

— Dar dumneata, ca lăcătuș, 
ce cauți aici ?

— E nevoie și de asta, mi-a 
răspuns. Mai avem și mecanici, 
avem tractoriști, avem și zooteh- 
nicieni, avem și rotari, dulgheri. 
Trebuie. Gospodăria noustră-i 
mărișoară și se cere să învățăm 
mai multe specialități.

înainte vreme ar fi fost cu to
ții de-avalma numiți „țărănoi •

— Dar cu Mihai Bălan ce fa
ceți ?

Mihai Bălan e o persoană de 
15 ani, care se roagă de Ion Tu- 
dora, tractoristul, să-l ia cu el 
la cărat îngrășăminte pe cîmp.

— Ce facem ?
Vrea să se ducă la școala pro

fesională la Copșa-Mică să se 
facă chimist.

Va fi chimist, va cunoaște tai
ne cărora generația veche a sa
tului nici nu le bănuia existența.

— Ce vrei să te faci ?
Nu, moș Vasile, nu greșim 

cînd spunem că in satele noastre 
s-a format un tineret nou. Ce 
s-ar fi ales de Mihai Bălan de 
s-ar fi născut să zicem atunci 
cînd mata veneai acasă din pri
mul război mondial ? Ar fi im-

în care
îndemînarea, cartea. satului nostru de azi

plinit 12 ani, s-ai ți dus la 
curte, ar fi mincat bălaie, ar fi 
fost chemat pe nume de batjo
cură, ar fi învățat puținul pe 
care-l știați și voi despre lucra
rea pămintului cît să cadă să
mânța sub pămînt, pe-un ogor a- 
rat Za piele (adică zgîriat), să 
secere, să cosească, să 
„bunătatea domnului“ 
meargă apoi, la armată, la alte 
rînduri de înjurături și pumni, 
să facă pe ordonanța la o cu
coană isterică de ofițer, ce-și toca 
banii la cărți. Acolo să fie înscris 
că nu știe carte și că-i plugar. 
Apoi ? Mai era ceva apoi ? Nu. 
Urma și el să trăiască robia pă- 
mîntului. Sau să plece la oraș să 
caute să intre ca lucrător cu 
ziua, mîncînd pline cu castraveți 
pe trotuar, să nu moară de foa
me. l-ar fi fost veșnic dor de 
sat, de satul care nu-i putea oferi 
nimic.

Și iată Mihai Bălan se va face 
chimist. Nu încape îndoială că 
așa se va intim pia.

Noul profil

aștepte 
și să

flamura roșie a vremuri- 
care le trăim, tineretului i

Sub 
lor pe 
s-a dovedit că a vrea înseamnă a 
putea, că nu-i nimic de mirare 
între aceea că un băiat de 15 ani, 
născut în anul eliberării noastre, 
visează să devină tractorist, sau 
chimist, deoarece coordonatele 
vieții lui sînt altele : nu mai este 
legat de inerția paralizantă a 
tradiției, de obiceiul moștenit 
din bătrîni, de rudimentul cu
noștințelor minime pentru a face 
plugărie, nu mai este legat de 
uneltele primitive cu care pre
decesorii lui scormoneau intr-un 
pămînt încăpățînat. Tinărul 
satelor noastre nu mai e tinărul 
țăran sărac intimidat și înfrico
șat, fatalist fi supus. Gîndește

altfel, are în față perspective, se 
mișcă într-o lume din care mo
șierul lipsește, în care nu-l ame
nință slugăria la stă pin,
spectrul tobei jucuțelului, 
patul de armă al jandarmului. 
A învățat să fie demn, îndrăz
neț, să-și pună în valoare ale
sele însușiri cu care este înzes
trat. E un tip social creat în 
patria noastră eliberată, construc
toare a unei noi lumi, socialiste. 
El n-a avut cuvînt niciodată în 
trecut. Nu era chemat niciodată, 
vorba celui carea fost întrebat 
odată cum îl cheamă și a răs
puns : „Pe mine nu mă cheamă, 
numai mă trimite“.

Se stingea de beteșug, uscat, 
iștoviț de muncă, stors de foame 
ieri. Cercetați statisticile dm ul
timii ani. 0 să vă bucurați. Pe
lagra nu mai există, oricît am 
cerceta, paludism nu, (între
bați pe medicii din Munții 
Apuseni și, dacă vreți, pe cei din 
Toplița), iar tușea seacă, fără 
vindecare nu se mai nude.

Nu se mai aude decît iureșul 
neîntrerupt al muncii, cântecul 
K.D.-ului și U.T.O.S.-ului, în- 
tr-un sat românesc în drum spre 
socialism, schimbat din temelii, 
iar noaptea, departe în cîmp, în 
lanul de porumb dacă vrei s-as
culți, și-ți place, ai s-auzi cum 
pocnește ușor, neauzit, tulpina 
plantei : crește !

La gospodăria de stat „Parti
zanul“ din Ciulnița, orzul de pe 
tarlauu lui Ștefan Pandelescu ie
șise cam anemic din iarnă. Altă
dată nu ar fi știut ce să facă. 
Nici n-ar fi avut, de. fapt, ce să 
facă. Dar în primăvara lui 1959 
așa ceva nu se poate lăsa 
tîmplare. El a împrăștiat 
șiminte chimice și a scos 
hg. la hectar. .4 fost citat 
portajele gazetarilor ca un ade
vărat erou.

nici 
nici

la în- 
îngră- 
2.800 
în re-

Entuziasmul, generozitatea 
vîrslei, visurile îndrăznețe, 
acel impuls nestăvilit și de 
neuitat al tinereții îl tră
iește numai astăzi tinărul satelor, 
acum colectivist. Astăzi, o 
siune la radio la cerere i se pare 
normală, nu șe-nspăimîntă 
meni că mașina de pe ecran 
peste el.

l-am auzit cîntînd, i-am văzut 
dansînd, i-am ascultat repetind 
piese de teatru. Fluierul, naiul, 
frunza, corul pe patru voci, le 
sînt familiare.

Li s-au deschis largi porțile 
școlilor. Mii de tineri de la sate 
urmează azi cursurile școlilor 
medii și ale facultăților. Din 

. rîndurile lor se formează o 
bună parte muncitorii, noua in
telectualitate : învățători, profe
sori, medici, ingineri, artiști și 
scriitori.

Înainte vreme singurul prilej 
de-a călători cu trenul, de-a ieși 
din vatra satului îl prezenta ple
carea la armată, iar întîmplările 
petrecute cu această ocazie erau 
povestite și răspovestite pînă la 
bătrînețe. lată însă, că tinărul de 
azi nu numai că a ieșit din sat și 
își cunoaște țara, dar vizitează și 
străinătatea. Dansatorii din Șaca
lul de Pădure au fost la Ber
lin, Tineu Anton, de la gos
podăria colectivă din Palazul 
Mare a fost în Kazahstan, pe 
pămDtturile desțelenite, Viața 
tînărului de la sate cunoaște alte 
dimensiuni astăzi

emù

ni- 
vine

Pentru partid, 
recunoștință și abnegație

lntrebați-i pe Constantin Burcă 
și pe Mihai Pqpovici de la G.A .S. 
Buftea, de ce au ținut cu orice 
preț, să depășească planul la re* 
colțului păioaselor cu 12.000 kg. 
silnic ? întrebafi-i pe tinerii din

regiunea București ce i-a îndem
nat să redea agriculturii 6.500 
hectate, să salveze de inundații 
alte 11.000 hectare de pămint, 
ce-i determină pe 20.000 de ti
neri să se adune în brigăzi ute- 
miște de muncă patriotică, să 
facă economii de 5 milioane lei, 
să-și ia angujamentul s-ajungă la 
30 milioane lei economii, să des- 

ridice 
redată 
50.000

chidă 62 de șantiere, să 
suprafața planificată a fi 
agriculturii intr-un an la 
hectare.

Am stat de vorbă cu 
cîmp, noaptea. Le vedeam nu
mai felinarele gălbui ale tractoa
relor cum se mișcau pe brazdă, 
deslușeam chipurile lor energice 
pătrunse de o asemenea hotărîre 
pe care n-o poți numi decît 
conștiință și abnegație.

Nemărginită e dragostea parti
dului pentru generația tînără. 
Nimeni, niciodată n-a făcut ceea 
ce partidul a făcut pentru tinere
tul satelor noastre. L-a scăpat 
pentru totdeauna de exploatare, 
l-a învățat că plugăria e o pro
fesiune bazată pe știință, i-a creat 
mijloacele s-o cunoască, l-a în
vățat să respecte și să conti
nue inepuizabila avere a artei 
populare, l-a apropiat de va
lorile culturale, create de ome
nire de-a lungul veacurilor, a 
făurit școli, cămine culturale, 
case laborator^ i-a deschis toate 
drumurile Spre un viitor pe care 
nici în vis nu l-au visat părinții 
și bunicii lui.

Și cum să nu răspundă acestei 
iubiri fierbinți tineretul cu tot 
ceea ce are mai bun ? Cum să nu 
lupte pentru o producție agricolă 
tot mai ridicată ? Cum să nu-și 
arate recunoștința la vîrsta cînd 
abnegația, entuziasmul, avîntul 
îi sînt mai proprii ca orice ? 
S-au împlinit cincisprezece ani 
de cînd au fost descătușate for
țele sale, tn acest răstimp, în sa
tele noastre, generația tînără a 
trecut prin transformări care o 
fac să se deosebească fundamen
tal de trecutele generații.

Statul socialist l-a eliberat nu 
numai de exploatare, dar 
pus în valoare, și calitățile. Tine
retul satelor își poate trăi pe de
plin vîrsta de aur a vieții,

ei pe

i-a

încă de la începutul anului, 
organizațiile de bază U.T.M. din 
raionul Giurgiu s-au angajat în 
fața organizațiilor de partid să 
realizeze prin munca entuziastă 
a utemiștilor și tinerilor impor
tante obiective din planul de îm
bunătățiri funciare.

Așa de pildă, în raion sînt 
prevăzute a fi redate agricultu
rii peste 10.000 hectare prin di
ferite lucrări ca: îndiguiri, de
secări și asanări etc. Pentru a- 
ceasta era necesar un volum de 
lucrări de peste 300.000 m.c. din 
care în acest an peste 125.000 m.c. 
pămînt excavații. Din acest volum 
de lucrări, prin munca brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică 
erau prevăzuți să fie săpați 
peste 13.000 m.c. La început Co
mitetul raional U.T.M, Giurgiu 
a acordat o oarecare atenție or
ganizării șj mobilizării tineretu
lui pe cele cinci șantiere care 
au fost deschise pînă în prezent. 
Așa de pildă, lucrările de pe 
șantierul Turbatu-Frătești, pe 
care au lucrat 11 brigăzi de 
muncă patriotică, au fost termi
nate, redîndu-se agriculturii 80 
de hectare teren.

De asemenea au fost termina
te lucrările pe șantierul de la 
Oncești, unde s-a construit un 
baraj de acumulare în vederea 
irigării a 400 ha. teren. Brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică din comunele Oncești, Stă- 
nești. Ghizdaru și-au adus o 
contribuție însemnată săpînd 
peste 1.600 m.c. de pămînt la 
barajul acestui lac.

Dacă la început comitetul ra
ional U.T.M. a sprijinit organi
zațiile de bază U.T.M. în mobi
lizarea tineretului pe aceste șan
tiere, în ultima vreme a lăsat 
lucrurile să meargă de la sine. 
Așa, de pildă, pe șantierele de 
la Malu-Arsache și Băneasa- 
Gostinu lucrările sînt mult în
tîrziate, realizîndu-se doar 50 
la sută din volumul de muncă 
ce trebuia deja efectuat. Comite
tul raional U.T.M. n-a contro
lat și ajutat organizațiile de ba
ză U.T.M. în vederea îndepli
nirii angajamentelor lor. El a 
slăbit în ultima vreme munca 
politică în rîndul tineretului 
pentru a-i explica acestuia im
portanța pe care o au aceste lu
crări în sporirea producției agri
cole. Așa se explică faptul că 
organizațiile de bază U.T.M- 
din comunele Oinacu, Carcaleți, 
Puieni și altele, nu s-au mai 
preocupat de mobilizarea tinere
tului în această acțiune, deși a- 
tunci cînd a existat preocupare 
în acest sens, tinerii au răspuns 
cu mult entuziasm, dînd dovadă 
de conștiinciozitate' în îndepli
nirea propriilor lor angajamente.

în ultimul timp, între comite
tul raional U.T.M. și organele 
O.R.I.F. n-a mai existat o legă
tură strînsă privind urmărirea 
mai îndeaproape a desfășurării

Și Grigoraș Pătrașcu din satul 
Cogeasca lucrează pe șantierul 
de hidroameliorații al tineretului 
din comuna Lețcani, regiunea 

Iași
Foto: B. NICUȚA

manifestă 
pe lingă- 
și regio» 
întîrziere 
și care 
asistență

realiza zilnic fie- 
realizeze numai

înaintat. Lucră'

politică, 
U.T.M.

mai

guvern privind redarea 
noi terenuri agriculturii.

Tinerii colectiviști 
la insilezarea 

turajolor
Sporirea producției de lapte și . 

de carne și continua reducere a 
prețului de cost al acestor pro
duse, sarcină trasata de partid tu
turor crescătorilor de animale, 
constituie o problemă ce-i preo
cupă zi de zi pe colectiviștii din 
G.A.C. „23 August“, din comuna 
Dolorea, raionul Bistrița, regiunea 
Cluj,

Pentru ca producția de lapte și 
de carne șă fie asigurată pe tot 
timpul anului, tinerii și-au luat 
angajamentul față de organizația 
de partid să Însiîozeze importante 
cantități de nutrețuri necesare asi
gurării unei hrane consistente vi
telor in perioada de iarnă. Con
ducerea gospodăriei colective, fi
nind seama de necesitățile reale 
ale sectorului zootehnic, a plani
ficat însilozarea a 400 tone de 
furaje.

Sub conducerea organizației de 
partid din gospodărie și mobilizați 
de organizația U.T.M. tinerii co
lectiviști au hotărît într-o adunare 
generală U.T.M. să însiîozeze prin 
forțele lor cel puțin 200 tone de 
siloz.

„Ne-am angajat să însjlozănt 
20t) tone, dar vom realiza 300 — 
ne spune tov. Vebăr Ion, secreta, 
rul organizației de bază U.T.M. 
Avem posibilități și vrem să le 
folosim pentru a asigura o hrană 
consistentă animalelor în timpul 
iernii. Numai așa vom putea spori 
producția de carne șj lapte“.

PETRE GHELMEZ

cxeuipli.il


De la Ministerul 
Invătămînfultii 

și Culturii

TELEGRAME EXTERNE

începînd cu anul școlar 1959/ 
1960 au luat ființă institute peda
gogice cu durata de școlarizare de 
trei ani, care pregătesc profesori 
pentru școlile de 7 ani. Aceste in
stitute funcționează în localitățile :

București (Șos. Panduri nr. 90 
raionul V. 1. Lenin) cu secțiile :
a) Chimie, Șt. Naturale și Cunoș
tințe agricole teoretice și practi
ce ; b) Matematică, Fizică, și Cu
noștințe industriale teoretice și 
practice.

Graiova (Gal. București nr. 265) 
cu secțiile : a) Filologie ; b) Chi
mie, Șt. Naturale și Cunoștințe 
agricole teoretice și practice; c) 
Matematică, Fizică și Cunoștințe 
industriale teoretice și practice.

Iași (Str. Mohănescu nr. 3) cu 
secțiile: a) Filologie; b) Chimie, 
Șt. Naturale și Cunoștințe agricole 
teoretice și. practice ; c) Materna 
tică, Fizică și Cunoștințe indus
triale teoretice și practice.

Galați (Str. Dobrogeanu-Ghe- 
rea nr. 28) cu secțiile : a) Filolo
gie ; b) Chimie, St. Naturale și 
Cunoștințe agricole teoretice și 
practice ; c) Matematică, Fizică 
și Cunoștințe industriale teoretice 
și practice.

Timișoara (str. Pestalozzi nr. 
16) cu secțiile-; a) Istorie, Geo
grafie și Constituție ; b) Chimie, 
Șt. Naturale și Cunoștințe agricole 
teoretice și practice.

Studenții de ia fiecare secție vor 
fi obligați să facă, în plus, la ale
gere, una din disciplinele : muzica, 
desenul sau educația fizică.

In institutele pedagogice, vor 
fi primiți, pe bază de concurs, fii 
ai oamenilor muncii absolvenți ai 
școlilor medii cu diplomă de ma
turitate și absolvenți ai școlilor pe
dagogice cu examen de stat.

Cererile de înscriere la con
cursul de admitere se depun la se
cretariatele institutelor pedagogice 
între 28 septembrie și 4 octom
brie.

Cererile vor fi însoțite de ur
mătoarele acte originale :

a) certificat de naștere ;
b) diploma de maturitate pen

tru absolvenții școlilor medii ; di
ploma de examen de stat pentru 
absolvenții școlilor pedagogice ;

c) declarația tip de înscriere 
conform H.C.M. 2759/1953, elibe
rată de secretariatul institutului 
respectiv ;

d) adeverință eliberată de co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare locale sub semnătura 
președintelui, prin care să se do
vedească situația socială și mate
rială a părinților și a candidați- 
lor, în vederea atribuirii bursei ;

e) certificat de sănătate, elibe
rat de spitalele unificate de adulți. 
Acest certificat trebuie să cuprin
dă, obligatoriu, următoarele exa
mene medicale :

— microradiografia sau radios
copia pulmonară ;

La 6asa de cultură raională „1 Mai“ din Capitală, vin zilnic numeroși artiști amatori, 
lată în fotografie, un aspect din activitatea cercului plastic.

•......................................................

Unde se pregătește schimbul 
de mîine al clasei muncitoare

(Vrmare din pag. l-a) 

sa“, tov. Ion Ghițoescu, au fost 
renovate cele 5 săli de clase, 
s-a amenajat o gală pentru me
ditații. Mobilierul din clase 
a fost pus la punct pentru ca 
ucenicii, venind în școala, să 
simtă că sînt primiți și aștep 
tați cn dragoste. Tov. Chi- 
țoescu ne-a vorbit apoi despre 
laboratorul școlii care a fost în
zestrat în timpul vacanței cu 
mașini unelte în miniatură, în 
stare de funcționare, executate 
de ucenicii absolvenți din acest 
an. L-am vizitat. Gu o mișcare 
simplă, strungul executat de ti
nerii absolvenți Vasile Nicolau 
ți Florea Nicola începe să func
ționeze. în stare de funcțio
nare sînt și presele, rabote- 
zele, fierăstraele mecanice, mași 
nile de găurit, aparatele de su 
dură etc., toate executate în va
canță de ucenicii și maiștrii 
școlii. Lecțiile teoretice vor fi 
prezentate și însușite mai ușor 
cu ajutorul acestui material di
dactic.

Fabrica îi așteaptă
Maistrul povestește. Noii ucenici 

îl ascultă numai „oehi și u- 
rechi“, Din cînd în cînd, trag

— reacția Wasserman j
— un examen clinic (boli in

terne, O.R.L., oftalmologie, chi
rurgie, neurologie);

f) absolvenții școlilor pedagogi 
ce vor prezenta dovada de repar
tizare în învățămîntul superior 
sau dovada efectuării stagiului în 
eîmpul muncii de 3 ani;

g) recipisa de plată a sumei dc 
5 lei pentru înscrierea la con 
cursul de admitere;

h) două fotografii 6/9.
Cei care nu depun actele spe

cificate mai sus pînă la data de 
4 octombrie nu vor fi admiși la 
concurs.

In timpul concursului, candida- 
ții vor avea asupra lor buletinul 
de identitate.

Concursul de admitere va în
cepe pe ziua de 5 octombrie.

Concursul de admitere în insti
tutul pedagogic va fi precedat de 
vizita medicală și de proba prac
tică de muzică, desen sau educa
ție fizică (la alegere, una din cele 
trei probe).

Vizita medicală și proba prac
tică sînt eliminatorii.

Candidații admiși la vizita me
dicală și la proba practică vor da 
probe la următoarele discipline:

a) Pentru secția Filologie:
— limba și literatura romînă — 

scris și oral.
— limba rusă — scris și oral.
— istoria Romîniei — oral.
b) Pentru secția Istorie, Geo

grafie, Constituție:
— istoria Romîniei — scris și 

oral.
— istoria universală — oral.
— geografia fizică și economică 

a Republicii Populare Romîne — 
scris și oral.

c) Pentru secția Chimie, Șt. 
Naturale, Cunoștințe agricole teo. 
retice și practice :

— chimie — scris și oral
Șt. Naturale (bazele darwinis- 

mului, botanica și zoologia) — 
scris și oral.

— anatomia și fiziologia omu
lui — oral.

d) Pentru secția Matematică, 
Fizică, Cunoștințe industriale teo
retice și practice :

—- aritmetică și algebră —
scris și oral.

— geometrie plană și în spa
țiu — oral.

— fizică — scris și oral.
Programele disciplinelor pentru 

concursul de admitere sînt publi
cate în broșura „Admiterea în în
vățămîntul superior“ fascicola 1 
din 1959.

Candidații reușiți la concursul 
de admitere, vor încheia contracte 
cu comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale sau al 
Capitalei R.P.R., prin care se vor 
angaja să activeze cel puțin 6 
ani după absolvire, ca profesori la 
școlile de 7 ani din mediul rural.

cu ochiul pe masă. Acolo sînt 
așezate, în ordinea operațiilor, 
piesele pe care le-au executat cei 
ce anul acesta sînt în „doi“. Se 
află acolo, dălți, ciocane și alte 
piese. Explicațiile maiștrilor in
structori au fost ascultate cu in
teres de ucenici. Atelierele școa
lă i-au impresionat. Aici nu mai 
sînt mașini unelte în miniatură, 
ci strunguri mari, mașini de 
găurit, polizoare, freze, șepin- 
guri la care poți lucra diferite 
piese. Mașinile sînt în stare de 
funcționare. Conducerea școlii, 
maiștrii, în preocupările lor pen
tru deschiderea anului școlar în 
bune condiții, au acordat o 
atenție deosebită asigurării ba
zei materiale pentru practică. 
Petre Alex. Docoș, primul la e- 
xamenul dc admitere, Adrian 
Tîrnescu au învățat deja să exe
cute primele operații de lăcătu- 
șerie. Maiștrii Constantin Ne
grea și Ovidiu Silvestru au 
crescut mulți muncitori buni, 
azi fruntași în uzina „Clement 
Gottwald“.

Uzina a așteptat și ea nerăbdă
toare pe ucenici. Ucenicii au 
fost împărțiți în grupe. De 
fiecare grupă se ocupă un 
muncitor cu înaltă calificare,

Aselenizarea rachetei cosmice
sovietice urmărită cu viu interes

de oamenii muncii din tara noastră
Lansarea rachetei cosmice so

vietice, care a atins suprafața Lu
nci, a trezit un deosebit interes în 
rindul tuturor oamenilor muncii 
d>n țara noastră.

In aceste zile în centrele regio
nale și raionale, la Casele Priete
niei Romîno-Sovietice, în întreprin
deri, cluburi, case de cultură, in
stituții și în căminele culturale de 
la sate au loc numeroase manifes
tări: conferințe, expuneri, simpo
zioane, consacrate acestei epocale 
cuceriri a științei și tehnicii sovie
tice.

in București, printre principate
le manifestări care au avut loc, 
se numără simpozionul de la Casa 
Prieteniei Romino-Sovietice, la 
care au luat cuvintul academicieni 
și aiți oameni de specialitate. In 
același timp au avut loc la casele 
raionale de cultură, precum și In 
unele cluburi și instituții, convor
biri, conferințe și expuneri asupra 
tehnicii și construcției rachetei.

In Regiunea Autonomă Maghia
ră au fost organizate pînă acum 
de Consiliul Regional A.R.L.U.S. 
și de filiala S.R.S.C. peste 350 de 
expuneri în căminele culturale de 
la orașe și sate, în întreprinderi, 
instituții și unități agricole la care 
au participat mii de muncitori, ță
rani muncitori și intelectuali.

Mii de participanți au ascultat 
cele peste 200 de conferințe ținu-

După terminarea Jocurilor Balcanice de Atletism

Impresiile unor conducători 
de delegații participante 

la întreceri
După terminarea celei de-a 18-a 

ediții a Jocurilor balcanice de at
letism de la București, conducăto
rii delegațiilor participante la în
treceri și-au împărtășit impresiile 
unui redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres“ :

Conducătorul delegației sportivi
lor bulgari, Ștefan Petrov, redac
tor șef al ziarului „Narodna Mla- 
dej“, a subliniat: „Cred că Jocu
rile balcanice au c mare însemnă
tate pentru contribuția ce o aduc 
la întărirea relațiilor prietenești 
dintre sportivă țarilor participante 
și urin aceasta la cauza apărării 
păcii. Jocurile balcanice nu sînt 
importante numai prin rezultatele 
sportive, deși acestea au și ele im
portanța lor, dar în primul rînd 
pentru că ele ajuta la dezvoltarea 
colaborării între țările balcanice“.

„A fost o competiție minunată
— a declarat Dimitrios Carabatis
— conducătorul echipei grecești. 
Organizarea ireproșabilă, publicul 
numeros și entuziast, rezultatele 
de nivel mondial, atmosfera prie
tenească, toate acestea au contri
buit la succesul tradiționalei în
treceri a atleților din Balcani.

Atleții romîni au făcut progrese

De strungari se ocupă co
munistul Nicolae Giurea, de 
lăcătușii din anul II, Gheorghe 
Dina și Dumitru Ursu etc. Radu 
Cristea, Victor Rădelu din anul 
II, Florian Nica și Ilie Poștiță 
din anul III fac practică în uzi
nă. Florian și-a întîlnit fratele, 
pe strungarul Octavian Nica, 
proaspăt absolvent. La anul și 
el va fi muncitor. Deocamdată 
învață. Mai trebuie să știe așa 
de multe...

...Cu cîteva zile înainte direc
torul școlji a fost solicitat să in
tervină într-un caz neprevăzut. 
I s-au cerut doi băieți buni care 
să înlocuiască pe muncitorii 
aflați în concediu medical. Pe 
care să-i aleagă, mai ales acum 
la început de an școlar 1 Pînă 
la urmă Ion Păunescu și Traian 
Nedelea au trecut la strunguri 
Le-au pus în funcțiune și flue- 
rînd s-au apucat să execute pie
sele. Fiecare dorea ca lipsa ce
lor doi muncitori să fie înlocuită 
cu succes. Ucenicii au crescut, 
stăpînesc meseria. Fabrica îi aș
teaptă.

te pînă acum la Cluj și în alte o- 
rașe ale regiunii.

in marile centre industriale, din 
diferite regiuni ale țării, printre 
care ; Bicaz, Săvinești, Petroșani, 
Hunedoara și altele, în afară de 
conferințe aii fost făcute expuneri 
la stațiile de radioficare și 
au fost citite numeroase materiale 
documentare legate de lansarea 
celei de-a doua rachete cosmice i 
sovietice, publicate de ziare.

In unele regiuni ale țării, Con. 
siiiile regionale A.R.L.U.S., in co
laborare cu filialele S.R.S.C., au 
trimis conferențiari la sate care 
au făcut expuneri în fața țăranilor 
muncitori. In Regiunea Autonomă 
Maghiară au fost trimiș'j la sate 
150 conferențiari, în regiunea 

Galați 40, iar în regiunile Bucu. 
rești și Ploeștj cîte 20 de confe
rențiari.

In multe 
panouri cu 
șau racheta

Interesul 
stîrnit acest eveniment istoric 
făcut ca în majoritatea cazurilor 
expunerile să fie urmate de nume-

orașe au fost expuse 
fotografii care înfăți- 
cosmică sovietică, 
deosebit pe care l.a

a

roase întrebări și discuții asupra > . : „ fost tot.
datelor tehnico-științifice, a con-! se spLine in scrisoare> d I0SI 101 

i i- ■ . ...... x! rlpouna r» 1iir»TnT/Sarp hnturiTă cistrucției rachetei și asupra păre
rilor celor mai de vază oameni ai 
științei și tehnicii din toată lu
mea.

(Agerpres)

mari, obținînd rezultate de care ne 
bucurăm și noi pentru că ele con
tribuie la creșterea prestigiului in
ternațional al Jocurilor balcanice, 
în care sîntem direct interesați. 
Competiția de la București a fost 
un nou pas spre extinderea cola
borării sportivilor din țările bal
canice. Dorim să ne întîlnim și în 
viitor și să luptăm numai pe sta
dion.

An. fost impresionați de primi
rea cordială pe care ne-au rezer
vat-o bucureștenii. Capitala Ro
mîniei a devenit un oraș modern ’n 
p'i.aă înilorire și am remarcat 
peste tot ritmul rapid în care se 
ridică nenumărate construcții“.

Conducătorul delegației R.P.F. 
Iugoslavia, Artur Takacs, care 
este și secretarul permanent al 
Jocurilor balcanice de atletism, 
ne-a făcut următoarea declarație: 
„După cum știm, Jocurile balcani
ce de atletism au împlinit 30 de 
ani. Este o tradiție prețioasă care 
a luat amploare. Cea de-a 18-a e- 
diție a Jocurilor balcanice a pus 
încă o dată în evidență spiritul 
prietenesc care le animă și înalta 
lor valoare sportivă. Jocurile bal
canice .au o mare însemnătate pen
tru toate țările participante, de
oarece ele ne dau posibilitatea de 
a compara nivelul pe care l-am 
atins atit pe planul rezultatelor, cît 
și al organizării tehnice. Din acest 
ultim punct de vedere, Jocurile 
balcanice de atletism de la Bucu
rești au oferit un teren favorabil 
pentru obținerea celor mai bune 
rezultate. Publicul a creat o atmo
sferă plăcută și toate delegațiile 
au fost bine găzduite și înconjura
te de atenție deosbită. Acestea toa
te ne fac ca să ne întoarcem mul
țumiți de la București“.

Conducătorul delegației Turciei, 
Nazmy Tuleksy, a declarat urmă
toarele : „N-am mai văzut Bucu- 
reștiul de mai bine de 20 de ani. 
Am mai fost în țara dv. în 1937 
ca participant la Bakaniăda des
fășurată la Bucurpști în acel an. 
De atunci ani păstrat mereu do
rința de a reveni aici și Jocurile 
balcanice de atletism au fost o o- 
cazie fericită. Am ..regăsit Bucu- 
reștiul mult mai frumos decît Îna
inte. Datorită amabilei dv. ospi
talități, m-am simțit ca acasă. 
Jocurile au fost foarte bine orga
nizate și s-au desfășurat într-o 
ambianță amicală pe care în mod 
sincer doresc s-o găsesc și la vii
toarea ediție de la Atena“.

Funeraliile 
artistului poporului 
Vladimir Maximilian
Fruntași ai scenei noastre și alți 

actori ai teatrelor din Capitală, re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R.P. Romîne, 
studenți ai Institutului de artă tea
trală și cinematografică „1. L. Ca- 
ragiale“, rude, prieteni și cunoscuți 
au condus marți după-amiaza pe 
ultimul sau drum pe artistul po
porului Vladimir Maximilian, ac
tor de seamă al Teatrului Armatei.

La adunarea de doliu care a 
avut loc au luat cuvintul artista 
poporului Lucia Sturza-Bulandra 
în numele Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale și al Teatrului Municipal, 
artistul poporului George Vraca în 
numele Ministerului Invățămțntului 
și Culturii și al artiștilor Teatrului 
Armatei, loan Masoff, în numele 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“ și maior Constantin Secă 
reanu, în numele Ministerului For
țelor Armate ale R.P.R. și al con
ducerii Teatrului Armatei. Vorbito
rii au relevat calitățile de mare ar
tist și neuitatele creații ale dispă
rutului, care a militat pentru 
orientarea realistă a teatrului ro- 
mînesc, pentru promovarea litera
turii dramatice originale. Ei au 
arătat totodată că prin moartea 
lui Vladimir Maximilian scena ro- 
mîneasca pierde un mare și cre
dincios slujitor al ei.

înhumarea a avut loc la cimiti 
rul Sfînta Vineri.

(Agerpres)

Schimbul 
de scrisori dintre 

John Bernal 
și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
TASS transmite: La Moscova 
fost dat publicității schimbul 
■scrisori dintre John Bernal, | 
ședințele Comitetului executiv 

; Consiliului Mondial al Păcii, 
N. S. Hrușciov', președintele Con
siliului de Miniștrj al U.R.S.S.

In scrisoarea sa, John Bernal 
face .cunoscută hotârjrea Consiliu
lui Mondial al P’acif de a declara 
ziua de 1 septembrie „Zi interna
țională a păcii“, zi de sporire a 
eforturilor pentru asigurarea secu
rității popoarelor.

In scrisoarea sa de răspuns, 
N. S- Hrușciov salută această ini
țiativă nobilă care, scrie el, se va 
bucura fără îndoială de un spri
jin fierbinte din partea tuturor oa
menilor de bună credință din lu
mea întreagă. Uniunea Sovietică,

a
de

pre- 
al

: deauna o luptătoare hotărîtă și 
consecventă pentru preîntîmpina- 
rea războiului, pentru asigurarea 
securității sale cît și a tuturor ță
rilor din lume.

N. S. Hrușciov dă asigurări că 
guvernul sovietic își va îndrepta și 
pe viitor toate eforturile spre men
ținerea păcii generale și stabili
rea înțelegerii între popoare.

Sesiunea conferinței 
generale A.I.E.A.
VIENA 22 (Agerpres). — La 

22 septembrie s-a deschis la Viena 
cea de-a lll-a sesiune a Conferin
ței generale a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). Delegați din 67 de țări 
vor examina programul de activi
tate al agenției pe anul 1960, vor 
discuta raportul cu privire la aju
torarea țărilor slab dezvoltate, da
rea de seamă către O.N.V. cu pri
vire la activitatea A.I.E.A. pe anul 
1958—1959 și alte probleme.

Oamenii de știință și oamenii 
politici care au sosit la Viena din 
cele cinci continente pentru a par
ticipa la conferință consideră că 
planul sovietic cu privire la de
zarmarea generală și totală, pre
zentat de N. S. Hrușciov spre exa
minare Organizației Națiunilor 
Vnite, are o legătură directă cu 
activitatea A.I.E.A.

A avut loc alegerea organelor 
de conducere a Conferinței gene
rale. Au fost aleși : președinte — 
Furruți (Japonia), vicepreședinți 
reprezentanți ai Vniunii Sovietice, 
Bulgariei, Franței, S.V.A. și altor 
țări.

Deși majoritatea delegațiilor a 
fost de părere ca în postul de 
președinte al Conferinței generale 
să fie ales cunoscutul om de știin
ță bulgar Nadjakov, în ultimul 
moment S.VA. au propus candi
datura lui Furruți. Delegația so
vietică și-a exprimat regretul că 
sesiunea Conferinței generale a 
A.I.E.A. își începe lucrările cu 
metode care s-au folosit în toiul 
„războiului rece“.

„0 etapă de cea mai mare importanță
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TAȘS transmite: Emoționanta 
știre despre lansarea în Uniunea 
Sovietică a celei de-a doua rache
te cosmice care' a atins cu succes 
suprafața Lunei la lT^septembrie 
0 ore, 2 minute și 24 secunde, a 
făcut înconjurul lumii. Pentru pri
ma oară în istoria omenirii a fost 
efectuat un zbor cosmic de pe 
Pămînt pe un alt corp ceresc.

înfăptuirea unui zbor de pe Pă
mînt pe Lună a devenit posibilă 
datorită nivelului înalt de dezvol
tare a științei și tehnicii în Uniu
nea Sovietică. Ea a constituit un 
rod al eforturilor depuse de oa
menii de știință, proiectanții, in
ginerii, tehnicienii și muncitorii 
sovietici, un rezultat al muncii în
suflețite a marilor colective care 
au luat parte la realizarea și lan
sarea celei de-a doua rachete cos
mice sovietice.

Lansarea unei rachete în Lună 
constituie o problemă științifică și 
tehnică extrem de complexă.

Pentru zborul în Lună a fost 
necesar să se realizeze o rachetă 
cu mai multe trepte, de o mare 
perfecțiune, dotată cu puternice 
motoare-rachetă, funcționînd pe 
baza unui combustibil avînd o 
măre putere calorică, prevăzută 
cu un sistem de înaltă precizie 
pentru teleghidarea zborului ra
chetei și avînd instalații terestre 
de lansare și un complex de apa
rate automate de măsurat pentru 
urmărirea zborului rachetei.

Pe măsura îndepărtării de Pă
mînt, viteza de mișcare a descres
cut treptat pînă la o valoare de 
ordinul a 2 km pe secundă. UI 
terior, ca' urmare a atracției lunare 
în continuă creștere, descreșterea 
vitezei a încetat. Viteza a început 
să crească neîntrerupt, pînă în 
momentul întîlnirii cu suprafața 
Lunei. La ciocnirea cu Lima, viteza 
a fost de 3,3 km pe secundă.

Lansarea ra-heteî în Lună a 
fost precedată de studii teoretice 
și . calcule tehnice 'care au permis 
să se determine parametrii traiec
toriei și data lansării, care au a-

Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O.N.U.

NEJV YORK 22 (Agerpres). — 
Corespondență speciali :

Luni dimineața in Adunarea 
Generală a O.N.V. au fost reluate 
dezbaterile generale. După cuvin- 
țările șefilor delegațiilor Austriei 
și Columbiei, au început discuțiile 
pe marginea raportului Comitetu
lui General în vederea adoptării 
ordinei de zi a sesiunii. Refuzul 
Comitetului General de a inscrie 
pe ordinea de zi a sesiunii pro- 
blejna reprezentării Chinei in 
O.N.V. în urnta unii rezoluții a- 
doptate de mașina de vot, a fost 
criticat de numeroase delegații.

Reprezentantul Nepalului a pre
zentat un amendament care să per
mită discutarea acestei probleme, 
susținînd necesitatea reprezentării 
Chinei de către guvernul ei legal 
— guvernul R.P. Chineze.

Reprezentantul american a rostit 
un discurs plin de calomnii, 
insistind din nou ca problema 
reprezentării Chinei la O.N.V. să 
nu fie luată in discuție la actuala 
sesiune și a cerut respingerea a- 
mendamentului nepalez.

Reprezentanții Afganistanului 
și Ghanei au susținut amendamen
tul Nepalului și au arătat că în 
cazul cînd el nu va fi acceptat, 
ei vor vota împotriva recomandă
rii Comitetului General. Reprezen
tantul Irlandei a susținut de ase
menea amendamentul Nepalului.

*
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

In ședința din după-armaza zilei 
de 21 septembrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost reluată e- 
xaminarea problemei cu privire la 
reprezentarea Chinei în O.N.U. 
Primul a luat cuvintul V. V. Kuz; 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze în O.N.U., a 
spus reprezentantul Uniunii So
vietice, este una din sarcinile im
portante și actuale care stau în 
fața celei de-a 14-a sesiuni a A- 
dunării Generale. Cu cit va fi re
zolvata mai grabnic și în med po
zitiv această problema, cu atit mai 
repede Organizația Națiunilor U- 
nite va avea un caracter cu ade
vărat universal.

V. V. Kuznețov a atras atenția 
delegaților asupra faptului că de 
zece ani reprezentanții unor gu
verne, in primul rînd ai S.U.A., cu 
o încăpăținare demnă de o cauză 
mai bună, în pofida Cartei O.N.U. 
și a normelor elementare ale drep
tului internațional, fac obstrucție 
la rezolvarea acestei probleme. 
Autorii proiectului de rezoluție im
pus Comitetului general, a subli
niat el, vor să închidă gura parti- 
cipanților la Adunare, să-i lege la 
ochi și să declare inexistenta a- 
ceasta problemă arzătoare, care își 
așteaptă de mult rezolvarea.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce a demonstrat, prin exemple 
concrete, cum în întreaga sa poli
tică, în întreaga sa activitate, po
porul chinez și guvernul său își 
orientează eforturile spre realiza
rea unei vieți internaționale paș
nice care ar favoriza îndeplinirea 
planurilor lor grandioase de con
strucție economică și culturală.

Delegația sovietică, a spus el, 
sprijină în modul cel mai hotărît 
propunerea delegației indiene de 
a include pe ordinea de zi a se
siunii Adunării problema reprezen
tării Chinei în O.N.U. și cere să

i studierii
sigurat soluționarea problemei a- 
tingerii Lunei in condiții optime.

Alegerea duratei de zbor a de
terminat viteza rachetei la sfîrși- 
tul porțiunii de accelerare care, 
după cum s-a arătat mai sus, în
trecea cu puțin viteza parabolică.

Calculul traiectoriei de mișcare 
a rachetei atit pe porțiunea de 
accelerare, cît și pe porțiunea de 
mișcare după scoaterea din func
țiune a motorului ultimei trepte, 
s-a efectuat cu ajutorul unor 
mașini electronice numerice de 
calcul cu funcționare rapidă. In 
timpul calculului au fost luate în 
considerare forța de atracție a 
Pămîntului și cea a Lunei. S-a 
constatat de asemenea că a fost 
necesar să se țină seama atît de 
devierea timpului de gravitație 
terestru față de cel central, dato
rită turtirii Pămîntului, cît și de 
efectul forței de atracție a Soa
relui.

Ținîndu-se seama de faptul că 
raza Lunei este de 1740 km., pen
tru atingerea cu siguranță a 
Lunei, eroarea în ceea ce privește 
viteza nu trebuie să depășească 
cîțiva metri pe secundă, iar de
vierea vectorului viteză, față de 
direcția stabilită, prin calcul, nu 
trebuie să depășească o. zecime 
de grad. Asigurarea unei aseme
nea precizii în dirijarea rachetei 
constituie o sarcină extrem de 
complexă.

în problema, zborului rachetei 
cosmice aveau mare importanță 
problemele creării unui sistem de 
măsurători și calcule și a unui 
complex vast destinat determină
rii operative a caracteristicilor 
mișcării rachetei cosmice.

O cerință specifică care explică, 
in primul rînd, complexitatea în 
treguhii sistem de măsurători în 
ansamblu, era cerința de a se ob
ține cît mai grabnic cu putință 
date referitoare la caracteristicile 
mișcării rachetei. Aceste date erau 
absolut necesare pentru întocmi
rea indicațiilor ce urmau a fi 
transmise serviciilor de observații 

fie respins proiectul de rezoluție 
prezentat Comitetului General de 
reprezentantul S. U. A. Delegația 
sovietică va vota pentru amenda
mentele propuse de delegația Ne
palului.

A. Rapacky, ministrul Afacerilor 
Externe al Poloniei, conducătorul 
delegației poloneze, a declarat că 
problema restabilirii drepturilor 
legitime ale Chinei în O.N.U. a 
fost discutată destul de amănunțit 
și pe deplin clarificată. Nici un 
fel de vot în Adunarea Generală 
nu poate forța poporul chinez să 
se abată de la calea pe care și-a 
ales-o. China este o mare putere 
și în lipsa ei nici o problemă in
ternațională importantă nu poate 
fi rezolvată.

Astăzi, problema reprezentării 
Chinei capătă o importanță mai 
mare ca oricînd, a spus in înche
iere delegatul Poloniei, și de a- 
ceea delegația lui va vota în fa
voarea amendamentelor propuse de 
Nepal.

Problema reprezentării Chinei, 
a declarat Hasliim Jawad, minis
trul Afacerilor Externe al Iraku
lui, este una din cele mai impor. 
tante probleme pentru obținerea 
păcii în întreaga lume și pentru 
menținerea prestigiului Organiza, 
ției Națiunilor Unite. Schimbarea 
sistemului politic și social din Chi
na nu trebuie sa afecteze statutul 
ei internațional. Multe țări mem-

Cuvîntarea șefului delegației
R. P. Romîne

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
In ședința din după-amiaza zilei 
de 21 septembrie în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a luat cuvintul 
Silviu Brucan, șeful delegației R.P. 
Rom ine.

Adunarea Generală a O.N.U., a 
spus reprezentantul roinîn, are din 
nou în fața sa problema reprezen
tării Chinei. Pentru a patra oară 
Adunării Generale i se dau in
strucțiuni pe un ton de comandă 
să nu dezbată această problemă 
majoră. Este decretată interdicția 
de a examina orice propunere în 
legătură cu această problemă în 
timpul întregii sesiuni. După pă
rerea noastră, acest proiect de re
zoluție inclus în raportul Comite
tului General este unul din vesti
giile politicii de pe poziții de for
ță, care a suferit un eșec evident 
pe scara mondială.

Luați de exemplu ultimii patru 
ani, ani de interzicere a dezbaterii 
reprezentării Chinei în O.N.U. In 
timp ce în această perioadă Re
publica Populara*Chineză s.a a- 
firmat ca o mare putere mondială, 
cu realizări economice, politice și 
culturale record, Națiunile Unite 
au pierdut din greutatea și efica
citatea lor într-o asemenea măsu
ră, incit eforturile majore de îm
bunătățire a relațiilor internațio
nale și de rezolvare a problemelor 
mondiale au loc în afara lor. Poa
te cineva sa susțină ca promova, 
rea Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. a oprit-o de a deveni o 
putere mondială și de a fi recu
noscută ca atare de către toți acei 
care privesc lucrurile în față, in
diferent dacă le plac sau nu ? In 
același timp, tratative internațio
nale majore, care au cerut în mod 
necesar participarea Chinei popu
lare, au avut loc în afara Națiuni
lor Unite. Problemele internațio- 

și de măsurători în vederea previ
ziunilor in legătură cu mișcarea ra
chetei și cu punctul de întîinire a 
acesteia cu suprafața Lunei.

După cum reiese din datele ci
tate mai sus, care exemplifică in
fluența erorilor parametrilor de 
mișcare asupra poziției punctului 
de contact, determinarea acestor 
parametri, pe baza datelor rezul
tate din măsurători, trebuie efec
tuată cu o precizie foarte mare 
care este de același ordin cu pre
cizia calculelor astronomice.

Procedeele obișnuite de determi
nare a caracteristicilor de mișcare 
a corpurilor cosmice, stabilite 
printr-o practică astronomică în
delungata, nu pot fi folosite pen
tru scopul indicat. Intr-adevăr as
tronomia bazată pe observații și 
măsurătorile optice sînt inadecvate 
din cauza dimensiunilor mici ale 
rachetei ca obiect de observație, 
din cauza preciziei reduse a mă
surătorilor unghiulare, timpul 
de observații fiind limitat, și, 
în sfîrșit, ca urmare a ne
siguranței acestor măsurători, de
pinzând î.n esența lor de condițiile 
de vizibilitate și de starea atmos
ferei terestre.

De aceea, sistemul de măsură
tori pentru rachetele cosmice se 
bazează pe mijloace de măsură 
radiotehniice. In acest caz se re
curge la măsurarea distanțelor 
oblice, a unghiurilor de înclinare 
și a vitezelor radiale.

In scopul obținerii celor mai 
complete date cu privire la, miș
carea rachetei cosmice pe întrea
ga porțiune de zbor a rachetei 
pînă în Lună, s-a măsurat con
tinuu distanța pînă la racheiă, 
viteza radială de mișcare a aces
teia (viteza de depărtare de punc
tul în care se efectuează măsură
torile) și coordonatele unghiula
re : unghiul de înălțare și azimu
tul. Măsurătorile se efectuează 
folosind impulsuri cu frecvența de 
183,6 Mhz.

Așadar pentru observațiile asu
pra celei de-a doua rachete cos
mice a fost folosit un mare com

bre ale O.N.U. și-au schimbat o* 
rînduirea lor politică și socială de 
la constituirea' acestei organizații 
internaționale. O.N.U. trebuie să 
privească realitatea în față, a spus 
delegatul Irakului, și delegația 
irakiană va vota pentru amenda
mentele propuse de Nepal.

A luat apoi cuvintul reprezen
tantul R. P. Romîne, Silviu Bru- 
țap, care a susținut necesitatea re
cunoașterii drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U.

Pentru includerea pe ordinea de 
zi a celei de-a 14-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. a pro
blemei reprezentării Chinei în 
O.N.U. s-au pronunțat de aseme. 
nea reprezentanții Indoneziei, Ce
hoslovaciei, Republicii Arabe Uni
te, Albaniei și Finlandei.

Reprezentanții Tailandei și An
gliei au încercat să obiecteze îm
potriva includerii acestei probleme 
pe ordinea de zi a celei ae-a 14-a 
sesiuni a Organizației Națiunilor 
Unite.

★
NEIV YORK 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 septem
brie Comitetul general al Adunării 
Generale a O.N.V. a recomandat 
includerea pe ordinea de zi a ce
lei de-a a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri al V.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, „Cu privire la de
zarmarea generală și totală '.

nale arzătoare nu au așteptat șl 
nu vor aștepta ca Națiunile Uni
te să le rezolve, atîta timp cit ele 
rămîn în urma evoluției mondiale.

Reprezentarea Chinei este o 
chestiune care afectează însăși te
melia Națiunilor Unite. Trebuie 
să avem în vedere că Națiunile U- 
nite nu pot avea autoritate și e- 
ficacitate deplină în examinarea 
problemei dezarmării și a altor 
probleme mondiale importante, de- 
cît atunci cînd locul celui de-al 
cincilea membru permanent al 
Consiliului de Securitate va fi o- 
cupat de adevăratul reprezentant 
al poporului cuinez, guvernul ma
rii Republici Populare Chineze.

Unii dintre vorbitorii precedenți 
au citat aici numele unor senatori 
americani și membri ai Camerei 
Reprezentanților care au subliniat 
că Republica Populară Chineză 
este o realitate care trebuie lua
tă în considerație. Aceste declara
ții au fost făcute în timpul dezba
terilor din Senat și din Camera 
Reprezentanților și singurul co
mentariu pe care aș vrea să-l fac 
este următorul: „De ce Senatul 
Statelor Unite și Camera Repre
zentanților pot să dezbată proble
ma Chinei, în timp ce O-N.U. nu 
are voie să o facă ?“.

Adunarea Generală are dreptul 
de a dezbate problema reprezen
tării Chinei. Cred că Adunarea Ge
nerală are acest drept și trebuie 
să-l apere ca o problemă de prin
cipiu. Pentru a apăra acest prin
cipiu, delegația romînă sprijină 
cu fermitate amendamentele pro
puse de delegația Nepalului la 
proiectul de rezoluție al Statelor 
Unite și va vota în favoarea lor.

plex de mijloace radiotehnice, 
instalate, în puncte speciale de 
efectuat măsurători, în diferite părți 
ale teritoriului Uniunii Sovietice. 
Toate punctele de efectuat măsură
tori au fost legate printr-un sistem 
de telecomunicații special care 
asigurau transmiterea operativă, la 
centrul de calcul, a datelor prove
nite din măsurători și a indicațiilor 
punctelor de măsurători.

Pentru coordonarea funcționării 
în timp a mijloacelor de măsură și 
raportarea simultană a rezultate
lor măsurătorilor, Ia un timp unic, 
a fost folosit un serviciu al timpu
lui unic, înființat în acest scop.

Prelucrarea preliminară a date
lor provenite din măsurători, sosite 
după 20-30 minute de la toate 
punctele în care se efectuează mă
surători din Uniunea Sovietică, 
pe linii automate de telecomuni
cații, la centrul de calcul a permis 
ca în cursul primei ore de zbor a 
rachetei cosmice să se calculeze 
traiectoria mișcării ei ulterioare, 
să se ajungă la convingerea că ea 
a fost lansată cu suficientă preci
zie pentru a atinge Luna și să se 
elaboreze indicații privind ajunge
rea rachetei în Lună pentru obser
vații și măsurători ulterioare, desti
nate stațiunilor de efectuat măsu
rători, atît sovietice, cît și străine. 
Pe baza acestor date s-a stabilit 
că punctul presupus pentru contact 
este situat în partea nordică a 
discului vizibil al Lunei.

Prelucrarea ulterioară mai pre
cisă a acestor date și folosirea 
unor informații suplimentare mai 
vaste în privința măsurării distan
ței și vitezei radiale a rachetei au 
permis să se precizeze Tocul și mo
mentul întîlnirii rachetei cu luna. 
S-a aflat că punctul de contact se 
situează în regiunea „Mării Sere- 
nității“, lp 800 km. de centrul 
discului vizibil al Lunei.

Succesul zborului celei de-a 
doua rachete cosmice în Lună con
stituie o etapă de cea mai mare 
importanță pe calea studierii spa
țiului cosmic și a corpurilor ce
rești.



Vizita lui S. Hrușciov
in Statele Unite

„Am sosit la dv. pentru a ne înțelege 
mai bine unul pe altul“

Cuvîntarea rostita de N. S. Hrușciov la prînzul de la«„20-th Century-Fox
studioul societății de filme

LA SAN FRANCISCO
(Urmare din pag. I-a)

LOS ANGELES 21 (Agerpres).— 
TASS transmite cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la prînzul ofe
rit la 19 septembrie 1959 de Eric 
Johnston și de Spiras P. Skouras 
la studioul societății de filme 
„20-th Century Fox”,

Mulțumesc domnului Johnston 
pentru invitația sa de a participa 
la această întîlnire. Mă bucur 
foarte mult că mă pot întîlni cu 
floarea artei teatrale și cinemato
grafice din Statele Unite, care este 
reprezentată aici, în această sală.

Trebuie să vă spun că mă pre
gătisem să vorbesc oarecum des
pre altceva, dar domnul Spiras 
Skouras m-a făcut să mă abat de 
la notele mele (rîsete, aplauze). 
Nu voiam să-mi orientez cuvînta
rea pe făgașul inițiat de dl. Skou
ras în cuvîntarea sa, unii ar putea 
să bănuiască că am venit aici pen
tru a face propagandă modului 
nostru de viață și că doresc să vă 
ademenesc pe dv., oameni atît de 
remarcabili ai Americii. între al
tele fie spus, aș dori-o. Cine vrea, 
să vină și vă vom ospăta eu plă
cinte rusești 1 (rîsete, aplauze)
Dar dacă dv. ați adus vorba des
pre căile de promovare a oameni
lor din popor, îngăduiți-mi să 
răspund.

Domnul Skouras a spus că se 
trage din oameni simpli. Ce erați 
în Grecia ? (Skouras răspunde că 
a început să ' 
la 12 ani).

Firește că 
impresie și 
meu. Dar ou aceasta 
miți pe mine. Vreți să știți cine 
sînt eu ? Am început să muncesc 
deîndală ce am. învățat să umblu. 
I‘*înă la 15 ani ani păscut viței și 
am păscut oi, apoi am păscut vaci 
la moșieri. Toate acestea pînă la 
15 ani. Apoi am lucrat într-o uzi
nă ai cărei stăpîni erau nemți, pe 
urma ani lucrat în mine care a- 
parțineau unor francezi. Am lu
crat în uzine chimice ai căror pa
troni erau belgieni și iată-mă acum 
prim-ministru al marelui SLat so
vietic. (aplauze furtunoase), (O 
voce din sală : Am știut aceste lu
cruri).

N. S. HRUȘCIOV: Și ce dacă aji 
știut ? Nu mi-e rușine de trecutul 
meu. Orice muncă cinstită, indife
rent cum e ca, este demnă de res
pect. (aplauze). Nu există nici o 
muncă, murdară. Murdară poate fi 
numai conștiința (aplauze). Orice 
muncă cinstită e demnă de res
pect.

SKOURAS : Cîți prim-miniștri 
sînt în Rusia ?

N. S. HRUȘCIOV : Dar cîți pre
ședinți sînt la dv ? (rîsete, aplau
ze), Dar vă voi răspunde : Avem 
un guvern al Uniunii Sovietice, 
iar eu aui fost desemnat președin
te al Consiliului de Miniștri. Apoi 
avem 15 republici unionale și fie. 
care republică are un guvern al 
său. Prin urmare există 15 prim- 
miniștri. în afară de aceasta avem 
prim-miniștri ai republicilor auto
nome. Ai dv. cîți sînt la număr ? 
(rîsete, aplauze),

SKOURAS : Noi avem 2.000.000 
de președinți de societăți (rîse'.e 
în sală).

N. S. HRUȘCIOV : Se află 
tov. Tihonov. Iiidicați-vă vă 
Care om din America este 
bogat decît el ? Cine este Y A 
muncitor și a devenit inginer 
talurgist. Și iată că acum este pre
ședintele Consiliului Economiei 
Naționale din Dnepropetrovsk. El 
Conduce uzine metalurgice uriașe. 
Sub conducerea sa se află mari 
uzine chimice. Consiliul Economiei 
Naționale din Dnepropetrovsk dă 
țării pesie jumătate din întreaga 
cantitate de minereu de fier 
trasă în Uniunea Sovietică. Ce 
ceți, domnule Skouras, e 
cru ? (rîsete).

SKOURAS : Aceasta 
monopol !

N. S. HRUȘCIOV : 
monopol, dar un monopol al po
porului ! Tovarășul Tihonov nu 
are capital propriu. Tot ceea ce 
conduce el aparține poporului (u- 
plauze). Așadar, nu puteți discuta 
în contradictoriu cu noi despre 
cine are posibilități mai mari — 
noi sau dv. în această chestiune, 
nu ne înircceți.

Este aici de față profesorul Eme- 
lianov, specialistul nostru în pro
blemele energiei atomice. Cine 
este el ? Un lost muncitor care a 
absolvit un institut și a devenit 
metalurgist. Acum este . un m ire 
om de știință și se ocupă de ener
gia atomică, lată doi președinți 
de-ai noștri. Și avem milioane de 
asemenea președinți.

Așadar, domnilor, lăsați mai bine 
la o par e problema promovării 
oamenilor simpli. Este cel inai 
bun lucru pe care-l puteți face 
(veselie, animație in sală, uplau- 
ze) în legătură cu aceasta vă voi 
aminti un proverb rusesc : „Vra 
bia bătrînă nu o poți păcăli cu 
pleavă“, (risete).

Frumoasă e America, des’.oini* 
este marele ei popor. Cîndva A 
merica slîrnea admirația tuluroi 
popoarelor lumii. Ea a dat luturoi 
o lecție de dezvoltare a industriei 
Ea a dat producția pe bandă — 
acest proces de producție care 
esie cel mai înaintat și cel mai 
productiv. După revoluție neam 
propus sarcina de a învăța de la 
americani. Am trimis ingineri să 
învețe la dv. Ei au învățat în ins’i-

lucreze ca salariat de

acest lucru produce 
vă exprim respectul 

nu mă ui-

tutele și universitățile dv., au lucrai 
ca simpli muncitori în uzinele Ford 
și în alte uzine. De industria noa
stră de automobile se ocupă acum 
inginerul Strokin, ministru în gu
vernul sovietic. El este unul din 
cei mai buni ingineri ai noștri din 
industria automobilelor. El a lu
crat la Ford și Ford l-a apreciat 
foarte mult și i-a propus lui Stro
kin să rămînă să lucreze la el. 
Dacă ar mai trăi bunicul Ford el 
v-ar spune cît de mult valorează 
acest elev al său.

Un inginer american, colonelul 
Cooper, a fost decorat cu ordinul 
Steagul roșu al Muncii pentru con
sultațiile date în problemele con
strucției hidrocentralei de pe Ni
pru. în anii primului cincinal, în 
industria noasiră au lucrat sute de 
ingineri americani, 
cunoscători pentru aceasta 
înclinăm adine în 
jutor. (aplauze). Noi am 
vățat de la dv. și dv. nu aveți 
de ce să roșiți pentru elevii dv. ci 
trebuie să fiți tnîndri de ci, pentru 
că acum noi vrem să vă ajungem 
din urmă (veselie, animație în 
sală, aplauze).

Cînd Ford ne-a ajutat să con
struim uzina de automobile de la 
Gorki, am stricat destule mașini- 
unelte pînă cînd am învățat să fa
cem automobile. Și iată că acum 
noi, foștii dv. elevi, am trimis în 
Cosmos o rachetă și acum există 
în Lună un fanion sovietic (a- 
plauze furtunoase). Buni elevi ! 
(animație în sală, aplauze). în 
țara dv. unii mai bombăne încă 
și acum că în Uniunea Sovietică 
oamenii s-ar găsi aproape în slare 
de robie. Dar ce fel de orînduire 
sclavagistă o fi aceasta ? Poate 
oare o orînduire sclavagistă să 
asigure o înflorire fără precedent 
a științei și artei, ca aceea pe care 
o avem în țara noastră ?

Cultura Romei, ca și cultura 
Greciei, stimate domnule Skouras, 
a pierit deoarece era creată prin 
munca robilor 
țele, voința și 
Știința și arta 
plin numai în 
largi libertăți 
libertății societății (aplauze).

Noi și dv. înțelegem în mod di
ferit această problemă. Dv. afir
mați că principalul motor al ener
giei oamenilor, al spiritului și ini
țiativei este profilul sau, după dv. 
business-ul. Noi vorbim despre alt
ceva : motorul principal este con
știința omului, conștiința faptului 
că este liber și că lucrează pentru 
sine, pentru aproapele lui, pentru 
societatea sa, că mijloacele de pro 
ducție aparțin, societății și nu unei 
anumite persoane care se înavu
țește de pe urma exploatării mun
cii străine.

Dv. sînteți împotriva concepției 
noastre, iar noi împotriva 
ției dv. Ce-i de făcut ?

Unde să căutăm ieșirea 
tuația care s-a creat ? Va 
oare o încăierare această 
mă ? Așa erau rezolvate

Vă sintern re- 
și ne 

fața acestui a- 
în-

care încătușa for- 
libertatea omului, 

pot înflori pe de- 
condițiile celei mai 

individuale și ale

concep-

aici 
rog. 
mai 
lost 
ine-

cx- 
zi- 

puțin lu-

înseamnă

Da, e un

din si* 
rezolva 
proble- 
înainte 

problemele. înainte însă lucrurile 
stăteau mult mai simplu : se în- 
căierau oamenii, își smulgeau unul 
altuia părul, barba sau mustățile 
și apoi le creșteau o barbă nouă 
și mustăți noi. Acum însă știți că 
dacă va începe o nouă încăierare 
nu va mai avea ce crește — cum 
spun rușii : „Cînd ți-ai pierdut 
capul nu mai plîngi după păr !” 
(rîsete, aplauze).

De aceea, domnilor, noi și spu
nem : „Să trăim în pace“ (a- 
plauze furtunoase). Lăsați timpul 
să hotărască cine are dreptate și 
cine nu. Timpul este cel mai bun 
judecător. Iată pozițiile pe care 
ne situăm noi. Am sosit la dv. 
pentru a ne înțelege mai bine 
unul pe altul, pentru ca dv. să vă 
daii seama mai bine cum este po
porul nostru. Eu nu sînt un de
legat pentru tratative diplomatice. 
Sînt oaspetele președintelui, oas
petele marii dv. țări, de aceea 
vreau să vorbesc în așa fel îneît 
să se găsească soluții rezonabile ș> 
să se rezolve problemele litigioase 
pentru a se exclude războiul și a 
se asigura pacea și prietenia în
tre popoarele țărilor noastre și 
între toate popoarele (aplauze fur
tunoase).

Consider că disputa cu fratele 
meu grec în aceasta problemă este 
încheiată și că fiecare rămîne la 
părerea sa. Respect părerea dv., 
nu vă cântați nici dv. rîcă cu 
mine (animație). Trăiți în capita
lism și cum se zice, să vă ajute 
dumnezeu (rîsete, aplauze), iar 
noi vom trăi în socialism și vom 
construi comunismul. în prezent 
voi sînteți înaintea noastră în do
meniul economie, noi trebuie să 
mai lucrăm încă și să mai asudăm 
destul pentru a vă ajunge din 
urmă. Nu-i nimic, vom munci din 
răsputeri, dar vă vom ajunge din 
urmă, vă vom depăși și vom mer
ge înainte. Aceasta este convinge 
rea mea. Deocamdată puteți să rî- 
leți de noi, dar mai bine aștep 
.ați cu rîsul pînă ce vă vom ajunge 
lin urmă și vă vom spune : 
„Domnilor capitaliști, la revedere, 
trenul nostru u plecat mai depar 
le“ (animație). Printre altele, un 
grup de economiști din S.U.A. stu
diind posibilitățile țării noastie în 
întrecerea cu țara dv. a ajuns la 
concluzia că în ce privește pro
ducția, Uniunea Sovietică va ajun-

ge din urmă S.U.A. în jurul anu
lui 1970 — repet nu eu o spun ci 
economiștii americani înșiși. Dacă 
vreți vă pot da să citiți raportul 
lor în cazul cînd nu l-ați citit, soldați americani,

Doamnelor și domnilor, nu vo
iam §ă pronunț aici un discurs po
litic. Dl. Skouras a fost acela care 
chiar de la început a introdus con
flictul de clasă (rîsete). Nu eu atn 
vrut-o. Voiam să vă spun lucruri 
plăcute. Voiam să vă spun că 
sîntem foarte bucuroși de întîlni- 
rea cu dv. Știți doar că la noi, 
în Uniunea Sovietică privim cu 
un respect și o dragoste excepțio 
nală pe oamenii muncii intelec
tuale. Iar voi sînteți nu numai oa
meni ai muncii intelectuale, sîn
teți oameni ai artei celei mai gin
gașe, pot spune ai unei arte ca a 
giuvaergiului, fine, ai măiestriei 
artistice, și de aceea solicitați o 
deosebită atenție, gingășie și căl
dură ca orhideea care cere un a- 
nuniit grad de umiditate, lumină 
și căldură. La noi în țară noi nici 
nu ne gîndirn să mergem înainte 
fără a ne crea intelectualitatea 
noastră, fără a dezvolta cultura în 
toate direcțiile. Ar fi lipsit de 
sens să construiești fără ea o so
cietate nouă.

îmi aduc aminte de unele epi
soade din timpul războiului civil, 
întîlnirile și convorbirile mele cu 
reprezentanți ai intelectualității 
din fosta Rusie țaristă. Cînd au 
zdrobit pe gardiștii albi și i-ani 
azvîrlit în. Marea Neagră, eram în 
rîndurile Armatei Roșii. Unitatea 
noastră era încartiruită în Cuban, 
locuiam în casa unei familii de 
intelectuali. Gazda terminase pe 
vremuri Institutul domnișoarelor 
nobile de la Sankt-Peterburg. Iar 
eu probabil, mai miroseam pe a- 
tunci încă a cărbune. Acolo lo
cuiau și alți intelectuali — un 
jurist, un inginer, un profesor, un 
muzician. Noi, ostașii Armatei Ro
șii, stăteam de vorbă cu ei. Cînd 
au făcut cunoștință cu mine, un 
comunist. au văzut că eu nu nu
mai că nu mă hrănesc cu carne 
de om dar la drept vorbind flă- 
inînzesc, cîte odată nu aveam nici 
măcar pîine, dar nu numai că nu 
o iau cu forța, nici măcar nu cer 
ceva. A început să mă stimeze. 
Gazda s-a convins că noi, bolșevi
cii, nu sîntem deloc așa cum ne 
înfățișau dușmanii noștri. Repre
zentanții vechii intelectualități se 
convingeau tot mai mult că co
muniștii sînt oameni cinstiți, fără 
interese egoiste, că ei se îngrijesc 
de binele comun. Noi eram pe a- 
tunej încă necio-pliți, muncitori 
fără învățătură, dar voiam să ne 
însușim cunoștințe, voiam să în
vățăm să conducem statul, voiam 
să construim o societate nouă și 
depuneam toate eforturile pentru 
a înfăptui aceasta.

îmi amintesc că atunci gazda 
in-a întrebat : — spune-mi, ce Știi 
d-ta despre balet ? Doar d-ta ești 
un simplu miner... Iar eu, trebuie 
să recunosc, pe atunci într-adevăr 
nu înțelegeam nimic 
tului, pentru că nu 
văzusem niciodată 
nici nu întîlnisem 
(rîsete). Dar am spus : aveți răb
dare, vom avea totul, chiar și balet. 
Vă spun adevărat că dacă atunci 
aș fi fost întrebat : — dar ce veți 
avea ?, poate că nici n-aș fi pu
tut da o explicație așa cum trebuie, 
dar eram ferm convins că De 
așteaptă o viață mai bună. Această 
credință ne-a sădit-o în inimi 
partidul lui Lenin.

Acum vă întreb pe dv. : în ce 
țară este astăzi mai dezvoltată arta 
baletului ? La dv.? Nu. La dv. na 
există nici măcar un teatru de 
stat de operă și balet. Teatrele, dv. 
Trăiesc numai din pomenile celor 
bogați. La noi însă, 
pentru dezvoltarea 
lume recunoaște că 
este cel mai bine 
Uniunea Sovietică, 
mîndria noastră.

Trupa noastră de 
un turneu în 
răsplătit-o cu 
giat-o după merit. Dar aria noastră 
teatrală și arta noastră dramatică? 
Nu vreau să-i aduc 
tui ți-vă cu propria 
și spuneți-mi : este 
stare de decădere 
plin avînt ? Dar arta noastră cine
matografică ? Gusturile noastre di
feră de ale dv. Este însă un fapt 
că la festivalurile cinematografice 
internaționale filmele noastre sînt 
premiale. Aceste premii sînt de
cernate filmelor noastre de oameni 
obiectivi și competenți. Recent, la 
un festival internațional a fost pre
miat un film realizat după nuvela 
„Soarta unui om“ a remarcabilului 
scriitor M. A. Șolohov, prezent 
aici. Este o capodoperă a cinema
tografiei.

Dv. ați vorbit aici despre ajutorul 
care a fost acordat oamenilor so
vietici după războiul civil, în timpul 
foametei îngrozitoare din 1921-1922, 
cînd a fost înființată organizația 
americană pentru ajutorarea înfo 
metaților — A.R.A. Președintele a- 
cestui comitet a fost Hoover. Ne 
amintim bine ele aceasta și vă mul. 
țuinim.

Consider însă necesar ca țn legă 
t/ură cu aceasta să spun un „dar“. 
Și acest „dar“ este că .poporul 
nostru își amintește nu numai de 
faptul că America ne-a ajutat prin 
A.R.A. și că datorită acestui ajutor

din arta bale- 
numai că nu 

un balet, dar 
vreo balerină

statul dă bani 
artei. întreaga 
arta baletului 
dezvoltată în 
Aceasta este

balet a făcut 
America. Dv. aji 

aplauze și ați elo-

laude, dar gfă- 
dv. conștiință 
ea oare într-o 
sau se află în

oameni de pe Volga au fostmii de
salvați de foamete. El își amintește 
de asemenea că în timpurile grele 
de după Revoluția din Octombrie 

sub conducerea 
generalilor lor au debarcat pe pă 
nrîntul sovietic pentru a-i ajuta pe 
albgardiști să lupte împotriva orîn. 
duirii noastre sovietice.

De ce v-am amintit toate acestea7 
Pentru că dacă dv. și aliații dv 
nu ați fi debarcat atunci trupe, noi 
am fi terminat imediat cu albgar- 
diștii și nu am fi avut război civil, 
nu am fi fost ruinați, nu aiu fi fost 
flămînzi.
atunci să ajutați pe oamenii sovie
tici prin A.R.A., despre activitatea 
căreia ați amintit acum.

Dar și în aceste condiții mulțu
mim americanilor pentru ajutorul 
care ne-a fost acordat.

Vă asigur că mă pregătisem să 
rostesc o cuvîntare foarte scurtă 
și calmă. Dar nu pot să tac cînd 
sînt călcat pe. bătătura cea mai; 
sensibilă, chiar dacă în prealabilj 
s-a pus o perniță. Nu pot ‘să tole
rez așa ceva. Vreau să fiu un par
tener așa cum trebuie, și să dauț 
explicația cuvenită în 
țării mele, a poporului meu, a 
statului meu, a ideologiei noastre.

în încheiere vreau să mulțu
mesc încă o dată din inimă pentru 
invitația de a vizita țara dv. și să 
vă spun că eu și tovarășii mei 
sîntem mulțumiți de vizita în A- 
merica. Nu pot însă să nu-mi ex
prim și amărăciunea, întrucîtva, 
uimirea în legătură eu o împre
jurare.

Noi am considerat întotdeauna 
Statele Unite un stat puternic, 
bine organizat, al cărui popor dis
pune de o cultură înaltă. Am 
sosit în orașul dv., în care tră
iesc* oameni reprezentînd crema 
artei, cum se spune la dv., stelele 
de cinema. Aici trăiesc și munci
tori din uzine, americani de rînd, 
oameni de cele mai diferite pro
fesii. Aș fi vrut să mă întîlnesc 
cu ei, să văd cum trăiesc, cum 
lucrează și cum se odihnesc. în- 
chipuiți-vă următoarea situație. 
Eu, om sovietic, prim-ministru al 
Uniunii Sovietice, am sosit la dv. 
în vizită. Cînd am venit, aici s-a 
întocmit un itinerar pentru mine, 
mi s-a spus ce pot să văd la dv., 
unde pot să merg. Printre altele 
s-a prevăzut vizitarea Disney-land- 
ului dv. Acum s-a venit la mine 
și mi s-a spus : La Disney-land nu 
veți mai merge (Rîsete). De ce ? 
Poate că acolo se construiesc acum 
platforme pentru lansarea de ra

Și dv. n-ați fi trebuit

apărareaj

(Explozie de rîsete). Nu ! 
spus. Nu veți mai putea 

ascul- 
autoritățile americane nu 
vă garanteze securitatea

chete ? 
mi s-a 
merge acolo pentru că 
tați — 
pot să 
dacă veți merge acolo.

Dar ce este acum acolo ? — a 
izbucnit holera sau ciuma și m-aș 
putea molipsi 1 (Rîsete). Sau Dis- 
ney-land-ul a fost invadat dc 
bandiți care mă pot ucide ? Doar 
la dv. polițiștii sînt atit de voinici 
îneît pot să ia taurul de coarne 
și să facă foarte bine față bandi
ților 1 Atunci am spus : și totuși 
aș fi vrut foarte mult să merg în 
acest parc să văd cum se odihnesc 
americanii (Aplauze). Mi s-a răs
puns: Faceți cum vreți, dar în 
acest caz noi nu garantăm secu
ritatea dv. Ce era să fac, să merg 
la sinucidere ? (Rîsete). Iată si
tuația mea, oaspetele vostru ! 
Este de neînțeles pentru mine. Eu 
nu voi putea explica aceasta po
porului meu.

Veniți la noi, dacă vreți, veți 
merge cu ce vreți; puteți să vă 
plimbați f>e străzi, prin parcuri, 
și vă garantez că oaspetele străin 
nu va auzi de la oamenii sovie
tici nimic altceva decît cuvinte de 
respect și de salut, 
spun organizatorilor 
prin Statele Unite ?

Consideram că la 
orînduire organizată 
securității mele constă nu în a 
mă așeza într-o mașină închisă 
și a mă face să transpir sub razele 
soarelui Credeam că pot să merg 
liber prin țara dv., să mă intîl- 
nesc cu americanii. Dar, iată, mi 
se spune că aceasta nu este posi
bil. Această întorsătură îmi pro
duce un regret amar și nu pot să 
nu-1 exprim.

Îmi veți spune: Ce oaspete 
neastîmpărat. Eu însă mă călăuzesc 
după o zicală rusească: „Mănîncă 
pîine și sare dar spune adevărul“. 
Dar aceasta nu trebuie să strice 
relațiile noastre prietenești.

Dacă am spus ceva nu chiar așa 
de plăcut pentru auzul dv., dacă 
mi-a scăpat ceva care v-a șocat, 
vă rog să mă scuzați. Luînd cu- 
vîntul aici, am fost călăuzit nu
mai de sentimente bune și respect 
față de dv., față de poporul dv., 
față de președintele dv., domnul 
Eisenhower.

Vă mulțumesc pentru atenție, 
vă mulțumesc, dragi prieteni, 
mulțumesc domnule Johnston. 
(Aplauze furtunoase, indelungate).

să se adreseze intre ei — tovarăși. 
Exprim sincere mulțumiri preșe
dintelui sindicatului dv.. H. Briil- 
ges, pentru amabila invitație pe 
care mi-ti adresat-a. In timpul că
lătoriei mele în Statele Unite, 
m-am întilnit cu americani de rind 
și cu lideri ai dv. Americanii vor 
pacea — aceasta este impresia 
mea. Noi salutăm această dorință. 
Noi salutăm această dorință de
oarece noi înșine dorim o pace 
trainică. Vă mulțumesc dragi prie
teni pentru 
dori să vă urez 
muncitorii.
torii ? (Pacea — exclamă
riți muncitori) Pacea, 
adevărat. Este necesar să fie pace, 
în afară de aceasta vre-u să vă 
urez să aveți 
și salarii 
teni. (In 
cuvîntări 
aplaudat
„Pace", ..Prietenie", „La revedere 
Hrușciov”).

In cursul după-amiezii înaltul 
oaspete a vizitat uzina pentru fa
bricarea de mașini de calculat din 
orașul San Jose. In incinta uzinei.

primirea caldă. Aș 
ceea ce doresc. 

Și ce doresc munci
ți fe- 

asta e

aceasta 
totdeauna de lucru 

bune. La revedere, prie- 
tot timpul scurtei sule 

N. S. Hrușciov a fost 
și ovaționat. Exclamații

• Plecarea

I
Ce pot să 

vizitei mele

dv. există o 
și asigurarea

DES MOI NES 22 (de la trimisul 
special . A.gerpres, C. Rițducanu) : 
Vizita de trei' zile a lui N. S. Hruș
ciov în California a luat sfirșit lăr 
sînd o admirabilă impresie locuito
rilor din San Francisco, a căror 
căldură și entuziasm a întrecut 
toate așteptările. Marele oraș și 
port la Oceanul Pacific a făcut cu. 
noștință ca nimeni altul dintre 
orașele americane vizitate pînă a- 
cum, cu premierul sovietic. Popu
lația a fost cucerită de franche
țea și spiritul comunicativ al lui 
N. 5. Hrușciov și a răspuns cu o 
atitudine prietenească care a prile
juit clipe entoționante tuturor ce
lor de față. în plimbarea neprevă
zută a lui N. S. Hrușciov din zorii 
zilei de 21 septembrie pe străzile 
din jurul hotelului Mark Hopkins 
unde a fost găzduit, populația care 
se îndrepta spre locurile de mun
că, din tramvaie și autobuse l-a 
salutat pe înaltul oaspete, cu stri
găte de bun venit și succes în mi
siunea sa, i-a făcut semne cu jnîna, 
i-a ridicat pe copii la ferestre.

Momente excepționale a prilejuit 
de pildă vizitarea unui mare ma
gazin alimentar din localitatea 
Stonestown din apropiere de Son 
Francisco. Acolo gospodinele și 
cumpărătorii prezenți au făcut a- 
devărate acte de curaj, reușind să 
străbată cordoanele de polițiști și 
să-i siringă mîinile lui N. S, Hruș
ciov. Ei l-au aclamat și au aplau
dat interesul și simplitatea cu care, 
el s-a interesat de prețurile măr
furilor, a comentat calitatea și fe
lul lor de prezentare.

Comentind succesul vizitei la 
San Francisco, presa de azi scrie 
că „este cea mai entuziastă primire 
de la 
(„San 
„News 
ceasta 
mari nepoliticoși^, referindu-se la

începutul vizitei în S.U.A. 
Francisco Examiner”). 

Caii Bulletin“ consideră a- 
„un răspuns dat unor pri-

N. S. Hrușciov a fost primit de 
Thomas Watson, președintele socie
tății internaționale pentru mașinile 
de calcul, de ingineri și muncitori. 
Apoi, N. S. Hrușciov și persoanele 
care-l însoțesc au luat la bufetul 
uzinei dejunul împreună cu mun
citori, ingineri și personalul admi
nistrativ al uzinei. Corespondenții 
au remarcat că N. S. Hrușciov 
purta șapca albă care i-a fost dă
ruită de docherul american.

In timpul dejunului, N. S. Hruș
ciov și dl. Watson au rostit scurte 
cuvîntări.

Salutîndu-l pe președintele Con
siliului de Miniștri al U.K.5.S., 
Watson și-a exprimat speranța că 
vizita lui N. S. Hrușciov în Statele 
Unite ale Americii va fi rodnică 
și că în lunile care vin se vor înre
gistra progrese pe calea spre asi
gurarea unei păci echitabile.

In cuvîntarea sa de răspuns, N.S 
Hrușciov, in aplauzele muncitorilor 
și inginerilor, i-a mulțumit pentru 
primirea caldă de care s-a bucurat 
în uzină. In cuvîntarea sa N. S. 
Hrușciov a scos în evidență nece
sitatea de a se discuta problemele 
internaționale existente în spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc. 
N. S. Hrușciov a spus că nu tre-

buie să se urmărească provocarea, 
unor controverse, așa cum o fac 
unii oameni politici și lideri 
sindicali din S.U.A., în problemei" 
a căror soluționare va fi sugerată 
de viața însăși.

A. S. Hrușciov a subliniat că nu 
trebuie agravate contradicțiile și 
problemele litigioase existente, ci 
trebuie căutat să se ducă convorbiri 
astfel îneît să fie asigurată o mic
șorare a încordării internaționale 
și să fie stabilite prietenia și înțe
legerea între Uniunea Sovietică si 
Statele Unite.

A. S. Hrușciov s-a referit de 
asemenea la importanța ideii coexi
stenței dintre țări cu sisteme, so
ciale și politice deosebite. El a ară
tat că poporul sovietic și guvernul 
sovietic doresc să trăiască în pace 
și prietenie cu Statele Unite și cu 
celelalte țări.

Apoi A. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și persoanele care îl însoțesc au vi- 
zitat uzina.

în cursul vizitei N. S. Hrușciov 
s-a întreținut în mod prietenesc cu 
muncitorii, s-a interesat de viața 
lor, de condițiile de muncă și de 
organizarea procesului de produc
ție.

spre Des
Poulson din Los Angeles, iar „San 
Francisco Chronicle“ scrie că „este 
cazul să șe explice acelor specia
liști în toasturi care nu au altceva 
mai bun de făcut decit să ridice 
osanale capitalismului și celor zece 
porunci, că vizita lui Hrușciov 
este un efort real pentru înlătura
rea războiului rece prin discuții cu 
publicul americun și cu președin'e- 
le Eisenliouier”, iar asemenea pes
cuitori in upă tulbure „nu vor de
cit să împiedice discuțiile fructuoa
se care sînt așteptate".

Luni șeara, un banchet oferit 
în cinstea lui N. S. Hrușciov de 
George Christopher, primarul ora
șului Sen Francisco, de organiza
ția Consiliului pentru problemele 
internaționale din California de 
nord și de Clubul Commoniveal- 
tliului la care au purticipat apro
ximativ 2.700 de persoane — re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri, ai vieții publice, oameni . de 
știință și cultură din San Fran
cisco și din statul California — 
au încheiat vizita conducătorului 
sovietic la San Francisco.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă la fel <le cordială ca și 
întreaga vizită a lui N. S. Hruș
ciov în San Francisco. La intra
rea sa în sala in care avea loc 
dineul, șeful guvernului sovietic a 
fost ovaționat și aplaudat în pi
cioare de pârtieipanții la dineu, 
in cursul dineului s-a toastat în 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și pentru poporul sovie
tic. Drept răspuns, în aplauzele 
furtunoase ale asistenței, N. S. 
Hrușciov a toastat in sănătatea 
președintelui S.U.A., Eisenhower, 
și pentru marele popor american.

în cadrul dejunului au luat cu- 
vîntul Elwin Rockwell, președin
tele Consiliului pentru problemele 
internaționale din California de

Largul ecou al propunerilor
sovietice cu privire la dezarmare

SELWYN LLOYD ministrul de 
Externe britanic, în cadrul unui 
discurs electoral, a afirmat că 
planul de dezarmare al lui Hruș
ciov trebuie să fie examinat „cu 
grijă și în mod pozitiv". Ministrul 
de Externe a cerut ca planul so
vietic să fie examinat împreună 
cu recentele propuneri britanice 
pentru reducerea armamentelor. 
Selwyn Lloyd și-a exprimat con
vingerea că „dacă marile puteri 
doresc cu adevărat să-și atingă 
obiectivul ele trebuie să reu
șească".

HUBERT HUMPHREY, senator 
democrat și-a exprimat speranța 
că „președintele Eisenhower va 
examina cu atenție, propun.rea so
vietică și va încerca să rezolve 
divergențele care despart S.U.A. 
de U.R.S.S. în privința instaurării 
unui sistem corespunzător de dez
armare“. El a adăugat că speră 
ca Eisenhower să realizeze acest 
lucru in convorbirile sa’.e cu N. S. 
Hrușciov.

JAWAHARLAL NEHRU, primul 
ministru 
„Planul
Hrușciov constituie o propunere 
curajoasă care merită să fie stu
diată serios. Intr-adevăr ,.în lumea 
moderna nu există 
posibilități și anume 
rea sau coexistența“:

HERBERT EVATT, 
poziției laburiste din 
australian, a calificat 
lui N. S. Hrușciov, primul.minis- 
tru ap1 U.R.S.S., in legătură cu 
dezarmarea, prezentate la Aduna, 
rea Generală a O.N.U., drept 
punct de cotitură :n 
Subliniind importanța acestor pro
puneri ca mijloc de a se pune 
capăt războiului rece, Evatt a spus 
că ele trebuie să se bucure de a- 
tenția „deplină“ și „reala" a pu
terilor din O.N.U.

,,’nsuș' faptul că propunerile au 
fost făcut1. în actualele împreju
rări ar trebui să justifice convo-

al Indiei, a declarat : 
de dezarmare al d-lui

dîcit două 
„codistruge-

lider al o-1 
parlamentul 
propunerile

Uf., drept „un 
istoria lumii“.

careu cît mai grabnică a unei 
conferințe la nivel înalt“, a de. 
clarat Evatt.

GAITSKELL a spuswîntr-un dis
curs electoral, retransmis de postu. 
rile de televiziune din Londra, re- 
ferindu.se la - propunerile sovietice 
în problema dezarmării • „Regret 
foarte mult că Occidentul nu a 
răspuns la acest plan cu multa căl
dura și chiar din primul moment. 
In definitiv trimiterea întregului 
armament la fier vechi, lichidarea 
controlată pretutindeni a tuturor 
tipurilor de arme este o măsură 
pe care o putem saluta întotdeau
na“.

PHILIP NOEL-BAKER, depu
tat laburist englez, a subliniat ten
dința Uniunii Sovietice spre pace 
și dezarmare : „Incepind din a- 
nul 1955. rușii au dat de înțeles, 
în rep.tate rînduri, că sînt disp'uși 
să aecepie sistemul complet și 
general de inspecție și control, 
daca va fi tradusă în viață dezar
marea generală. In anul 1955 gu
vernul englez a comis o greșea.a 
colosala — el și-a retractat pro
punerea în momentul cind Rusia 
a mers departe in întî.npinarea a- 
cestei propuneri. Sper că actualul 
guvern nu va repeta această gre
șeală criminală“.

PALMIRO TOGL1ATT1 a de
clarat la mitingul de la Ancona 
(Itâlia) la. care au participat a- 
proape 100.000 de oameni: „Hruș
ciov este șeful guvernului unei 
țări care, din punct de vedere mi
litar, este în prezent cea mai pu
ternică din lume. Cu toate aces
ta șeful guvernului sovietic nu 
( dosește acele cuvinte amenință
toare pe care le rosteau conducă, 
torn americani pe vremea cind de- 
țmeau singuri secretul bombei a- 
trmice. Dimpotrivă, el face propu-j 
n<ri concrete. în scopul coiisolidq-! 
rii păcii in lumea întreaga 
propune Ifcliidarea armam.-.i 
a armatelor, a organizațiilor mi
litare, asumarea ; 
solemn de a nu fabrica arme noi“.

„JENMINJIBAO“ (R. P. Chi
neză) : De o uriașă însemnătate 
istorică, propunerea Uniunii So
vietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală, deschide un 
nou drum spre rezolvarea proble
mei dezarmării — problemă în 
care sînt interesate în cea mai 
mare măsură toate popoarele. 
Numai un stat socialist cum este 
Uniunea Sovietică, subliniază 
„Jenminjibao“, a putut să facă și 
a făcut — o asemenea propunere 
de dezarmare în care sînt întru
chipate tendințele generale și inte
resele comune ale celor mai largi 
mase populare din întreaga lume, 
deoarece în țările socialismului 
riu există nici o clasă sau grupare 
care să fie interesată în ducerea 
războiului, în cursa înarmărilor 
și în agresiunea împotriva unor 
teritorii străine. Politica externă 
de pace a statelor socialiste ur
mărește un singur scop : preîn- 
tîmpinarea războiului și apărarea 
păcii. Subliniind că propunerea 
U.R S S. a fost sprijinită în țări 
ca Indonezia, India, Republica 
Arabă Unită și în alte state din 
Asia și Africa, ziarul scrie în con
tinuare : în statele occidentale a- 
ceastă propunere este apreciată 
pozitiv de toți acei car-ora le este 
scumpă pacea.

„ASAHI
zează noua propunere a Uniunii 
Sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală drept o 
„propunere de importanță excep
țională care merită atenția cea 
mai serioasă“.

„NIHON KEIDZAI“ (Japonia), 
organ al cercurilor de afaceri 
Japonda. scrie : „Dezarmarea 
nerală sub forma în care a 
propusă de premierul sovietic 

•’ elibera lumea de teama față 
a’. , uri’război nuclear și va făce

(Japonia). caratteri-

din 
ge- 

fost 
va 
de 

po- 
se 

angajamentului cheltuiesc în prezent pentru înar- 
------------ ------- mare să fie îndreptate spre sco-

sibil ca fondurile uriașe care

puri pașnice — spre ocrotirea să
nătății, învătăniînt, preoum și 
spre dezvoltarea națiunilor slab 
dezvoltate. In acest sens, declară 
ziarul, propunerile lui Hrușciov 
constituie „un da/ măreț făcut 
omenirii".

„GUARDIAN“ (Bi.rmania). Pro
punerile cu privire la dezarmare, 
prezentate de premierul Hrușciov, 
sînt de o importanță deosebită. 
Aceste propuneri, vor avea pre
tutindeni o uriașă înriurire asu
pra oamenilor simpli care cer 
de la viață în primul rînd 
pace. Oamenii simpli, continuă 
ziarul, vor ca liderii occidentali, 
îndeosebi acei care conduc Statele 
Unite, să . discute cu premierul 
Hrușciov cu toată seriozitatea 
propunerile .lui. cu. privire la de
zarmare.

,,NY DAG“ (Suedia) scrie: Se 
înțelege de la sine că propunerile 
sovietice au constituit o „bombă“ 
pentru statele majore, ministerele 
de război și magnații din indus
tria armamentelor. Presa burghe
ză încearcă să pună la îndoiala 
seriozitatea acestor propuneri.

Marele vis al omenirii, conți 
nuă „Ny Dag“, constă în posibi
litatea de a trăi intr-o pace veș
nică. Din toate timpurile oamenii 
simpli au nutrit această dorință. 
Dar. după toate probabilitățile, ea 
nu a fost niciodată atit de arză
toare ca în zilele noastre cind 
războiul implică primejdia exter
minării.

In zilele noastre utopia poate 
deveni realitate, întrucît cererea 
cu privire la dezarmarea totală 
este formulată de una din cele 
două mari puteri ale lumii.

Această propunere este spriji
nită in inoa hotărît de un miliard 
de cetățeni ai țărilor socialiste. 
Propunerile sovietice au de ase
menea o uriașă forță de atracție 
pentru popoarele țărilor capitali
ste și coloniale. Aceasta o înțeleg 
pe deplin și adversarii lor.
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Moines
nord, George Christopher, prima
rul orașului - -
inund Brown, guvernatorul statu
lui California și H. C. Lodge, re- 
prezenlantul personal al președin
telui S.U.A.

Vorbitorii au subliniat însemnă
tatea excepțională a schimbului de. 
vizite dintre N, S. Hrușciov 
D. Eisenhower și au declarat 
populația din San Francisco 
bucură de vizita înaltului oaspete.

N. S. Hrușciov a rostit apoi o 
amplă cuvintare în care a subli
niat îndeosebi necesitatea stabili
rii relațiilor de pace și prietenie 
între popoarele Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale Americii. 
N. S. Hrușciov a vorbit cu multă 
căldură despre San Francisco, des
pre locuitorii lui care i-au făcut 
o primire impresionantă. Cuvin- 
tarea lui N. S. Hrușciov a fost 
în repetate rînduri acoperită de 
aplauze furtunoase și de aclama
țiile de aprobare ale asistenței.

După terminarea dejunului, lui 
N. S. Hrușciov i s-a oferit in dar 
spre amintirea vizitei la San Fran
cisco un ciocănel din Sequoia, fo
losit de președinții de reuniune. 
Preluînd darul, N. S. Hrușciov 
a arătat că el ar dori să anunțe 
printr-o lovitură simbolică cu 

semnarea unui 
și neagre- 
și S.U.A. 

general cu

San Francisco, Ed-

fî 
că
S3

lovitură 
ciocănel 
de prietenie 
între U.R.SS. 
unui tratat 
la dezarmare. El și-a ex- 
speranța că tratativele pe 
va duce cu președintele 

vor permite asiguru-

acest 
tratat 
siune 
și a 
privire 
primat 
care le 
Eisenhotver 
rea păcii și prieteniei între popoa* 
rele Uniunii Sovietice și S.U.A.

Marți dimineața la ora 9,11 ora 
locală (18,11 ora Bucureștiului) 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc au plecat cu avionul 
spre orașul Des Moines (statul 
lowa). în ziua plecării populația 
orașului San Francisco a ținut să 
dea dovadă de același entuziasm 
care a caracterizat întreaga vizită 
a conducătorului sovietic în acest 
mare oraș american. Pe o distan
ță de aproximativ 30 km — de la 
hotel pînă la aeroport, N. S. 
Hrușciov a călătorit într-un auto
mobil decapotabil fiind aclamat 
de populația masată pe parcurs. 
La aeroport cîteva sute de persoane 
au urat lui N. S. Hrușciov 
bun. El a fost condus de 
nea de primarul orașului, 
Christopher.

N. S. Hrușciov a sosit 
Moines la ora 13,41 
(21,41 ora Bucureștiului).

La sosirea pe aeroport N. S. 
Hrușciov a fost întâmpinat de gu
vernatorul statului lowa, H. Love- 
less și de alte persoane oficiale. 
Oaspeții sovietici au fost salutați 
la sosire cu multă căldură de un 
mare număr de locuitori ai ora
șului. La aeroport în rîndul pu
blicului care l-a întâmpinat pe 
N. S. Hrușciov se puteau vedea pa
nouri pe care scria : „Pace”, „Să 
căutăm pacea împreună“.

Guvernatorul H. Lovețess a 
rostit o cuvintare de salut în care 
a declarat că este fericit să-l sa
lute pe șeful guvernului sovietic 
în ținutul fermierilor. El a arătat 
că N. S. Hrușciov va avea prile
jul să viziteze casele, școlile, uzi
nele și fermele populației din 
regiune. Loveless a subliniat că 

| președintele Consiliului de mini
ștri al U.R.S.S. este primit în 
statul lowa ca un prieten.

în cuvîntarea sa de răspuns 
N. S. Hrușciov a declarat că esl2 
foarte fericit să viziteze stutlil 
lowa. Poporul sovietic, a arăt-it 
N. S. Hrușciov, a avut prilejul să 
cunoască acest stat. Noi ne aflăm 
în întrecere cu voi, u continuat 
N. S. Hrușciov, și cred că vizita 
mea aici va fi foarte utilă. Sper 
că întâlnirile noastre ne vor apro
pia și vor crea condițiile esen
țiale pentru pace și prielenie in 
lume.

Apoi coloana de automobile a 
părăsit aeroportul îndreptindu-se 
spre hotelul Fort Des Moines, 
unde își vor avea reședința oaspe
ții sovietici în timpul șederii Ier 
in. statul lowa.

N. S. Hrușciov va vizita timp 
de 48 de ore acest centru al cul
turii porumbului din Statele Unita 
și va fi oaspetele omului de afa
ceri american Garst.
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