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Printre fruntașii secției asamblaj-motoare a Uzinelor „23 August“ 
din Capitală se numără și tinerii Ion Ștraub și Marin Seceleanu. 
Iată-i ia locul lor de muncă lu crînd la o pompă de injecție pen

tru motorul de 450 C.P.
Foto: N. STELORIAN

La combinatul „Constantin Ivănuș" din Pucioasa

Calitatea produselor 
în centrul preocupărilor
In sectorul finisaj al Combina

tului textil „Ivănuș Constantin" 
din Pucioasa e mare zor. Intr-o 
parte se efectuează o ultimă veri
ficare a calității țesăturilor, în 
alta se aplică marca fabricii, în 
alta se ambalează. Trebuie să fie 
expediat un nou lot de produse 
care, ca și altele, vor merge nu 
numai în magazinele de desfacere 
din București, Brăila, Craiova 
etc. ci chiar mai departe, peste 
hotare.

în ultimul timp, după Plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—11 iulie 
a.c. muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii combinatului textil „Ivănuș 
Constantin“ și-au sporit eforturile 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, considerînd 
că dind numai produse de bună 
calitate, înlăturind deșeurile și re
buturile contribuie la realizarea 
unor economii cit mai însemnate.

Tinerii ingineri sprijină 
calificarea muncitorilor

Comitetul U.T.M. de la Combi
natul textil „Ivănuș Constantin' 
și-a dat seama că tinerii nu pot 
realiza fire și țesături de calitate 
alita vreme cit nu-și însușesc o 
bogată cultură tehnică profesio- 
-aiă. De aceea, au fost organi- 
ite în colaborare cu comitetul 

de întreprindere, sub directa con
ducere a comitetului de partid, 11 
cursuri de minim tehnic pe dife
rite meserii. La aceste cursuri au 
fost antrenați să predea, în mare 
parte, ingineri tineri.

Frecventînd în mod regulat 
cursurile de minim tehnic, tine
rii țesători de la cursul condus de 
inginerul Valentina Avram au 
izbutit să obțină toți la examen 
calificativul de „foarte bine", iar 
în producție să lucreze cu un ran
dament sporit, să realizeze numai 
țesături de bună calitate. Dar in
ginerii tineri nu s-au mărginit 
numai să sprijine ridicarea califi
cării tinerilor predînd la cursurile 
de minim tehnic. Lucrînd în sec
toare direct productive, în mijlo
cul muncitorilor, ei au avut posi
bilitatea să urmărească în ce mă
sură și-au însușit tinerii cunoș
tințele teoretice, să le complecteze 
cu noi explicații practice, lata un 
'xemplu : pe la începutul lunii au
gust au fost repartizați în secția 
canetat unii tineri care nu cunoș
teau prea bine meseria. 
Valentina Avram și-a dat 
că aceștia au nevoie de o 
mare mai atentă. încă de 
ceput a avut în vedere să-i 
tizeze pe lingă muncitori 
bogată experiență. Dar nici 
marea inginerului n-a lipsit, 
timpul era văzută in mijlocul lor 
explicmdu-le cum să mînuiască 
mașinile, cum să inoade firele pen
tru a nu se cunoaște în țesătură

tiva comitetului U.T.M., au rămas 
după orele de program să discute 
problema calității muncii lor. Nu 
toți tinerii din brigadă se stră
duiau să muncească bine. Acest 
lucru i-a nemulțumit pe tineri. Ei 
nu se puteau împăca cu faptul că 
alături de ceilalți muncitori frun
tași din brigadă existau și tineri 
ca Maria Jianu care munceau 
slab. Au hotărît atunci să-i ajute 
pe aceștia îndeaproape. Muncitoa
rele Maria Olaru și Ecaterina Co- 
drescu care produc numai mărfuri 
de calitate superioară au explicat 
celorlalți cum muncesc ele, cum 
îngrijesc și supraveghează mași
nile de nu dau produse cu defect.

Discuțiile au fost interesante. 
Ele au scos la iveală dorința și ho- 
tărîrea fiecărui membru al brigăzii 
de a munci mai bine pentru a 
realiza țesături de o calitate cit 
mai bună. Tinerele au făcut cu 
această ocazie propuneri concrete 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Au trecut mai multe săptămini. 
Progresele brigăzii erau din zi în 
zi mai evidente, brigada devenind 
fruntașă pe întreprindere. în urma 
ajutorului primit toate muncitoa
rele din brigadă sînt astăzi f. _.. 
tașe.

frun-

„Numai marfă 
de calitate“

Aceste cuvinte le întilnești 
tot pasul în fiecare secție a

La cea de a Vil-a aniversare 
a Constituției R. P. Rom î ne

Drepturi garantate, 
entuziasm și datorii

Aniversarea Constituției R.P.R. 
coincide — întîmplător dar sem
nificativ — în țara noastră cu 
examenele de admitere în insti
tutele de învățămînt superior. 
Imaginea grupelor multicolore de 
sute și sute de tineri care umplu 
coridoarele așezămintelor de cul
tură, curțile și chiar porțiunile 
de străzi învecinate, discuțiile 
entuziaste — ce-i drept, uneori 
prea zgomotoase — care se în
cing ba într-o parte ba în alta, 
privirile pline de emoție și de 
cutezanță — toate acestea par- 
că-ți oferă o ilustrare vie a ceea 
că înseamnă drepturi garantate. 
Da I In patria noastră, ca și in 
toate celelalte țări socialiste, con- 
stituția nu proclamă doar drep
turile cetățenilor — ca în statele 
burgheze — dar le și garantează. 
Iar printre drepturile garantate 
este și „dreptul la învățătură 1“.

Porțile școlilor de toate gra
dele și ale institutelor de învă
țămînt superior sînt larg des
chise în fața fiilor de oameni ai 
muncii. Situația aceasta e cu 
atît mai semnificativă cu cit nu 
ne desparte prea mult timp de 
rînduielile bttrghezo-moșierești 
cînd bariere de netrecut stăteau 
în fața năzuințelor spre cultură 
și știință. în Romînia de ieri în
vățămîntul superior era inacce
sibil copiilor de muncitori sau de 
țărani muncitori.

Cuprinși de bucuria avîntată 
a zilei de azi, nu trebuie să. ui
tăm acele vremuri cînd un tînăr 
sărac, absolvent de liceu, ajuns 
într-un oraș universitar, se sim
țea parcă scufundat într-un li
cean de dușmănie. Degeaba so
licita un loc în cămin. Puținele 
locuri libere se repartizau după 
„protecție“ și în cele mai dese 
cazuri tot copiilor de oameni bo- 
gați. La cantină — unde pătrun
dea tot pe bază de „cunoștințe“ 
— studentul era obligat să plă
tească aproape cît l-ar fi costat 
masa într-un restaurant. Dacă în 
ciuda greutăților materiale, în- 
fruntîna foamea și nutrind spe
ranța vagă de a găsi pe undeva 
vreo meditație, se încumeta să 
pornească la studiu, primul con
tact cu învățătura îl izbea de

Mihai Novicov ți să ajute operativ pe oricine

Inginera 
seama 
indru- 
la în- 
repar- 
cu o 
indru- 

Tot

la 
com

binatului. Discutînd cu muncitorii, 
analizînd amănunțit situația de 
aici constați că aceste cuvinte 
nu sînt simple vorbe ci că fiecare 
tînăr muncitor (in întreprindere 
peste 60 la sută din numărul total 
al muncitorilor sînt tineri) este 
preocupat de calitatea produselor 
pe care le lucrează.

Faptele dovedesc că ridicarea 
calificării profesionale a dat posi
bilitate tinerilor să îmbunătățească 
lună de lună calitatea firelor și 
țesăturilor pe care le produc. Ast
fel, colectivul combinatului a iz
butit ca 81,2 la sută din firele pe 
care le produce să fie de calitate 
superioară, depășind astfel sarci
na planificată. La țesături colecti
vul de aici a realizat de asemenea 
cu 2 la sută mai multe țesături de 
calitate extra decît prevedea pla
cul.

Mobilizați de organizația U.T.M. 
tinerii de aici se străduiesc să a- 
ducă in fiecare
Cit mai mare la îndeplinirea sar
cinilor care stau in fa,a întreprin
derii lor. conștienți că astfel luptă 
pentru realizarea de cit mai multe 
economii pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului 
nostru.

zi o contribuție

C. BANCILA

Calitatea produselor 
în discuția tinerilor 

din brigadă
Brigada de producție condusă 

de Elena tancu din secția țesă
torie deține drapelul de brigadă 
fruntașă în ceea ce privește cali
tatea produselor. Cum a devenit 

(această brigadă fruntașă ?
lntr-una din zile după hotărî- 

rea Plenarei C.C. al P.M.R. din 
iulie, membrii brigăzii, din iniția-

noi obstacole. Taxe peste taxe. 
Taxe speciale pentru seminarii 
— de altfel prea puține la nu
măr — cursuri și manuale ex
trem de costisitoare etc. E greu 
de reconstituit acum întregul cal
var al învățăturii prin care tre
buia să treacă atunci oricine, ori- 
cît de capabil ar fi fost — dacă 
avea ghinion să se nască dintr-o 
familie săracă. Flămînd și dez
brăcat dormind iarna în cîte o 
cămăruță neîncălzită, iar primă
vara și toamna în aer liber, îm- 
părțindu.și timpul între cursuri 
și meditații (sau alte surse de 
existența; erau frecvente pe a- 
tunci cazurile de studenți chel
neri, studenți tramvaiști, studenți 
hamali etc.), tînărul se extenua, 
se îmbolnăvea și în foarte multe 
cazuri capitula.

Cît de greu era să absolvi pe 
atunci universitatea vă pot ară
ta printr-un exemplu din propria 
mea experiență, in 1930 ne-am 
înscris la secția de matematici 
a Facultății de Științe din lași 
circa 130 de tineri. Din acești 
130 numai 15 au devenit licen. 
țiați, au reușit să termine facul
tatea. In fața năzuinței spre 
cultură și știință a fiilor oame
nilor muncii — și nu numai a 
fiilor oamenilor muncii ci și a 
tinerilor proveniți din păturile 
mijlocii — se ridicau greutăți și 
piedici de netrecut care-i puneau 
cel mai ades în imposibilitate să 
absolve o facultate.

E bine sfi repetăm azi fixate 
acestea pentru ca acei care n-au 
trecut prin asemenea greutăți să 
poată aprecia la întreaga lui sem
nificație spiritul în care se des
fășoară învățămîntul superior as
tăzi cînd fiecărui tînăr, fiu de 
inunpitor sau de țăran muncitor, 
i se asigură din primele zile 
condiții optime de învățătură, 
un loc rezervat la cămin, masă 
consistentă la cantină, bursă, un 
sistem de seminarii și meditații, 
care permite profesorilor și asis
tenților să urmărească pas cu 
pas progresele tuturor studenților

și să ajute operativ pe oricine se 
ciocnește de o greutate neprevă
zută. Statul de democrație popu
lară asigură tuturor celor care in
tră în învățămîntul superior po
sibilitățile de a-și dcsavîrși studii
le în termenul prevăzut de pro
gram; depinde numai de student 
ca să le valorifice. Politica Par
tidului Muncitoresc Romîn în a- 
cest domeniu este cit se poate de 
clară ; pentru construirea socia
lismului e nevoie de o armată în
treagă de intelectuali specialiș‘.:, 
ridicați din masa oamenilor mun
cii. Toate eforturile se concen
trează în direcția pregătirii cit 
mai bune a acestor specialiști.

Astfel dreptul la învățătură se 
împletește strîns în patria noastră 
cu dreptul la muncă. Țin minte 
— era în 1932 — Comitetul lo
cal U.T.C. (Iași) a convocat în
tr-o duminică în mod conspirativ 
firește, un miting în pădurea de 
la Breaza. A vorbit acolo un ti- 
năr muncitor care fusese în Uniu
nea Sovietică. Printre altele a 
povestit că în Țara Socialismului 
fiecărui tînăr îi este asigurat — 
după terminarea studiilor — un 
loc în producție. Țin minte, cit de 
mare era mirarea noastră: cum? 
Nu trebuie .să scrii nenumărate 
cereri umilitoare ?, nu trebuie să 
bați — în cele mai dese cazuri 
zadarnic — pragurile celor mai 
variate instituții ?, nu trebuie să 
aștepți 2, 3, chiar și 4 ani ca să 
ocupi un post mărunt, fără nici 
o legătură cu pregătirea ta — nu-

făcută pe vasulplimbareaDupă de pază a' coastei din golful San Francisco, N. S. Hrușciov stringe 
mîna marinarului Robert Erwin.

MOINES .
Agerpres,

Marți
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Succesele ofelarilor 
hunedoreni

în ultimul timp muncitorii de la 
aproape toate secțiile Combinatu
lui siderurgic de la Hunedoara au 
depășit cu regularitate planul de 
pnducție și au realizat importante 

’ 1 ca
ra
de 

mai 
De

pnducție șt au realizat importa 
economii. Acest lucru a tăcut 
unele colective de muncă să 
porteze îndeplinirea planului 
producție pe trimestrul 111 cu i 
multe zile înainte de termen.

Țesătoarea Maria Nedelcu de la 
secția țesătorie a întreprinderii 
„Mătasea Populară" din Capi
tală se numără printre muncitoa

rele fruntașe ale fabricii.

Foto : AGERPRES

Succese în recoltarea 
culturilor de toamnă

raioane dinIn 6
regiunea București s-a 
terminat recoltarea 
florii-soarelui, iar în 
alte 16 raioane a 
cartofilor.

Pînă la începutul 
acestei sâptămîri, oa
menii muncii de pe 
ogoarele acestei re
giuni au cules porum
bul de pe 32 la jjută

culti- 
zahăr

din suprafața 
vată, sfecla de 
de pe 56 la sută, iar 
floarea-soarelui de pe 
85 la sută. Ei au e- 
fectuat recoltările în 
special pe terenurile 
destinate însămînță- 
rilor de toamnă, iar 
in prezent execută a- 
răturile. Pînă acum 
au fost arate jumăta.

te din terenurile pre. 
văzute a se însămîn- 
ța în toamna aceasta.

Paralel cu recolta
tul, unitățile coopera
ției de consuni au 
preluat aproape 30 la 
sută din cantitatea 
contractată de floa. 
rea-soarelui și peste 
60 la sută din cea de 
cartofi. (Agerpres).

exemplu la fabrica de aglomerarea 
minereului s-au produs, începînd 
de marți 22 septembrie, primele 
tone de minereu aglomerat in con
tul ultimului trimestru din acest 
an. De asemenea oțelarii de la 
cuptoarele electrice au dat pînă 
la 21 septembrie 809 tone de oțel 
special peste planul 
Succesele oțelarilor se 
primul rind măsurilor 
tru sporirea greutății 
metal, reducerea duratei de repa
rare a cuptoarelor și introducerea 
tehnicii noi, măsuri care au dus la 
creșterea indicilor de utilizare a a- 
gregatelor. '

trimestrial, 
datoresc în 
luate pen. 

șarjelor de

Un
în urmă cu cîțiva ani a venit 

în orașul nostru un tînăr ingi
ner, Nelu Călinescu. A absolvit 
Facultatea de exploatări forestie
re din Orașul Stalin și a fost re
partizat să lucreze la Ocolul Sil
vic din Adjud.

Nelu Călinescu era așadar, oa
recum străin în orașul nostru ; 
și cum era și firesc simțea nevoia 
să-și facă prieteni. Așa l.a cu
noscut pe George Mărcuț (Jorj, 
cum își spunea el), un tînăr de 
aceeași vîrstă și care i-a apărut 
simpatic din primele clipe. L-a 
întîlnit la un meci de volei. Jorj 
avea ceva al lui care te molip
sea, vorbea mult, cu vervă și 
gesturi repezite, nu stătea locului 
o clipă. II pasiona mult, ca și pe 
Nelu, sportul. Comentau uneori 
ore în șir un rezultat sportiv, ju
cau împreună volei, iar seara se 
plimbau prin parc ori pe strada 
principală. Cîte odată își petre
ceau timpul tolăniți pe iarbă, pe 
malul Trotușului, discutînd tot 
felul de fleacuri.

Nelu nu cunoștea prea multe 
despre noul său prieten. Cum spu
neam, însă, Jorj știa să se facă 
repede simpatic, apărînd în pos
tura unui om deschis și sincer 
gata să-ți fie un bun prieten. Cu- 
rînd Nelu Călinescu cunoscu în 
orașul nostru și alți tineri. Cu 
toate acestea însă, prietenul cel 
mai bun al lui Nelu a rămas 
Jorj. Nu era zi în care să nu se 
întîlnească, să discute, să se 
plimbe.

DES 
special 
transmite : 
N. S. Hrușciov și persoanele ce îl 
însoțesc și-au început vizita de 
două zile în statul lowa. princi
pala regiune agrară 
care produce o zecime 
treaga producție de cereale și 
malieră a țării.

întreaga presă americană con
tinuă să acorde un larg 
fiu atmosferei deosebit de prie
tenești care a caracterizat 
rea lui N. S. Hrușciov în 
fornia și admirabila primire caro 
i-a fost rezervată la San Fran
cisco. Numeroși cetățeni din Ca
lifornia și din alte state americane 
adresează scrisori primarului Nor
ris Poulson din Los -Angeles în 
care protestează împotriva lipsei 
de politețe de care a dat acesta 
dovadă și se desolidarizează de

a S.U.A.. 
din în- 

ani-

spn-

șede- 
Cali-

o atitudine care urmărește prac
ticile războiului rece.

In paginile ziarelor americane 
se publică acum cu regularitate 
anchete în rîndul cititorilor asupra 
perspectivelor deschise de schim
bul de vizite Hrușciov-Eisenhower. 
in ziarul „San Francisco Chroni- 
cle" citim azi părerea gospodinei 
Sarah Golan, din Redwood Cily că 
..asemenea vizite vor ajuta înțele
gerii reciproce“, iar Bill Scanlondlr 
Smmateo spune că „este un pas 
hotărît într-o direcție justă. Am
bele părți s-au izolat prea mult în 
trecut“. Editorul R. Mac Corkin- 
dale din San Francisco afirmă <ă 
Hrușciov face o deosebită impresie, 
el își prezintă personalitatea așa 
cum este. Buna primire pe. care 
i-am arătat-o demonstrează că ora
șul nostru știe să se poarte, cu 
oaspeții.

Cu aceeași simpatie s-au pregătit(Continuare în pag. 3-a)

De calitatea arăturii depinde în mare măsură belșugul recoltei viitoare. Iată-I pe tractoristul Ion 
Safta din brigada V-a de la S.M. î. Gorneni, măsurînd, împreună cu inginerul-șef al stațiunii, adincimea 

brazdei.
Foto : N. SCARLAT

caz de conștiință
Și totuși ce anume îi lega pe 

ei în această prietenie ? Pe ce se 
baza ea ? Nelu nu era în stare 
să.și dea un răspuns. Jorj îi era 
simpatic și atîta tot...

Intr-o zi, Jorj i-o prezentă lui 
Nelu pe prietena sa, o fată veni
tă în practică la una din institu
țiile orașului, li vorbise despre 
ea, mărturisindu-i că o iubește. 
Pe Nelu nu putea decît să-l bucu
re sentimentele frumoase ale prie
tenului său. După o vreme, însă,

copil. După cîțiva ani de la căsă
torie el își părăsise familia trimi- 
țîndu.și soția și copilul la părin
ții ei, într-o comună din raionul 
Piatra Neamț. De atunci nu a 
mai vrut să mai știe de ei. Pe 
Nelu l-au revoltat cele aflate des
pre prietenul său și l-a căutat în 
grabă să-i ceară explicații. Cînd 
l-a întîlnit, din tînărul vioi, plin 
de vervă, Jorj se transformase 
dintr-odată în fața lui Nelu, pen
tru cîteva minute, cit a durat dis-

Jorj îi făcu cunoștință cu o altă 
fată pe care, de asemenea, spu
nea că o iubește. Astfel că Nelu 
observă la prietenul său unele a- 
pucături ușuratice. Mereu se „în. 
drăgostea" cînd de o fată, cind 
de alta. Apucăturile acestea 
itrîte l-au supărat pe Nelu și în 
discuțiile cu prietenul său a în
cercat să-i arate acestuia că nu-i 
bine cum se comportă. Dar Jorj 
ocolea cu dibăcie discuțiile, reu
șind mai totdeauna să le dea în
torsătura care i convenea. în cele 
din urmă Nelu și-a spus că poate 
totuși s-a înșelat și că Jorj e un 
băiat cinstit.

lată însă că într-una din zile 
Nelu a aflat o veste care a 
zdruncinat puternic părerile bune 
care și le făcuse despre Jorj. A- 
cesta era căsătorit și avea și un

cuția, într-un biet neînțeles asu
pra căruia s-au abătut toate ne
norocirile din lume. Nu, nu el 
era vinovat de situația familiei 
sale ci... soția. Ea îl părăsise, ea 
îi stricase viața... Iar el, sărma
nul, ce putea să facă ? își mai 
îndulcea și el zilele cu cîte o 
„mică aventură“. Și s-a arătat atît 
de zbuciumat pe cind vorbea, in
cit, în sufletul lui Nelu s-a năs
cut un sentiment 
pătimire pentru 
„suflet mare dar 
meri‘, așa cum 
riza Jorj.

Au rămas mai
își continuau plimbările și discu
țiile la fel de veseli ca odinioară.

Dar comportarea urîtă a priete
nului său îi trezea adesea lui 
Nelu mustrări de conștiință. Alt-

de sinceră com- 
omul acesta cu 
neînțeles de ni
se autocaracte.

departe prieteni.

fel fusese el educat în organi
zație. Fondul lui bun nu putea 
să accepte purtarea ușuratică a 
prietenului său. Cu toate acestea 
Nelu nu avea curajul să-și spună 
părerile sale în fața lui Jorj 
deschis, pe șleau, așa cum tre
buie să procedeze un ute.mist. în
cetul cu încetul, tînărul inginer 
s-a obișnuit să nu mai ia în 
seamă apucăturile urite ale prie
tenului său. „In definitiv — își 
spunea el — fiecare om are slă
biciunile sale, 
vesel, 
n-are

Nu 
Nelu 
grav 
său: Jorj fusese exclus din U.T.M. 
Pe timpul acela lucra ca profe
sor de educație fizică la o școală 
dintr-o comună apropiată și ute- 
miștii îl excluseseră drn orga
nizație. De ce ? Comportare imo
rală ? Da. Dar utemiștij desco
periseră și rădăcina acestei com
portări, gunoiul din care se hră
neau concepțiile lui despre viață. 
George Mărcuș era odraslă de 
fost exploatator. Educat în fami
lie în spiritul putredei moralități 
burgheze, el își părăsise soția și

DUMITRU FOȘALAU 
activist al Comitetului raional 

U.T.M.-Adjud

Jorj e un băiat 
simpatic, mi-e prieten și 
rost să mă cert cu el“, 
trecu însă multă vreme și 
află un fapt deosebit de 
în legătură cu prietenul

(Continuare în pag. 3-a)

să-l primească pe N. S. Hrușciov 
și locuitorii din Des Moines, ca
pitala statului lowa.

Avionul cațe a adus aci grupul 
de ziariști, cir și în alte ocazii a 
sosit cu cîteva ore înaintea delega
ției sovietice. Pe străzi se văd nu
meroși cetățeni care se îndreaptă 
spre aeroportul unde va avea loc 
sosirea. Unii dintre aceștia poartă 
insignele Comitetului de organizare 
a primirii și sprijinirii activității 
presei. Pentru statul lowa astăzi 
este o zi mare în istoria sa — scrie 
ziarul „Des Moines Regisler”, care 
își intitulează editorialul „Bun so
sit în lowa, d-le Hrușciov’’ și în 
care se poate citi : „Sperăm că dl. 
Hrușciov și d na Hrușciova, mem
brii familiei și alți oaspeți vor avea 
o ședere plăcută și folositoare în 
acest s'at. Premierul sovietic vine 
să vadă cu proprii săi ochi anu
mite aspecte din agricultura statu
lui. Noi nu putem decît să aplau
dăm obiectivul său de a ne egala 
sau de a ne întrece în această no
bilă muncă de îmbunătățire a ali
mentării oamenilor“.

Primirea care i s-a făcut lui 
N. S. Hrușciov la Des Moines a 
confirmat odată mai mult senti
mentele pline de cordialitate cu 
care poporul american întimpină 
pe solul poporului sovietic. După 
evaluările oficiale, peste 25.000 de 
oameni au ieșit pe străzi pentru a-l 
saluta pe șeful guvernului sovietic. 
Pe tot parcursul pe care trecea 
N. S. Hrușciov într-o mașină deca
potabilă, miile de cetățeni ai ora
șului îl aplaudau, îl aclamau, fă
ceau semne cu mina. Oamenii stă
teau masați pe trotuare, la feres
trele caselor, in balcoane și chiar pe

(Continuare în pag. 4-a)

TELEGRAMA

Președintelui Partidului 
Comunist din Norvegia

Tovarășului 
Emil Loevlien

Oslo 
împlinirii a 60 de 
dv. de naștere, Co-

Cu prilejul 
ani de la ziua _ __ ,
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn vă felicită călduros 
și vă urează multă sănătate și noi 
succese în activitatea dv. pusă în 
slujba intereselor vitale ale clasei 
muncitoare și ale întregului popor 
norvegian, în slujba democrației, 
păcii și progresului social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

„Săptămîna muzicii 
chineze“

La 1 octombrie poporul chinez 
sărbătorește împlinirea unui de
ceniu de la proclamarea R. P. 
Chineze. In dorința de a contri
bui la o mai bună cunoaștere a 

ale țării prie- 
Radiodituziune 

R. P. Romîn ă, 
25 septembrie 
„Săptămînă a 
In cadrul ace-

valorilor artistice 
tene, Comitetul de 
și Televiziune din 
organizează între 
și 1 octombrie o 
muzicii chineze“, 
stei săptâmîni, stațiile noastre de 
radio vor transmite lucrări sim
fonice și vocal-simfonice, un pro
gram de cîntece precum și melo
dii populare prelucrate de compo
zitori din R.P. Chineză.

Totodată stațiile noastre de ra
dio vor mai transmite și o serie 
de emisiuni literare consacrate 
marii sărbători naționale a poporu
lui chinez. Astfel, ascultătorii vor 
putea urmaii un montai de proză 
și versuri intitulat „China văzută 
de scriitori romîni contemporani“, 
o emisiune de versuri ale poeților 
chinezi și ale poeților noștri des
pre China iar în cadrul emisiunii 
„Scriitori la microfon“, Eusebiu 
Camilar, membru corespondent al 
Academiei R.P. Ro.nîne, va îm
părtăși ascultătorilor impresii din 
călătoria sa în R.P. Chineză.

(Agerpres)
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Sarcina principală
în etapa actuală

S-au scurs citeva zile din noul 
an școlar. Viața școlară cu coti
dienele ei probleme, a intrat în 
obișnuit. Munca a început serios, 
intens, din primele zile. Organi 
zațiile U.T.M., sub conducere’ 
organizațiilor de partid, alcătu 
iese planurile de muncă; acti 
vul U.T.M. al școlilor este ir 
struit cum să muncească: p 
baza concluziilor trase din a 
școlar trecut, pe baza cerințelor 
noi, se stabilesc obiectivele care 
trebuie să stea in fața organiza
țiilor U.T.M. din fiecare școală, 
din fiecare clasă.

In această perioadă, preocupa 
rea de seamă a organizațiilo: 
U.T.M. din școli trebuie să fie 
— ca în fiecare început de an 
școlar — pregătirea alegerilor or
ganelor conducătoare U.T.M. El(' 
vor incepe să se desfășoare dc la 
1 octombrie. Acest eveniment 
marchează o etapă importantă în 
viața organizațiilor U.T.M. din 
școii, prilejuind un mijloc de 
intensificare a muncii politico- 
educative în rîndul elevilor, de 
întărire a vjeții interne de or
ganizație, de activizare a fiecărti: 
utemist la îndeplinirea sarcini
lor organizațiilor U.T.M.

Unul din obiectivele de seamă 
ale planurilor de muncă pe car’ 
și le alcătuiesc organizațiile 
U.T.M. în această perioadă tre
buie să-1 constituie pregătirea 
politico-ideologică a utemiștilor 
și elevilor. Utemiștii trebuie 
ajutați să cunoască politica par
tidului nostru, hotărtrile de par
tid, sarcinile actuale care stau în 
fața întregului popor pentru con
strucția socialistă, și, implicit, 
sarcinile lor de elevi.

Trebuie studiată cu multă 
grijă experiența pozitivă de anul 
trecut în domeniul organizării și 
desfășurării învățămîntului politic 
U.T.M. și înlăturate lipsurile 
care au fost semnalate. O atenție 
deosebită trebuie acordată mai 
ales îmbunătățirii conținutului ac
tivității în cadrul învățămîntului 
politic. Este necesar să se facă o 
selecționare riguroasă a propa
gandiștilor; să fie aleși tineri mun
citori, tehnicieni și ingineri, ac
tiviști U.T.M., profesori cu o te
meinică pregătire politico-ideolo
gică și o bogată experiență în 
munca de organizație, care să 
poată conduce și îndruma cu com
petență activitatea cursanților in 
cadrul învățămîntului politic. Ele
vilor trebuie să li se arate însem
nătatea acestor forme de studiu 
pentru pregătirea lor politică și 
ideologică, necesitatea de a stu 
dia lecțiile ce se predau, de a citi 
bibliografia, de a fi în perma
nență la curent cu problemele po
litice interne și internaționale ac
tuale. Studiul și discuțiile pe care 
le vor purta în cercurile politice 
și în cadrul ciclului de conferințe 
trebuie să fie mai strîns legate de 
activitatea lor de zi cu zi, în școa
lă, în organizație și în afara șco
lii, de comportarea și cerințele 
care stau în fața tor.

Utemiștii elevi trebuie ajutați 
să cunoască și să înțeleagă mai 
bine sarcinile ce le revin ca uțe- 
miști și elevi. De aceasta depin
de participarea conștientă, plină 
de răspundere a utemiștilor la 
realizarea sarcinilor care stau în 
fața școlii și a organizațiilor 
U.T.M. din școli. Trebuie organi
zate discuții despre sarcinile sta
tutare ale utemiștilor, iar munca 
trebuie organizată în așa fel în- 
cît fiecare utemist să aibă răs
punderea îndeplinirii unei sarcini 
de organizație. Trebuie organi
zate activități menite să dez
volte la elevi conștiința răspun
derii pentru datoria de a în
văța perseverent, activități care 
să-i ajute să-și organizeze mai 
bine timpul de studiu. In unele 
organizații U.T.M. s-au inițiat 
întreceri pentru cea mai bună 
îngrijire a claselor, utemiștii 
și-au hiat răspunderea pentru 
supravegherea disciplinei școla
re. Acest lucru trebuie generali
zat în fiecare organizație U.T.M. 
din școală, creîndu-se un climat 
nefavorabil indisciplinaților, ace
lora care au o atitudine lipsită 
de grijă pentru bunurile obștești.

S-au creat bune tradiții legate 
de activitatea practică a elevilor. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
zontinue să sprijine și mai in
tens școala prin organizarea u- 
nor activități care să dezvolte la 
elevi dragostea pentru munca fi
zică ; să creeze legături strînse 
intre organizațiile U.T.M. din 
școli și organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile ce patronează 
:o;ile; să alcătuiască cu aces

tea planuri comune de muncă, să 
.acă schimb de experiență in ce 
plivește munca de organizație; 
să se găsească posibilitatea ca 
elevii să fie cit mai mult in mij
locul 
brică, în activități cultural ar. 
sistice și sportive comune.

Clasele a Vlll-a din fiecare 
școală constituie o problemă a. 
parte pentru organizațiile U.T.M- 
Aici colectivele abia se încheagă, 
sint puțini utemiști, majoritatea 
elevilor sînt pionieri, in perioada 
de pregătire a alegerilor, în or
ganizațiile U.T.M. din clasele a 
VIII-a trebuie să se desfă
șoare o activitate intensă pentru 
sudarea colectivului și închega
rea unei activități de organizație. 
In rîndul pionierilor sînt mulți 
care merită și doresc să devină 
utemiști. Comitetele U.T.M. din 
școli trebuie să se ocupe cu se
riozitate de pregătirea acestora 
pentru intrarea în rîndurile or. 
ganizației revoluționare de tine
ret ; să trimită aici utemiști frun
tași din clasele mari care să or
ganizeze studierea statutului, să 
le vorbească despre activitatea 
organizațiilor U.T.M., despre o- 
bligațiile care le au ca utemiști, 
să le împărtășească din expe
riența lor de muncă școlară și 
de organizație.

Cadrele U.T.M. din școli tre
buie instruite temeinic de către 
Comitetele raionale și orășenești 
cu problemele legate de pregă
tirea și desfășurarea adunărilor 
generale U.T.M. de alegeri. Ca
drele U.T.M. vor trebui să ceară 
sprijinul și sfatul organizațiilor 
de partid în orice problemă a 
muncii lor. Perioada de pregă. 
lire a alegerilor trebuie să în
semne creșterea nivelului acti
vității în toate domeniile muncii 
desfășurate de organizațiile 
U.T.M., îmbunătățirea conținu
tului acestei activități, dezvol
tarea muncii de educație co
munistă, patriotică a elevilor, 
creșterea inițiativei utemiștilor.

Cadrele U.T.M. trebuie îndru
mate ca în perioada de pregătire 
a alegerilor să lucreze cu cea 
mai mare seriozitate la alcătuirea

tinerilor muncitori, in fa-

dărilor de seamă. Aceste dări 
seamă trebuie să constituie o 
mcinică bază de discuții, 
oglindească analiza profundă a 
activității organizației U.T.M. de 
clasă sau de școală, să dezvăluie 
cu curaj lipsurile, cauzele aces
tora, să facă propuneri de îmbu
nătățire a muncii. Fiecare utemist 
să vadă oglindită munca sa, în 
munca generală a organizației 
U.T.M. din care face parte, să fie 
stimulat să-și spună părerea, să 
critice, să facă propuneri. Spiritul 
de combativitate revoluționară 
trebuie stimulat de darea de 
seamă. Analiza în spirit critic 
și autocritic a activității constituie 
criteriul sigur al îmbunătățirii 
muncii.

In adunările generale U.T.M., 
utemiștii vor alege, din rîn- 
dul lor, pe acei care vor îndru
ma activitatea organizației U.T.M. 
de clasă și de școală — alegere 
de care va depinde în bună mă
sură succesul activității viitoare a 
organizației U.T.M. din care fac 
parte. !n organele de conducere 
trebuie aleși, de aceea, cei mai 
buni utemiști, fruntași la învăță
tură, care studiază și aplică cu 
perseverență în practică învăță
tura marxist-ieninistă, care iau 
măsuri practice pentru aplicarea 
în viață a hotăririlor partidului, 
fii ai oamenilor muncii, cu 
experiență în munca de organi
zație, care să aibă prestigiu în 
fața utemiștilor, să fie combativi, 
exigenți, care au dovedit o înaltă 
răspundere pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe care le implică ca
litatea de membru al organizației 
revoluționare de tineret.

Organele U.T.M. nou alese 
trebuie îndrumate și ajutate să 
învețe să muncească bine, te
meinic, perseverent, să cunoască 
problemele care stau în fața 
lor și pe care trebuie să le 
rezolve cu competență. Hotărîrile 
care se iau în cadrul adunărilor 
generale de dare de seamă și ale
geri să constituie pentru cadrele 
nou alese ca și pentru utemiști 
un program de activitate căruia 
să-i dea viață în munca de zi 
cu zi.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
trebuie să folosească acest prilej 
al pregătirii și desfășurării ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M. pentru ridicarea nivelului 
activității de organizație, pentru 
a face din organizația U.T.M. 
un factor activ în munca de e- 
ducare politico-ideologică a ele
vilor, de mobilizare a acestora la 
învățătură.

de 
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in uzina

toții că 
mutncim

aplicații 
ore pe 
„Ernst

O ședință a comitetului U.T.M. 
din Școala medie nr. 6 Bucu
rești. Se repartizează sarcinile 
care revin fiecărui membru al 
comitetului în perioada pregă
tirii alegerilor organelor con

ducătoare U.T.M.

In organizațiile 

noi din clasa

'S

Am discutat cu elevii clasei 
IX-a B de la Școala medie nr. 
din Orașul Stalin. Sînt de-a 
Mreptul entuziasmați : în orarul 
•lor a apărut o nouă disciplină : 
„Studiul mașinilor cu 
practice“. Vor merge trei 
săptămînă la Uzinele 
Thälmann“.

—- Sîntem bucuroși cu 
vom merge în uzină să 
alături de muncitorii pe care-i cu
noaștem încă de anul trecut — 
ne spune elevul Dumitru Mailat. 
Noua disciplină ne dă posibilita
tea unui studiu practic, organi
zat, pe tot timpul anului. Ani 
aflat că vom fi repartizați în gru
pe sub răspunderea unui maistru, 
iar fiecare elev va fi îndrumat de 
un muncitor.

Doin-a Schneider și Ioan Cioa
ră sînt în clasa a VlII-a a ace
leiași școli. S-au înscris la Școa
la medie nr 3 pentru că au în
drăgit încă de mici uzina din a- 
propierea școlii. „Tatăl meu — 
spunea loan Cioară — este mun
citor la secția șasiu, fratele meu 
— intervine Doina Schneider — 
este muncitor la secția de între; 
ținere a uzinei. Timpul liber ni 
l-am petrecut în uzină, orele de 
practică tot acolo. Cîte lucruri 
folositoare n-am învățat de la 
muncitori 1 Am lucrat singuri cio
cane, echere, rigle, compasuri. 
Așteptăm cu nerăbdare prima oră 
de lucrări practice în uzină“.

Sînt numai în clasa a VIII-a 
dar știu de pe acum ce vor face 
la terminarea școlii : vor intra în 
producție, vor munci în secțiile 
direct productive. Apoi, după ce 
se vor califica se vor înscrie și 
la facultate.

Primele acțiuni
Din prima zi de școală elevii 

Școlii medii nr. 6 „Ilie Pintilie“ 
din București au început o actî 
vitate intensă. Chiar de Ia in
trare te întîmpină echipele de 
ordine. Clasele sînt curate, gaze
tele de perete oglindesc ultimele 
evenimente ale vieții școlare. Fie
care clasă și-a propus să obțihă 
numai note mai mari decît 6 și 
în noile cataloage sînt numai 
note bune. Și tot din prima zi dc 
curs organizația U.T.M. din școa 
lă îndrumată și condusă de or 
ganizația de partid își trăiește cu 
intensitate viața.

Pentru întreaga școală, alege 
rile U.T.M, constituie evenimen
tul principal.

în cinstea alegerilor se pre 
gătesc adunări tematice și emi
siuni la stația de radioamplifi
care. Fiecare 
propuneri și 
clasa a X-a A se organizează 
o adunare tematică despre viața 
lui Ilie Pintilie al cărui nume îl 
poartă școala. O altă clasă, pre
gătește o adunare cu tema:

clasă vine 
inițiative.

cu 
în

cheta cosmică sovietică a a- 
tins Luna44. în clasa a X-a 
B ia ființă brigada artistică de 
agitaiie a clasei. Elevii claselor 
a Xl-a sînt preocupați de proble
ma alegerii unei meserii. se or
ganizează discuții pe această 
temă. în fiecare clasă se organi
zează întreceri pentru titlul și 
fanionul de „rind fruntaș“, au 
apărut graficele care oglindesc 
serviciu] de autodeservire și 
disciplină. Toată această activi
tate multilaterală §e duce în baza 
unor planuri de muncă dinainte 
stabilite, cu sarcini concrete și 
indicații precise.

Planurile de acțiune ale Co
mitetului U.T.M. și birourilor 
de clasă acordă o atenție 
deosebită participării active și a 
neulemiștilor la viața clasei. Ei 
primesc-, asemenea utemiștilor, 
sarcini concrete. Multitudinea de 
probleme atacate creează răspun
deri multiple și iată că nici un 
elev nu este în afara muncii ob
ștești, a organizației U.T.M.

Utemiștii școlii acordă o aten-D. FAGADARU

IN ȘCOALA 
NOUĂ

ție deosebită cunoașterii eveni
mentelor politice internaționale. 
Informările politice săptămînale 
fac cunoscute principalele eveni
mente. Se citesc ziarele în co
lectiv, gazetele de perete oglin
desc marile evenimente interna
ționale : vizita lui N. S. Hruș- 
ciov in S.U.A., lansarea rache
tei cosmice în Lună de către 
oamenii de știință sovietici. Co
lective de elevi lucrează la insta
larea a două mari hărți. Pe har
ta politică a lumii vor fi sem
nalate cu stegulețe locurile unor 
evenimente deosebite, iar un șnur 
va conduce spre o notiță despre 
evenimentul respectiv. O mare 
hartă a Patriei noastre va con- 
seamna noile realizări ale regi
mului. S-a găsit astfel o formă 
atrăgătoare a informării operative 
a elevilor cu principalele eveni
mente interne și internaționale. 
Atenția acordată problemelor e- 
ducației politice a utemiștilor, a- 
tragerea unui foarte mare nu
măr de elevi în nrii'rica organi
zației dă roade evidente. în școa
lă se îmbunătățește disciplina și 
învățătura, crește spiritul criticii 
și autocriticii, în clase există o 
opinie activă împotriva lipsurilor 
și pentru îmbunătățirea continuă 
a muncii. începută cu entuziasm, 
munca organizației U.T.M. se ri
dică din primele zile de școală, 
la un nivel corespunzător. Alege
rile organelor 
U.T.M. vor găsi 
zațiile U.T.M. de 
tite să facă o analiză profundă 
a muncii lor, iar la sticcesele de 
anul trecut se vor adăuga altele

conducătoare 
toate- organi- 
clàse pregă-

M. CELAC

... Larma orelor de curs s-a 
potolit. Școala-i pustie, liniștită! 
In ultima clasă de pe culoarul 
lung, a mai rămas o elevă, Stela 
Ene din clasa a X-a. Stă în bancă 
cu coatele rezemate de servietă. 
Pare că-și deapănă firul gînduri- 
lor... Este a cincea zi de cînd 
învață aici în școala nouă pe 
care le-a dăruit-o partidul, lor, 
elevilor din Fetești. O școală 
mare cu trei etaje, cu clase spa
țioase și laboratoare cum n-a 
mai existat niciodată aici. Ieri 
au avut prima oră de chimie în 
laborator. Cu cît drag puneau 
mîna pe eprubete, pe aparate... 
Toate sînt noi, strălucitoare...

Stela își amintește 
primăvară, cînd se 
școala, mobilizați de 
U.T.M. elevii veneau
zele și munceau alături de con
structori. Veneau zeci de 
din toate clasele. Stivuiau 
mizi, cărau seînduri. Tot

spălat și-au șters ferestrele, du
șumelele... De asta acum sînt și 
mai mîndri cînd o privesc, cînd 
se așează în băncile comode din 
lemn lustruit.

Și pentru ca să sărbătorească 
așa cum se cuvine construirea 
școlii lor noi și frumoase, elevii 
tuturor claselor, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au hotărît 
ca anul acesta să se ia la între
cere pentru cele mai bune note, 
pentru frecvență și pentru disci
plină.

M. V.
Studiu intens din primele zile de școală. Elevele clasei a Xl-a A din Școala medie nr. 2 Buzău 

pregătesc în fiecare zi cu seriozitate lecțiile. Foto: N. STELORIAN

cum, astă 
construia 

organizația 
după-amie-

elevi 
căra- 

ei au

u tem iste de muncă patrio-Moment emoționant: membrii bri găzii
tică din Școala medie nr. 1 din București în carnetul cărora sînt 
înscrise peste 100 ore de muncă voluntară, primesc insigna de bri

gadier al muncii patriotice.
Foto: S. VIOREL

Cum se pregătește deschiderea
învățămîntului politic

Anul trecut, în organizațiile 
de clasă din Școala medie Nr. 1 
din Orașul Stalin s-a acumulat 
o experiență bună în desfășurarea 
învățămîntului politic U.T.M’. 
Lecțiile și discuțiile din cercurile 
„Să ne cunoaștem patria" con
duse de tovarășul profesor Să- 
sărman Traian și alții au fost in
teresante, legate de 
actuale ale muncii 
claselor a X-a A și a 
au contribuit în mod 
ridicarea nivelului la 
și întărirea disciplinei. Comple
tarea celor studiate prin excursii 
și vizite au fost de asemenea 
bine venite. Elevii din clasa a 
X-a B au făcut după încheierea 
anului școlar o excursie prin 
țară ; au vizitat șantiere și mari 
uzine, construcții de locuințe p 
litoral. In clasa a X-a A, ex
cursia la Doftana și cinteccle 
revoluționare învățate, au com
pletat cunoștințele elevilor des 
pre trecutul eroic de luptă al 
clasei muncitoare din țara noa
stră. In acest fel învățâmînt 4 
politic devine o formă eficace de 
educare la elevi a dragostei față 
de patrie, a dorinței de a contri
bui încă de pe băncile școlii la 
eforturile colective și entuziaste 
ale poporului pe frontul constru. 
ției socialiste.

Dar, deși preocupat de proble
mele uiun ii de organizație, co
mitetul U.T.M al școlii râmine 
acum, în ce privește pregătirea

problemele 
și vieții 

X-a B. Ele 
vizibil la 
învățătură

noului an de învățâmînt politic, 
in urma inițiativei utemiștilor. 
Este criticabil faptul că pro
blema învățămîntului politic nu 
a fost analizată pînă acum în 
nici o ședință de comitet. A- 
eeastă analiză trebuie făcută cit 
mai degrabă pentru a stabili 
noile sarcini în ce privește în 
vățămîntul politic U.T.M. și a 
lua măsuri ca în școală să fiilua măsuri 
valorificată experiența bună și s 
nu mai fie reeditate lipsurile di: 
anul trecut: tendința unora dintr 
profesorii propagandiști de : 
transforma lecția de învățămîi 
politic (care trebuie să fie vii 
animată, corespunzătoare interi 
sului și nivelului elevilor) intr-o 
aridă prelegere, și de a folosi 
elemente ale vieții școlărești: 
note pentru răspunsuri, bilețele și 
examen în loc de seminar reca
pitulativ.

Comitetul 
colaborarea 
al uzinelor 
Tl'ălmann",

U.T.M. neglijează 
cu comitetul U.T.M. 
de tractoare „Ernst 

care patronează 
școala. Propagandiștii, comuniști 
și utemiști fruntași de la UzineL 
„Ernst Thälmann“ ar putea să 
fie invitați pentru a conduce 
unele cercuri de invățămînt po’i- 
tic ale elevilor, ar putea fi orga
nizate acțiuni comune care să 
vina în sprijinul consolidării cu
noștințelor predate în cerc.

In general comitetul U.T.M. a 
rămas încă în faza „pregătiriloi 
teoretice“, adică a înregistrării

din partea corni-unor îndrumări
tetului orășenesc și a așteptării 
noilor indicații. Coordonarea 
muncii de pregătire a noului 
an de învățămint politic nu 
o are practic nimeni, și de’ a- 
,'eea inițiativele valoroase din 
zlase nu sînt generalizate. In 
clasa a XI-a E de pildă, biroul de 
lasă pregătește o adunare în 
are se va discuta despre impor- 
anța învățâmîntului politic. In 
icest fel recrutarea cursanților 
ie va face în urma unei munci 
>olitice care va lămuri necesita- 
ca învățămîntului politic. Ase- 
nenea adunări 
lizate în toate 
roblemă neglij.

cerea celor 
probleme legate de desfășurarea 
învățămîntului politic, ’un lucru 
nou pentru ei. Toate aceste sar
cini sînt cunoscute de comitetul 
U.T.M. și apreciate ca „trebuind 
să se facă“ și în unele clase, di • 
inițiativa utemiștilor chiar se rea 
Uzează. Dar este necesară o ac
țiune coordonată, pe baza unor 
sarcini bine stabilite de către Co
mitetul U.T.M. al școlii.

In jurul comitetului U.T.M. 
se poate forma un 
activ, care va putea 
la buna organizare 
cii pregătitoare pentru 
rea învățămîntului politic U.T.M. 
în școală. Este necesară o strîn- 
să colaborare *cu utemiștii de la

ar trebui orga- 
clâsâle. O altă 

eglijată este introdu, 
din clasa a Vlll-a în

Uzinele „Ernst Tliălmann“ ; or
ganizația U.T.M. din școală, să 
ceară organizației U.T.M. din 
uzină să repartizeze tineri bine 
pregătiți care să fie propagan
diști. De asemenea, trebuie dis
cutate o seamă de probleme le. 
gate de conținutul învățămîntului 
politic. De pildă, problemele 
discutate la cercul de învățâmînt 
să fie legate de evenimentele vie
ții școlare, să se acorde o atenție 
deosebită educării atitudinii com
bative in cercuri, a interesului 
pentru cunoașterea patriei și a 
realizărilor poporului nostru sub 
conducerea P.M.R., pentru ac
tualitatea vieții politice interne și 
internaționale.

La Școala medie nr. 1 din O- 
rașul Stalin există posibilități 
și condiții pentru buna desfășu 
rare a învățămîntului politic 
U.T.M., dar rezultatele acestei 
munci depind de spiritul de ini
țiativă și calitatea muncii de 
pregătire și organizare pe care 
o va desfășura comitetul U.T.M.

colectiv 
contribui 
a mun- 
deschide-

.Anul acesta în clasele a VlII-a 
de școlilor medii din orașul 
Craiova numărul elevilor este 
foarte mare — s-au format cîte
4— 6 clase paralele. Dintre a- 
ceștia mulți sînt utemiști și mun
ca lor trebuie organizată din pri
mele zile ale anului școlar. 
Organizațiile U.T.M. se interesea
ză însă și de situația celorlalți 
elevi, majoritatea pionieri, de 
atragerea lor în acțiunile inițiate 
de organizație. In adunări s-a 
vorbit utemiștilor și elevilor din 
clasele a VllI-a despre impor. 
tanța învățămîntului politic pen
tru ridicarea nivelului lor poli
tic și ideologic. Majoritatea ute
miștilor s.au înscris la cercurile 
politice. Toți utemiștii din clasa 
a VlII-a au și făcut abonamente 
pentru cele trei broșuri care vor 
fi studiate la învățămîntul po
litic.

La Școala medie nr. 2, în clasa 
a Vlll-a s-au ținut adunări îr. 
care s-a discutat pe marginea 
Hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a.c., arătîndu-se 
utemiștilor și elevilor importan
ța acestui document și sarcinile 
ce le revin lor. In numeroase 
adunări utemiștii și-au luat an
gajamente concrete în ceea ce 
privește munca patriotică și rea
lizarea unor ecotlomii. încă din 
prima zi organizațiile U.T.M. din 
această școală s-au ocupat de pre
gătirea unor tineri din clasa a 
VlII-a pentru a deveni utemiști.
5- a început studierea Statutului 
și a documentelor U.T.M.

Se apropie adunările generale 
U.T.M. de alegeri. Comitetul 
U.T.M. se preocupă să-i cunoas
că pe utemiști, sa-i ajute pe a. 
ceștia să se cunoască între ei 
pentru a putea aprecia care me
rită să fie aleși în birourile or
ganizațiilor de clasă. Elevii sînt 
consultați la alcătuirea planului 
de muncă al clasei și al proiec
tului de măsuri ce va fi supus 
adunării generale U.T.M. care 
trebuie să corespundă necesită
ților colectivelor ce se încheagă.

In curînd, după cum a început 
munca, și în clasele a VII l-a 
nou constituite, viața de orga
nizație va intra în cursul ei nor
mal, contribuind cu seriozitate 
la pregătirea și educarea politică 
a utemiștilor și elevilor.

NICOLAE ARSENIE

muncește fără perspective
Anul trecut la Școala medie 

nr. 1 jlin Iași s-au obținut unele 
rezultate pozitive în munca de 
educație politică și patriotică 
a elevilor* Aici există cei mai 
mulți purtători ai insignei de 
brigadier al muncii patriotice 
(din școlile medii din oraș) 
De asemenea, prin organizarea 
într-ajutorării la învățătură s-a 
ajuns ca nenumărați elevi mai 
slabi pregătiți să iasă din situa
ția de corijență și chiar de re- 
petenție. Dar, tot aici, anul tre
cut au fost și deficiențe serioa
se. Au fost organizații de clasă 
care luni de zile au muncit fără 
un plan de muncă, fără perspec
tivă, au organizat 
eficiență educativă.

Era de așteptat 
din lipsurile avute« 
munca comitetului 
școală să înceapă pe o bază nouă.

Iată că în ziua de 21 sep
tembrie discutam cu Ion Cârpo- 
viei, secretar al comitetului 
U.T.M. pe școală. Avea un caiet 
„Rebus“ pe care-1 frămînta cu 
nervozitate în mii ni, parcă su
părat că fusese întrerupt de la 
dezlegarea jocurilor 
Ce-mi relata Ion- Carpovici 
legătură cu măsurile 
organizarea muncii 
educative în școală ? 
Uea că el și-a schițat un plan 
de acțiune ,,în minte44 potri
vit căruia organizația trebuia 
să se pregătească pentru ale
geri. Dar din acest plan „schi 
țat în minte44 nu mi-a putui 
împărtăși mai nimic.

Pregătirea pentru alegeri con 
stituie un prilej minunat pentru 
organizația U.T.M. de la Școala 
medie nr. 1 de a-și îmbogăți în 
mod substanțial activitatea pe 
toate planurile. Așa cum mun
cește acum, însă, comitetul 
U.T.M. nu există nici o perspec
tivă că activitatea se va îmbuna

acțiuni fără

ca învățînd 
anul acesta 
U.T.M. pe

distractive.^ 
în 

privind 
politico- 

îmi spu-

tați. Birourile U.T.M. de clasă 
nu știu ce au de făcut, nu cu
nosc obiectivele principale ale 
muncii îh această etapă.

De pildă, anul trecut au fost 
organisate zece cercuri politice 
„Să ne cunoaștem patria“. Cîteva 
dintre ele au funcționat bine, dar 
cele mai multe au funcționat de
fectuos. Este nevoie ca acum, ți- 
nîndu-se seama de această situa
ție, precum și de faptul că nu
mărul claselor a crescut, formele 
de învățămint politic care vor 
funefiona în acest an să se or
ganizeze. în funcție de condiții 
.și posibilități. Comitetul U.T.M. 
al școlii trebuie trezit din 
amorțeala în care se află și a- 
jutat să-și organizeze munca, să 
vadă obiectivele principale ale 
acestei munci.

Instruirea pe care a făcut-o 
comitetul orășenesc U.T.M 
secretarii și cu birourile 
din școlile medii este 
cientă. O dovedește 
realitatea existentă 
medie nr. 1 și care 
mult de situația din 
școli.

Biroul Comitetului
U.T.M. Iași trebuie să-și asume 
cu toată răspunderea organiza- 
rea și îndrumarea activității or
ganizațiilor U.T.M. din școli. 
Mai ales acum, la început de an 
cînd comitetele U.T.M sint in- 
complecte, activiștii cei mai buni 
ai comitetului orășenesc trebuie 
să stea în permanență în școli, 
să se ocupe de îndrumarea con
cretă a activului U.T.M., să al
cătuiască împreună cu ei planuri 
de activitate, să ajute organiza
țiile U.T.M. din școli să nu se 
piardă în probleme mărunte, 
pur organizatorice, să nu negli
jeze problemele de conținut al< 

uncii politico-educative.

în
nu

cu
U.T.M. 
insufi- 

aceasta 
Școala 
diferă 

celelalte

orășenesc

6. SLAVICM. FLORIAN



Un caz
de conștiință
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(Urmare din pag. l-a)

copilul petrecindu-și viața în 
dezmfjț și desfriuc

Aiiînd toate acestea Nelu Că- 
linescu și-a pus în gind să rupfl 
orice relații de prietenie cu acest 
individ. Așa era de altfel șj fi
resc să procedeze.

Și totuși... Cînd a trebuit să-și 
realizeze practic hotărirea s-a 
dovedit cu totul neputincios, lipsit 
de fermitate Deși iși dădea bine 
seama că prietenia dintre ei nu 
are o bază sănătoasă, că din 
punct de vedere al idealurilor 
sale, prietenia cu George Mărcuț 
nu poate fi o prietenie adevăra
tă, Nelu n-a găsit totuși in el 
aoea forță morală, capabilă să-l 
ajute să-șj învingă propriile slă
biciuni. Nesfârșitele tirade debi
tat' de Jorj in atitea clipe pe
trecute împreună, cu asigurări de 
afecțiune șj cu lingușiri, îl obiș
nuiseră pe Nelu să se sitntă bine 
cînd e flatat, lăsîridu-se atras de 
vorbăria goală cu care.i unge 
inima acest individ dubios. II 
întîlnește pe stradă, uneori în
cearcă să-l odolească, dar Jorj 
totdeauna bine dispus, bun de 
snoave, i se vîră sub piele și 
Nelu și-l păstrează mai departe 
ca „prieten"... Nu, nu poate să-l 
respingă, ii este peste putință să 
facă acest lucru. Iar atunci cînd 
conștiința lui de utemist îi cere 
să rupă o asemenea „prietenie" 
omul slab din el, șovăielnicul, 
dă înapoi cu lașitate și Nelu sfîr- 
șește prin a se minți pe sine în
suși :

— La urtha urmei, declară el, 
prietenia cu lorj nu privește prin
cipiile noastre...

In sinea lui, tinărul inginer gîn- 
dește așa : „Eu, ca utemist, 
nu aprob faptele prietenului meu. 
dar ce rost are să mă apuc eu 
să I critic, să-i arăt dezaprobarea 
mea în față, cînd el e totuși un 
tînăr inteligent, vioi, cu care pot 
oricînd să port o discuție aprinsă, 
să mă distrez. Mi-e prieten 
vechi, e primul meu prieten pe 
care mi l-am făcut aici în oraș 
și ar fi o nepoiitețe din partea 
mea să-i arunc în față părerile 
mele despre purtările iui. Eu ră- 
mîn cu principiile mele, el cu ale 
sale...“

Dar e posibil oare o convie 
țuire între principii fundamentale 
opuse despre viață în așa fel ca 
fiecare dintre aceste principii să 
rămînă neatinse așa cum «usține 
Călinescu ? Nu, o asemenea con
viețuire nu poate fi posibilă. In 
realitate lucrurile se petrec așa: 
ori te comporți în viață pe baza 
principiilor noastre, comuniste și 
atunci nU-i poți tolera prietenului 
apucături burgheze oricît de cum
secade ți ar apare el, ori abdici 
tu însuți de fa principiile în spiri
tul cărora ai fost educat.

Despre aceasta vorbesc înseși 
faptele. Tînărului inginer i se 
pare că Mărcuț este un tip ino

Maistrul Batrina Ioan, de la fa brica „Nikos Beloiannis" din Ti mișoara, făcînd un ultim control 
unui lot de încălțăminte pentru copii împreună cu lucrătoarea Maria Gherghe. ( Agerpres)

Drepturi garantate, entuziasm și datorii
(Urmare din pag. l-a) 

mai ca să nu mori de foame ? I 
Nul Locul te așteaptă. Și țin 
minte — mult mai recent — am 
văzut tineri cuprinși de o mi
rare tot atît de tulburătoare — la 
Festivalul Tineretului din Bucu
rești (în 1953). Tinere artiste din 
Occident discutau cu studentele 
noastre de la Institutul de cine
matografie : curii; fiecare absol
vent al unui Institut de Arte are 
uq angajament asigurat? Impo
sibil ! Dar iată că imposibilul 
a devenit posibil, dacă societatea 
trece prin prefacerile revoluției 
socialiste.

Dreptul la muncă în țara noas
tră este garantat cu sfințenie ca 
și cel la Învățătură.

Pentru ca tinărul să știe 
să-l prețuiască așa cum se cu
vine, ar trebui să facă_ un efort 
ca să-și închipuie ce înseamnă 
șomajul. Lumea capitalistă cu
noaște diferite categorii de șo
meri : totali și parțiali. Deobi 
cei cînd se spune că un munci
tor a rămas șomer se înțele
ge prin aceasta următoarea si
tuație : din cauza crizei sau din 
cauza concurenței o . fabrică iși 
restrînge producția și în conse
cință uri număr de muncitori sînt 
coneediațil adeseori aceasta se 
întîmplă în capitalism și ca un 
rezultat al introducerii automati
zării. Cei concediați încep să-și 
caute de lucru In alte întreprin- 
ț —

fensivi care nu l-ar putea influ- 
‘“enîa, în rău. Dai* cit de irtilt se 

înșeală tinărul inginer privind 
astfel- relațiile de prietenie! Fără 

‘ să-și dea seama, prietenia dintre 
el și Mărcuț a avut și are o pu
ternică influență negativă asupra 
caracterului său, a profilului său 
moral. Cînd a venit în orașul 
nostru, inginerul Călinescu era 
un tînăr activ, plin de îndrăznea
lă, drept și cinstit cu sine în
suși. Utemiștij i-âu încredințat 
mereu sarcini de răspundere în 
organizație. Cu timpul, însă, Că- 
lincscu a început treptat să se 
schimbe în mod nedorit.

Această schimbare începe oda
tă cu concesiile făcute de el corn, 
portarii imorale a „prietenului" 
sau. Iată, deci, primul act de 
lașitate : neputința de a te ridica 
cu toată fermitatea împotriva 
principiilor burghezie despre via
ță. Făcîtid concesii moralei bur
gheze, Călinescu a început el în
suși să adopte treptat în viața 
sa personală concepții de viață 
burgheză. Prietenia cu o fată o 
privea acum drept o „aventură" 
și, în consecință, a început și el 
să-și schimbe una după alta prie
tenele. Deseori la el acasă aveau 
loc „sindrofii" însoțite de beții 
și muzică decadentă. Sub a- 
ceastă influență dăunătoare, în 
conștiința lui Călinescu și-au fă
cut loc indiferența și nepăsarea 
față de viața colectivului în care 
muncește. Sarcinile de prganiza- 
ție a început să le neglijeze, 
in schimbul vieții active, cloco- 
titoare de mai înainte, îl atrăgeau 
actim activitățile sterile și „aven- 
t urile“.

„Prietenia cu Jorj nu privește 
principiile..." spune Călinescu. 
Dar înseși concesiile făcute de el 
principiilor de viață burgheze 
sînt o dovadă că așa ceva nu 
poate fi adevărat. Călinescu însă 
nU-i în stare să recunoască măcar 
față de sine însuși că se înșeală 
gîndind că se poate închega o 
prietenie în afara principiilor noa 
stre de viață. Și ac-esta e un alt 
act de lașitate: neputința de a-ți 
recunoaște cinstit și sincer gre
șeala.

Or, nefiind în stare să.șj ana. 
lizeze cu luciditate și profunzime 
ceea ce este rău în propria lui 
conștiință. Nelu Călinescu nu 
poate, firește, nici să acționeze 
prompt în ruperea prieteniei ne
principiale pe care și-a creat-o.

lată un caz care cred că me
rită să fie discutat în cadrul ru
bricii noastre.

M-am gîrtdit mult la cazul a 
cestui tînăr. Mă întreb: nepu
tința aceasta de a rupe prompt 
și în mod curajos relațiile de 
prietenie cu Jorj se datorește 
lașității sau faptului că în con
știința lui s-au infiltrat atît de 
adine concepțiile burgheze ale 
„prietenului" său îneît a ajuns 
el însuși să se situeze pe pozi
ții burgheze de viață î 

deri, în alte orașe. ...Adeseori 
căutarea durează ani de zile... 
Dar lumea capitalistă cunoaște 
și un alt tip de șomeri: e tînă- 
rul care a terminat sau n-a ter
minat cele cîteva clase de liceu, 
sau chiar vreun an — doi de fa
cultate, pe care greutățile mate
riale l-au obligat să-și întrerupă 
studiile și căre se pomenește ab 
solut fără vreo posibilitate de 
a-și asigura existența. Adesea 
într-o situație similară ajun
geau în Romînia burghezo-moșie- 
rească și absolvenții Școlilor dc 
meserii și — mai ales — nenu- 
mărați tineri pe care foamea îi 
gonea din sat în spre oraș. Da, 
noi ăștia mai în vîrstă, care 
ne-am petrecut tinerețele în Ro- 
mînia burghezo-moșierească, nu 
vom uita niciodată chipul supt, 
galben, verzui, cu ochii scăpă- 
rind a disperare al tînărului a- 
juns șomer fără să fi fost vreo
dată muncitor. Desigur, toate 
acestea sînt lucruri despre care 
tineretul nostru a mai auzit, 
despre care a aflat din cronicile 
trecutului nu prea îndepărtat. 
Aceste adevăruri trebuie însă să 
ni le rememorăm mereu. E bine 
să repetăm chiar cele mai cunos
cute adevăruri. Pentru că aceste 
adevăruri sipipie și cunoscute scot 
in lumină contrastul uriaș din
tre tinerețea luminoasă de azi 
și „tinerețea fără tinerețe“ a fii
lor oaiuțyiilor pmneii în timpul 
orîi'.diti'rii burghezo-mnșierești.

In Romînia socialistă Gonsti-
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Fotoreporterul nostru a surprins un grup de copii ai muncitorilor din Bicaz în timpul unui „concert" 
de nai.

Foto: P. PAVEL
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Sîmbătă și duminică în sala de 
marmură a Casei Centrale a Ar
matei se vor desfășura lucrările 
celui de-a! 17-lea Congres al Fe
derației internaționale 
amator (F.I.R.A.), la 
participa delegați din- 
Franță, Maroc, Italia, 
nă, R. Cehoslovacă, 
mană, Spania, Belgia, 
mană și R.P. Romînă.
acestei sesiuni a Congresului la 
București Vor sosi președintele 
(F.I.R.A.), Rene Crabos (Franța) 
și secretarul general al F.I.R.A., 
Jean Supervielle.

Sîmbătă după amiază se va 
întruni comisia tehnică pentru a 
discuta probleme de joc și arbi
traj. Apoi va avea loc o ședință

INFORMAȚII
Miercuri diipă-amiază a sosit 

în Capitală o delegație japoneză 
în frunte cu dl. Kitamura Toku- 
taro, președintele Asociației pentru 
sprijinirea dezvoltării comerțului 
Japoniei cu Uniunea Sovietică și 
țaiile din Europa răsăriteană, 
membru îh parlamentul japonez. 
Din delegație mai fac pafte d-nii 
Kesaichi Ito, vicepreședinte al A- 
sociației japoneze pentru promova- iponeze pentru prorr 
rea comerțului internațional, 
Ninoiniya Masaaki, secretar al A- 
sociației pentru sprijinirea dez
voltării comerțului Japoniei cu 
Un.unea Sovietică și țările din Eu
ropa răsăriteană.

tuția garantează tuturor tineri
lor dreptul la muncă, iar Parti
dul Muncitoresc Romîn și, sub 
conducerea lui, Uniunea Tinere
tului Muncitor se preocupă cu 
perseverență ca acest drept să 
fie respectat. In uzinele, fabri
cile și pe șantierele noastre toate 
condițiile sînt asigurate pentru 
ca acei care vor să se califice 
într-o meserie să o facă repede 
și cit mai bine. In acest sens ti
nerii sînt ajutați de întreaga co
lectivitate, nimeni nu este lăsat 
„să se descurce singur“ cum se 
intîmpla sub dominația burghe
ziei.

Mai mult: dreptul la muncă 
se împletește din nou cu drep
tul la învățătură. Prin grija 
partidului și a guvernului a fost 
creat în țara noastră un sistem 
larg de școli serale și fără frec
vență care asigură tuturor celo' 
care muncesc posibilitatea de a 
învăța și de a-și ridica, mereu 
calificarea. Nu de mult o hotă- 
rîre specială a C.G. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri a re
glementat din nou acest învăță- 
mînt cu scopul creării unor con
diții șî mai favorabile de , stu
diu pentru muncitorii din fabrici, 
șantiere și de pe ogoare.

Aniversarea Constituției R.P.R. 
care, printre alte cbfzriri ale 
luptei revoluționare, garantează 
și dreptul la muncă și la învăță
tură — ne oferă prib-jil să ză
bovim din nou asupra unor as
pecte ale vieții tineretului. Da 1 

V'G-

u

a Comitetului executiv al federa
ției. Duminică congresul va dis
cuta probleme privind modificarea 
regulamentului de joc, propunerea 
Federației Romîne de rugbi de a 
se include jocul de rugbi ca dis
ciplină în Cadrul 
pice, și altele.

★
După terminarea 

linealelor" echipa

jocurilor olim-

„Turneului con- 
masculină de 

volei a R.P. Romîne a întîlnit în 
orașul Villeurbanne selecționata 
Franței. Prestînd un joc remarca
bil, voleibaliștii 
nut victoria cu 
15-5). Cei mai 
echipei romîne 
Fieraru.

ronuni au obți- 
3-0 (15-10, 15-5,
buni jucători ai 

au fost Roman și

(Agerpres)

aeroportul Băriea- 
fost salutați de

La sosire, pe 
sa, oaspeții au 
ing. Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. Romî
ne, prof. univ. Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii romine de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, deputat în Marea Adunare 
Națională, și dr. Titus Cristurea. 
nu, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț a R. P. Romine.

★
.Membrii unor delegații străine 

care au participat la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 500 de 
ani de existență documentară a o- 
rașului București, au vizitat 
miercuri localitățile balneare de pe 
litoralul Mării Negre.

In cursul dtipă-amiezii, oaspeții 
Străini au vizitat orașul Tulcea și 
Delta Dunării.

★
Patticipanții la lucrările Coloc

viului internațional de civilizații, 
literaturi și limbi romanice, care 
s-au încheiat zilele trecute, au fă
cut o călătorie pc litoral. Ei au vi
zitat orașul Constanța, stațiunile 
balneare Mamaia, Eforie, Vasile 
Roaită, Mangalia, precum și gos
podăria agricolă de stat Murfatlar.

Miercuri dimineața oaspeții stră
ini s.au înapoiat în Capitală.

★
Miercuri, Sanjîin Bata, președin

tele Comitetului executiv al hura- 
lului orașului Ulan Bator, și Da- 
laitai Purevsuren, șeful biroului de 
înfrumusețare a orașului (R. P. 
Mongolă), care au participat la 
sărbătorirea a 500 de ani de exis
tență documentară a orașului 
București, au vizitat raionul de 
partid Grivița Roșie și Sfatul 
Popular al aceluiași raion.

Oaspeții străini au vizitat apoi 
Palatul Pionierilor.

Tinerii de azi nu cunosc, n-au 
cum să cunoască aspectele tra
gice, care întunecau existența ti
neretului în Romînia de ieri. Ti
nerii de azi n-au dc ce să-și ri
sipească energiile în căutarea de 
lucru, în solicitări umilitoare și 
rivalități degradante pentru dem-' 
nitatea omului. Ei au posibilita
tea să se dedice — fără opre
liști — preocupărilor principale : 
muncii și învățăturii. Mai mult: 
și mutica și învățătura Sînt ast
fel organizate în sbcifetatea so
cialistă (Constituția pe care o 
aniversării garantează printre 
altele și dreptul la odihhă), în
eît tot mai mult timp rămîne ti
nerilor pentru a-1 îrichjna și ai
lor forme de afirmare ă energii
lor creatoare : inovațiilor, cerce
tărilor științifice, artei, literatu
rii.. Gît de plină e astăzi Viața 
tineretului îri comparație cu Ceea 
ce a fost atunci cînd pe aceste 
meleaguri dominau moșierii și 
capitaliștii 1 Nimic nu împiedică 
astăzi pe cei tineri să îndrăz
nească să viseze, să pornească 
ia asaltul celor mai grele fortă
rețe ale geniului uman... Toc
mai de aceea patria așteaptă 
atît de mult de la tineret. A 7-a 
aniversare a Constituției R.P.R. 
se profilează astfel — în viața 
lineretiiltii — ca un nou prilej 
de mobilizare a forțelor avînțate 
pentru a da patriei și cauzei so
cialiste cit mai mult, mereu mai 
mult 1

h'

In Adunarea Generala a O.N.U.

ft

ir *

F
it

îost aprobată în unanimitate 
includerea pe ordinea de zi 

a propunerilor sovietice 
cu privire la dezarmare

NEW YORK 23 (Agerpres). — In ședința plenară din 22 sep
tembrie a Adunării Geuerale a O.N.U. a fost examinată recomanda
rea Comitetului general de a se include pe ordin:'» de zi a celei 
de.a 14-a sesiuni a Adunării Generale propunerile guvernului so. 
vietic „cu privire la dezarmarea generală și totală“. Adunarea Ge
nerală a hotărît în Unanimitate ca această problemă să fie inclusă pe 
ordinea de zi a sesiunii ca punct desinestătător și să fie trimisă 
spre examinare Comitetului Politic.

A fost adoptată de asemenea hotărirea ca cea de-a 14-a sesiune 
a Adunăm Generale a O.N.U. să ia sfirșit la 5 decembrie 1959.

Herter: Programul sovietic 
de dezarmare totală impune o studiere 

extrem de atentași amănunțită
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de.Miercuri dimineața, membrii 
legației grupului parlamentar fran
cez pentru relații de prietenie 
Franța-Rominia în frunte cu vice
președintele Adunării Naționale 
Franceze, Eugene van der Me- 
ersci), însoțiți de deputății Marii 
Adunări Naționale acad. prof. dr. 
Grigore Benetato și Gabriela Ber- 
nachi, au părăsit Capitala cu avip- 
miț plecînd pentru două zile pe li- 
'oial. La Constanța, oaspeții, au 
fost intîmpinați de președintele 
Sfatului Popular al orașului Con
stanța, Tudose Vasiliu, de alți 
i'or.ducători ai organelor locale ale 
n-iierii de stat și deputați din lo
calitate.

Parlamentarii francezi au vizi
tat muzeul de arheologie din Con
stanța, acvariu, șantierul de săpă
turi arheologice dm centrul ora
șului, noul stadion, precum și sta
țiune i experimentală viticolă Mur- 
fatlar.

Vești din R P. Chineză
Autoturismul „Hunți"

Colectivul uzinei de automo. 
bile din Cianciung, prima din 
R.P. Chineză, intîmpină cea 
de-a zecea aniversare a Repu
blicii Populare Chineze cu noi 
succese in muncă. S-a trecut la 
fabricarea in serie a autoturis
melor ,JHunfi” (Steagul Roșu). 
Autoturismul „Hunți” are un 
motor cu o putere de 210 C-P. 
și dezvoltă o viteză de 160 km./ 
oră.

Noi școli medii 
tehnice Io Șanhai
Anul acesta s-au deschis la 

Șanhai nouă școli medii tehnice 
noi dintre care opt sînt specia
lizate în industrie, știință ți 
tehnologie. Peste 7.000 de ab
solvenți ai școlilor medii teh
nice din Șanhai au plecat vara 
aceasta să lucreze în fabrici, pe 
ogoare, în spitale, după nevoile 
țării și aplicațiile lor. Șan-, 
haiul dispune acum de 94 de 
școli medii tehnice care pregă
tesc specialiști în industrie, a- 
gricultură, transporturi și comu
nicații, știință și tehnologie, fi
nanțe și economie, ocrotirea să
nătății și artă. Anul acesta ele 
vor fi frecventate de peste 
14.000 de elevi. Aproximativ 60 
la sută dintre aceștia sînt mun
citori și țărani sau fii de mun
citori și țărani. Școlile care 
pregătesc cadre pentru indus
trie și agricultură lucrează în 
strinsă legătură cu fabricile ți 
cooperativele agricole.
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Exteriorul stadionului muncitoresc din Pekin, recent construit. Foto: CHINA NOUA
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TELEGRAME EXTERNE

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite ;

La 22 septembrie, la dejunul o- 
ferit de Asociația corespondenților 
de pe lingă O.N.U. a luat cuvin- 
tul secretarul de stat al S.U.A., 
Herter.

Cuvintarea d-lui Hrușciov, a de
clarat Herter, în care acesta a 
prezentat programul dezarmării 
totale pînă la nivelul forțelor ne
cesare asigurării securității inter
ne, impune o studiere extrem de a- 
tei'ti ș‘ amănunțită. In această 
privință el s-a referit la o proble
mă care ne interesează pe noi toți. 
El se referă la o problemă căreia 
noi toți trebuie să.i acordăm o 
foarte mare atenție. Aceasta este 
o problemă de o importanță vitală 
nu numai pentru țările care sînt 
bine înarmate și foarte puter
nice, dar și pentru toate țările mal 
mici.

Herter a subliniat în continuare 
că în cuvintarea lui N. S. Hruș
ciov este oglindită convingerea 
larg răspîndită că dacă- această 
propunere ar li practic realizabilă 
și dacă ar fi asigurată înfăptuirea 
ei, dezarmarea despre care a vor
bit dl. Hrușciov este de dorit în 
cel mai înalt grad pentru omenire. 
Din acest punct de vedere această 
propunere trebuie studiată cu toa
tă seriozitatea,

Piedica principală pentru orice 
plan de dezarmare de o asemenea 
amploare ca planul d-lui Hrușciov, 
a spus în continuare Herter, este 
problema controlului.

A doua problemă care trebuie 
studiată foarte atent este o pro
blemă care nu a fost amintită de
loc în această cuvîntare. Ea con
stă în următoarele: să presupu
nem că în toate țările se poate 
junge la starea amintită de el

a-
Ș*

Tot mai multi 
cititori
datelor Direcției or
de stat pentru des- 

șu-

Potrivit 
ganizației 
facerea cărților, „Sinhua 
dian“ de la Șanhai, vînzarea 
cărților a sporit în acest oraș 
în 1958 cu 70 la sută față de 
anul 1957. Astfel, fiecărui lo
cuitor al Șanhaiului i-a reve 
nit în medie anul trecut nouă 
cărți noii Peste o jumătate de 
milion de oameni a luat anul 
trecut parte la mișcarea de 
lectură a cărților pentru me
dalia „Lu Sin“ și peste 300.000 
persoane la mișcarea de lec
tură a cărților pentru meda 
iia „Cravata roșie".

Bibliotecile Șanhaiului au 
numărat anul trecut peste 
3.400.000 cititori, aproape de 
patru ori mai mulți că în a- 
nul 1957.

Pe străzile Șanhaiului poți 
vedea foarte adesea astăzi 
tind ziare pe oamenii ce 
crează pe trăsuri-biciclete. 
consacră lecturii orele lor 
bere. Unul dintre ei, Țian 
Țin-kui a citit anul trecut pe
ste 50 cărți. Lucrătorii de la 
biblioteca întrejirinddrîi cons
tructoare de mașini „Dălun" 
vizitează adesea secțiile, pen
tru a afla ce fel de cărți ar 
dofi să citească muncitorii. 
Iar atunci cînd află că un 
muncitor șe ocupă de invenții, 
nu se întîmplă să nu-1 ajute 
cu literatură corespunzătoare. 
Un asemenea procedeu stimu
lează năzuința muncitorilor 
spre inovații tehnice.

(Agerpres)

ci- 
Iu- 
Ei 
li-

e-anume ca toți să aibă numai 
fective de forțe armate și nivelul 
de înarmare necesar asigurării 
securității interne. Dar ce forță, 
în afară de cea morală, putem fo
losi pentru a menține pacea între 
națiuni care neținînd seama de 
dezarmare vor voi totuși să în. 
ceapă războiul cu alții fie înar 
mâți numai cu cuțite ? Vom crea 
oare vreo formă de trupe interna
ționale de poliție care să fie sufi
cient de puternice și să fie subor
donate unei conduceri controlate 
asupra căreia să se ajungă la un 
acord între țările întregii lumi și 
care să fie destul de eficiente pen
tru menținerea păcii în întreaga 
lume ?

Iată problemele care, după păre. 
rea mea, nu trebuie privite eu scep
ticism sau ușurință. M-au supărat 
oarecum aceia care pur și simplu 
au respins propunerile lui Hruș. 
ciov considerîndu-le drept propa
gandă. Tn ce pfivșsc unele detalii 
ale acestor propuneri putem fi 
sceptici dar ele reprezintă o încer
care a omenirii de a realiza un a- 
cord asupra cei puțin a uneia din 
principalele probleme care stau în 
țața lumii, problema care repre* 
ztntă o primejdie pentru întreaga 
omenire.

Mari greve în Argentina
BUENOS A1RES 23 (Agerpres). 

— După cum relatează agenția U- 
nited Press International, în noap
tea de 22—23 septembrie peste un 
milion de muncitori din industria 
metalurgică, textilă, de construc
ții. din prelucrarea lemnului și a 
cauciucului airt Argentina, au de
clarat o grevă generală de 48 
de o te.

Potrivit agenției Associated 
Press, Ia această grevă generală 
declanșată în noaptea de 22—23 
septembrie participă aprape 100 de 
sindicate.

Autoritățile polițienești, 
agenția Associated Press, 
fectuat arestări în rîndul conducă
torilor muncitorilor

relevă 
au e.

ăflați în gre-

MOSCOVA . - 
rimentală a Uzinei 
„Lihaciov" din Moscova se des
fășoară lucrările de restaurare a 
turismului cu care mergea Vladi- 
mir Ilici Lenin. Piesele de automo
bil, care cu prilejul reparațiilor au 
fost înlocuite, sînt reconstituite de 
muncitorii acestei uzine.

PHENIAN. — După cum anun
ță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, în întreaga R.P.D. Co
reeană, au loc mitinguri de masă 
la care oamenii muncii protestează 
cu hotărire împotriva manevrelor 
autorităților japoneze care împie
dică pe diferite căi începerea ac
țiunii de repatriere a cetățenilor 
Coreeni ddmidiliați în Japonia.

PHENIAN - Cabinetul de Mi- 
riîștrf al R.P.D. Coreene a hotărît 
să acorde ajutor celor 633.000 de 
persoane din Coreea de sud care 
au avut de suferit de pe urma tai
funului. S-a hotarît să se trimită 
sinistraților 4.500 tone de orez, 
910.000 metri țesături, 100.000 pe
rechi încălțăminte, 100.000 de saci 
cu ciment, 5.000 metri cubi de 
lemn dc construcție. Guvernul 
R.P.D. Coreene declară de aseme-

In secția expe- 
de automobile

Problema reprezentării
Chinei în O.N.U. 
nu a fost înscrisă 
pe ordinea de zi

• r
NEW YORK 23 (Agerpres). —î 

Cqrespoflidență specială. Marți A- 
dunareaf Gtineralà a O.N.U. a 
continuat dezbaterea asupra reco
mandării Comitetului general de 
respingere a cérerii indiei de a 
se include pe ordinea de zi a se
siunii problema reprezentării Chi
nei în O.N.U. In două zile s-au 
succedat în Adunarea Generală 
28 de vorbitori. In ciuda dorin
ței Statelor Unite, discuția în 
Adunârea Generală a O.N.U. a 
luat o mare amploare. Faptul 
că mai mult de o treime din 
șefii delegațiilor au intervenit 
în discuție este în sine o do
vadă a însemnătății care se acor
dă problemei justei reprezentări a 
Chinei în Organizația Națiunilor 
Unite. Este demn de relevat că, 
cu excepția unor aliați ai State
lor Unite din diverse blocuri mi
litare, ceilalți reprezentanți ai ță
rilor Asiei și Africii — Nepalul, 
Afganistanul, Ghana, Indonezia, 
Irakul, R.A.U. și Ceylonul s-au 
pronunțat în favoarea discută
rii propunerii indiene, 
țările socialiste acest 
vedere a fost susținut 
landa și de Irlanda.

Ziarul „New York 
marca marți că lipsa de entu
ziasm pentru poziția Statelor 
Unite reiese din faptul că nici 
un delegat latino-american nu și-a 
înscris numele pe lista vorbitori
lor .

Discursul delegatului american 
Robertson^ cunoscut membru al 
grupului „China Lobby" și parti
zan fervent al agresiunii împo
triva R.P. Chineze, a fost o încer
care evidentă de a sufla Adunării 
Generale vîntul războiului rece.

Trecîndu-se la vot, 29 de dele
gații s-au pronunțat în favoarea 
înscrierii problemei reprezentării 
Chinei pe ordinea de zi, 9 dele
gații s-au abțintft, iar 44 au vo
tat împotrivă.

Discuția în problema reprezen
tării Chinei la O.N.U., s-a trans
format într-urt eșec moral pentru 
diplomația americană. Acesta 
este eșecul care însoțește inevita
bil abdicarea de la realitate.

Alături de 
punct de 
și de Fin

Times“ re-

vă. Numeroase unități militare au 
fost puse în stare de alarmă.

★
BUENOS A1RES 23 (Ager

pres). — La 23 septembrie, gu
vernul argetîtinean a dat instruc
țiuni procurorilor federali să cea
ră tribunalelor să proclame di
zolvarea partidului comunist și 
să retragă reprezentanților aces
tuia dreptul de a se prezenta la 
alegeri. Activitatea partidului co
munist a fost interzisă încă din 
martie 1959. Pe de altă parte, în 
cadrul represiunilor 'împotriva 
masivei mișcări greviste din țară, 
autoritățile au efectuat nume
roase arestări în fîndurile con
ducătorilor mișcării muncitorești.

nea că este oricînd dispus să pri
mească în țară pe cei care au a- 
vut de suferit de pe urma taifunu
lui.

HANOI. — Agenția Vietnameză 
de Informații a transmis memoran
dumul guvernului R. D. Vietnam 
în legătură cu încălcarea serioasă 
a acordurilor de la Geneva cu 
privire la Laos de către guvernul 
regal al Laosului, ceea ce a pus 
în primejdie pacea Indochinei și a 
Asiei de sud-est. Memorandumul 
a fost dat publicității în cadrul u- 
nei conferințe de presă care a a- 
vut loc la Hanoi.

BANGKOK- — La 22 septembrie 
s-a deschis la Bangkok conferința 
consilierilor militari ai organiza
ției agresive a tratatului Asiei de 
sud-est. La această conferință ia 
parte amiralul Felt, din partea 
Statelor Unite, vice-amiralul Paul 
Ortoli din partea Franței, precum 
și alțt comandanți militari. Scopul 
urmărit este punerea la cale a pla
nului îp vederea eventualei inter
venții a S.E.A.T.O. în Laos și a 
altor acțiuni agresive împotriva 
statelor independente din Asia.



„Să ne apropiem în acele probleme
iiîn care ne putem apropia

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la prînzul oferit
de primarul orașului San Francisco

Vii comentarii 
în presa americană

SAN FRANCISCO 23 (Ager- 
p-es). — TASS transmite cuvîn
tarea rostită de N. S. Hrușciov 
la prinzul oferit la 21 septembrie 
de primarul orașului San Fran
cisco, La prinz au participat re
prezentanți ai cercurilor de afa 
ceri din acest oraș.

Aici, în acest ținut atît de în 
depărtat de patria noastră, nu 
numai căldura soarelui ne Încăl
zește inima. Locuitorii Californiei 
ne întimpină și ne primesc cu 
prietenie AR FI DE DORIT CA 
PRIETENIA DINTRE POPOA
RELE NOASTRE SA FIE VIE 
ȘI DE NESTINS CA SOARELE 
DV. SUDIC (aplauze îndelun
gate).

Rodnice sînt pămînturile dv., 
domnilor, și minunat este orașul 
dv. San. Francisco. De țărmurile 
iltii se izbesc valurile Pacificului 
ale cărui ape scaldă și țărmurile 
Orientului îndepărtat sovietic.

Deși nu am intrat in orașul 
dv. dinspre ocean, știu că în el 
ee pătrunde prin Porțile de Aur. 
Aș vrea să mi exprim convinge
rea că nu este departe ziua cînd 
eceste Porți de Aur se vor des
chide ospitalier vaselor sovietice 
care vor aduce țn țara dv. mărfu
rile de care aveți nevoie și cînd 
vasele comerciale americane se 
vor îndrepta prin aceste porți în 
spre porturile Uniunii Sovietice 
i(ap!auze).

Cindva, și rușii, străbătînd Pa 
ciîicul au ajuns pînă în Califor
nia. Știți că și astăzi încă există 
așezări și orașe ce poartă nume 
rusești.

Ani de-a rindul vestul ameri
can avea relații comerciale cu țara 
noastră. Și numai In ultima vreme 

a fostcomerțul sovieto-american 
de fapt redus la zero.

Nu odată am mai spus că noi 
am venit în Statele Unite 
ma deschisă și cu intenții cinstite 
DORIM UN SINGUR LUCRU. 
SA TRĂIM CU DV ȘI CU ALTE 
POPOARE IN PACE SI PRIE
TENIE. Cred că stimații locuitori 
■ai Californiei care s au adunat 
aici vor împărtăși cu noi aceste 
sentimente și năzuințe, (aplauze).

Americanii care au vizitat 
(Uniunea Sovietică sosesc aici cu 
(diferite păreri despre țara noas- 
dră, despre viața ei. Toți trusă 
confirma că în țara noastră 
vintele „pace“ și „prietenie“, 
fi auzite la tot pasul. Ele 
scrise cu pietricele albe pe 
vîrnișurile căilor ferate, sînt scri
se cu flori în grădini, scuaruri și 
parcuri, sînt scrise pe zidurile ca
selor. Ele sînt sădite în inima 
fiecărui om sovietic. Și aceasta 
pentru că TOȚI OAMENII SO
VIETICI SE STRĂDUIESC CA 
PRIN MUNCA LOR PAȘNICA 
ATIT EI CIT ȘI ÎNTREAGA 
LUME SA FIE FERITA DE 
GROZĂVIILE RĂZBOIULUI. 
Știm foarte bine ce înseamnă 
războiul și cu toate că sîntem pu
ternici nu vrem ca omenirea să 
inai cunoască 
cu dezastrele 
(aplauze).

Se înțelege de la sine că cel 
mai bun mijloc de a preîntîm- 
pina războiul este de a-1 lichida 
din rădăcină, de a nimici mij
loacele de ducere a războiului.

Recent guvernul sovietic a pre
zentat în Organizația Națiunilor 
Unite propunerea „Cu privire la 
dezarmarea generală și totală și 
stabilirea controlului nelimitat“. 
Cu puțin înainte, la sfîrșitul lu
nii august, guvernul sovietic a 
hotărît să nu reia în Uniunea 
Sovietică experiențele nucleare 
dacă statele occidentale nu vor 
relua aceste experiențe.

Uniunea Sovietică va continua 
Iși de acum înainte lupta pentru 
încetarea totală a experiențelor 
cu arma nucleară, socotind a- 
ceasta ca un pas important spre 
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și spre înlăturarea primej
diei care amenință viața și sănă
tatea milioanelor de oameni.

Toți înțeleg bine că nu numai 
rezolvarea acestor probleme are 
o importanță esențială pentru 
[menținerea păcii. Existența unor 
rămășițe ale celui de-al doilea 
război mondial conține de aseme. 
nea primejdia izbucnirii unui 
nou război. De aceea și această 
problemă își cere rezolvarea.

Propunînd încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, pornind de 
Ia faptul existentei celor două 
state germane, nu căutăm să ob
ținem nici un fel de avantaje u- 
niiaterale, sau vreun cîștig pen
tru noi.

Nu voi intra în amănunte. Noi 
am mai avut și vom mai avea 
convorbiri sincere cu președinț
ie S.U.A., dl. D. Eisenhower, a- 
supra multor probleme. Am dori 
să sperăm că în urma convorbiri, 
lor noastre, cele două părți se 
vor apropia considerabil de re
zolvarea problemelor internațio
nale urgente, i 
instanță, ar 
păcii generale 
poarelor.

Pentru a se 
Ia o rezolvare 
lor arzătoare, 
orice idee preconcepută și 
de bunăvoință. Oamenii sovietici 
abordează în acest fel toate proj 
blemele care ne separă. Vrem să 
vă înțelegem mai bine să înțe
legem mobilurile dv. Dar este ne
voie de reciprocitate. Și dv. 
buie să ne înteleget’ bine ne 
mobilurile noastre. Uniunea 
vietică nu încearcă să obțină 
■un fel de avantaje pentru
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DORIM UN SINGUR LUCRU: 
CA NICĂIERI PE PAMINT RĂZ
BOIUL SA NU MAI AMENIN
ȚE PE NIMENI.
ungite).

De fapt mi-am 
vîntarea pe care 
pentru o adunare 
zentativă și aleasă. Dar dacă nu 
veți obiecta aș dori să moi spun 
ceva. Simt nevoia să vă împăr
tășesc impresiile mele de astăzi, 
(aplauze).
t Mulțumesc lucrătorilor sindica

tului muncitorilor portuari, pre
cum șr proprietarilor sau antre
prenorilor (nu știu cum se nu
mesc la dv.), care organizează 
transporturile, pentru invitația 
de a-i vizita. Mi-a făcut plăcere 
convorbirea prietenească pe care 
am avut-o la consiliul acestui 
sindicat. Multă vreme nu voi uita 
această frumoasă zi. Am primit 
un obiect la San Francisco: un 
muncitor mi-a dăruit șapca lui. 
iar eu în semn de recunoștință 
i-am oferit în dar pălăria mea 
sovi.'tică. (animație, aplauze). 
Pentru mine aceasta va constitui 
o amintire plăcută de la San 
Francisco (aplauze).

In timp ce împreună cu dl. 
Lodge străbateam in automobil 
admirabilele șosele pe care le-ați 
construit, am fost foarte bucuros 
să-i văd pe oamenii ce ne ieșeau 
în cale.

Ei ne ieșeau tn cale poate în- 
timplător, sau poate într-adins ca 
să vadă omul ce a venit la ei de 
pe'-te mări și care este un comu
nist convins, primul ministru al 
Marii Uniuni Sovietice. Pe chi
purile acestor oameni am văzut 
zîmbete, expresia unor sentimente 
calde, prietenești, (aplauze).

O mare satisfacție mi-a oferit 
vizitarea uzinei de mașini de cal
culat unde am fost primiți cu 
foarte multă căldură. Am văzut 
mașinile dv. de calculat, dv. nu 
le-ați văzut pe ale noastre. Poate 
că mașinile noastre sint mai 
bune. Deocamdată producția ma
șinilor de calculat este ținută în 
secret, dar cred că nu va trece 
mult timp și de aceste secrete se 
vor putea folosi toți cei cărora 
le vor fi de folos, (animație în 
sală, aplauze).

Locuitorii orașului San Franci
sco ne-au fermecat. M-am Simțit 
in mijlocul unor oameni cu sen
timente prietenești care au ace
leași gînduri ca și popoarele 
Uniunii Sovietice I Drept con
firmare a acestui fapt vă pot re
lata următoarele: Cînd vizitam 
orașul automobilul s-a oprit 
tîmplător în fața unei case 
întrebat pe o femeie simplă, 
se afla alături de noi, ce ar 
ea, care sînt dorințele ei ? 
mi-a răspuns : Nu am decît 
singură dorință, să fie pace 
pămînt, să nu fie război, 
că ea a exprimat gindurile — 
dorința tuturor oamenilor adulți, 
femei, bărbați, copii, pentru că 
pacea este în inima și pe buzele 
fiecăruia atît la noi in Uniunea 
Sovietică, cit și la dv. în Statele 
Unite ale Americii. TOATE PO
POARELE LUMII 
PACE (aplauze).

Principalul lucru pe 
buie să-1 căutăm acum 
problemele în care părerile noas
tre diferă. Ele ni s-au oprit tu
turor într-atît în gît. îneît nu le 
putem scoate. Trebuie să căutăm 
ceea ce ne apropie, pentru ca pe 
această bază să ne întemeiem re
lațiile. să luptăm pentru îmbună
tățirea înțelegerii reciproce. SA 
NE APROPIEM IN ACELE

(aplauze pre-

terminat cu- 
am pregătit-o 
atît de repre-
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care 
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care tre
mi sint

PROBLEME IN CARE NE PU
TEM APROPIA.

Noi năzuim să construim o so
cietate comunistă bazată pe cele 
mai înalte idealuri. Comunismul 
este deocamdată nu ziua de azi, 
ci ziua de miine. Dar noi ii cons
truim deja. NOI CONSTRUIM O 
SOCIETATE IN CARE OMUL II 
ESTE OMULUI PRIETEN, IN 
CARE NU EXISTA VRAJBA, IN 
CARE NU SE VA VARSA SIN- 
GE, IN CARE TOȚI OAMENII 
VOR FI EGALI. Aceste înalte 
idealuri general umane trebuie să 
fie pe înțelesul nu numai al co
muniștilor, ci și al oamenilor cre
dincioși. Ei trebuie să-și aminteas
că din Biblie preceptul : iubește pe 
aproapele tău și altele.

Nu-i judecați pe oamenii sovie
tici, pe comuniști numai după pe
rioada războiului civil. Războiul 
civil a fost impus poporului nostru 
și el a fost nevoit sa dea o ri
posta dușmanilor săi. Strămoșii 
dv., americani, au dus și ei un 
crlncen război civil cind nordul 
lupta împotriva sudului șt s-au 
ucis unii pe ceilalți in acest răz
boi. Cei mai 
voastră au luptat 
democratice ăl căror promotor a 
fost Lincoln și au învins.

NOI LUPTAM IN PREZENT 
PENTRU COMUNISM 
N1ND DE LA CELE MAI 
ÎNDEMNURI UMANE.
cern această luptă nu cu arme ci 
cu cuvinte, cu mijloace pașnice, 
cu munca noastră. Cei care nu do. 
resc să se ralieze convingerilor 
noastre, să rărnină pe pozițiile 
lor. Noi ii înțelegem pe oamenii 
care își respecta orînduirea 
(aplauze).

Consider de datoria mea să spun 
aici, la San Francisco, citeva cu
vinte despre orașul și 
menii din orașul vecin 
Los Angeles (veselie, 
Vreau sa spun lucruri 
pre acești oameni.

Sîntem mulțumiți de 
cu populația din Los Angeles. Dar 
acolo s-a petrecut o intiniplare ne
prevăzută : Mi s.a spus că pe 
cind mergeam prin oraș, în fața 
noastră se afla mașina șefului po
liției. Un" individ, fie din cauză 
că avea prea multe roșii, fie că 
avea prea puțină minte, a aruncat 
o roșie, poate chiar o roșie bună, 
nimerind în această mașină (ve. 
selie, animație). Atunci șeful po
liției și-a arătat puterea și ne-a 
lipsit de plăcerea de a vedea lu
mea de basm din Disneyland, a 
cărei vizitare era prevăzută in 
program, (risete in sală, aplauze).

Mulțumesc șefului poliției pen
tru grija de care a dat dovadă 
față de mine, dar cred că a fost 
mult prea zelos. Trebuia să se 
procedeze cu mai mult calm. 
Sînt convins că dacă ne-am fi 
dus la Disneyland, acolo nu s-ar 
fi petrecut nimic rău.

Acum aș vrea să spun citeva cu. 
vinte în apărarea, și dacă nu în 
apărarea, atunci in favoarea pri
marului orașului Los Angeles (a- 
nimație în sală). Cînd am sosit la 
Los Angeles, primarul orașului și 
familia sa ne-au intimpinat cor
dial. El are o soție foarte drăgu
ță și fete admirabile. Iată însă că 
în timpul prînzului el a rostit un 
discurs nu tocmai reușit. Există și 
discursuri nereușite. Probabil că 
mulți dintre cei prezenți aici au 
rostit nu odată discursuri. Spune- 
ți-mi sincer, domnilor, ați [ost în
totdeauna mulțumiți de discursuri, 
le dv. ? Mie, de pildă, mi se In- 
tîmplă să nu fiu mulțumit întot-

buni oameni din țara 
pentru ideile

POR- 
NOB1LE 
Noi du-

despre oa- 
cu dv. — 
animație), 
bune des.

întîlnir ile

deauna de cuvîntările mele. O ase. 
menea intîmplare s-a petrecut și 
cu primarul orașului Los Angeles. 
Așa dar, sa găsim în inimile noas
tre indulgența pentru el, deoarece, 
așa cum spun credincioșii, trebuie 
să iertăm greșelile aproapelui, cu 
atît mai mult, dacă el le recunoaș
te (animație in sală). Cred că tre
buie să urmăm acest obicei bun 
și să considerăm că incidentul ne
plăcut care s-a petrecut acolo n-a 
fost pornit din inimă sau din ra
țiune, ci a fost o simpla iuimipia- 
re. Să considerăm incidentul în
chis. (aplauze). Am stat de vorbă 
amical cu primarul Los Angeles- 
uliii înainte ea el să-și fi rostit 
discursul și în timpul acestei con
vorbiri l-am invitat pe primar să 
viziteze Moscova împreună cu so
ția șj fiicele sale. Vreau să spun de 
la această tribună că aceasta invi
tație rămîne in vigoare, că-1 vom 
intîmpina cu ospitalitate la Mos
cova pe primarul Los Angeles-ului 
și familia sa și n-o să facem nici 
o aluzie la discursul său: nereușit.

V-ași invita cu plăcere și pe dv. 
la Moscova, domnule Cristoplier, 
dar nu știu dacă invitația mea va 
fi sau nu in folosul dv. la apro
piatele alegeri. Pentru mine aceas
ta este o problemă foarte compli
cată. De aceea, adresăm tuturor 
celor prezenți aici, tuturor locui
torilor minunatului, înfloritului și 
însoritului oraș San Francisco in
vitația . POFTIȚI LA NOI IN U- 
N1UNEA SOVIETICA, VENIȚ1 IN 
MOSCOVA NOASTRA, VOAL FI 
BUCUROȘI (aplauze furtunoase).

Noi avem un proverb: „Cel ce 
Rusia n-a văzut, nici lumea n-a 
cunoscut 1“. Să vedeți țara noas. 
tră, poate că și ea vă va place 
(aplauze furtunoase).

Ingăduiți-mi sa-mi exprim spe
ranța că vizita noastră în Statele 
Unit:, întilnirile noastre cu repre
zentanții cercurilor de afaceri și 
ai vieții publice americane vor fi 
de folos, vor contribui la apropie
rea țărilor noastre, și, prin urma
re, vor ajuta să se ajungă mai re
pede la hotăriri reciproc accepta
bile in interesul întăririi păcii si 
prieteniei intre popoare. Vă mul
țumesc domnilor pentru atenția a- 
cordată. (aplauze furtunoase. Toa
tă lumea se ridică în picioare, acla
mații aprobative).

La sfîrșitul recepției dl. Cristop- 
her, primarul orașului San Fran
cisco, a oferit in dar lui N. S. 
Hrușciov un ciocănel din rnahon cu 
care președintele conduce ședința. 
Mulțumind pentru dar, N. S. Hruș. 
ciov a spus :

— In țara noastră nu se obiș
nuiește ca la adunări sau ședințe 
oficiale să se folosească asemenea 
ciocănele. Așa că nu știu unde-1 
voi putea folosi.

Aș vrea ea prima lovitură a a. 
cestui ciocănel să consfințească în
țelegerea dintre mine și președin
tele S.U.A., dl. Eisenhower cu pri
vire la semnarea unui acord de 
pace, neagresiune și colaborare, 
iar mai bine, a unui acord de 
prietenie între țările noastre. A- 
ceasta ar fi foarte util atît pentru 
popoarele țărilor noastre, cît ■ și 
pentru întărirea păcii in întreaga 
lume (aplauze furtunoase, prelun
gite).

Ar fi bine de asemenea să fie 
realizat un acord în problema dez
armării pentru ca cursa înarmă
rilor să înceteze pentru totdeauna, 
pentru ca oamenii să nu fie ame
nințați de război, pentru ca ei să 
poată trăi în pace și prietenie.

Domnilor, ași fi omul cel mai fe. 
ricit dacă acest lucru s-ar realiza 1 
(aplauze furtunoase, prelungite).

(Sublinierile aparțin redacției)

DES MOINES 23 (Agerpres). 
—Corespondență specială : Astăzi 
este a 9-a zi a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite. Se a- 
propie de sfîrșit și lista orașelor 
pe care înaltul oaspete urmează 
să le viziteze.

Pentru viața agitată americană 
în care nici măcar reclama sus
ținută nu poate menține la or
dinea zilei „un subiect“, cele nouă 
zile care au trecut dezmint acest 
obicei intrat in tradiție. Opinia 
publică americană urmărește cu 
atenția concentrată vizita șefului 
guvernului sovietic și acordă o 
însemnătate deosebită viitoarelor 
tratative de la Câmp David. „Cei 
mai mulți dintre americanii sim
pli, scrie în ultimul său număr 
revista „News.veek“, par să fie 
bucuroși că au posibilitatea să 
vadă și să afle mai multe des
pre cea mai puternică lume co
munistă“, In aceste zile. în pa
ginile presei americane, tn coies- 
pondențele diferitelor agenții, se 
înmulțesc relatările despre vizita 
oaspetelui sovietic și primirea de 
care se bucură in rindul poporu
lui american vizita lui N. S. 
Hrușciov, ca și comentariile re
feritoare la politica externă a 
Uniunii Sovietice și la obiectivele 
de pace ale U.R.S.S. Nu numai 
ziarele centrale alocă zilnic pa
gini întregi acestui eveniment, dar 
un număr fără precedent de zia
re locale publică textele integrale 
ale cuvîntărilor lui N. 
ciov și comentarii pe 
vizitei conducătorului

S. Hruș- 
marginea 

sovietic.

-------------- ,

Atenta lumii întregi 
este îndreptată 

spre importantul 
eveniment

„Hrușciov a sosit, scrie ziarul 
italian „ÎL PAESE“, pentru a pro
pune poporului american o pace e- 
ternă. Poporul american arată că 
el înțelege acest lucru și îl aplau
dă pe Hrușciov, îi zîmbește, cau
tă să se apropie tot mai mult de 
el, vrea să-l vadă, să-l atingă. 
Americanii *’ *" -------- ~~
propunerile 
lui Hrușciov 
tuale, dar și

și-au dat seama 
de dezarmare 
sînt nu numai 

realizabile“.
★

Intr-o cuvintare rostită în fața 
membrilor circumscripției electora
le din Woodford, W. CHURCH1LL 
a declarat că „este de dorit o con
ferință la nivel înalt fie că ar duce 
la încheierea unor acorduri con
crete, fie că nu, deoarece întilniri- 
le dintre șefii de stat nu pot decit 
să facă să crească șansele păcii“.

★
Președintele TITO a
„In prezent întreaga 

află într-o așteptare 
însuflețire. Tovarășul 
președintele, guvernului 
a fost invitat și 
tr-o vizită în America. Am 
salutat cu bucurie această vizită 
pentru că ne-am dat seama de. 
importanța ei, ne-am dat seama 
că se va produce 
titură în relațiile 
adică în „războiul

★
Fără îndoială 

furtunoase adresate primului mi
nistru sovietic după ce el și-a 
rostit cuvîntarea la Organizația 
Națiunilor Unite, scrie ziarul vest- 
germau „D1E WELT“, au constituit 
pentru Bonn un adevărat șoc . Mo
tivul nu este greu de înțeles. 
Este evident că propunerile sovie

tice cu privire la dezarmare, care 
reprezintă un pas hotâritor pe ca. 
lea spre destinderea încordării in
ternaționale sînt de natură să de
joace planurile Bonn-ului

ca 
ale 
ac-

declarat: 
lume se 

plina de 
Hrușciov, 

sovietic, 
i a plecat în- 
America.

o anumita co- 
internaționale, 

rece“.

că aplauzele

Ziarul „Post Dispatch“ într-un 
articol de fond pub’icat la 23 
septembrie scrie că In cursul 
Îndeplinirii misiunii sale, Nikita 
Hrușciov a produs fără îndoială 
o puternică impresie.

Este foarte important, scrie !n 
continuare „Post Dispatch", ca 
conducătorii S.U.A. și celorlalte 
țări occidentale să accepte cu a- 
ceeași hotărire trecerea relațiilor 
internaționale pe un făgaș nou. 
„In primul rînd, scrie „Post Dis
patch“, Hrușciov i-a impresionat 
pe americani prin cuvîntarea sa 
la O.N.U. in problema dezarma 
rii, întrucit această cuvintare a 
fost atit de îndrăzneață și com
pletă incit îți tăia răsuflarea. Ire- 
buie să se răspundă de urgență 
la propunerea de a se distruge 
necondiționat toate mijloacele de 
ducere a războiului și de a se 
lichida instituțiile militare. In cu
vîntarea sa domnul Hrușciov a 
exprimat dorințele cele mai pro
funde ale tuturor popoarelor".

In al doilea rind, scrie in con
tinuare „Post Dispatch", N. S. 
Hrușciov i a impresionat pe ame
ricani prin aceea că a reușit să-i 
convingă că are o încredere pli
nă de pasiune în vi forul țării 
sale și al sistemului ei social... 
El aduce dovezi temeinice ca 
sistemul sovietic funcționează di i 
plin, iar victoriile repurtate de a- 
cest sistem datorită capacității de 
a concentra eforturile in dome
niul științei și tehnicii dovedesc 
că am fost provocați in mod se 
rios la întrecere pe o perioadă 
îndelungată. Cele două forme de 
societate și cele două 
economice pot coexista...

Ziarul populației de culoare, 
„Afro-Aniet ican“ care apare la 
Baltimore, a publicat pe prima 
pagină sub titluri mari știrea că 
Mordekan Johnson, președintele 
unicei universități pentru popu
lația de culoare din S.U.A., a de
clarat la deschiderea anului uni
versitar că vizita lui N. S. Hruș
ciov oferă mari posibilități pen 
tru înlăturarea principalelor di
vergențe dintre S.U.A. și Uniunea 
Sovietică.

Ziarul „Chicago Daily News" 
a publicat articolul semnat de 
ziaristul John Knight în care se 
spune că obiecțiunile aduse vizi
tei lui N. S. Hrușciov „nu vor 
impresiona pe nimeni". Subli
niind că „premierul Hrușciw se 
află în fruntea unui stat puter
nic“, Knight scrie: „Trebuie să 
alegem între ducerea tratativelor 
in speranța că divergențele pot fi 
într o anumită măsură reglemen
tate și inevitati'itatea războiului 
între S.U.A. și Rusia. Ultima al
ternativă este susținută in inod 
confidențial de unii militariști, 
dar poporul american nu acceptă 
acest punct de vedere".

Knight subliniază că N. S. 
Hrușicov s-a dovedit a fi un pro
pagandist inteligent care folo
sește argumente convingătoare, 
fiind profund convins de justețea 
cauzei sale.

Este evident că nu se poate 
trece cu vederea nici faptul că 
dușmanii Îmbunătățir i relațiilor 
sovieto-americane acționează îm 
potriva acestei vizite. Unii dintre 
ei continuă să se cramponeze de 
politica „de pe poziții de forță“, 
alții se situează pe o poziție de 
expectativă considerînd că nu 
este momentul să acționeze des
chis. Printre ei poate fi mențio
nat liderul sindical George Mea- 
ny, a cărui ură impotriva Uniunii 
Sovietice este bine cunoscută. De 
asemenea guvernatorul statului 
Indiana, Harold Hendly, care nu 
a găsit nimic mai bun de făcut 
decît să proclame în statul său 
o „săptămînă anticomunistă".

Aceste forțe însă sînt puse în 
fața unui fapt împlinit. Poporul 
american înțelege mesajul de 
pace al cărui purtător este șeful 
guvernului sovietic.

sisteme

Calda primire făcută premierului-sovietic

(Urmare din pag. l~a)

acoperișuri. Pe diferite pancarte se 
putea citi „Bun venit în statul 
nostru“, „Să trăim și să muncim în 
pace”, „Vă salutăm Nikita Hruș
ciov”. După cum relatează presa, 
înaintea sosirii înaltului oaspete 
avusese loc chiar un concurs pen 
tru cel mai bun mesaj de salut u- 
dresat lui N. S. Hrușciov, concurs 
care a fost cîștigat de o gospodină 
din Des Moines, d-na Longer, care 
cu mîndrie își înălța modesta pan
cartă scrisă în limba rusă : „To
varășe Hrușciov, împreună pentru 
pace în lume“.

In momentul în care N. S. 
Hrușciov a coborit din automobil 
în fața hotelului au izbucnit 
aplauze care s-au prelungit mi
nute în șir. El este rugat să se 
apropie de microfon. La întreba 
rea unui corespondent dacă i-a 
plăcut primirea care i s-a făcut în 
lowa, N. S. Hrușciov răspunde că 
populația lowei l-a întîmpinat cu 
multă căldură. In cadrul aceste, 
„conferințe de presă“ improvizate 
un alt ziarist îl întreabă dacă nu 
se simte obosit în urma călătoriei 
sale. N. S. Hrușciov răspunde că 
nu are dreptul să obosească. Tre
buie folosit la maximum fiecare 
moment al vieții, care și așa est: 
destul de scurtă, pentru realizarea 
sarcinii pe care o ai. In fond a 
treia parte din viață omul doarme 
și trebuie să folosească cit mai 
bine celelalte două treimi. Intre 
bat ce l-a impresionat mai mult 
in Statele Unite, N. S. Hrușciov 
a răspuns : „Faptul că poporul

în
american, ea și poporul sovietic, 
dorește pacea“.

El a arătat în continuare că 
trecînd pe străzile orașului a 
văzut o pancartă pe care scria : 
„Nu sîntem totdeauna de acord 
cu dv., dar vă salutăm**. Acestea 
sînt cuvinte foarte rezonabile, a 
spus N. S. Hrușciov. Putem să nu 
fim de acord unul cu altul, dar 
S.U.A. și U.R.S.S. trebuie să tră
iască în pace și prietenie.

La întrebarea dacă întîlniri care 
să aibă loc anual între conducă
torii S.U.A. și U.R.S.S. ar putea 
contribui la cauza păcii, N. S. 
Hrușciov arată că întilnirile și 
convorbirile sînt mult mai utile 
decît schimbul de note care 
uneori neplăcute.

La intrarea în hotel, în 
ca și pe întregul parcurs se 
in număr mare de cetățeni 
irașului, lui 
familiei sale i-au fost 
Hori.

In cursul diipă-amiezii zilei de 
ilorți, N. S. Hrușciov și-a început 
lizita prevăzută în Des Moines. 
El urma inițial să viziteze o fa
brică a industriei alimentare fi
lială a întreprinderii „Swift and 
Eo“, întrucît însă salariații între- 
orinderii se aflau în grevă, vizita 
i fost contramandată. iar N. S. 
Hrușciov s-a îndreptat spre fabrica 
,Des Moines Parking Go“. Acea- 
ita este specializată în producția 
rrepai ațelor de carne.

După aceasta, oaspetele sovietic 
i vizitat uzina de mașini agricole 
i societății „Deere and Comp.“, 
în drum spre aceasta, mulțimea 
care aștepta în continuare trece-

SÎllt

ca re 
afla 

ai 
?»N. S. Hrușciov 

oferite

statul loro a
rea lui N. S. Hrușciov, l-a salutat 
cu același entuziasm. N. S. Hruș
ciov a vizitat uzina, a luat cu
noștință de procesul de producție.

La întoarcerea spre hotel, N. S. 
Hrușciov a făcut o scurtă vizită 
prin oraș, cu prilejul căreia popu
lația și-a manifestat in continuare 
bunele sale sentimente față de 
înaltul oaspete.

In seara aceleiași zile, în cinstea 
lui N. S. Hrușciov a fost oferit un 
dineu în sala mare a hotelului 
„Fort Des Moines“. La dineu au 
participat aproximativ 600 de per
soane. In afara gazdelor, primarul 
orașului, Charles lles, și guverna
torul statului lowa, H. 
au mai participat fostul candidat 
la postul de președinte al S.U.A 
din partea partidului democrat. A 
Stevenson, senatorul T. Martin din 
partea statului lowa și alții.

Președintele Camerei de comerț 
din Des Moines, Frank D. Pluie. 
l-a salutat in limba rusă pe N. S. 
Hrușciov și persoanele care îl în
soțesc. El i-a prezentat pe înalții 
oaspeți participanfilor la dineu 
care i-au întîmpinat cu aplauze 
furtunoase.

Luînd cuvîntul in continuare, gu_ 
vernatorul statului lowa a releva: 
faptul că statul lowa a fost iniția
torul contactelor între popoarele 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii. El a reamintit că o 
delegație de specialiști agricoli din 
Uniunea Sovietică a vizitat statul 
lowa. iar o delegație similară ame 
ricană a vizitat Uniunea Sovietică 
El a salutat ideea întrecerii în do
meniul producției agricole între 
U.R.S.S. și S.U.A.

Loveless.

Primarul orașului, arătînd ca 
N. S. Hrușciov se pronunță pentru 
întrecerea economică între U.R.SS. 
și S.U.A., a propus să aibă loc o 
întrecere intre orașul Des Moines 
și orașul sovietic Krasnodar.

După cuvîntarea rostită de re
prezentantul personal al președinte, 
lui S.U.A., H. Lodge, N. S. Hruș
ciov, întîmpinat cu căldură de 
asistență, a rostit o amplă cuvin- 
tare.

Miercuri dimineața la ora 9,00 
— ora locală, N. S. Hrușciov îm
preună cu persoanele care îl înso
țesc au plecat spre orașul Johnston 
iar apoi spre ferma de la Coon 
Rapids, proprietatea omului de 
afaceri american Garst. La pleca
rea înaltului oaspete, în fața ho
telului unde își avea reședința o- 
ficială s-a adunat ca și în ziua 
precedentă o mare mulțime de 
cetățeni ai orașului. Ei l-au salu
tat cu aceeași spontaneitate și en
tuziasm pe A. S. Hrușciov și l-au 
aplaudat îndelung.

In drumul spre ferma lui Garst 
oaspeții sovietici au trecut 
citeva localități mai mici in 
populația locală le-a făcut o 
mire călduroasă.

Pe drum, A. S. Hrușciov a 
cutat cu Roswel Gurst, care
afla in același uutomobil. despre 
culturile de cereale care se uflau 
pe marginea șoselei. Convoiul de 
mașini s-a oprit în apropierea 
unui mare lan de sorg unde oas
peții sovietici s-au interesat de 
metodele de cultivare a acestei 
plante cerealiere, despre producția 
pe care o dă și despre mijloacele 
de recoltare.

prin 
care 
pri-

dis-
se

In fața fermei, N. S. Hrușciov 
era așteptat de numeroși prieteni 
și vecini ai lui Garst, precum și 
de o mulțime de fotografi și zia
riști. Printre oaspeți se afla fostul 
candidat la președinția S.U.A. din 
partea partidului democrat. Adiat 
Stevenson. ..Arătați foarte bine, a 
spus Stevenson adresîndu-se lui 
N- S. Hrușciov. Nu aveți dreptul 
să arătați atit de bine după toate 
eforturile pe care le-ați făcut 
Ași vrea să arăt și eu atît de 
bine". A. S. Hrușciov a izbucnit 
in ris și a răspuns .- „Să ne unim 
eforturile“.

N. S. Hrușciov l-a felicitat pe 
Laureat Soth, redactor responsa
bil pentru pagina editorială a 
ziarului „Des Moines Registers 
and Tribune" pentru inițiativa din 
1955 a ziarului privitul schimbul 
de delegații agricole din S.U.A. 
și Uniunea Sovietică.

întrebat dacă este de părere că 
o întrecere între statul lowa și 
ținutul Krasnodar ar reprezentu 
o idee bună N. S. Hrușciov a răs
puns că este în favoarea acestei 
idei.

Joi dimineață oaspetele sovietic 
va pleca spre centrul industrial 
american Pittsburg (Pennsylvania) 
El va vizita o serie de întreprin
deri și va fi oaspetele unui dejun 
oferit în cinstea sa de guvernato
rul statului Pennsylvania, llavid 
Lawrence, de primarul orașului 
Pittsburg, Thomas Gallanger, și 
de decanul Universității din 
Pittsburg, dr. Edward Litchfield. 
fn după-amiaza aceleiași zile N, S. 
Hrușciov va sosi la Washington.
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Cuvîntarea ținută 
de N. S. Hrușciov 

la Camera de Comerț 
a orașului Des Moines

DES MOINES 23 (Agerpres).— 
Lutnd cuvîntul la 22 septembrie 
la Camera de Comerț a orașului 
Des Moines — capitala statului 
lowa. N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, a subliniat din 
nou hotărirea fermă a poporului 
sovietic de a apăra cauza păcii, 
de a îmbunătăți și dezvolta rela
țiile de pcetenie și colaborare 
dintre U.RSS și S.U.A. și între 
popoarele tuturor țărilor. Acesta, 
a spus . . .
lor cu privire la dezarmarea ge
nerală
Cadrul
sovietic Acesta este scopul pro 
punerii Uniunii Sovietice cu pri
vire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. După părerea 
noastră, a spus N. S. Hrușciov, 
aceste probleme nu sint de nere- 
zelvat dacă există dorința de a le 
reglementa. Pentru obținerea 
scopului celui mai nobil și de im
portanță vitală — menținerea 
păcii — toate țările trebuie să 
depună eforturi și să manifeste 
maximum de dorință. Este nece
sară colaborarea tuturor țărilor 
dm lume, și in primul rînd a 
S U.A. și U.R.S.S. pentru ca să 
urmeze incălzirea și să se to
pească definitiv gheața „războiu
lui rece“.

Salutînd populația statului 
lowa. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a arătat că 
pentru oamenii sovietici agricul
tura Statelor Unite prezintă un 
mare interes. Ar fi greșit să se 
compare in mod mecanic datele 
despre producția agricolă a ferme
lor americane și cea a colhozurilor 
socotind pe cap de locuitor.

Agricultura U.R.S.S.
se întemeiază pe baze 
opuse, a arătat N. S. 
In gospodăriile dv. 
particulare fot ce este 
din punct de vedere economic este 
lipsit de dreptul la viață și în
cetează de a mai exista. La dv. 
este în vigoare legea concurenței 
— proprie capitalismului.

La noi însă agricultura se dez
voltă pe principii socialiste. Col
hozurile sînt gospodării coopera
tive mari create tn urma unirii 
de bună voie a gospodăriilor ță
rănești. De aceea în fiecare din
tre gospodăriile noastre nu lu
crează minimul de oameni pentru 
a face față cultivării pămîntului, 
îngrijirii semănăturilor și crește
rii animalelor și păsărilor, ci toți 
.lucrătorii din colhozul respectiv. 
Doar nu se poate admite o si
tuație în care o parte din membrii

el, este scopul propuneri-

și totală prezentate în 
O.N U. de către guvernul

și S.U.A. 
diametral 
Hrușciov. 

capitaliste 
nerentabil

cooperativei să muncească, iar 
ceilalți să fie privați de dreptul 
la muncă.

N. S. Hrușciov a făcut o carac
terizare a succeselor realizate, de 
agricultura U.R.S.S. în ultimii 
cinci ani și și-a exprimat convin
gerea că și fermierii și specialiștii 
americani ar putea învăța multe 
din realizările Uniunii Sovietice 
atit în ceea ce privește practica cit 
și știința agricolă. Și la dv. există 
multe lucruri prețioase și instruc
tive, a remarcat N. S. Hrușciov. 
Succesele dv., sînt demne de lau
dă, iar experiența merită să fie 
studiată și însușită.

Referindu-se la afirmațiile unor 
adversari ai dezvoltării contacte
lor economice reciproce, în legă
tură cu o așa-zisă „primejdie a 
ofensivei economice sovietice“, 
N S, Hrușciov a declarat : Da, 
poporul nostru a lansat lozinca ) 
„Să ajungem din urmă și să de
pășim Statele Unite în ce pri
vește producția pe cap de locui
tor“. Dar oare se poate vedea 
în aceasta vreo „amenințare“ la 
adresa americanilor? Noi. de 
exemplu, nu sîntem de loc încli
nați să considerăm pe fermierii 
din lowa oameni agresivi din 
cauză că produc porumb și carne 
în cantități mai mari decît produc 
în prezent colhozurile din Rubati.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a arătat, citind o serie de fapte, 
ce perspective uriașe deschide 
dezvoltării pașnice a Uniunii So
vietice planul septenal.

Amintind că in ultimii ani 
Uniunea Sovietică a fost vizitată 
de numeroși americani, printre 
care de cunoscuți oameni de stat 
și fruntași ai vieții publice, re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri, N. S. Hrușciov a spus că ei 
au putut să se convingă personal 
de dragostea de pace a poporului 
sovietic, de faptul că el nutrește 
sentimente de prietenie față de 
poporul american. Oamenii sovie
tici, a declarat N. S. Hrușciov, 
vor ca experiența colaborării prie
tenești dintre popoarele țărilor 
noastre să fie întărită și să fie 
lărgită tot mai mult, tn intere
sul consolidării păcii în condițiile 
actuale. Cercurile de afaceri din 
țara dv. pot juca un rol impor
tant In îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-americane. a subliniat 
N. S. Hrușciov. întreaga omenire 
speră cu tărie că Uniunea Sovie
tică și Statele Unite vor aduce 
o mare contribuție la soluționarea 
problemelor fundamentale ale tim
purilor noastre, la consolidarea 
păcii.

Ședința ConsiEului de Miniștri
al R. D Germane

- A- 
comu-

BERLIN 23 (Agerpres). 
genția A D.N. a transmis 
nicatul departamentului presei de 
pe lingă președintele Consiliului 
de Miniști ai R. D. Germane, in 
care se anunță că la 21 septem
brie a.c. la Berlin a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. 
Miniștri a discutat 
lege cu privire la 
nai de 
naționale a R. D 
1959—1965. prezentat de Comite
tul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, precum și 
directivele cu privire la recon
strucția industriei. W. Ulbricht, 
prim-viceprcședinte al Consiliului 
de Miniștri, prim-secretar al C.C. al

dezvoltare

Consiliul de 
proiectul de 

planul septe- 
a economiei 
Germane pe

P.S.U.G., care a luat cuvîntul la 
ședință, a caracterizat planul 
septenal drept un plan măreț al 
asigurării păcii, al îndeplinirii 
principalei sarcini economice și 
al victoriei socialismului.

In comunicat se arată în con
tinuare că Consiliul de Miniștri 
a aprobat și a trimis spre discu
tare Camerei Populare proiectul 
de lege cu 
judecătorilor pentru tribunalele 
raionale și regionale și proiectul 
de lege care prevede modificări 
ale drapelului de stat al R D. 
Germane. Potrivit acestui proiect 
de lege, pe drapelul de stat ne- 
gru-roșu auriu al R. D. Germane 
va fi aplicată stema de stat a 
Republicii Democrate Germane.

privire la alegerea

Prezențe romînești peste hotare
LENINGRAD 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Leningrad 
s-a deschis o mare expoziție a 
operelor lui Gy Szabo Bela (R.P. 
Romînă, artist emerit, 
al Premiului de Stat. Ea 
organizată de filiala din 
grad a Uniunii asociațiilor 
tice de prietenie și legături 
rale cu țările străine și de 
din Leningrad a Uniunii Artiști
lor Plastici din RS.F.S.R. In cu 
drul expoziției sint expuse aprox,- 
mativ 150 de gravuri in lemn.

Luirul cuvîntul lu festivitalei. 
■lesc.i'derii Expoziției, criticul de 
artă Valentin Brodski din Lenin 
grad, specialist in istoria artei 
Europei apusene, a subliniat bo 
găția tematică din creația artistu
lui român, îndrăzneala rezolvări 
lor compoziționale și înalta sa 
măiestrie artistică.

*

BUDAPESTA 23 (Agerpres). - 
M.T.l. transmite: La 22 septem 
brie și-a incheiat lucrările Confe
rința de muzicologie

laureat 
a fost 
Lenin- 
sovie- 
cultu- 
filiala

de secția de lingvistică și litera
tură a Academiei de Științe a R.P. 
Lhigare, consacrată comemorării 
lui .losef Haydn. La această șe
dință, prezidată de Lamara Liva- 
nova din Moscova, muzicologul 
romb) Zeno Vaucea. maestru eme
rit al artei, a vorbit despre in
fluența lui Haydn asupra compo
zitorilor romîni din secolul al 
XlX-lea.

★
BUDAPESTA. ■— Delegația de 

•.iariști romîni care a vizitat pri
mul Tîrg internațional de mostre 
le la Brno s-a oprit pentru o zi 
la Budapesta, la invitația Uniunii 
Ziariștilor din R.P. Ungară. In 
gara Budapesta oaspeții au fost 
intimpinați de Norbert Siklosi, 
secretar general al Uniunii Zia
riștilor din R.P. Ungară. In cursul 
zilei de miercuri ziariștii romîni 
ou vizitat orașul Budapesta, mo
numentele sale istorice și cultu
rale. au participat la meciul de 
fotbal C.sepel-Ferencvaros și la un

organizată spectacol.

Plenara deschisă
BUDAPESTA - Potrivit re a 

țărilor presei, la 22 septembrie, 
la Budapesta a avut loc o p'.e 
nară deschisă a C-C al P.M.S.U. 
Plenara a examinat directivele 
cu privire la îndeplinirea celor 
mai importante sarcini ale eco 
nomiei naționale și la întocmirea 
planului cincinal al economiei

STAS 3452 52.

a C.C. al P.M.S.U.
naționale pe anii 1961-1965. Ra 
portul în această 
prezentat de tov. 
cretar al C.C. al 
letul Central, se 
nicatul cu 
inalizat I 
directive 
nimitate.

problemă a fost 
Jenö Fock, se- 

P.M S.U. Corni- 
spune in comu- 

i privire la plenară, a 
temeinic proiectul de 
și l-a adoptat în una-

t

f


