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Vești de pe șantierele 
de construcții

Vizita tovarășului
N. S. Hrușciov

in S. U. A
La Camp David au început convorbirile
dintre N. S. Hrușciov și D. Eisenhower

Montorul Filip Cojocaru de la 

întreprinderea „Electromotor" din 

Timișoara este fruntaș în produc

ție. El lucrează la montajul mo

toarelor electrice dînd lucru de 

bună calitate, depășinduși în a- 

celași timp norma zilnic cu 15—18 

la sută. Iată-1 la locul de muncă.

Foto: AGERPRES

Țăranii muncitori din comuna 
Joița, raionul Rimnicu Sărat, au 
lucrat în ultimii ani mai bine pă- 
mîntul și au obținut producții 
bune. Totuși veniturile lor n-au 
ajuns pe cele obținute de colecti
viștii din satele învecinate care 
dezvoltînd ramuri noi de producție 
și-au sporit veniturile bănești. Gos
podăria colectivă din satul înveci
nat Costieni, de exemplu, a recol
tat în acest an cîte 1900 kg. griu 
la hectar.

Rezultatele dobîndite de gospo
dăriile colective, larg popularizate 
in rîndurile țăranilor muncitori din 
comuna Joița, i-au convins de avan
tajele muncii în comun în gospo
dăria agricolă colectivă. Recent în 
această comună 169 de familii cu 
418 ha. teren au format gospodă
ria agricolă colectivă „Grivița Ro
șie“. Aceasta este a 31-a gospodărie 
colectivă din 
rat.

raionul Rimnicu Să-

( Agerpres)

Argumentele
auto
Plenara a Vl-a a C.C. al 
organele și organizațiile 
din întreprinderile ora-

După 
U.T.M., 
U.T.M. 
șului Pitești, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au acordat 
o mai mare atenție stimulării 
inițiativelor tineretului care con
tribuie la îndeplinirea planului 
de stat pe anul 1959, la sporirea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Ele s-au 
ocupat — înainte de toate — de 
extinderea unor inițiative tine
rești ca, de plidă, inițiativa tine
rilor de la „Tudor Vladimirescu“, 
cea a tinerilor reșițeni 
și-au propus să 
multe economii 
patriei noastre 
tele.

Cuprinderea 
mai mare de tineri în forme 
muncă specifice tineretului a 
cut să crească considerabil apor
tul tineretului la îndeplinirea 
plagului. Anul acesta peste 
2.400 tineri din întreprinderile o- 
rașului au fost cuprinși în 160 
brigăzi de producție ale tineretu
lui. Brigada condusă de Alexan
dru Nanu de la fabrica de încăl
țăminte „Tudor Vladimirescu", 
cele conduse de Dumitru lliescu 
și Gh. Cîrstea de la Depoul 
C.F.R. și multe altele sînt apre
ciate pentru modul conștiincios 
în care își îndeplinesc sarcinile 
de producție, pentru economiile 
pe care le obțin. E și firesc să 
fie așa. fn brigadă tinerii a- 
cordă o mai mare atenție 
ridicării permanente a califică
rii lor profesionale, fapt hotărî, 
tor în depășirea lună de lună 
a planului, în obținerea de eco-

mulțumiri
nomii. Munca în brigadă face să 
crească mult spiritul de răspun
dere al fiecărui tinăr față de 
munca proprie, exigența față de 
munca tovarășilor săi.

Munca entuziastă, hotărîtă, a 
tinerilor de a contribui cu forțe
le lor la reducerea prețului de 
cost a făcut ca tinerii de la între
prinderea textilă ,.11 Iunie", de 
pildă, să realizeze în primele opt 
luni ale anului, economii de pes-

care 
realizeze cît mai 
pentru înflorirea 
socialiste și al-

unui număr cît 
de 
fă-

In legătură cu felul 
cum se ocupă 

Comitetul orășenesc 
U.T.M. Pitești 

de traducerea în viață 
a sarcinilor 

Plenarei a Vl-a 
a C. C. a! U. T. M.

i...
se 
fi

Constructorii de pe șantierele 
noilor întreprinderi chimice ob
țin succese de seUpiă în lupta 
pentru scurtarea termenelor sta
bilite pentru darea în funcțiune 
a principalelor obiective.

★
• Stadiul lucrărilor de con

strucții și montaj al Fabricii de 
celuloză din cadrul Combinatu
lui de industrializare complexă 
a stufului de la Chișcani este 
avansat față de grafic cu peste 
o lună. Mai mult de 70 la sută 
din lucrările de zidărie ale a- 
cestei mari fabrici au și fost exe
cutate. La secția fierbătorie, unde 
au fost instalate 6 din cele 10 
fierbătoare a cîte 100 mc fie
care, se finisează în prezent aco
perișul. Realizările de pînă acum 
sînt o garanție că angajamentul 
luat de constructori și montori 
de a da în funcțiune cu trei luni 
înainte de termen acest obiectiv 
va fi îndeplinit. Lucrările de 
construcție și montaj înaintează 
în același ritm și la secția de 
regenerare, centrala termoener- 
getică și la celelalte construcții 
anexe. Tot aici s-au început lu
crările de construcție la o nouă 
fabrică — Fabrica de sodă caus
tică. Aici se va folosi un proce
deu tehnologic modern — și a- 
nume obținerea sodei caustice 
din sarea de bucătărie prin elec
troliză. Producția acestei unități 
va asigura 
rul fabricii

e In tot mai multe secții ale 
viitorului Combinat de îngrășă
minte azotoase de la Roznov se 
execută ultimele operațiuni de 
finisare a construcțiilor. Totodată 
la unele secții — cum sînt cea 
de regenerare a leșiei de sodă 
de la fabrica de amoniac — se 
montează utilajele aduse din 
U.R.S.S. Se montează de ase
menea răcitorul secției de răcire 
a azotatului de amoniu, podu
rile rulante de la secția compre
sie din corpul unificat și cel de 
la secția spălare.

Zilele acestea a început mon
tarea primului din cele patru 
turbocompresnare de la secția de 
acid azotic. Cu mult entuziasm 
se muncește și la montarea ce
lor cinci gazometre. De la în
ceputul anului și pînă acum în 
secțiile de 
natului au 
2.000 tone

din 
au

în 
de

întregime necesa- 
celuloză.

fabricație ale combi- 
fost instalate 
utilaje.

★
• Uzinele de produse sodice 

din Govora se află în preajma 
intrării în funcțiune. Primul cun- 
tor de var a fost încărcat; la 
secțiile de saramtirare și carbo- 
natare-absorție au fost terminate 
probele hidraulice, iar la secția 
calcinarn s-a terminat rodam!.

Constructorii și monturii de pe 
acest șantier au îndeplinit pla
nul producției globale pe pri
mele opt luni ale anului în pro
porție de 108 la sută, realizînd 
economii prin reducerea prețu
lui de cost în valoare de aproa
pe 2 milioane lei.

circa

WASHINGTON 25. — Trimisul 
special al Agerpres, C. RADUCA- 
NU, transmite : „Cel mai activ 
week-end”, „Vitale convorbiri în
cep astăzi“, „Poporul american și 
sovietic, întreaga omenire își în
dreaptă privirile cu speranță spre 
istorica intîlnire a celor doi oa
meni de stat”, iată numai cîteva din 
titlurile care domină paginile de 
astăzi ale ziarelor americane. În
ceputul tratativelor între șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hrușciov, și 
președintele Eisenhower în seara 
zilei de vineri sînt apreciate pre
tutindeni drept momentul culmi
nant al călătoriei lui N. S. Hruș
ciov în Statele Unite, capabil ca 
prin rezultatele sale să ducă la o 
cotitură radicală în relațiile inter
naționale.

Sosirea lui N. S. Hrușciov la 
Washington în după-amiaza zilei de 
joi a constituit un nou prilej de 
manifestare a sentimentelor de 
caldă prietenie din partea poporu
lui american. Zeci de mii de locui
tori ai Washingtonului au ieșit pe 
străzi pentru a saluta pe oaspetele 
sovietic. „Astăzi în capitală, Hruș
ciov s-n bucurat de o primire și 
mai caldă decît în ziua sosirii sale 
in Statele Unite“, scrie „New York 
Herald Tribune“. La Pittsburg, pri
marul orașului, Thomas Gallagher, 
a apreciat mulțimea răspîndită pe 
20 km. de parcurs, care l-a salutat 
pe Hrușciov, ca „cea mai numeroasă 
pe care a văzut-o vreodată“. „Oa
menii de pe stradă, îneîntați de 
temperamentul și spiritul premie
rului sovietic, au făcut inutile exa
geratele măsuri de securitate și 
l-ar dori oaspete în casele lor pro
prii pentru încă multă vreme”, 
scrie ziarul „Baltimore Sun”. Nu
meroși cititori se adresează ziare
lor cu încrederea că după călăto
ria sa Hrușciov „nu va confunda 
pe unii fabricanți de artă de prost 
gust de la Hoolywood, sau pe mer
cenarii purtători de reclame poli
tice desuete cu zecile milioane de

intîlnire a celor doi o a-

N. S. Hrușciov în vizită la ferma lui R. Garst (Statul Iowa)

La a X-a aniversare a proclamării R. P. Chineze

înfăptuiri 
ale brigăzilor utemiste 

de muncă patriotică
Recent comuna Deleni raionul 

Vaslui s-a îmbogățit cu noi con
strucții. Astfel nu de mult a fost 
terminată construcția școlii elemen 
tare de 4 ani din satul Moreni. Zi
lele trecute a fost dat în folosință 
și podul de la punctul „Parfene“, 
lung de 15 metri.

La înfăptuirea acestor realizări 
și-au adus o contribuție de seamă 
și cele 4 brigăzi utemiste de mun
că patriotică, care au prestat mii 
de ore de muncă voluntară reali
zînd economii de peste 19.000 lei. 
Ca o răsplată a muncii lor, un 
număr de 24 tineri au primit in
signa de „brigadier al muncii pa
triotice". Printre ei se numără ute
miștii Popin Constantin. Popin Eu
gen, Moftie Neculai, Țiră Ion și 
alții.

te 165.000 lei. Economii impor
tante s-au obținut și la între
prinderea „Tudor Vladimirescu“, 
Depoul C.F.R. etc.

De bunăseamă că în întreprin
derile orașului Pitești sînt mul
te brigăzi și secții de tineret care 
aduc o contribuție de seamă la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
care stau în fața întreprinderi
lor, și care s-au dovedit a fi co
lective închegate, puternice, de 
muncă și de educație a tineretu
lui. Alături însă de aceste bri
găzi bune, care pot fi date ca 
exemplu de organizare și com
portare la locul de muncă, mai 
sînt încă unele brigăzi care 
nu-și justifică prin nimic numele 
de brigadă de tineret. Așa, de 
pildă, brigada condusă de Rada 
Puică de la întreprinderea tex
tilă „11 Iunie" este încă un co
lectiv slab, are un plan de mun
că formal ale cărui obiective nu 
sînt urmărite lucrează neorga
nizat, membrii brigăzii nu-și a. 
nalizează munca Intr-un cuvînt, 
aici nu se simte că a fost crea
tă o brigadă de tineret care să 
transforme locul de producție în- 
tr.un loc de muncă fruntaș. Și, 
din păcate, în această întreprin. 
dere sînt și alte asemenea bri
găzi numai cu numele de briga
dă de tineret, căci în producție 
nu se remarcă prin nimic.

In legătură cu activitatea bri
găzilor de tineret, trebuie rele
vat și un alt aspect. Sînt unele 
brigăzi care își îndeplinesc și

depășesc planul și cu aceasta 
declară mulțumite. Firesc ar 
ca în aceste brigăzi să se desfă
șoare o intensă muncă educati
vă, preocupările lor să fia mai 
largi, mai multilaterale. Și, exis, 
tă multe motive care reclamă a. 
semenea cerințe. Ion Zamfir și 
Marin Zamfir din brigada lui 
Ilie Victor de la întreprinderea 
de prefabricate de beton și po
duri meta'ize căi ferate au ma
nifestări de indisciplină, jntîr- 
ziind și lipsind adesea nemoti
vat. Niciodată însă, membrii bri
găzii. ai secției de tineret 
care aceștia fac parte, nu
luat în discuție atitudinea ices, 
tor tineri, nu s-au ocupat da e- 
ducarea lor.

Slabă atenție se acordă orga
nizării muncii de ridicare a cali
ficării tinerilor din brigăzi și în 
general. In organizațiile de bază 
U.T.M. ca și la comitetul orășe. 
nese, ți se spune simplu: s-au or. 
ganizat 39 cursuri de minim teh
nic! Și lucrurile se rezumă de 
fapt numai la înființarea acestor 
cursuri. Cîte din ele au func
ționat cu adevărat, dacă s-au 
obținut rezultatele scontate 
la aceste cursuri, care este frec
vența : asemenea întrebări însă 
nici comitetul orășenesc U.T.M. 
și nici organizațiile 
U.T.M. nu și-au pus. 
tov. Elena Arghira, 
comitetului U.T.M. de 
„II Iunie", nu s-a 
niciodată cum se 
cursurile de minim tehnic, 
care cauză nu i-a ajutat, pe a- 
cei tineri care nu frecventează 
cursurile, să înțeleagă că aces
tea au fost organizate în folosul 
lor.

In unele întreprinderi nu 
se face mai nimic pe linia 
citirii cărților tehnice de spe
cialitate, a concursurilor „Să ne 
cunoaștem meseria", schimbu
rilor de experiență. In puține 
întreprinderi se desfășoară ac
țiuni comune ale organizați
ilor de bază U.T.M., cabinetelor 
tehnice și cercurilor A.S.I.T., în 
scopul ridicării calificării tineri
lor.

Lipsurile arătate își au rădăci
na în felul în care se ocupă Co
mitetul orășenesc U.T M. Pitești 
de îndrumarea comitetelor U.T.M. 
din întreprinderi, în modul defec-

de bază 
Bunăoară 
secretara 
la textila 
interesat 

desfășoară 
din

C. BÄNCILA
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Muncitorii forestieri de pe

Plecarea la Pekin a delegației de partid 
si guvernamentale a R. P. Romîne

Pe aeroportul Băneasa înaintea plecării

muncitori, fermieri și savanți har
nici, care lucrează pentru bună
starea Statelor Unite și care iu
besc pacea“ (Bruce Dillon din Chi
cago).

Imediat după sosirea la Washing
ton, N. S. Hrușciov a participat la 
recepția oferită de ambasada so
vietică din Washington.

La recepție, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă excepțional de 
cordială, au participai peste 500 de 
invitați reprezentanți de frunte ai 
vieții publice din Statele Unite. 
Printre oaspeții americani s-au aflat 
vicepreședintele S.U.A., R. Nixon 
cu soția, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U. și reprezentant 
special al președintelui Eisenhouter, 
Henry Cabot Lodge, d-na Herler, 
F. Muller, ministrul Comerțului 
S.U.A., J. Mc. Cone, președintele 
Comisiei pentru energie atomică, 
D. Dillon, subsecretar de Stat ol 
S.U.A., numeroși senatori, cunoscu
tul industriaș și activist pe tărîm 
obștesc Cyrus Eaton, cunoscutul 
pianist american Van Cliburn, pre. 
cum și numeroase alte personali
tăți.

După recepția oferită de Amba
sada sovietică, N. S. Hrușciov a 
luat parte la dineul oferit in 
cinstea sa de Enric Ridder, direc
torul ziarului ,Journal of Corn- 
merce“. El a parcurs pe jos pe 
strada 16-a din Washington dru
mul spre hotelul Sherarton-Carl- 
ton unde s-a desfășurat dineul, iar 
o mulțime imensă l-a aplaudat și 
l-a aclamat, făcind dovada puler-

nicei emoții care a pus stăpînire 
în aceste zile pe locuitorii capita
lei americane. „Prejudecățile se 

un castel de cărți 
zîmbetului larg, 
acestui

năruie ca 
de joc în fața 
dezarmant, al 
ne-a spus un locuitor 
talei. Afirmația unui 
„Hrușciov a cucerit sufletul ame
ricanilor în turneul său triumfal", 
— își găsește expresia în fiecare 
manifestare entuziastă a cetățeni
lor Statelor Unite cu prilejul vi
zitei lui N. S. Hrușciov. Plimbin- 
du-mă ieri pe străzile Washingto
nului, puțin după sosirea lui N. S. 
Hrușciov pînă în vecinătatea lui 
Blair-House, din grupurile de ce
tățeni care așteaptă ore in șir — 
în ciuda unei călduri toride — 
să-l vadă pe premierul sovietic, 
puteam auzi frinturi de discuție : 
„La Câmp David ar putea începe 
o nouă epocă de pace". „Trebuie 
să renunțăm la prejudecăți și idei 
preconcepute, să discutăm cu ini
ma deschisă“. „Prietenia rușilor și 
a americanilor va determina apro
pierea tuturor popoarelor care 
mai stau încă pe baricade deose
bite“.

Principalul subiect de discuție 
la Washington este în prezent 
inaugurarea în cursul zilei de 
astăzi a tratativelor de la Câmp 
David. Vineri dimineață au conti
nuat la Casa Albă consultările 
președintelui Eisenhower cu secre
tarul de stat Herler, și cu 
alte oficialități americane. Peste 
puțin timp își vor lua zborul 
spre 
rele speciale

(Continuare

Câmp David 
care

părăsit Ca-

om — 
al capi- 
ziar că

helicopte- 
vor Iran-

Muncitorii forestieri de pe cu
prinsul patriei noastre au dobindit 
anul acesta succese însemnate in 
lupta pentru obținerea de cit mai 
mult lemn de lucru din arborii do- 
boriți și pentru reducerea pierde
rilor din exploatare. In întreprin
derile forestiere de exploatare și 
transport din cadrul Direcției sil
vice regionale Hunedoara, de pil- 
dă, procentul de lemn de lucru re
zultat la exploatarea buștenilor de 
rășinoase a crescut la 99 la sută, 
față de 95.4 la sută cît era în anul 
trecut. Folosind mai bine utilajele 
de care dispun și lUilizînd in tot 
mai multe parchete metoda de 
scoatere a arborilor doborîți în 
trunchiuri și catarge, muncitorii fo
restieri din această regională sil
vică au dat peste plan zeci de mii 
de metri cubi de material lemnos.

Muncitorii forestieri din unitățile 
Direcției silvice Cluj au realizat 
peste plan de la începutul anului 
și pînă la 23 septembrie mai mult 
de 30.000 m.c. material lemnos.

(Agerpres)
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Vineri dimineața a 
pitala plecînd spre Pekin delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.P. Romîne care la invitația C.C. 
al P.C. Chinez și a guvernului 
R.P. Chineze va participa la săr
bătorirea celei de-a 10-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Chineze.

Din delegație fac parte tovară
șii Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației, 
Dumitru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Comisiei Con
trolului de Stat. Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R., 
șeful secției de propagandă și a- 
gitație a C.C. al P.M.R., Csupor 
Ludovic, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional P.M.R. al Regiunii 
Autonome Maghiare.

Din delegație face parte de ase
menea ambasadorul R.P. Romîne 
la Pekin, tovarășul Barbu Zaha- 
rescu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, 
general de armată Leontia Sălă- 
jan, Alexandru Bîrlădeanu, Gheor
ghe Stoica, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, activiști de 
partid și de stat.

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
ambasadorul R.
București, V. F. 
cinat cu afaceri 
Uniunii Sovietice 
alți membri ai corpului diploma
tic.

P. Chineze la 
Nikolaev. însăr- 

ad-interim al 
la București și

Foto : AGERPRES

In aceeași zi delegația de par
tid și guvernamentală a R.P. Ro- 
mine a sosit la Moscova, in drum 
spre Pekin.

Pe aerodromul Vnukovo delega
ția a fost întâmpinată de Aleksei 
Kosîghin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., și de 
alte persoane oficiale, precum și de 
Liu Siao, ambasadorul R.P. Chi
neze la Moscova și de T. Petrescu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne la Moscova.

(Agerpres)
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Economii de 12.000 lei
Zilele trecute a avut loc o adu

na e generală a organizației de 
bază U-T.M. de la întreprinderea 
„Refractara“ raionul Aleșd, regiu. 
nea Oradea. Mulți tineri din orga
nizația noastră au așteptat cu 
bucurie această zi, știind că in ca
drul adunării li se va inmîna și 
insigna de brigadier. Cu acest 
prilej au fost evidențiați utemiștii 
loan Popa, Estera Maghiari, Vasile 
llea, Petru Toe și Ștefan Garai,

meniuri ai brigăzii utemiste de 
muncă patriotică care, alături de 
ceilalți membri ai brigăzii, au rea
lizai economii de peste 12.000 lei.

Cu acest prilej au primit insig
na de brigadier 30 de utemiști.

La adunare tinerii și-au luat 
angajamentul ca in cursul acestei 
lun: să amenajeze, tot prin muncă 
voluntară, un teren de baschet

MARIA RONȚEA 
muncitoare

ÎN INTERESUL PĂCII,
AL COEXISTENTEI PAȘNICE
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In pauză, un grup de elevi din clasa a Xl-a a Școlii medii mixte 
„D. Cantemir" din București s-au oprit o clipă pe scară ; aceștia 
discută în legătură cu una din ’problemele cuprinsă in lecția abia 

predată de profesor.
Foto: S. N1CULESCU

în masa tineretului

La Filatura romînească de 
bumbac ca și in celelalte colec
tive de muncitori vizita tovarășu
lui Hrușciov in Statele Unite ale 
Americii a stirnit un deosebit in
teres. Se ascultă buletinele de 
știri de la radio, se citesc ziarele 
care publică cuvîntările tovarășu
lui Hrușciov, reportajele privind 
felul in care înaltul oaspete so
vietic este întîmpinat de poporul 
american. In pauze, ori după lă- 
sarea lucrului, tinerii se adună 
și schimbă păreri, comentează în
semnătatea istorică a acestui eve
niment, justețea și înțelepciunea 
ideilor cuprinse Itl cuvîntările con
ducătorului statului sovietic, idei 
ce urmăresc slăbirea încordării in
ternaționale,' asigurarea unei pă.-i 
trainice pentru întreaga omenire.

In pauză de masă am surprins 
un asemenea grșp de.tineri de la 
atelierele au-xiliare ale Filaturii de 
bumbac care comentau știrile pu
blicate in ziarele de azi cu pri
vire la vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov.

Utemistul Gh. Mateescu arăta 
că urmărește cu mare atenție toate 
cuvîntările tovarășului Hrușciov 
pentru că ele exprimă dorința de 
pace, de înțelegere reciprocă intre 
state, a poporului sovietic și a în
tregii omeniri iubitoare de pace.

Tehnicianul Miliai Bădilă vorbea 
despre calda primire făcută to

Mecanicul Constantin Duma a 
ținut să sublinieze încă o dală 
impresia profundă pe care i a fă
cut-o cuvinlarea tovarășului 
Hrușciov la O.N.U., propunerile 
de importanță istorică cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală prezentate în numele gu
vernului sovietic. El spunea că

cu yiu interesTinerii urmăresc 
vizita tovarășului Hrușciov in S.U.Ä.

varășului Hrușciov de poporul 
american.

— Degeaba au încercat anu
mite persoane interesate în men 
ținerea încordării internaționale 
să umbrească impresia deosebită 
pe care a făcut-o conducătorul 
sovietic asupra americanilor sim
pli. Glodurile sale sincere, do
rința de pace a oamenilor sovie
tici pe care-i reprezintă, a cuce
rit simpatia nu numai a ameri
canilor ci a întregii omeniri iu
bitoare de pace.

acceptarea și aplicarea acest«, 
propuneri ar fi in măsură să im 
piedice dezlănțuirea urnii nou un

să aducă pe întreg globul păm'n- 
tesc liniștea, pacea.

Utemistul ton Navrea, secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
vorbea despre efectele pe care 
le-ar avea asupra întregii ome
niri acceptarea propunerilor de 
dezarmare prezentate de Uniunea 
Sovietică : s-ar asigura liniștea 
tuturor oamenilor de pe globul 
nostru, uriașele investiții desti
nate înarmărilor, ca și marea 
forță ce o reprezintă energia a- 
tnmică ar fi îndreptate spre pro
gresul tehnicii, științei, culturii, 
spre progresul și bunăstarea 
omenirii.

.. Pauza a trecut repede! Fie
care s-a îndreptat spre locul lui 
de muncă nutrind în suflet spe
ranța și dorința sinceră că efor
turile nobile ale tovarășului 
Hrușciov — solul marelui popor 
sovietic — îndreptate spre asigu- 

întreagă vor
fi încununate de succes.

*1 M. VlDRA$Cq

cel internațional, să ferească ome
nirea de o catastrofă.

— Acei care ar încerca să 
respingă aceste propuneri se vor 
demasca definitiv îri țața lumii 
întregi ca dușmani ai păcii, 
ai propriilor lor popoare, și ai în
tregii omeniri. Numai un stat so- rarea păcii în lumea
cialist a! cărui țel este asigura
rea fericirii oamenilor, putea să 
facă asemenea propuneri menite
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Universitățile populare
pentru tineret

Alături de toate instituțiile 
care se preocupă de înarmarea ti. 
neretului cu un bogat bagaj de cu
noștințe politice, ideologice și cul
turale, absolut necesare acestuia 
pentru a răspunde cu succes sarci
nilor puse de partid in fața între
gului popor in măreața operă de 
construire a socialismului, se numă
ră și universitățile populare.

In ultimii ani universitățile 
populare muncitorești și de tine
ret au început sa se organizeze 
în multe întreprinderi, pe șan
tiere, în instituții, atît la orașe 
cit și la sate.

In cursul anului școlar 1958— 
1959, au funcționat 98 universi
tăți populare, dintre care 67 
muncitorești, 13 pentru tineret, 8 
publice și 10 universități popu
lare sătești. La toate aceste uni
versități populare au urmai 
cursurile un număr mare de ti
neri. Dornici de a învăța, de a-și 
însuși cunoștințe cît mai multe 
despre tehnica nouă, de a-și îm
bogăți mintea cu cunoștințe știin
țifice despre natură și societate, 
tinerii au participat cu regularita
te la lecțiile care s-au ținut în 
cadrul universităților populare.

Experiența anilor trecuți a do
vedit cu prisosință utilitatea uni
versităților populare. C.C. al 
U.T.M. și Consiliul de Conducere 
al S.R.S.C. au dat o mare aten
ție organizării acestei forme de 
învățămînt popular.

Din păcate insă multe organe 
regionale ale U.T.M. și filiale ale 
S.R.S.C. nu s-au ocupat cu sufi
cientă atenție de buna organizare 
și desfășurare a activității univer
sităților. Afară de regiunea Baia 
Mare, unde au funcționat anul 
trecut patru universități populare 
pentru tineret (din 13 pe țară) 
în celelalte regiuni organele și 
organizațiile U.T.M. ca și filia
lele S.R.S.C. au acordat o insu
ficientă preocupare acestei forme 
de culturalizare a maselor.

O scurtă privire asupra activi
tății universității populare de la 
Casa tineretului din Pitești, de 
pildă, scoate la iveală o serie de 
slăbiciuni atît în munca filialei 
S.R.S.C. cît și a comitetului oră
șenesc U.T.M. In primul rind, 
frecvența la cursurile universi
tății a fost slabă. Astfel, din cei 
120 tineri înscriși, de la 80 la 
sută din primele două luni, frec
vența a ajuns sub 50 la sută în 
lunile următoare. Acest lucru s-a 
datorat faptului că înscrierea ti
nerilor la cursuri s-a făcut în 
mod birocratic, administrativ și 
nu pe baza unor discuții temei
nice. amănunțite cu fiecare om 
în parte.

D, Mihaiache
Secretar al S.R.SjC.

Fără îndoială că slăbirea 
venței la această universitate 
populară se datorește și lectori
lor S.R.S.C. După cum se știe o 
bună expunere, interesantă și ac
cesibilă are un mare rol mobili
zator în rindul auditorului. Dar 
nu peste tot lectorii s-au străduit 
să asigure la un nivel corespun
zător lecțiile predate. In unele 
locuri, cum a fost și la Pitești, 
lectorii au făcut expuneri greoaie, 
monotone, care nu puteau capta 
atenția auditorului. Lucrul acesta 
s-a putut petrece pentru că nici 
lectorii nu au fost selecționați 
cu suficientă atenție și exigență.

In fața filialelor și subfiliale
lor S.R.S.C., a organelor și orga
nizațiilor U.T.M. în perioada ime
diată, pînă la 1 octombrie, stau 
pregătirile pentru deschiderea a- 
nului școlar a universităților 
populare pentru tineret. Casele 
tineretului sînt instituțiile cele 
mai potrivite unde pot funcționa 
aceste universități populare. De 
asemenea ele pot și trebuie or
ganizate pe șantiere unde majo
ritatea muncitorilor sînt tineri, in 
unele întreprinderi și la sate. 
Pentru buna desfășurare a acti
vității acestora organizațiile U.T.M. 
în colaborare cu organele 
S.R.S.C. trebuie să desfășoare o 
intensă muncă de popularizare 
în rindul tinerilor a acestei 
forme populare de învățămînt, 
de antrenare a tinerilor la frec
ventarea cu regularitate a cursu
rilor. Nici un amănunt din pregă
tirea deschiderii cursurilor nu tre
buie neglijat. Incepînd cu o sea
mă de măsuri organizatorice, ca 
asigurarea sălilor de cursuri, mese 
de scris, tablă etc., și termtnînd 
cu adaptarea programei de învă- 
țămînt la specificul fiecărei cate
gorii de tineri — totul are o deo
sebită importanță în desfășurarea 
cu sueces a cursurilor.

Experiența anului trecut ne-a 
arătat că în alcătuirea programe
lor nu peste tot s-a tinut seama 
de cerințele specifice, de probleme
le concrete pe care le ridică viața 
și munca fiecărui colectiv de ti
neri în parte.

Noi nu am ținut seama că la 
universitățile populare pentru tine
ret, mijloacele și metodele trebuie 
să fie diferite, pentru că diferite 
sînt și colectivele de tineri căr.ora 
se adresează. Volumul lecțiilor 
trebuie alcătuit în concordanță cu 
condițiile specifice fiecărui colec
tiv de țineri în parte, conform 
gradului de cunoștințe, dorințelor 
și preocupărilor lor.

frec-

Pentru anul acesta se ridică cu 
putere necesitatea de a lega mai 
strins programul universităților 
populare pentru tineret de pro
blemele producției, de profilul în
treprinderilor noastre socialiste.

Mergînd pe această linie, pro
gramul universităților populare 
pentru tineret va trebui să cu
prindă lecții din domeniile știin
țelor sociale, de cultură tehnică 
și de cultură generală. In cadrul 
programului pot intra lecții din 
cadrul științelor sociale ca : so
cialism științific, bazele filozofiei 
marxiste, istoria patriei, econo
mie concretă etc.

Pentru continua pregătire teh
nică și profesională a tineretului, 
în scopul lărgirii orizontului cul
tural și tehnic, pentru o mai strin- 
să legătură a programului uni
versităților de problemele de 
producție, sînt necesare a se 
introduce în program o serie 
de lecții care țin de discipline 
ca : chimia cu aplicații in indu
strie, fizica și aplicațiile fizice în 
industrie, noțiuni de metalurgie, 
siderurgie și tehnologia metale
lor, petro-chimie, mase plastice 
etc. Aceste cunoștințe, legate de 
profilul^ întreprinderilor în care 
lucrează tinerii ce vor urma uni
versitatea populară vor contribui 
la înțelegerea caracterului știin
țific al procesului de producție, 
vor pregăti tinerii pentru a-și 
mări aportul la creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost.

La alcătuirea programului au 
de spus un cuvînt greu și 
cursanții, deoarece ei vor asculta 
lecțiile și trebuie să se țină 
seama de dorințele lor. De aceea, 
în alegerea disciplinelor din pro
gram este necesară o consultare 
largă a tinerilor ce vor urma 
cursurile universității populare 
pentru tineret.

Pe baza învățămintelor acumu
late din experiența de pînă acum, 
ținînd seama de dorința tinere
tului de a învăța mereu, de a-și 
îmbogăți continuu cunoștinței? 
politice, tehnice și științifice, or
ganizațiile U.T.M. și unitățile 
S.R.S.C. au datoria de a veghea 
încă de la început pentru a se asi
gura un bogat conținut educativ 
activității universităților populare 
pentru tineret, de a încadra în 
acestea, pe baza discuțiilor indi
viduale, cît mai mulți tineri mun
citori, dornici de a învăța.

să-și

In patria noa
stră tineretului 
li sfrit deschise 
larg porțile spre 
artă, spre cultu
ră. Pe lingă clu. 
buri, case de cul
tură funcționea
ză numeroase 
cercuri de cultu
ră generală 
care tinerii 
posibilitatea 
și pună în 
loare aptitudini
le, să-și cultive 
talentul, 
formeze gustul 
pentru frumos.

Există zeci și 
zeci de școli de 
muzică, de artă 
coregrafică în 
care tineretul își 
desăvlrșește edu. 
cația artistică.

Aparatul foto
grafic a surprins 
un grup de ti
neri — fii ai oa. 
menilor muncii 
—lutnd lecții de 
balet.
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V. MINEGAN

FILARMONICA
Școala de dans

Comitetul orășenesc 
U.T.M., răspunzînd 
dorinței tinerilor de 
a învăța să danseze, 
a organizat de cu- 
rînd 
dans, 
vestei 
fesori 
de la 
tură predau un nu
măr de 18 lecții de
spre tehnica dansu
lui. Școala 
deja 
două serii a 50 elevi 
— tineri muncitori 
din întreprinderile o- 
roșului — și cea de 
a treia serie și-a 
început de cîteva zile 
activitatea. Pentru

o școală de 
tn cadrul a- 
școli, doi pro- 
de coregrafie 

palatul de cui-

a fost
absolvită de

funcționarea școlii 
am elaborat un regu
lament și un program 
de activitate. Pe ba
za acestui program 
s-au ținut și se țin 
expuneri educative 
despre morala comu
nistă, patriotismul so
cialist și internațio
nalismul proletar, de
spre arta realist-so- 
cialistă etc. Aceste 
expuneri sînt făcute 
de activiști ai comi
tetului 
U.T.M. 
te din 
misiei 
pe lingă secția 
propagandă și agita
ție. tn momentul de

orășenesc 
care fac par- 
colectivul co- 
culturale de 

de

fața școala de dans 
organizată de noi a 
devenit neincăpătea- 
re, dat fiind numărul 
din ce în ce mai ma
re de tineri dornici 
de a o urma. De a- 
ceea noi am și luat 
măsurile necesare 
pentru a organiza 
încă de la începutul 
lunii viitoare alte 
două asemenea școli 
de dans în cartierele 
muncitorești „Steagul 
Roșu“ și „Tractorul" ■

V. MUNTEANȚJ 
prim, secretar al Co
mitetului orășenesc 
U.T.M-Orașul Stalin

Un fenomen caracteristic zi
lelor noastre este larga parti
cipare a maselor 
muncii tineri și 
viața muzicală 
ceasta participare 
festă numai printr-o puternică 
creștere — numerică și calita
tivă — a formațiilor orchestra
le, corale de amatori, 
printr-un adevărat asalt 
Iilor de concert.

Muzica se adresează 
maselor largi de oameni ai 
muncii. Desigur procesul de 
formare a înțelegerii profunde 
a muzicii simfonice, de came
ră, a muzicii numită cultă, este 
de durată. El trebuie făcut cu 
răbdare și perseverență. înțele
gerea comorilor adunate într-o 
mare operă simfonică nu vine 

ea trebuie 
$i premisa

de oameni ai 
virstnici la 

a patriei. A- 
nu se mani-

însă de la sine, 
educată cu grijă.

dar și 
al să-

astăzi

Duminică dimineața în flișmigiu. în fața atatuii hil Eminescu, tinerii din cercul literar al Gasei de 
cultură a tineretului din raionul I. V. Stalin au organizat o frumoasă șezătoare Închinată marelui poet 

Foto: N. STELORIAN

D. Neqreanu
Direotor al Filarmonicii de stat „George Enescu”

succesului muncii de îndruma
re o dă însăși doripța nestă
vilită a oamenilor muncii de a 
se iniția In tainele muzicii. în 
multe întreprinderi, organiza
țiile U T.M. in colaborare cu 
organizațiile sindicale sub con
ducerea organizațiilor de par
tid întreprind cu mijloacele și 
posibilitățile locale o seamă de 
acțiuni menite să dezvoite la ti
neri gusiul pentru muzica. Ast
fel la uzinele „Semănătoarea“, 
la Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie“, Uzinele “
ia unele case 
tineretului etc. 
audiții muzicale 
magnetofon sau 
radioamplificare.

,Mao Țze-dun“, 
cultură ale 

organizat 
bandă de 

stațiile de 
același

de 
s-au 
.Pe la

. în
timp s-au ținut și unele expu
neri care i-au ajutat pe tineri 
să facă legătură intre opera mu
zicală și frămintările epocii în 
care au trăit compozitorii.

Față de această dorință a 
tinerilor de a înțelege comorile 
muzicale, față de ceea ce fac ei 
înșiși In acest scop, și instituția 
noastră muzicală are datoria să 
desfășoare o adevărată ofensivă 
pentru educarea muzicală a tine
retului muncitor.

Printre metodele folosite de 
filarmonica noastră în munca 
de educare muzicală a mase
lor largi de tineri se numără și 
concertele simfonice populare.

Preocupîndu-ne de alcătuirea 
unui repertoriu format din piese 
muzicale cu o structură simplă, 
clară, la un nivel larg accesibil, 
noi am organizat incepînd din 
primele luni ale acestui an șapte 
concerte simfonice populare. Am 
căutat ca aceste concerta să le 
susțină personalități de seamă ale 
muzicii romînești, atît în ceea ce 
privește partea dirijorală cît și 
interpretativă. Numărul mare 
de tineri de la întreprinderile 
„Mao Țze-dun“, „Semănătoa
rea“, „Radio Popular“, F.R.B., 
Uzinele „23 August" etc., care 
au audiat concertele au demon
strat practic eficacitatea acestei 
forme educative. De asemenea 
numărul mare de tineri s-a da
torat și faptului că noi am so
licitat mai mult ca pînă atunci 
sprijinul organelor și organiza
țiilor U.T.M. și în special al co
mitetului orășenesc U.T.M. In 
mobilizarea auditoriului.

Mult îndrăgite de tineri s-au 
dovedit 3 fi concertele-lecții. 
Conferințe ca „Pictura șl mu
zica“, „Natura și muzica" și 
altele de acest gen, exemplificate 
cu text muzical i-a ajutat pe ti
neri să facă legătura dintre arte, 
i-a introdus în muzica cu pro
gram. La cele peste 30 concerte-

lecții ținute in sala „Dalles“, nu
meroși tineri muncitori de la 
„Mao Țze-dun“, „Semănătoa
rea“ etc. au participat cu regu
laritate invățind să înțeleagă 
muzica. Concerte-lecții cu teme 
ca : „Pacea și prietenia po
poarelor în muzică“, „David 
Oistrach“ ș.a. i-a educat pe ti
neri în spiritul cunoașterii mu
zicii înaintate, militante, legate 
de cele mai nobile aspirații ale 
popoarelor.

De asemenea pentru tinerii 
elevi și studenți am organizat 
un ciclu de 22 concerte-lecții în 
colaborare cu Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii

Și corul filarmonicii prezen- 
tind in fabrici și la casele de 
cultură ale tineretuluimo serie de 
concepte cu lucrări din reperto
riul clasic universal, de muzică 
contemporană romîneaseă și so
vietică, a contribuit de asemenea 
la educarea muzicală a tinerilor.

Am organizat și recitaluri, în 
care soliști de frunte ai filar
monicii noastre s-au întîlnit cu 
tinerii muncitori.

Pentru marea masă a tineri
lor, îndrăgostiți de muzică, 
pentru cei care n-au mai fost 
în sălile de concert, care n-au 
mai ascultat muzica simfonică 
și trebuie educați în acest sens, 
filarmonica noastră a făcut 
însă mult prea puțin față de 
posibilitățile sale. Eficacitatea 
concertelor populare și a con- 
rertelor-lecții, de pildă, ar fi 
fost mult mai mare dacă mai 
multe din ele ar fi fost organi
zate în întreprinderi, „acasă“ la 
tinerii muncitori. Ne-am limi
tat de multe ori doar la ac
tivitate« din sălile de concert. 
Or, educația muzicală a ma
sei largi de tineri nu se poate 
face numai în sala de concert. 
Este drept că am înttmpinat 
unele greutăți din partea unor 
responsabili culturali din între
prinderi, care au subapreciat do
rința tinerilor de cunoaștere a 
muzicii și ne-au refuzat ajutorul. 
Așa s-a întîmplat, de pildă, la 
fabricile „Adesgo“, „Kirov“, 
l.R.E.B. etc. Noi ne-am plasat 
însă pe o poziție de minimă re
zistență.

Înțelegerea profundă a crea
ției marilor opere muzicale care 
reflectă năzuințele nobile 
omenirii progresiste, 
țește viața spirituală 
lor, le dă noi forțe 
participa ia măreața
construire a socialismului.

același timp, ti înarmează 
posibilitățile de a discerne fru
mosul, de a face deosebire in
tre muzica înaintată, și acele 
producții sterile — expresii ale 
decadentismului artei burgheze. 
Ținînd seama de aceste sarcini 
în stagiunea care se deschide 
filarmonica noastră își va orienta 
mai mult atenția spre educarea 
muzicală a tinerilor muncitori 
din întreprinderi. Astfel, primul 
concert simfonic popular al sta
giunii îl vom da în fața țineri
lor de la Uzinele „Semănătoarea“. 
Apoi vont organiza lunar con
certe pentru tineretul din fa
brici, școli și universități. De 

■ asemenea la casele de cultură ale 
tineretului vom organiza perio
dic concerte-lecții și numeroase 
spectacole cu lucrări programa
tica, vocal-siinfonice și de muzică 
cu tematica inspirată din viața 
nouă a patriei.

cu

ale 
îmbogă- 

a tineri- 
pentru a 
operă de

In

Muzeul de arta
M. H. Maxy

Directorul Muzeului de artă al R.P. Romîne

o anti- 
pontifi, 
străini-

Realitatea îmi impune 
teză : in palatul vechilor 
in sălile in care prezența 
lor exploatatori jignea nu numai 
frumosul, dar și omenescul, aici, 
în actualul Muzeu de Artă al 
R.P. Romîne pătrund astăzi strun
garul și colectivistul, țesătoarea și 
sudorul, toți cei cărora comorile 
de artă li se adresează și cărora 
azi le aparțin.

Oamenilor muncii, adevăraților 
stăpîni ai comorilor artei, colec
tivul nostru are sarcina de cinste 
să le dea și cheia înțelegerii ei.

Adesea tinerif veneau în sălile 
muzeului atrași de diversitatea 
operelor de artă expuse, de varie
tatea tematică. Nu arareori au
zeam exclamații de genul „îmi 
place“, și citeam în priviri dorința 
de a ști mai mult, de a păși pe 
linia înțelegerii profunde a frumo
sului cu care făcuseră cunoștință.

Ne-am organizat întreaga acti
vitate în scopul educării gustului 
pentru frumos al oamenilor mun- 
oii, tineri și vîrstnici. Pentru a- 
ceasta, tineretul însuși ne-a venit 
în ajutor. De pildă, organizația 
U.T.M. de la Institutul de proiec
tări electrotehnice a cerut muzeu
lui să se organizeze o serie de 
vizite-lecții în sălile muzeului 
pe diferite probleme dc artă. Mu
zeul a răspuns acestei inițiative 
și găsind că este o metodă bună 
de îndrumare estetică a extins-o 
și popularizat-o. Luînd legătură cu 
organizațiile U.T.M. din întreprin
deri și instituții am extins acea
stă formă, antrenînd un număr 
mai mare de colective din rindul 
tinerilor muncitori, studenți, elevi 
să participe la vizitele-lecții or
ganizate în galeriile muzeului. 
Astfel au partioipat la cicluri de 
vizite-lecții tinerii de la Uzinele 
„23 August“, studenți de la Insti
tutele de construcții, de teatru 
etc. Scopul urmărit în fiecare în- 
drumare-prelegere a fost de a în
văța pe tineri să privească un 
tablou, o sculptură, de a-1 ajuta 
șă observe legătura dintre conți
nutul tabloului și realizarea lui 
artistică, de a desprinde eu ușu
rință mijloacele artistice folosite, 
de a înțelege mai bine sensul ope
rei respective.

Pentru ca îndrumările și prele
gerile noastre să fie atractive, 
să fie mai aproape de înțelegerea 
fiecărui tînăr, am căutat să creăm 
o atmosferă de discuții. De obicei 
tinerii oînd se află în fața tablou- 

,i comunice 
singuri ce le 

în opera de artă din fața 
E drept, la început timid, 
pornind de la acest prin- 
am ajuns ca prin explica- 
date să-i ajutăm pe tineri 

ițească“ opera de artă. Ve-

rilor simt nevoia să-și 
impresiile, să arate 
place 
lor.
Dar 
cipiu 
țiile 
„să citească“ opera de artă. Ve
ghind ca prelegerea-îndrumare să 
fie cît mai accesibilă nivelului 
de înțelegere al fiecărui colectiv 
de tineri în parte, n-au fost evi
tați însă termenii tehnici de spe
cialitate artistică. Pe parcurs 
au fost explicații pentru a-i înar
ma pe tineri și cu noțiuni elemen
tare de artă plastică, pentru a le 
forma și un limbaj adecvat.

Pentru a veni și mai mult în 
ajutorul celor ce doresc să înțe
leagă profund o operă de artă, 
n-am așteptat numai ca tinerii să 
vină în fața tablourilor din mu
zeu. Noi am organizat și expozi
ții volante cu exponate din pic
tura romîneaseă contemporană, sau 
expoziții de reproduceri după cele 
mai valoroase lucrări de pictură.

sculptură și grafică contemporană. 
Ele se adresau și celor care încă 
nu-și manifestaseră preferința față 
de arta plastică. în diferite între
prinderi din Capitală ca. de pildă, 
Uzinele „23 August“, Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie“ etc. proce- 
dînd în acest fel am reușit să a- 
propiem și mai mult marea masă 
a tineretului de comorile artistice. 
Cei peste 1.500 <le vizitatori înre
gistrați, de pildă, la „Grivița Ro
șie“ exprimă eficacitatea unor 
astfel de manifestări.

Am organizat la căminele cul
turale din Otopeni, Mogoșoaia, 
Pantelimon, la casele de cultură 
ale tineretului din raioanele „1 Mai” 
și „23 August" conferințe despre 
Th. Aman, N. Grigorescu, O. Băn- 
cilă, despre lupta 
oglindită în artele plastice 
Conferințele au fost însoțite 
proiectarea la epidiascop a celor 
mai reprezentative lucrări ale ma
rilor artiști. Reproducerile prezen
tate au trezit interesul pentru ori
ginalele aflate în muzeu. Și n-u fără 
îndreptățită bucurie putem spune 
că pe mulți din tinerii care ne 
ascultaseră la conferințele amin
tite i-am reîntîlnit în muzeu în 
fața tablourilor pe care le priveau 
acuma ca pe vechi cunoștințe.

Desigur că cele arătate pînă 
aici sînt mijloace bune și folosi
toare pentru educare« artistică a 
maselor largi de tineri. Dar tre
buie să spunem că ceea ce am fă
cut pînă acum este încă foarte 
puțin față de marele interes pe 
care tineretul îl arată artei plas
tice. Noi am colaborat insuficient 
în acest sens cu organele și orga
nizațiile U.T.M.

Vom mări numărul expozițiilor 
volante din întreprinderi și case 
de cultură ale tineretului. în 
același timp împreună cn Uniunea 
Artiștilor Plastici vom invita la 
aceste expoziții să vorbească tine
rilor artiști plastici, critici de 
artă, în acest fel transformînd vi
zionarea expozițiilor în vizite- 
lecții.

O atenție deosebită o vom acor
da inițierii competente a membri
lor cercurilor de artă plastică din 
întreprinderi, de pe lîngă casele 
de cultură ale Tineretului, care 
pot desfășura Ia locurile lor de 
muncă o largă activitate propa
gandistică în scopul formării gus
tului și a capacității de înțelegere 
a artei plastice la masele largi 
de tineri.

Posibilități pentru a desfășura 
o largă muncă de educație artis
tică a tinerei generații există azi 
asigurate în întreaga țară. Muzee 
ca cele din Sibiu, Iași, Cluj pot 
organiza, și ar trebui să o facă, 
cicluri de îndrumări-prelegeri, ex
poziții volante și să întrebuințeze 
orice alte metode care pot ajuta 
pe oamenii muncii din toate col
țurile țării să cunoască arta po
porului nostru, realizările artiștilor 
contemporani, preeum și marile 
creații ale artei plastice univer
sale.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, în colaborare cu orga
nele și organizațiile U.T.M., noi 
trebuie să răspundem dragostei 
pentru frumos a tinerilor printr-o 
îndrumare competentă și prin aju
tor substanțial pentru a-i face să 
înțeleagă mesajul artei înaintate 
în general și în special al artei 
noi realist-socialiste.

revoluționară 
etc. 

de

tineri 
admire 

de artă 
expuse

In Palatul cul
turii din Ploești 
numeroși 
vin să 
lucrările 
plastică 
aici.

In fotografie : 
Un grup de ti
neri ascultînd 
explicațiile ghi
dului în legătură 
cu basorelieful 
„1907".

Foto :
AGERPRES

Viata culturală 
a tineretului



Curajul de a apăra 
adevărata prietenie

în articolul „Un caz de con
știință" publicat acum cîteva 
zile în ziarul „Scînteia tineretu. 
lui“ se ridică o problemă care 
interesează in mod firesc pe ti, 
neri, anume : cum trebuie să se 
închege o prietenie, pe ce anume 
trebuie să se bazeze ea.

Nelu Călinescu a constatat că 
„prietenul său- se călăuzește în 
viață după principii fundamental 
opuse principiilor și idealurilor 
sale. Cu toat ■ acestea, Căli- 
nescu nu este în stare să rupă 
relațiile de prietenie cu acel in
divid. Intr-adevăr, 
prietenie în care 
cîndva, nu e ușor, 
cere curaj, tărie morală, fermi
tate. Ți se cere 
tot aiiia curaj și 
tot atîta fermita
te ca si atunci 
cînd irebie să 
aperi o priete. 
nie, s.o păstrezi și s-o cimentezi 
pe baze sănătoase de viață.

în aceasta privință îmi rea
mintesc o intîmplare din viața 
brigadierilor noștri.

în primăvara anului trecut mă 
aflam pe șantierul de la Năvo
dari cu sarcina de a selecționa 
un grup de brigadieri pentru 
șantierul nostru de la Onești. Era 
spre seară. Ne strînsesem cu toții 
în sala de mese și discutam. 
Afară ploua cu nemiluita și aștep
tam un autocamion care să ne 
ducă la gară. Eram la Năvodari 
de citeva săptămîni și in această 
vreme reușisem să ciștig priete
nia acestor tineri harnici și în
drăzneți. Secretarul comitetului 
U.T.M. de pe șantier îmi poves, 
ti.e multe fapte curajoase care 
veneau să întregească impresia 
frumoasă care mi-o făcusem des- 
pra viața și munca lor. Plecam 
așadar la Onești cu un grup de 
viteji.

lată însă că, înainte de ple
care, a venit la mine brigadierul 
Vlăgea, un băiat mărunțel des
pre care știam că ii place mult 
muzica și sportul.

— Tovarășe comandant, a vor
bit el tare și răspicat, mă iertați 
dar eu nu pot să merg la Gi
nești...

O asemenea veste m-a sur
prins. Viăgea muncise pe multe 
șantiere, niciodată nu s-a codit 
cînd a primit o nouă sarcină.

— Nu merg Ta Onești pînă 
nu-1 luați și pe prietenul meu 
Cost'a, a continuat el.

Vlăgea mi-a ohservat ezitarea 
și a con lnuat;

— Aveți înot dere că va fi și 
el omul pe care-l doriți. V-o 
garantez eu, brigadierul Vlăgea!

Dar cine era Costea ? De ce 
mă îndoiam să cred că va deveni 
un bun brigadier ? încă din pri
ma zi petrecută la Năvodari am 
aflat despre Costea că în cîteva 
rînduri făcuse de rușine 
niște fapte urîte brigada în 
muncea. Costea era bețiv, 
lua salariul, și-l cheltuia pe 
tură, iar banii care-i mai râmi, 
neau îi arunca la „jocuri de no
roc". Se pripășiseră pe șantier 
Cîțiva derbedei care-l atrăseseră 
în gașca lor. Derbedeii a- 
ceia fuseseră excluși de pe șan
tier. Costea rămăsese însă un

să rupi o 
ai crezut 

Aceasta îți

bețiv. I-am spus lui Vlăgea că 
nu pot sLl iau cu noi. Deși îi 
vorbisem in mod hotărît, Vlă
gea n-a dat înapoi, pînă ce m-a 
convins că în curînd Costea se 
va lăsa de viciul beției.

— Abia i-am cîștigat prietenia 
mi-a spus el... I.ați face un mare 
rău dacă l-ați lipsi de prietenia 
mea.

A trecut vreme.,. Cei 30 de 
brigadieri se obișnuiseră de mult 
cu viața de pe noul șantier iar 
conducerea șantierului era mul. 
țumită de ei. Doar cu unul sin
gur aveam neplăceri. Și acesta 
era Costea csre se ținea în con
tinuare de beții. Eram cu toții 
dezamăgiți și îmi reproșam ade-

aceșta a fost primul lucru bun 
care l-am observat la el. Am lu
crat cu el odată la construirea 
unui pod. Tot timpul cit a durat 
construcția Costea a muncit ca 
un leu. Cînd construcția a fost 
gata Costea și-a înfipt mistria 
in nisip și privind îndelung po
dul mi-a spus, bucurîndu-se ca 
un copil; „Frumoase lucruri mai 
ies din mina omului, Vlăgea I" 
Citeam atunci în inima lui min- 
dria pe care i-o dă omului con
știința că prin munca lui poate 
fi de folos societății. De atunci 
am hotărît să i fiu prieten, să-l 
ajut să-și înfringă viciul acela ca. 
re-i rodea ceea

sea că l-am ascultat pe Vlăgea. 
Pîriă și cei mai apropiați tova
răși de muncă ai lui Costea îmi 
spuneau, în discuțiile pe care le 
aveam cu ei, că nu-i nici o nă
dejde in privința îndreptării lui:

— Degeaba 11 apără Vlăgea, 
că tot nu-i nimic de capul prie
tenului său. Bețivul tot bețiv ră- 
mîne...

Vlăgea îi privea pe rînd 
înțelegeam că în sufletul fui se 
petrdeea o adincă frătnîntare. to
varășii săi de muncă își pier
deau, treptat, încrederea în el. 
Intr-adevăr nu era ușor pentru 
Vlăgea. își luase în sarcina sa 
o povară prea grea și drept să 
spun mă îndoiam că va putea-o 
duce pină la capăt.

— Aș vrea să mă înțelegeți, 
mi-a spus el. Costea îmi e prie
ten- En, de-ați ști ce viață 
încurcată a avut omul ăsta ! Ani 
de zile părinții săi n-au știut ni
mic despre el.

— Și acum știu ? 
bat eti.

Șțiu. Le-am 
Le-am scris că s-a

intre-

prin
care 
Cînd 
bău-

eu.
___ băiat 

bun, că noi toți sîntem mulțumiți 
de el. Costea ie-a scris și el. A 
vrut să le spună adevărul, dar 
nu l.am lăsat. De ce șă-i fi în
tristat ? Le-a . scris atunci numai 
că e bine și sănătos. Sînt sigur, 
tovarășe comandant că cele ce 
le-am scris părinților săi nu vor 
răm'ne o minciună.

Vlăgea îmi vorbea atit de sin
cer și hotărît că nu puteam să 
nu-1 cred. Mi-a povestit lq seara 
aceea multe lucruri din viața lui 
Cpst a. Părinții lui erau cole'ti. 
viști intr-un sat din regiunea 
București. Cînd terminase școala 
elementară, Costea a fost dat la 
o școală profesională, dar după 
cîteva luni a plecăt. Nu-1 atră
gea învățătura. Dar nici acasă 
n.a stat mult. Intr-o zi. a fugit 
de-acasă, fără știrea părinților. 
Lucra, ici, colo, prin vre-o 
treprindere părăsind-o apoi 
pede.
Costea se 
deze...

— Pe 
Costea se 
cheie cu trecutul lui, a 
mai departe Vlăgea. Iși dădea 
seama de anii irosiți în zadar și

scris 
făcut

în. 
re- 

Xu trecut așa cițiva ani.
obișnuise să vagabon-

șantier, la Năvodari, 
hotărise însă să în- 

urmat

La Sofia a fost semnată cc^ien- 
ția pentru reglementarea cetățeniei 
persoanelor cu dublă cetățenie în 
tre R.P. Romînă și R.P. Bulgaria.

Din partea romînă convenția a 
fost semnată de ambasadorul R.P. 
Romîne la Sofia, Mihail Roșianu, 
iar din partea bulgară de către 
Gheorghi Mihailov, adjunct al mi
nistrului Justiției.

La semnare au fost de față Radi 
Naidenov, ministrul Justiției, Liu- 
bomir Anghelov, adjunct al minis
trului
Tanev, 
cerilor

Afacerilor Externe, Anghel 
adjunct al ministrului Afa- 
Interne, Nikofa Țvetkov,

președintele Tribunalului Suprem al 
R.P. Bulgaria, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și din Mjnisterul Justiției al 
R.P. Bulgaria.

Au fost de asemenea prezenți 
Alexandru Samoilenco, consilier al 
ambasadei R.P. Romîne la Sofia, 
membri ai delegației romîne și ai 
ambasadei R.P. Romîne la Sofia.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Convenția va intra în vigoare 
după schimbul Instrumentelor de 
ratificare care va avea loc la Bucu
rești.

de
Primirea Comitetului National 

Sociologie din R. P. Romînă în I.S.A
Consiliul de conducere al Aso

ciației Internaționale de Sociologie 
(1 S.A.), întrunit la Stresa (Italia) 
în ședință plenară, luind în discu
ție primirea de noi organizații so
ciologice, a adoptat cu unanimitate

de voturi hotărîrea de primire în 
asociație a Comitetului Național de 
Sociologie din R.P. Romînă — re
prezentat prin academicienii A. 
Joja și V. Malinschi.

Argumentele
automulțumirii...

(Urmare din pag. l-a) 

tuos în care este organizat con
trolul propriilor sale hotărîri. 
Ceea ce este mai grav în legă
tură cu această situație este 
faptul ea unii activiști ai comi
tetului orășenesc U.T.M., unii 
secretari ai organizațiilor de 
bază se declară mulțumiți cu 
rezultatele obținute în ceea ce 
privește numărul brigăzilor, al 
posturilor utemiste de control, 
cu faptul că, fără îndoială, în 
ultimul timp, a crescut mult 
participarea directă a tineretului 
la îndeplinirea planului, la spo
rirea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, și nu 
mai văd lipsurile care mai 
există în muncă acestora. Așa 
se face că unii membri ai comi
tetului orășenesc U.T.M- Cînd 
merg in întreprinderi nu se preo
cupă de conținutul activității în 
producție a organizațiilor U.T.M., 
ai doar de unele chestiuni curente.

De mare ajutor ar fi fost in mun
ca Comitetului orășenesc U.T.M. 
Pitești crearea unui activ mai 
larg, bine calificat, care să aju. 
te organizațiile U.T.M. in mun
ca de mobilizare și mai activa a 
tineretului in producție, de ridi
care a calificării lui profesionale.

In întreprinderile orașului Pi
tești există mulți tineri muncitori 
buni, fruntași în producție, un 
activ U.T.M. entuziast, cu voință 
de a-și consacra toate forțele în
deplinirii hotăririlor partidului. 
Cu asemenea oameni, in. 
drumînd mai temeinic organele 
și organizațiile U.T.M., efectuind, 
in același timp, un control mai 
riguros și mai temeinic asupra 
modului în care se îndeplinesc 
hotăririls luate. Comitetul orășe
nesc U.T.M. Pitești are indiscu
tabil posibilitatea de a face mai 
mult decît pînă acum pentru a 
■spori participarea tinerilor mun
citori la îndeplinirea sarcinilor 
de producție ale întreprinderilor.

In preajma celei de a X-a 
aniversări a proclamării R. P. Chineze

100.000.000 de elevi

i ce avea bun în el.
Vlăgea a ple

cat de la mine 
tîrziu. După a- 
ceastă discuție 
înclinam și eu să 
cred că prietenul 

i un băiat bun. Și 
zilele care au 

mai auzit nimic 
Muncea 

îndirjire și pa- 
sfirșitul lunii, cînd

său se va face 
într-adevăr în 
urmat nu s-a i 
rău despre Costea. 
bine, cu 
siune. La
s.ău primit salariile, Costea nu 
s-a mai îmbătat, cum îi era obi
ceiul Viăgea s-a dus cu el în 
oraș și Costea și-a cumpărat un 
costum de haine. L-am întilnit 
apoi la club, îmbrăcat ca toți cei
lalți, frumos și elegant. De a. 
tunci Costea venea mereu la 
club- Juca șah Cu prietenul său, 
sau citea o carte. Bibliotecara 
îmi spunea că prima carte pen
tru Costea, o împrumutase Vlă
gea. De la o vreme însă Costea 
începuse să vină și să împrumu
te ej însuși cărți.

...Am urmărit cu emoție, mai 
departe prietenia celor doi. Mi
nunatul curaj de care a dat do
vadă brigadierul Vlăgea In apă
rarea prieteniei sale cu Costea 
m.a impresionat mult. Și rezul
tatul cei mai important al aces
tei prietenii curajoase a fost în
dreptarea definitivă a iui Cos
tea. Costea a devenit acum un 
bun brigadier cu care intr-ade
văr ne mîndrim.

lată ce înseamnă să știi cui 
să-i acorzi prietenia, să știi pen
tru cine să lupți. Costea, prin- 
tr-o împrejurare urită de viață 
avusese de suferit multe influen
țe dăunătoare. Dar Vlăgea a 
știut să vadă la el calitățile bune, 
resursele morale sănătoase din 
conștiința sa. Costea este un 
tînăr cinstit pe care te poțj bi
zui atunci elnd trebuie să infăp- 
tulești lucruri frumoase. Viciul 
beției îi măcina însă forțele. Și 
tocmai împotriva acestei patimi 
nenorocite s-a hotărît să lupte 
brigadierul Vlăgea conștient că 
odată înlăturată, prietenul său 
va fi un bun brigadier. Priete
nia dintre eei doi brigadieri este, 
in felul acesta o prietenie care 
are la bază nu interese meschi
ne, nu sentimentalisme, ci prin
cipii sănătoase de viață, princi
pii comuniste. Iar în afara aces
tor principii de viață nu poate 
exista o prietenie adevărată.

GRIGORE IOFCEA 
comandant al Șantierului 

național al tineretului-Onești

Bibliotecara 
că prima carte pen-

Bojdeuca lui Creangă — umila căsuță în care a trăit o parte din 
viață marele nostru povestitor—este vizitată zilnic de numeroși tineri.

Foto : P. PAVEL

In cursul dimineții de vineri, Mihai Alexandru, secretar general
membrii delegației grupului paria in minister, și Anghel Manolache, 
măritar -francez pentru relații de director general adjunct, 
prjetenie Franța-Romînla, oaspeți I " . ' . ’ r'. _
ai țării noastre, au avut întreve- van der Meersch, Gérard Deliaune, 
deri cu conducători ai unor mi-’ Michel _ Cruciș și secretarul dele- 
nisteré.

Deputății Eugene van der 
Meersch vicepreședinte al Adunării 

'Naționale Franceze, Pierre Bau- 
dis, abatele Hervé Laudrih, Gérard 
Deliaune, Michel Cruels, Ernest 

. Denis și secretarul delegației Clan 
de Bonefant au avut o întrevedere 
la Ministerul Invățămîntului si 
Culturii cu acad. Atanase Joja, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi- 
niști al R.P. Romîne, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii.

Oaspeții au fost însoțiți de Gh. 
Vasilichi, deputat al Marii Adunări 
Naționale, precum și de ministrul 
Franței la București, Jacques Emile 
Paris.

La întrevedere au participat Con
stanța Crăciun, adjunct ai minis
trului Invățămîntului și Culturii,

In continuare, deputății Eugene 
van der Meersch Gerard Deliaune,

: gației Claude Bonefant au făcut o 
vizită la Camera de Comerț a R.P. 
Romîne, unde au fost primiți de 
ing. Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R.P. Romî
ne, dr, Titus Cristureami și Marta 
Abraham, vicepreședinți.

Deputății francezi dr. Jean-Clau- 
de Dalbos, dr. Pierre Mariotte ți 
dr. Jean Ccumaros au făcut o vi
zită Ta Ministerul Sănătății șl Pre
vederilor Sociale. Oaspeții au fost 
însoțiți de Dernostene Botez, depu
tat al Marii Adunări Naționale.

La Întrevederea care a avut loc 
au participat dr. O. Berlogea, ad
junct al ministrului Sănătății și 
Prevederilor Sociale și dr. Al. 
Bula, secretar general în minister.

(Agerpres)

Cocktail cu prilejul prezenței în R.P.R. 
a delegației grupului parlamentar francez 
pentru relații de prietenie Franța-Romînia
Vineri după-amiază, facques 

Emile Paris, ministrul Franței la 
București, a oferit un cocktail în 
saloanele legației cu prilejul pre
zenței in Republica Populară Ro- 
mină a delegației grupului parla
mentar francez pentru relații de 
prietenie Franța—Romînia.

Au luat parte membrii delega
ției franceze în frunte cu condu
cătorul delegației. Eugen Van der 
Meersch, vicepreședinte al Adună
rii Naționale Franceze.

Au participat Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voi tec, Alexan
dru Birlădtanu, Atanase Joja, 
Gherasim Popa, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Mo-

in anii puterii populare în 
China învățamintul ăe toate gra
dele a cunoscut o mare dezvoltare. 
Anul de învățământ care a început 
a adus pe băncile școlilor impre
sionanta cifră de 100.000.000 elevi.

In țara in care altădată domnea 
nestingherit analfabetismul, astăzi 
învățământul elementar cuprinde 
marea majoritate a copiilor de 
vârstă școlară. Dar nu numai atit. 
in principalele orașe ale țării cum 
sint Pekin și Șanhai invățămintul 
mediu a devenit aproape general. 
Alături de tineri, în școlile, medii 
au pășit adulții care in trecut n-au 
avut această posibilitate. Anul tre
cut numărul celor care frecventau 
cursurile medii pentru adulți se ri
dicau la 1.180.000.

Institutele superioare din R. P. 
Chineză dau anual un mare număr 
de absolvenți. Anul trecut 400.000 
de tineri și-au încheiat anii de stu
denție, mai mult de 23 ori decit 
in perioada 1928-1947.

Un mare accent se pune in R. P. 
Chineză pe îmbinarea învățământu
lui cu producția. Au fast create 
școli in fabrici și la sate. Toți 
elevii trebuie să ia parte efectivă 
la o muncă productivă pe măsura 
virstei și aptitudinilor fizice. Stu
denții lucrează in producție eite 
2-3 luni pe an, iar elevii școlilor 
medii cite 4-6 ore pe săptămână. 
Pe de allă parte muncitorii și ță
ranii sint îndrumați și sprijiniți si 
invețe. Au fost inființate universi
tăți populare, școli serale pentru 
cei din producție.

Avintul pe care l-a luat învăță
tura se resimte mai cu deosebire 
la sate unde cu 10 ani în urmă 
existau foarte puține școli. Numai 
eiteva familii bogate puteau să-și 
trimită copiii la școlile raionale. Nu
meroase raioane nu aveau școli 
medii. Școlile medii și institutele 
de invățămint superior erau con
centrate in special în centrele de 
pe litoral. In prezent, aproape in 
fiecare sat există școli elementare. 
Numeroase provincii și regiuni au
tonome au școli pentru minorită
țile naționale și un sistem com
plex de invățămint superior, inclu
zând universități, institute agrono
mice, de medicină și pedagogie.

Partidul, guvernul R. P. Chineze 
iau toate măsurile pentru crearea 
bazei materiale necesare invățimin. 
tului. tn cursul primului plan cin
cinal au fost create pește 6.000 de

școli medii și 200.000 de școli ele
mentare în regiunile industriale, 
miniere și agricole, inseăinate fon
duri din bugetul țării sînt desti
nate întreținerii celor ce învață. 
Se acordă burse copiilor de munci
tori și țărani din școlile medii. Stil, 
dențil nu plătesc laxe, se bucură 
de cazare și asistență medicală gra
tuită. Muncitorii, țăranii și copiii 
lor care studiază in institutele de 
invățămint superior primesc dease- 
menea burse și alte înlesniri. între
prinderile industriale își trimit în 
permanență muncitorii la școli și 
universități, plătindu-le o parte în
semnată din salariu. în 1958 nu
mărul copiilor de muncitori și ță
rani din școlile medii a reprezen
tat 75 la sută, iar in institutele de 
învățământ superior 48 la sută din 
totalul studenților.

O mare parte, dintre cei peste 
111.000 de tehnicieni, calificați în

anii primului plan cincinal erat 
înaințe muncitori necpUficați, cart 
au urmat diferite școli organizate 
de întreprinderi. Numărul mare de 
școli tehnice de pe lingă departa
mentele industriale centrale și lo
cale, cuprind peste 1 milion d» 
elevi care după absolvire urmează 
să lucreze in aceste departamente. 
Numeroase întreprinderi mari ca, 
de pildă, cele din Anșan și-au creat 
școli elementare, medii și institute 
de invățămint superior. Muncitorii 
urmează gratuit cursurile acestor 
școli.

Marele progres economic înre
gistrat in anii aceștia de R. P. Chi
neză au permis asigurarea unor 
condiții de continui dezvoltare a 
invățămîntului. La rîndul ei școala 
înzestrează industria și agricultura 
cu forțele tehnica și științifice ne
cesare unui avint continuu in conr 
strueția socialistă.

La Casa copiilor din orașul Sian, provincia Șensi, profesoara Cio 
Cien-hei (a doua din stingă) predînd unei eleve lecții de pian în va

canța de vară.

rii Adunări Naționale, Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Gh. Diaconescu, 
D. Șimulescu, M. Suder, miniștri, 
Al. Lăzereanu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, acad, 
S. Stoilov, președintele grupului 
parlamentar romin pentru relații 
de prietenie Romînia—Franța, con
ducători ai instituțiilor centrale, 
numeroși deputafi ai Marii Adu
nări Naționale, academicieni 
alți oameni de știință și 
ziariști.

Au luat parte șefi ai 
lor diptomotice acreditați 
reșți și alți membri ai 
diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

cultura,

misiuni- 
la Bucu- 
corpului
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La G.A.C. „Drumul lui Lenin* <țin comuna Jugurenî, raionul Găiești, se țin - cu regularitate lecțiile 
din cadrul cercului agrotehnic. In clișeu : ing. Minia Istrațe vorbind colectiviștilor despre structura

solului.

I A H
in runda a 11-a a turneului 

candidaților la titlul mondial 
de șah o singură partidă s-a ter
minat înainte de consumarea 
timpului reglementar de joc. In 
deschiderea engleză, liderul tur
neului, Paul Keres, a jucat cu 
negrele împotriva lui Petrosian. 
Acesta din urmă a încercat un 
atac pe flancul damei, dar Ke- 
res avea la rîndul să un contra- 
joc periculos și la mutarea 26 
s-a căzut de acord asupra remi
zei. Celelalte trei partide s-au 
întrerupt. Gligorici are avantaj 
la Fischer, Tal o poziție mai 
bună la Olafsson iar Benko un 
pion în plus la Smîslov. în cla
sament conduce marele maestru 
sovietic Keres cu 7l/ș puncte, ur
mat de Petrosian 6llz puncte, 
Tal 6 puncte ți o partidă între
ruptă.

FOTBAL
La 24 septembrie, comisia de 

organizare a Cupei campionilor 
europeni la fotbal, întruniți la 
Barcelona, a procedat, la trage
rea la sorți o meciurilor din op
timile de finală care se vor de&

fășura astfel : Real Madrid— 
Jeunesse D’Esch (Luxemburg), 
Wiener Sportklub-Boldklub (Da. 
nemurea); Young Boys—Ein- 
țracht ; Ac Milan—F. C. Barce
lona ; Nice—Fenerbahce; Sparta 
Rotterdam — I.F.K. Göteborg ; 
Steaua Roșie Belgrad cu învin
gătorul meciului Vortvaerts Ber
lin—Woliverhampton; Glasgow 
Rangers cu învingătorul meciu
lui F.C. Porto—Ruda Hvezda 
Bratislava,

La Dublin în meci retur cam
pioana Franței, Nice a terminat 
la egalitate 3 1—1 cu Shamrock 
Rovers. în primul meci cîștigase 
Nice cu 3—2.

★
în continuarea turneului pe 

ctire-l întreprinde în țara noastră, 
selecționata (fe fotbal din R.P.D. 
Coreeană a evoluat joi la Orașul 
Stalin în campania echipei locale 
Steagul Roșu. Fotbaliștii coreeni 
au jucat, foarte bine, repurtând 
victoria cu scorul de l—0
(0- 0). Cu acest meci echipa 

și-a încheiat turneul 
întreprins în R.P. Ronună.

BOX
Evenimentul sportiv central 

al săptămînii viitoare îl consti* 
tuie meciul internațional de box 
dintre echipele selecționate ale 
R.P. Romîne și Italiei, care sa 
va desfășura joi 1 octombrie pe 
stadionul Republicii începînd de 
la ora 19,30. Acest meci. constL 
tuie revanșa întâlnirii disputată 
anul trecut la Roma și câștigată 
de boxerii italieni cu scorul de 
6—4.

în vederea acestui important 
maci boxerii romîni s-au pregă
tit intens pentru a se comporta 
la înălțimea așteptărilor. în linii 
mari formația țării noastre va 
avea următoarea componență t 
Puiu Nicolae, A. Olteanu, E. 
Cismuș, l. Mihalic, Gh. Dumitru 
(C. Gherasim), M. Stoian, Șerbu 
Neacșjt, M Nicolau, Gh. Negrea, 
V. Mariuțan.

★
După cum s-a mai anunțat e- 

chipa Italiei va susține sîmbătă 
3 octombrie la Cluj o a doua în* 
tîlnire în compania echipei se
cunde a R.P. Romîne. Pentru 
acest meci formația noastră cu
prinde pe : V întâia, Turcu, A, 
Farcaș. M. Vrlățeanu. I Marcu, 
Ion Marin, Șt. Cojan. I. Mo- 
nea, P, Zahcria, M. Ghiorghinjil.

(Agerpres)

Sat nou
de VEN TZE

Prietene, în eîte-s să te-ncrezi, 
Tu ai mai fost pe-aici și singur vezi s 
Aici pe unde colcăiau doar șerpi, 
Chiar prin coclaurii aceștia sterpi 
Din tristul Gobi — nu visam nicicum — 
Se-nalță dîrele subțiri de fum.

Acest pămint, altădată fără glas, 
Prietene, te-mbie la popaa.
Doar albe case peste tot zărești 
Și plopii dau în floare !a ferești. 
Sint incă mici, dar vin ei mindri zori, 
Cînd le-or ciuta in ram privighetori.

Oricare om își are treaba lui. 
Copiii, vrăbii, zburdă-n cărărui 
Iar fetele trebăluesc prin vii. 
Lăstarii ocrotindu-i grijulii. 
Bărbații-u cîmp tot seceră de zor 
Și mama, citu-i ziua, la cuptor.

Și-n mare cinste-s oaspeții cînd vin. 
Cîud pleci de-aicea sufletul ți-i pliu 
De dragostea cu care te-am primit, 
Crezi că de-un veac cu ei te-ai înfrățit. 
N-ai grijă dar, oriunde-n calea ta, 
Cu ceai și lapte toți te.or ospata.

Prietene, în cîte-s să te-ncrezi 
Tu ai mai fo6t pe-aici și singur vezi — 
Da, casele ce-i drept, n-au nici un cat 
Dar nu e basm ci lucru-adevărat 
Că «ale noi rtisar, ca-n ceruri stele, 
Și toate sînt și fi-vor ale mele.

în rominește de NICULAE STOIAN

Sosirea în Capitala a tovarășului
V. V. Mațkevici, ministrul Agriculturii al U.R.S.S.

Vineri la prînz a sosit în Ga- 
pîtală la invitația ministrului Agri
culturii și Silviculturii, V. V. 
Mațkevici, ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost întimpinaț de ion Caz
ma, ministrul Agriculturii și Silvi
culturii, Marin Stancu, Eugen 
Alexe si Bucur Șchiopii, adjuncți 
ai ministrului Agriculturii și Silvi-

culturii, Constantin Prisnea, ad
junct al ministrului Invățămîntului 
și Culturii și de funcționari supe
riori din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

I N F O R
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R.P. Ro
mână uu sosit in Capitală oaspeții 
brazilieni dl. Jaime Adour da Ca
ntora, ziarist, scriitor, directorul 
Pen-clubului din Brazilia, și d-na 
Genny Ferreira, profesoară, care 
vor participa la festivitatea consa
crată comemorării in țara noastră 
a 50 de ani de la moartea roman
cierului brazilian Euclides da Cun- 
ha. Festivitatea va fi organizată în 
cadrul marilor aniversări culturale 
inițiate de Consiliul Mondial al 
Păcii pe anul 1959.

ir
Vineri diinineața au părăsit Ca

pitala: V. F. Promîslov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Sovietului orășenesc Mos
cova, A. 1. Socolv, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sovie- 
tqlui orășenesc Leningrad, Vereș. 
loseî, președintele Comitetului exe
cutiv, al Sfatului popular al orașu
lui Budapesta și Gabor Zoltan Ka- 
talin, membru al Comitetului exe
cutiv al Scaiului popular, Witort

MÂȚII
Aleksander, membru în prezidiul 
Sfatului popular al orașului Varșo
via, și general Okecki Stanislaw, 
consilier al sfatului popular, care 
au participat la sărbătorirea a 500 
de ani de existență documentară a 
orașului București.

★
La amiază au părăsit. Capitala, 

generalul Abdul Majid Hassan, 
primarul orașului Bagdad, și Luis 
Alberto Figoli, membru al Consi
liului departamental al orașului 
Montevideo.

★
Tot vineri a părăsit Capitala 

Dimităr Popov, președintele Consi
liului popular al orașului Sofia.

Pină la frontieră, oaspetele a 
fost condus de tov. Gheorghe Cal
can, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, și de președinți ai unor 
sfaturi populare raionale.

(Agerpres)

In întîmpinarea 
marii sărbători

în cinstea celei de-a 10-a ani
versări a proclamării H. P. Chi
neze, oamenii muncii din China 
Populară realizează noi și mari 
succese. Lucrările de construcții 
ale celui de-al doilea pod de pe 
cel mai mare fluviu al R.P. Chi
neze, Yanțzî, de la Ciunțin, China 
de sud-vest au intrat în etapa in
stalării traverselor de oțel.

Constructorii lucrează în S 
schimburi, străduindu-se să ter
mine construcția înainte de 1 oc
tombrie și să dea astfel in folo
sință podul de cale ferată lung 
de 820 m. Podul cu linia ferată 
dublă va uni calea ferată Ciunțin- 
Centu cu calea ferată Ciunțin- 
Guiiuan.

Constructorii de la calea ferată 
Lancijou-Ținhai, lungă de 1.200 
km s-au angajșt oa iu ajunul săr
bătorii naționale chineze să ajun
gă la Sinan, capitala îndepărtatei 
provincii Ținhai.

La termocentrala din Harbin a 
intrat în funcțiune înainte de ter
menul fixat un nou grup electro
gen cu o capacitate de 25.000 kW. 
Constructorii de la uzinele de tur
bine cu aburi și mașini electrice 
din Harbin au terminat deja zeci 
de noi electromotoare și urmează 
să le pună in funcțiune înainte 
de 1 octombrie.

Simpozion cu tema 
„Prezențe romînești 
în Uniunea Sovietică“

Sub auspiciile Consiliului o- 
rășenesc A.R.L.U.S. București, 
vineri după-amiază a avut loc 
la Ateneul R.P. Romîne simpo
zionul cu tema „Prezențe ro- 
mînești în Uniunea Sovietică“. 
Au luat cuvîntul tov. Ma
rin Florea Ionescil, vice
președinte al Consiliului Gener 
ral A.R.L.U.S., conducătorul 
delegației A.R.L.U.S., care a 
vizitat Uniunea Sovietică cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 
August, și Ion Ajoraru, secre
tar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., membru al delega
ției de oameni de cultură din 
țara noastră, care a luat parte 
la „Zilele culturii romînești" în 
R.S.S. Bielorusă.

Expunerile vorbitorilor, care 
au relevat atmosfera de entu
ziasm cu care poporul sovietic 
a participat la manifestările or
ganizate la Moscova, Kiev, 
R S.S. Bielorusă și în alte părți 
ale Uniunii Sovietice cu ocazia 
aniversării eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascișt, 
au fost audiate cu viu interes 
de asistență.

(Agerpres)



„Să punem la baza relațiilor 
principiul coexistentei 

pașnice“
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

PITTSBURG 25 (Agerpres). — nu fie traduse în viață aceste gîn. 
*-ÎȘ : In cuvîntarea duri bune ? La rîndul nostru sin.

tem hotărîți să facem totul pentru 
a asigura încrederea reciprocă din
tre America și Uniunea Sovietică 
și a contribui astfel la asigurarea 
păcii pe pămînt pentru toate po. 
poarele“.

„Nu există nici un fel de obsta
cole serioase care să împiedice cele 
două țări ale noastre să trăiască 
în pace și prietenie. Există, desi
gur, deosebiri ideologice între țâ. 
rile noastre, ele însă nu sint un 
obstacol, a continuat N. S. Hruș. 
ciov. Aceste deosebiri au existat 
și în perioada celui de-al doilea 
război mondial, însă ele nu ne-au 
împiedicat să fim buni prieteni. 
Ele nu trebuie să împiedice nici în 
prezent unirea forțelor noastre în 
lupta pentru o pace trainică pe 
pămînt“.

Noi nu cerșim pacea, a declarat 
N. S. Hrușciov, ci considerăm doar 
că nu războiul, ci pacea este sta
rea firească a omenirii. Cred că 
veți fi de acord cu mine dacă voi 
spune că și de-am avea două vieți 
ele ar trebui să fie dedicate numai 
unei singure sarcini mărețe și no. 
bile — consolidarea păcii intre 
popoare.

N. S. Hrușciov a numit „abso
lut nefondate și absurde“ declara
țiile care s-au făcut în unele țări 
că el ar „intenționa să împartă 
lumea cu Eisenhower“. Oamenii 
care judecă astfel, a spus șeful 
guvernului sovietic, apreciază toa
te evenimentele ca niște tîlhari. Ei 
judecă in felul lor: odată ce ești 
puternic înhață tot ce poți! dar 
noi sîntem oameni care avem o cu 
totul altă morală. Puterea noastră 
nu este pusă decit în slujba bine
lui poporului nostru și a celorlalte 
popoare. Noi folosim puterea noas- 
iră pentru asigurarea 
securității generale. Ea 
jește nici unui alt scop.

Nu este un secret, a 
N. S. Hrușciov, că o 
răspundere pentru menținerea pă
cii revine țărilor noastre. închipui- 
ți-vă numai cum ar fi relațiile in
ternaționale dacă S.U.A. și 
U.R.S.S. ar stabili între ele relații 
bune și cu atît mai mult — relații 
de colaborare care, așa cum do
rim, s-ar transforma in prietenie.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
bogățiile U.R.S.S. nu vor fi folo
site niciodată in dauna vreunui 
popor. In interesele păcii trebuie

TASS transmite: în 
rostită la 24 septembrie la întîlni. 
rea cu reprezentanții cercurilor de 
afaceri și ai opiniei publice din 
Pittsburg, Nikita Hrușciov, pre- 
șed.ntele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat: ,.N-a sosit 
oare timpul, domnilor, să fie a- 
runcate in cuptoarele Martin pen
tru a fi retopite stocurile de arme 
acumulate, n-a sosit oare timpul 
ca tancurile să fie transformate în 
tractoare, tunurile în treierătoare, 
ca întreaga putere a atomului să 
fie îndreptată numai spre scopuri 
.pașnice ?“.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică este gata să 
facă așa chiar azi. .„Deși popoare
le noastre, a adăugat el, trăiesc 
în mod diferit, deși felul lor de 
viață nu seamăna, deși nu au a- 
celeași obiceiuri, de trăit trebuie 
eă trăim însă sub același cer“.

„Atit poporul nostru, cît și po
porul dv. nu doresc război, a 
spus în continuare N. S. Hruș. 
cîov. Să trăim deci în bună veci
nătate. Să punem la baza relații
lor noastre principiul coexistenței 
pașnice. El nu oferă nimănui a- 
vantaje unilaterale. El nu preju
diciază nimănui și nu impune ni
mănui sacrificii, in schimb toată 
lumea are de cîștigat“.

N. S. Hrușciov a caracterizat 
ischimbu! de vizCte la nivel înalt 
drept un început bun. Vizita mea 
în S.U.A., a spus el, și apropiata 
vizită a președintelui S.U.A. în 
Uniunea Sovietică, sîntem con
vinși, vor ajuta să ne cunoaștem 
mai bine și să ne înțelegem mai 
bine unii pe alții, să găsim calea 
spre colaborare. Dacă cele două 
părți ale noastre doresc aceasta, 
se va găsi și calea 
rare.

Amintind cuvintele 
Eisenhower că „dacă 
dere reciprocă între 
Uniunea Sovietică, nici un fel de 
alte divergențe între state nu pot 
prezenta pericol pentru armonia 
și pacea generală“, Nikita Hruș
ciov a declarat că este de acord cu 
aceste cuvinte spuse de Eisenho
wer „curînd după cel de-al doi
lea război mondial, în care el, 
Eisenhower, a avut un rol atît de 
remarcabil“.

„Acum, a adăugat N. S. Hruș
ciov, domnul Eisenhower este pre
ședintele Statelor Unite. De ce să

spre colabo-

domnului D. 
există încre- 
Ameriea și

La Camp David au început
convorbirile dintre

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower
(Urmare din, pag. l-a)

conducători, 
care 
zile,

sparta pe cei doi 
precum și celelalte persoane 
vor participa, aproape două 
la tratative.

Corespondenții americani 
străini relevă faptul că atmosfera 
tratativelor de la Câmp David va 
fi mult influențată de mesajul de 
pace transmis poporului american 
de conducătorul guvernului sovie
tic. „Președintele Consiliului de 
Miniștri sovietic, scrie corespon
dentul agenției France Presse, a 
adus o mare 
stă călătorie.

contribuție la ace- 
Leit-motivul său in

La O. N. LI. continuă 
dezbaterile generale

NEW YORK 25 (Agerpres). - 
După cum s-a anunțat in Adunarea 
Generală O.N.U. au continuat 
dezbaterile generale. In ședințele 
din dimineața și după.amiaza zilei 
de 24 sept mbrie au luat cuvântul 
delegații R. P. Romîne, Cubei, iz 
raelului, Tai'.audei, Ghanei, Cana
dei, Veuezuelei și Indoneziei.

Ministrul Afacerilor Externe a! 
Cubei, Râul Roa, a declarat că în 
relațiile sale internaționale Cuba 
noua ocupă o poziție care cores
punde țelurilor revoluției care a 
avut loc recent în țară. Pentru 
prima data in istoria sa, Cuba a 
devenit cu adevărat liberă, inde
pendentă și suverană, a spus Roa.

In cursul ultimilor șapte ani, a 
spus el in continuare, delegația 
Cubei a votat după indicațiile 
străine. Astăzi ea votează după vo
ința sa proprie.

Ministrul Afacerilor Externe a! 
Cubei a apelat la o realizare cit 
mai grabnică a unei înțelegeri cu 
privire la dezarmare efectivă și 
permanentă și s;a pronunțat împo
triva intenției Franței de a efec
tua experiențe nucleare în Sahara.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Ghanei, Ako Adjey, a subliniat că 
în ultimii 10 ani pe 
african are loc un

continentul 
proces d. 

deșteptare națională și de creșter, 
a conștiinței politice.

Problema algeriană, a spus el 
este o parte componentă impor 
fantă a „problemei africane, car. 
este inseparabilă de lupta popoare
lor Africii pentru eliberare de sal 
dominația străină“.

Rcferindu-se la intențiile Franței 
de a efectua experiențe nucleare 
în Sahara, Ako Adjey a cerut 
Franței să dea ascultare glasului 
popoarelor și să renunțe la aceste

păcii și
nu slu-

subliniat 
deosebită

favoarea păcii, asigurările sale re
petate, chiar și joi la Pittsburg, 
că nu trebuie să se recurgă la o 
soluție de forță pentru rezolvarea 
problemelor mondiale, au avut și 
vor avea cu siguranță repercusiuni 
în Statele Unite“.

„Va fi destul timp la Câmp Da
vid pentru o discuție care să des
chidă in orice caz perspectiva con
tinuării ei, ceea ce ar fi un impor
tant rezultat“, scrie azi comentato
rul Walter Lippmann, în articolul 
intitulat „Cursa înarmărilor“ ; el 
subliniază că „aceasta este princi
pala problemă“, deoarece „într-o

decla- 
acord

cana- 
ministrul

planuri. în încheiere el s-a 
rat pentru realizarea unui 
cu privire la dezarmare.

Conducătorul delegației 
diene, Howard Green, 
Afacerilor Externe al Canadei, a 
declarat ca „salută întrutotul 
scopul general expus in propunerea 
lui N. S. Hrușciov, — o lume fără 
arme“.

Ignacio Louis Arcai, ministrul 
Afacerilor Externe al Venezuelei, 
luind cuvîntul a salutat schimbul 
de vizite dintre conducătorii gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. El a 
spus că acest schimb este un simp
tom încurajator. Delegatul Vene
zuelei și-a exprimat speranța că 
tratativele pentru încetarea expe
riențelor nucleare vor duce la re
zultate pozitive.

Venezuela, a spus în continuare 
Arcai, va sprijini orice măsuri pen
tru acordarea de ajutor economic 
țârilor slab dezvoltate. In trecut 
a subliniat el, ajutorul era legat 
deseori de considerente strategice. 
El a declarat că America Latină 
dorește cu ardoare încetarea războ
iului rece, precum și încetarea 
discriminării la care este supusă.

în încheiere Arcai a exprimat 
speranța că slăbirea încordării va 
îngădui Organizației Națiunilor 
Unite să devină cu adevărat de
mocratică și că atunci, fără preju
decăți și exclusiv in lumina respec
tării principiului universalității, va 
fi rezolvată problema reprezentării 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Ministrul Afacerilor Externe a! 
Norvegiei, Lange, a salutat stabi
lirea contactelor directe dintre con
ducătorii Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite.

la Pittsburg
să mergem în pas cu dv., să mer
gem împreună cu toate popoarele, 
a spus el.

Deosebirea de concepții asupra 
orinduirii sociale nu trebuie să ne 
împiedice să colaborăm, a spus 
în continuare Nikita Hrușciov. 
Din moment ce vă place capitalis
mul, treaba voastră, trăiți in capi
talism, continuați să călăriți pe 
calul vostru bâtrîn. [ar noi vom 
călări pe un cal tinăr, plin de pu
teri, pe calul socialist, și ne va fi 
mai ușor să vă ajungem din urmă 
și să vă întrecem. Dar aceasta 
este problema întrecerii economice 
dintre cele două sisteme. Dacă vom 
păși pe calea întrecerii pașnice, 
vor avea de cîștigat toate po
poarele, întrucît nu vor exista răz
boaie între state, nu se va vărsa 
sînge omenesc.

Amintind declarația guvernato
rului statului Pennsylvania, care 
a luat cuvîntul la aceeași întîlnire 
și care a spus că poporul ameri
can sprijină în unanimitate politi
ca guvernului, că partidele repu
blican și democrat din S.U.A. 
sprijină pe președinte și politica 
sa externă, N. S. Hrușciov a adău
gat : „Tmî face plăcere să duc 
tratative cu șeful unui stat care se 
bucură de sprijinul, resnectul și 
dragostea poporului său“.

Eu reprezint poporul sovietic, a 
continuat N. S. Hrușciov. Sînt 
recunoscător pentru încrederea și 
respectul pe care poporul sovietic 
le nutrește față de guvernul lui și 
față de mine ca șef al guvernului 
sovietic, care reprezint aici Uniu
nea Sovietică, marele popor so
vietic.

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
asemenea condiții este mai ușor 
să fie căutate soluții reciproc ac
ceptabile. adică soluții care să fie 
accentabile atît pentru poporul so
vietic cît și pentru cel american. 
deoarece dacă poporul nu este unit 
și dacă poporul nu sprijină pe șe. 
ful statului, un astfel de șef nu 
poate lua o hotărîre înțeleaptă.

Dacă în locul neîncrederii, cele 
două țări ale noastre vor stabili 
între ele relații de încredere și își 
vor uni eforturile în lupta pentru 
consolidarea păcii, pentru ele și 
pentru toți, a declarat în încheiere 
N. S. Hrușciov, popoarele întregii 
lumi ne vor sprijini.

astfel de cursă a înarmărilor acce
lerată va fi o tot mai mare lipsă 
de ■ securitate“. „Christian Science 
Monitor“ atrage atenția că dacă 
în trecut discuțiile cu Uniunea 
Sovietică se întemeiau pe concep
ția unei superiorități militare, în 
prezent o astfel de concepție este 
net depășită. „Propunînd o dezar
mare universală 
ciov ne-a dat o 
tru a înlătura 
scrie cititorul 

și completă, Hruș. 
ocazie unică pen- 
războiul atomic“, 
M. Harrison din

orașul Slatington din Pennsylvania 
într-o scrisoare către ziarul „Eve
ning Star“, în care conchide „Nu 
avem nimic de pierdut, ci totul 
de cîștigat, acceptînd propunerea 
sovietică în întregime și fără re
sentimente“.

ORNITOPTERUL - un 
nou aparat de zbor 

sovietic
MOSCOVA 25 (Agerpres). - 

TASS transmite: Dmitri llin, fost 
pilot al unui avion de vinătoare, a 
proiectat un ornitopter — un apa
rat de zbor cu aripi bătînde, care 
va fi acționat de un motor. Po
trivit calculelor teoretice, acest a- 
parat va putea transporta pe om în 
aer cu o viteză de aproximativ 100 
km. pe oră.

Relatînd aceasta, ziarul „So- 
vetskaia Aviația“ publică în numă
rul său de vineri o fotografie a 
ornitopterului care seamănă cu o 
pasăre.

„News Chronicle": 
„Absența Chinei din 

Organizația 
Națiun lor Unite este 

o batjocură la 
adresa Cartei O.N.U.*1

LONDRA 25 (Agerpres). — La 
25 septembrie ziarul „News Chro
nicle“ a publicat un articol redac
țional în care ironizînd poziția de
legației americane la sesiunea' 
Adunării Generale O.N.U. în pro
blema restabilirii drepturilor legale 
ale R.P. Chineze în O.N.U., scrie 
că absența Chinei din Organizația 
Națiunilor Unite este o batjocură 
la adresa Cartei O.N.U.

Statelor Unite, scrie în continua 
re ziarul, le vine tot mai greu 
să-și organizeze comedia anuală — 
să amîne mereu discutarea admite
rii Chinei comuniste în O.N.U.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața „S^trfteii". Tel. 17.60 10 Tioarul: Combinatul Pol'grafic „Casa Sctnteii“.
STAS 3452 52.

Delegația U.R.S.S. 
la cea de-a X-a 

aniversare 
a R. P. Chineze
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ca răspuns la in
vitația conducătorilor Partidului 
Comunist Chinez și a guvernului 
Republicii Populare Chineze, Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît să trimită la sărbători
rea celei de-a 10-a aniversări a 
Republicii Populare Chineze o de
legație de partid și guvernamen
tală a U.R.S.S. condusa de Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. a! 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Din delegație fac parte Mihnil 
Suslov, Andrei Gromîko, Jumabek 
Tașenev, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Aleksandr Șelepin, preșe 
dintele Comitetului securității de 
stat de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., Stepan Cervo- 
nenko, secretar al C. C. al P. C. 
din Ucraina, Tatiana Nikolaeva, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., Ivah Ar- 
hipov, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru relații economice ex
terne de pe lingă 
Miniștri al U.R.S.S., 
pov, șef de secție 
P.C.U.S.

Delegația va pleca 
spre Pekin la 27 septembrie. De
oarece N. S. Hrușciov și A. A. Gro
mîko se află în S.U.A., ei vor 
pleca la Pekin mai tîrziu. Pentru 
perioada în care va lipsi N. S. 
Hrușciov, delegația va fi condusă 
de M. Suslov.

Consiliul de 
Iuri Andro- 
la C.C. al

din Moscova

al Biroului Poli- 
P.C. din Ceho-

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 25 (Agerpres). — După 
cum transmite Ceteka, în zilele de 
23 și 24 septembrie a avut loc 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia la care au fost discutate 
„Principiile fundamentale ale di
rectivelor celui de-al treilea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1961—1965“. Ra
portul in legătură cu această pro
blemă a fost prezentat de O. Si- 
munek, membru 
tic al C.C. al 
solvacia.

Raportul la cel de-al 
punct de pe ordinea de zi „Sarci
nile industriei constructoare de 
mașini și industriei metalurgice 
cehoslovace în etapa desăvîrșirii 
construirii socialismului“, a fost 
prezentat de O. Cernik, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.,

In cadrul dezbaterilor a luat cu- 
vîntul Antonin Novotny, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care a făcut o 
serie de propuneri importante în 
legătură cu desfășurarea cu suc
ces a desăvîrșirii construirii socia
lismului în Cehoslovacia.

doilea

(Agerpres).

pentru a fi

Atentat săvîrșit 
împotriva primului 

ministru al Ceylonului
COLOMBO 25

Corespondentul agenției Âssociated 
Press relatează că la 25 septem
brie s-a săvîrșit un atentat împo
triva primului ministru al Ceylo
nului, S. Bandaranaike,

Rănit la braț și în regiunea ab
dominală, Bandaranaike a fost 
transportat la spital 
operat de urgență.

Atentatorul a fost
COLOMBO 25*- 

general al Ceylonului, Oliver Gu- 
netilleke, a decretat starea excep
țională. Această măsură a fost 
luată în urma atentatului împo
triva primului ministru S. Banda
ranaike.

Potrivit relatărilor presei, sta
rea lui S. Bandaranaike care are 
cîteva răni în regiunea abdome
nului, este gravă.

arestat.

Guvernatorul

Un nou eșec 
la Cape Canaveral

CAPE CANAVERAL 25 (Ager- 
preș). — La 24 septembrie coman
damentul aviației americane a a- 
nunțat că o rachetă de tip „Atlas 
Able“ a explodat pe rampa de lan
sare în cadrul pregătirilor pentru 
lansarea unui satelit artificial în 
luna octombrie. Acest satelit urma 
să fie plasat pe o orbită lunară. 
Autoritățile au deschis o anchetă 
pentru a stabili cauzele exploziei.

O. N. U. poate să-și îndeplinească rolul
numai finind seama de năzuințele de pace

ale popoarelor
Cuvîntarea rostita de Silviu Brucan, șeful delegației R. P. R. 

Adunării Generale a O.N.U.la sesiunea

Și 
in

In ședința plenară din dimineața 
zilei de 24 septembrie, în cadrul 
dezbaterii generale, a luat cuvîn
tul Silviu Brucan, șeful delegației 
R.P.R. la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U.

Domnule președinte.
Delegația Republicii Populare 

Romîne dorește de la bun inceput 
să se alature acelor delegații care 
au arătat de la aceasta tribună 
că împrejurările internaționale ac
tuale creează noi posibilități pen
tru ca Adunarea Generală O.N.U. 
să abordeze problemele de pe or
dinea de zi a celei de.a XlV-a 
sesiuni intr-un spirit de cooperare 

înțelegere pentru rezolvarea lor 
interesul păcii.

Evenimentul principal car« 
marchează îmbunătățirea at
mosferei internaționale îl con. 
stihii» schimbul de vizite iin- 
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și președintele 
S.U.A., D. Eisenhower. Ne ex
primăm speranța că el va 
constitui într-adevăr un mo
ment de răscruce în relațiile 
contemporane.

O.N.U., și îndeosebi sesiunea a 
XlV-a a Adunării Generale, are de 
trecut un examen: va folosi ea 
aceste posibilități care s.au creat 
în lume, transformîndu-le in ac
țiuni concrete așteptate de popoa
re, sau va rămîne în urma noii 
dezvoltări în viața internațională, 
dezamăgind speranțele popoarelor?

Examenul este serios, mai ales 
dacă ținem seama că există forțe 
politice și sociale care se opun noii 
dezvoltări internaționale, care nu 
se consolează ușor cu topirea ghe- 
ții în relațiile dintre state și care 
se cramponează cu disperare de 
războiul rece. Pe măsura ce pierd 
poziții în lume, aceste forțe sînt 
gata să recurgă la pozițiile pe 
care le mai dețin în cadrul O.N.U. 
pentru a menține gheața în rela
țiile internaționale și a alimenta 
războiul rece, oricît de primejdioa
să ar fi o asemenea tentativă pen. 
tru prestigiul și autoritatea O.N.U.

în discursul său inaugural, pre
ședintele Adunării Generale, dl. Be- 
launde, spunea că sesiunea a 
XlV-a trebuie să râmînă în istorie 
ca o sesiune a păcii. Propunerile 
sovietice pentru o dezarmare ge
nerală și totală au dat conținut 
acestei idei. Faptul că aceste pro. 
puneri au fost prezentate de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a ațintit 
privirile omenirii asupra actualei 
sesiuni a Adunării.

DUPĂ PĂREREA DELEGAȚIEI 
ROMINE, PRINCIPALA PREMI
SA PENTRU ÎNFĂPTUIREA CU 
SUCCES A SARCINILOR CE RE
VIN ADUNĂRII GENERALE 
ESTE ÎNȚELEGEREA JUSTA A 
CARACTERULUI ORGANIZA
ȚIEI.

INTR.O LUME ÎN CARE E- 
XISTA STATE CU CONCEPȚII 
IDEOLOGICE, SISTEME ECONO. 
MICE Șl POLITICE DIFERITE, 
O.N.U. POATE SĂ-ȘI ÎNDEPLI
NEASCĂ ROLUL CARE-I REVI
NE NUMAI DACA, AȘA CUM A. 
RATĂ CARTA, VA FI UN CEN
TRU DE ARMONIZARE A 
ȚIUNILOR NAȚIUNILOR.

Tendința de a face 
O.N.U. instrumentul unei 
gure concepții ideologice,

AC-

din 
sin- 

„ , al
unui singur sistem economic 
și politic și de a o utiliza ca 
atare pentru impunerea acestei 
concepții sau pentru promova
rea intereselor acestui sis
tem, in dauna celorlalte state 
nu poate duce decit la distru
gerea capacității O.N.U. de a 
acționa pentru menținerea pă
cii și securității.

In această ordine de idei trebuie 
observat că puterile occidentale 
s-au străduit și se străduiesc și 
acum să folosească O.N.U. ca un 
instrument al politicii lor, să sub
ordoneze această mare organizație 
internațională unor interese în. 
guste, să creeze in sînul eSo at
mosferă de ostilitate care să facă 
imposibilă cooperarea intre statele 
membre.

Faptele arată că această tendin
ță se manifestă sub următoarele 
forme :

a) efortul de a identifica în mod 
forțat principiile Cartei cu așa- 
zisele concepții occidentale, cu alte 
cuvinte de a impune o interpre. 
tare unilaterală a acestor prin
cipii ;

b) discriminări față de o serie 
de state pentru că aparțin sistemu-

pen,tru că nu fac

popor chi- 
LJ. nu pot

iui socialist sau , _ 
parte din alianțe militare occiden
tale ;

c) impunerea unor rezoluții care 
reflectă interesele exclusive ale pu
terilor occidentale ;

d) confundarea voită a sferei 
problemelor interne ale statelor cu 
sfera relațiilor internaționale, in 
scopul de a folosi O.N.U. ca in
strument pentru păstrarea și chiar 
întărirea pozițiilor politice, econo
mice sau militare ale puterilor oc
cidentale in lume, împotriva mișcă
rii de eliberare a popoarelor de 
sub jugul colonial, împotriva miș
cărilor progresiste și de justiție so. 
cială a popoarelor, ca și împotri
va regimurilor alese de popoarele 
unor state membre.

Fiecare din aceste acțiuni sedu
ce la adăpostul unei interpretări 
forțat unilaterale a Cartei, a în. 
călcării regulilor de procedură, iar 
în Consiliul de Securitate prin stri
virea sub picioare a principiului 
unanimității membrilor permanenți. 
Cu alte cuvinte, toate acele prin
cipii, toate acele reguli de proce
dură, care au fost elaborate la 
San Francisco tocmai pentru a da 
O.N.U. caracterul de organizație 
internațională într-o lume cu mai 
multe sisteme social-economice, 
sînt denaturate și încălcate în in
teresul îngust și exclusiv al unui 
grup de state membre.

Ne vom opri asupra cîtorva ia
zuri care ilustrează cele spuse. 
Să luăm de pildă, PROBLEMA 
DEZARMĂRII.

E clar că în această problemă 
trebuie găsită o soluție care să țină 
seama de interesele păcii și secu
rității tuturor statelor și care să 
fie în conformitate cu interesele ge
nerale ale păcii și securității. O a- 
semenea soluție se poate obține nu
mai prin negocieri, în nici un caz 
cu ajutorul mașinii de vot. Cu toa
te acestea am asistat deseori la 
eforturi din partea puterilor occi
dentale de a impune in Adunarea 
Generală hotărîri care nu țineau 
seama de interesele securității unui 
grup sau altuia de state. In același 
timp puterile occidentale, din mo
tive înguste, au blocat adoptarea 
de către Adunarea Generală a u- 
nor hotăriri care corespundeau în 
mod evident intereselor tuturor po
poarelor, intereselor păcii și secu
rității generale.

Să trecem la PROBLEiMA RE
PREZENTĂRII CHINEI. Dezbate
rile din trecut și de anul acesta in 
legătură cu dreptul Adunării Ge
nerale de a discuta această 
problemă au arălat cu prisosință 
că motivul principal pentru care 
Adunării Generale i se neagă chiar 
și acest drept fundamental a fost 
și este faptul că in China au tri
umfat ideile socialismului. Discu
țiile au arătat că toate celelalte 
pretexte invocate de către adver. 
sării repunerii marelui popor chi
nez în drepturi la O.N.U. nu pot 
ascunde esența problemei, și a- 
nume faptul că marile puteri occi
dentale încalcă principiile și regu
lile de procedură ale O.N.U. pen- 
tiu a ține în afara ei un mare stat 
socialist.

Aci trebuie să subliniem că în 
timp ce dieptul marelui popor chi
nez este uzurpat și se face totul 
pentru a împiedica ca vocea lui 
sa răsune in O.N.U., am asistat 
și asistăm mereu la aducerea în 
discuția Adunării Generale a unor 
G estiuni cu scopul vădit de a ca
lomnia și a ponegri acest mare 
popor. Autorii acestei nedreptăți 
consideră oare că la aceasta se 
poate adăuga tabloul unui O.N.U. 
de la tribuna căreia un popor este 
împroșcat în lipsă cu calomnii, căl- 
cînd astfel cel mai elementar prin
cipiu de dezbatere ? Nu merg oare 
prea departe inițiatorii acestor ac. 
țiuni, cînd sfidează simțul 
dreptate al popoarelor ?

Domnule președinte. 
PROBLEMA PRINCIPALA

RE STA IN FAȚA SESIUNII A- 
DUNARI1 GENERALE ESTE 
PROBLEMA DEZARMĂRII.

Delegația romînă este de părere 
că în această problemă O.N.U. tre
buie să înceapă o viață nouă.

Salutăm faptul că anul acesta 
delegațiile occidentale, care ou vor
bit pînă acum, n-au mai pomenit 
de asemenea teorii ca „echilibrul 
terorii“ sau „politica de reținere“ 
care se făceau auzite în sesiunile 
trecute, mai ales că toata lumea 
înțelege și motivul pentru care a- 
ceste teorii au fost date uitării. 
Toate acestea, după părerea noas
tră, creează condiții favorabile 
pentru o nouă și proaspătă abor
dare a problemei dezarmării.

Avem în fața noastră o pro
punere majoră: propunerea de 
dezarmare generală și totală 
făcută de U.R.S.S. în fața 
O.N.U. Oricare au fost și vor 
fi obiecțiunile față de această 
măsură radicală trebuie să se 
recunoască că ea răspunde tu. 
turor cerințelor lumii contem
porane, că ea rezolvă toate di
ficultățile care s.au ivit vreo
dată în calea măsurilor prac. 
tice de dezarmare începînd cu 
considerarea justă a interese
lor securității tuturor statelor, 
a raportului de forțe militare 
între diferitele grupuri de sta
te și mergînd pînă la proble
ma controlului. In sfirșit, pro
punerea sovietică este aceea 
care poate cu adevărat să eli
bereze omenirea de primejdia 
unui război catastrofal.

Dezarmarea generală și totală 
este concluzia logică a principiilor 
și scopurilor O.N.U., deoarece ea' 
permite rezolvarea tuturor sarcini
lor care stau in fața O N.U., eli- 
tninînd in mod categoric orice po
sibilitate de conflict militar. ÎN
FĂPTUIREA MASURILOR PRE
VĂZUTE IN DECLARAȚIA GU
VERNULUI SOVIETIC AR CON- 
STITUI O ELOCVENTA AFIRMA

de

CA-

RE A LIPSEI ORICĂROR 1NTEN. 
ȚII AGRESIVE DIN PARTEA 
STATELOR, O APLICARE A NOR
MELOR DE DREPT INTERNA
ȚIONAL Șl A VOINȚEI POPOA
RELOR DE CONDAMNARE A 
RĂZBOIULUI ENUNȚATE IN 
CARTA O.N.U. Toate statele sînt 
interesate in efectuarea unei dezar
mări generale și complete. Deși 
marilor puteri le revine răspun
derea principală în această privin. 
ță. țările mici pot și trebuie să 
contribuie la realizarea acestui 
țel. A devenit clar că chiar și cele 
mai bogate state se resimt nega
tiv de pe urma uriașelor cheltuieli 
militare și că in ce privește țările 
slab dezvoltate, numai o reducere 
simțitoare a bugetelor militare ale 
marilor puteri poate permite reali
zarea unui program vast de ridi
care economică a lor.

S-a subliniat de multe ori că în 
ultima analiză răspunderea pentru 
dezarmare aparține O.N.U. O.N.U 
are acum prilejul de a demonstra 
în practică că se află la înălțimea 
acestei răspunderi. Orice încercare 
de a minimaliza sub o formă sau 
alta însemnătatea propunerii pen
tru dezarmare generală și totală 
va fi socotită de către opinia pu
blică mondială ca o eschivare a 
O.N.U. de la răspunderea ce.i re
vine. Pînă acum se poate observa 
că experțiî în găsirea de pretexte 
pentru împiedicarea adoptării unor 
măsuri concrete de dezarmare au 
fost puși la grea încercare, ei n-au 
fost în stare să ridice nici o o- 
hiecție serioasă împotriva planului 
de dezarmare generală. Chiar și 
vechea marotă a controlului s-a 
prăbușit la o atentă studiere a pla. 
nului, deoarece el prevede un con
trol internațional total, inclusiv in
specție și fotografiere aeriană. Gu
vernul romîn împărtășește părerea 
că dacă puterile occidentale nu 
sint pregătite pentru o soluție ra
dicală a problemei dezarmării, tre
buie să se treacă neîntîrziat la dis. 
cutarea și adoptarea unor măsuri 
parțiale de dezarmare.

Promovînd o politică consecven
tă de pace, guvernul romîn a pro
cedat și în trecut la reduceri suc
cesive ale efectivelor sale armate. 
Pe teritoriul romîn nu se găsesc 
nici baze militare străine, nici tru
pe aparținind altor state. Depinde 
exclusiv de puterile occidentale ca 
toate statele membre ale O.N.U. 
să poată veni și afirma același 
lucru de la această tribună.

GUVERNUL ROMIN CONSI
DERA CA NOUL COMITET - 
COMITETUL CELOR 10 ȚARI, 
INTRE CARE Șl ROMÎNIA — 
OFERĂ UN CADRU ADECVAT 
PENTRU TRATATIVE RODNICE 
DE DEZARMARE.

Romînia se va strădui din toate 
puterile să contribuie la succesul 
activității acestui comitet.

Domnule președinte, delegația 
romit'ă consideră necesar să atra
gă atenția Adunării Generale asu. 
pra problemei înțelegerilor regio
nale.

Apropierea geografică, tradițiile 
istorice, interesele economice co
mune, legăturile culturale, ca și 
problemele specifice regiunii, cons
tituie factori permanenți și stabili 
de apropiere și înțelegere între po- 
poarele unei anumite regiuni.

Experiența arată că acordurile 
cu caracter regional sint mai ușor 
<ealizabile decit acorduri în ma. 
ri'.e probleme internaționale, ofe
rind prin aceasta tuturor statelor 
mari sau mici un larg teren de 
inițiativă și de contribuție proprie 
la cauza întăririi colaborării inter
naționale in general.

Este doar limpede că orice înțe
legere regională de colaborare paș
nică exercită o influență pozitivă 
asupra atmosferei internaționale în 
general. Cu atit mai adevărat este 
acest lucru în regiunile în care 
coexistă state cu sisteme politice 
și economice diferite, sau state 
care aparțin unor alianțe militare 
opuse.

Călăuzit de aceste conside
rente, guvernul R. P. Romine 
a invitat, după cum se știe, 
încă în septembrie 1957 sta
tele balcanice să elaboreze în 
comun măsuri adecvate pentru 
dezvoltarea colaborării pașni
ce multilaterale interbalcanice.

In mesajul adresat cu acest 
prilej șefilor guvernelor state
lor din Balcani, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, a pro
pus convocarea unei conferințe 
a statelor balcanice la cel mai 
Înalt nivel, care să găsească 
soluții reciproc acceptabile, 
în vederea dezvoltării relații
lor economice, politice, cultura
le, interbalcanice și întăririi 
păcii și securității in această 
regiune.

Ducînd mai departe propu
nerile sale din 1957, guvernul 
romîn a propus în luna iunie 
a acestui an, încheierea unui 
tratat balcanic de înțelegere 

și secui itate colectivă. Un ast
fel de tratat ar urma să con

țină prevederi corespunzătoare, 
care să creeze un cadru per. 
manent pentru colaborarea 
multilaterală și dezvoltarea re. 
latiilor de bună vecinătate în- 
tce statele balcanice. Prin a- 
cest tratat statele din Bal
cani s-ar angaja să rezolve pe 
cale pașnică orice problemă 
litigioasă, să nu recurgă la a. 
gresiuni sau la amenințarea 
■u războiul în raporturile re. 
cinroce, să nu admită stoca
rea de armament atomic și 
nuclear sau staționarea uni
tăților militare dotate cu ast
fel de armament aparținind 
unor state străine de regiunea 
balcanică. sau instalarea de 
ramoe pentru lansarea de ra
chete st proiectile teleghidate 
pe teritoriul lor.

Elementele principale care favo
rizează înțelegerea regională ia 
Balcani se regăsesc, fără îndoială, 
și în alte regiuni ale globului și 
ideea organizării unor înțelegeri 
regionale multilaterale ar putea fi 
cu folos generalizată. SA FACEM 
CA ARTICOLUL 52 DIN CARTA 
O.N.U., CARE A FOST INVOCAT 
PÎNA ACUM NUMAI CU PRI
LEJUL CREĂRII UNOR ALIAN
ȚE MILITARE, SA DEVINĂ 
PUNCTUL DE PLECARE PEN
TRU CREAREA UNOR ZONE RE
GIONALE DE PACE ȘI DE BU. 
NA VECINĂTATE. In concepția 
guvernului romin, generalizarea 
ideii colaborării regionale cu spri
jinul O.N.U. nu însemnează nici
decum stabilirea unui șablon pen
tru toate regiunile globului.

Guvernul romîn studiază posibi
litățile practice prin care sprijinul 
O.N.U. s-ar putea realiza și aș
teaptă cu interes observațiile și 
sugestiile celorlalte state membre, 
în această problemă.

Promovarea progresului econo
mic și social al popoarelor este u- 
nul din scopurile principale înscri
se în Carta O.N.U. Nu se poate 
însă să nu se constate că situația 
în acest domeniu este deosebit de 
nesatisfăcătoare. Toate activitățile 
O.N.U. în această direcție, ca și 
diferitele propuneri de dezvoltare 
economică pe care le organizează 
comunitățile economice create in 
jurul marilor puteri occidentale nu 
au reușit să evite adîncirea decala, 
jului economic dintre țările slab 
dezvoltate și marile puteri care 
stau în fruntea acestor comunități.

După 70 de ani de comunitate și 
solidaritate panamericană, rezulta
tul, așa cum apare în statistici 
publicate de O.N.U., este că veni
tul național pe cap de locuitor în 
țările Americii Latine este de zece 
ori mai mic decît cel al Statelor 
Unite.

In ceea ce privește Common- 
wealth.ul britanic și comunitatea 
franceză, venitul național pe cap 
de locuitor in țările din Asia și 
Africa, care aparțin acestor comu
nități, este de 140 de ori mai mic 
decit cel al Angliei și Franței. In 
ultimii ani, în loc ca această pră
pastie să se micșoreze, ea s-a a- 
dîncit și mai mult. Pe drept cu- 
vînt observa secretarul general al 
O.N.U. la 6 iulie, în fața Consi
liului economic și social: „Pră
pastia dintre țările bogate și cele 
sărace continuă să se lărgească“.

Cu alte cuvinte, în toate aceste 
comunități bogatul devine mai 
bogat și săracul devine mai sărac. 
Iar această stare in relațiile din
tre state este descrisă mereu de 
la tribuna acestei adunări drept 
„lume liberă“.

Delegația romînă consideră că 
înapoierea economică a unor state 
și mizeria în care trăiesc peste un 
miliard de oameni nu are nici o 
rațiune în secolul nostru, in care 
cuceririle geniului uman permit să 
fie satisfăcute pe deplin aspirații
le de progres economic și de bună
stare ale tuturor națiunilor, indife
rent dacă ele trăiesc pe un conti
nent sau altul.

Romînia face și ea parte dintr.o 
comunitate, comunitatea lumii so. 
cia liste. Acestei comunități ii este 
însă străină inegalitatea strigătoa
re între statele participante. Dife
rențele în dezvoltarea economică 
a acestor state, în măsura în care 
mai există, se datoresc stadiului în 
care se aflau în momentul aderă
rii la această comunitate. Dar a- 
ceste diferențe Sînt lichidate în 
ritm rapid și în așa fel incit toa
te statele socialiste vor atinge în 
aceeași perioada istorică nivelul 
de abundență capabil să satisfacă 
într.un grad înalt necesitățile ma
teriale și spirituale ale popoarelor 
lor.

Intr-un cuvînt, deviza noastră 
este ca toți să devină bogați, ceea 
ce ni se pare, corespunde mai just 
Cartei O.N.U. și neîndoielnic, și 
dorinței popoarelor.

In numai 15 ani de la eliberare, 
Romînia a devenit o țară cu o in
dustrie care îi asigură 80 la sută 
din utilajul necesar dezvoltării e- 
conomiei naționale, cu o industrie 
care produce utilaj petrolifer, trac
toare și camioane, utila j minier și 
echipament complet pentru con
struirea de fabrici exclusiv cu mij
loace proprii.

Efectele, acestei creșteri rapide a 
capacității de producție asupra vie
ții poporului se exprimă in două 
cifre: longevitatea medie a cres
cut de la 42 la 63 de ani.

Colaborarea economică intre ță
rile socialiste nu restrînge, ci dim
potrivă, creează premise și mai 
largi pentru dezvoltarea colaboră
rii economice cu toate celelalte 
țări ale lumii. Inițiativele noastre 
în cadrul O.N.U. sînt mărturii ale 
dorinței poporului romîn de a.și 
aduce contribuția în această direc- 

și în cadrul O.N.U.
Guvernul romîn a propus 

la sesiunea a XU-a a Adună
rii Generale elaborarea unor 
„principii de colaborare econo
mică internațională“, iar in 
sesiunea trecută, organizarea 
in cadrul O.N.U. a unei cola
borări internaționale pentru 
sprijinirea dezvoltării indus
triei p trolifere în țările slab 
dezvoltate care au petrol. De
legația romînă va acționa, 
domnule președinte, și in a- 
ceastă sesiune pe aceeași linie.

Trăim vremuri care cer omeni
rii, conducătorilor, oamenilor de 
stat, diplomaților, folosirea maxi
mală a resurselor, înțelepciune, 
realism, viziune.

Organizația Națiunilor Unite 
est? forul in care aceste cerințe 
trebuie să-și găsească expresia din 
plin, dacă vrea să fie la Înălțimea 
acestor vremuri.

Fie ca O.N.U. să răspundă cu 
cinste acestei sarcini grele. 
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