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La ordinea 
zilei:

Strîngerea 
recoltei

Țăranii muncitori din înto
vărășirea agricolă „Ion Crean
gă“ din comuna Bălăria, raio
nul Drăgănești Vlașca, au acu
mulat o experiență bună în or
ganizarea și desfășurarea mun
cilor agricole. Sub conducerea 
organizației de partid, întovă- 
rășiții au însămînțat, au execu
tat lucrările și au recoltat în 
fiecare an la vreme. La toate
acestea au participat cu însu
flețire utemiștii și tinerii mo
bilizați de organizația de bază
U.T.M. O deosebită atenție
acordă tinerii întovărășiți lu
crărilor agricole de sezon. Or
ganizați pe echipe, tinerii au 
recoltat cele 40 hectare cu floa- 
rea-soarelui cu două zile mai 
devreme, dînd astfel posibili
tate tinerilor mecanizatori din 
brigada lui Ilie Angliei de la 
S.M.T. Lorneni să pregătească 
pămîntul pentru însămînțările 
de toamnă. La recoltarea po
rumbului de pe cele 110 hec
tare, organizația de bază 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, si-a adus de 
asemenea contribuția. Printre 
altele, a pregătit și a strîns co
șuri de nuiele de pe la tinerii 
întovărășiți. Apoi a organizat 
două echipe de tineret care să 
se ocupe exclusiv de recoltat 
și una de atelaje care să trans
porte porumbul de pe cîmp. 
O altă echipă tăia cocenii. 
Astfel organizată, munca a dat 
rezultate bune. In trei zile, 
alături de vîrstnici, tinerii în
tovărășiți au recoltat peste 60 
de hectare, cu 10 hectare mai 
mult decît suprafața planifica
tă

Deși de curînd create au 
muncit bine la lucrările a- 
gricole actuale și întovărășirile 
„Brazdă Nouă“ și „Petru Gro- 
za“ din această comună. Orga
nizațiile de bază U.T.M. de 
aici, au mobilizat tinerii la re
coltatul maghiranului, florii- 
soarelui și porumbului.

Nu același lucru se poate 
spune însă despre organizația 
U.T.M. din întovărășirea agri
colă „7 Noiembrie“ unde deși 
se putea recolta pînă acum în
treaga suprafață cu porumb 
(80 de hectare) nu au fost re
coltate decît 15 hectare. în loc 
să mobilizeze tineretul, să 
sprijine conducerea întovărăși
rii la muncile agricole, biroul 
organizației de bază U.T.M. se 
complace într-o stare de amor
țeală. De aproape trei luni tiu 
s-a ținut nici o adunare gene
rală sau ședință de birou în 
care să se analizeze modul cum 
tinerii participă la îndeplini
rea sarcinilor de producție. De 
această lipsă se face vinovat și 
comitetul comunal U.T.M. (se
cretar Toma Preda) care nu 
acordă atenția cuvenită îndru
mării organizațiilor de bază 
U.T.M. Lucrurile bune care 
s-au făcut în unele organizații 
de bază U.T.M., ca cele din 
întovărășirile agricole „Ion 
Creanga' și „Brazdă Nouă“ nu 
se datoresc decît în mică mă
sură comitetului comunal 
U.T.M. Bălăria, deoarece acesta 
nu a ajutat cu nimic concret 
birourile acestor organizații. E 
de datoria membrilor comite
tului comunal U.T.M. Bălăria 
să ia toate măsurile ca cele 4 
organizații de bază U.T.M. din 
întovărășiri să fie permanent 
ajutate în vederea mobilizării 
tinerilor la urgentarea munci
lor agricole de toamnă.

B. COSTEA

Cabinetului de Miniștri 
al guvernului Ceylonului

Colombo

Aflînd cu adincă mihnire de moartea tragică a premierului 
S. W. Bandaranaike, eminent om de stat și partizan al coexistenței 
pașnice, transmit în numele guvernului Republicii Populare Rotnîne, 
al poporului romîn și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe 
guvernului și poporului ceylonez.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romlne
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Din 
duminică 

in duminică

Lumină
în Țara Moților

Cu 20—30 da ani tn urmi, pa 
meleagurile lui Horia, colinda 
un om, între două virate, cu 
ochi mari luminoși, de culoarea 
cerului, îmbrăcat în cămașă 
aspră de cînepă și-n cioareci de 
dimie. Și de fiecare dată cînd 
pornea la drum, omul purta pe 
spate o straiță. In straiță Mateș 
Nicolae Daghina, avea întotdea
una, cîteva cărți cu coifurile roa
se și îndoite, befe de socotit, 
creioane cu virful bont și înve
lite în jurrial, o pită neagră și 
o bucată de slană.

Cînd ajungea într-un cătun, 
aduna copiii la o casă și nu mai 
ieșea de acolo cîteva ceasuri. O- 
mul acela învăța puii moților 
să deslușească slova cărții, să 
socotească și să scrie... El era 
atunci, singurul țăran mai cu 
știință de carte, de prin părțile 
Albacului.

Îndemnat de o dorință sinceri, 
fierbinte Mateș Nicolae Daghina, 
dăruia oamenilor din puținul 
pe care-l știa el, pentru a aduce 
în viața întunecată a moților o li
cărire de lumină.

Așa a început apostolatul său. 
Fără o anume pregătire și fără 
vreo decizie sau ordin de func
ționare al ministerului, ci nu
mai pentru că-l durea inima cînd 
vedea ignoranța din jur la care 
se adăugau cumplita mizerie, bo
lile și foamea.

La cîțiva kilometri de Arada, în 
Albac, oamenii mureau secerați 
de boli. Pe vremea aceea Bogza 
scria plin de amărăciune: „Se 
spune că stăpînirea știa în ce 
grad e întinsă molima aici și se 
bucura că acest neam care i-a 
dat atît de lucru, e ros pe dină
untru, subțiat, ruinat de bolile 
grave în care ei găseau un aliat. 
De pe urma acestei metode de a 
subția rezistența poporului ex 
ploatat, sînt atît de mulți brazi 
în cimitirele din Țara Moților, 
atît de multe morminte de oa
meni tineri”...

în aceste comune, ca de alt
fel în toată Țara Moților, siringa 
era un lucru rar. Dispensare nu 
existau pe nicăieri iar spital era 
doar la Abrud și la Cimpeni. 
Fără asistență medicală, secătuiți

de foame, stăpîniți de misticism 
și superstiții din cauza neștiinfei 
de carte, moții își găseau sfirșitul 
prin păduri sau pe paturile sără
căcioase de seînduri. Pe tot 
teritoriul pe care se întinde azi 
raionul Cimpeni existau în acele 
vremi peste 17.000 de analfabeți.

...Au trecut anii. A venit re
gimul cel nou democrat-popular.

Mateș Nicolae Daghina, a 
fost chemat într-una din zile la 
Turda. Pentru munca sa înălță-

Să ne cunoaștem 
patria

toare, plină de sacrificii pe care 
a depus-o atîția ani, statul de
mocrat-popular, i-a acordat titlul 
de învățător, și în acelaș timp 
l-a și decorat. Și lucrul acesta a 
însemnat pentru el o mare și de 
preț răsplată. El a înțeles că mo
ții, nepoții și strănepoții lui Ho
ria, care bătuse de 7 ori pe jos 
drumul pînă la Viena să ceară 
drepturi, libertate, începeau să-și 
schimbe viața devenind stăpini pe 
munca lor, că în Țara de piatră 
pătrundea lumina.

Și intr-adevăr și aci ca peste 
tot în patria noastră, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului 
s-au petrecut mari transformări 
pe tărîm economic, cultural și 
social.

V rmînd îndemnul partidului 
moții s-au unit în cooperative de 
producție și în întovărășiri zoo
tehnice și agro-zootehnice. In ra
ionul Cimpeni s-au creat pini a- 
cum aproape 40 întovărășiri agro
zootehnice. Nivelul de trai al 
moților s-a ridicat simțitor în 
acești ani. Gospodăriile lor 
s-au mărit, și-au construit case 
noi, și-au mărit numărul vitelor. 
Acum pe moți îi preocupă îmbu
nătățirea rasei oilor, aclimati
zarea viței de vie, cultivarea le
gumelor.

Este aproape emoționant si-i 
asculți pe oamenii aceștia despre 
al căror orizont de viață Bogza 
scria: „Un om și un topor, un 
om și un cal, un om și ur. brad, 
acestea sînt aspectele sub care 
se prezintă viața aici. Un om și 
o femeie, o femeie și un copil, 
o femeie și un caier de lină — 
și gata, viața a epuizat toate com
binațiile pe care le poate face“... 
vorbind cu atîla mindrie despre 
faptul că în satul Lupșa s-a ri
dicat un cămin cultural, că la 
casa de citit din cătunul Arada 
Măteșești se adună în fiecare 
seară peste 20 de oameni, că pe 
lingă școala din Sălciua s-a fă
cut un internat ceea ce nu exis
tase în trecut nicăieri in Țara 
Moților.

In comuna Arada, există acum 
8 școli și 20 de cadre didactice

MONICA VERDEȘ 
DARIA K.UHTA

(Continuare în pag. 3-a)

Succese 
ale 

oțelarilor
Oțelarîl uzinelor constructoare 

de mașini din regiunea Stalin a- 
cordă o deosebită atenție îmbună
tățirii indicilor de utilizare a agre
gatelor în vederea sporirii și iefti
nirii producției de metal. Măsurile 
luate în acest scop au dus la fo
losirea intensivă a capacității su
prafețelor de topire și la îmbunătă
țirea procesului tehnologic. Ca ur
mare, s-a redus durata medie de 
elaborare a șarjelor cu 2 ore față 
de anul trecut, ceea ce a permis 
ca în acest an să se producă 
peste plan o cantitate de oțel din 
care se pot fabrica 800 de autoca
mioane.

In fruntea întrecerii pentru mai 
mult metal se situează oțelarii de 
la Uzinele „Ernst Thälmann“, 
care au dat peste plan mai mult 
de 1.000 tone de oțel. La oțelăria 
Uzinelor „Steagul roșu“ de la 
cuptoarele Siemens Martin s-au ob
ținut cîte 4,9 tone de oțel pe m.p. 
vatră și zi calendaristică, față de 
4,3 tone cît era planificat. Datorită 
acestor succese cît și realizărilor 
deosebite obținute în acțiunile de 
reducere a consumurilor specifice 
și a altor materiale, la această 
uzină prețul de cost pe tona de 
metal a fost redus cu circa 200 lei.

(Agerpres)

Noutăți 
de la Săvinești
Odată cu intrarea în funcțiune a 

Uzinei de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești, pe piața noastră in
ternă au apărut noi produse. Pe 
lingă sortimentele existente au 
fost create altele ca : țesături pen
tru lenjerie de corp atît pentru fe
mei cît și pentru bărbați, toate 
fabricate din fibre sintetice.

Pînă în prezent, din cantitatea 
de fire livrată de uzina de Ia Să
vinești fabricilor de țesături din 
țară se pot produce circa 700.000 
perechi ciorapi sau circa 300.000 
m.p. țesături pentru bluze, eșarfe, 
fulare etc.

De curînd, în cadrul uzinei de 
la Săvinești a intrat în funcțiune 
și instalația de obținere a lacta- 
mei, produsul intermediar de bază 
pentru obținerea fibrelor și firelor 
relcn.

Tot în cadrul uzinei de relon de 
la Săvinești se vor da în funcțiune 
două mașini speciale pentru bobi- 
narea firului sintetic supraelastic. 
Cu acest prilej va începe și pro
ducerea pe scară industrială a fi
relor supraelastic«.

Vizita tovarășului 
NL S. Hrușciov 

în S. V. A.
Convorbirile dintre

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower

S-au deschis cursurile serale ale școlilor medii
Odată cu Începerea noului an 

școlar, în regiunea Cluj și-au 
deschis cursurile și cele 26 secții 
serale, cu 130 clase, ale școlilor 
medii. Peste 3.500 de oameni ai 
muncii romîni și maghiari din în
treprinderile și instituțiile regiunii 
urmează în acest an cursurile se
rale ale școlilor de cultură gene
rală. Un mare număr de muncitori 
frecventează cursurile școlilor se
rale organizate pe lingă uzinele

„Janos Herbak“-Cluj, I.F.E.T.- 
Poeni, U.I.L.-llva Mică, mina Țicu 
din bazinul carbonifer Șorecani și 
pe lîngă alte întreprinderi indu
striale din regiune.

Alți aproape 1.800 de oameni ai 
muncii din regiunea Cluj, dornici 
să-și completeze studiile, s-au în
scris la cursurile celor 17 secții 
fără frecvență ale școlilor medii.

Eleve de la școala medie nr. 2 dinBuzău la o oră de fizică în labo
ratorul școlii.

Foto: S. NICULESCU

(Agerpres)

ai

La G.A.C. „Grivita Roșie" din comuna Bolentin-Deal, regiunea București, a început culesul viilor.
1 Foto: N. 3CARLET

WASHINGTON 26. — Trimi
sul special Agerpres C. Răducanu 
transmite :

Sosind în după-amiaza zilei de 
vineri la Câmp David după o că
lătorie cu helicopterul, N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower au început 
de îndată convorbirile. Faptul că, 
pentru prima dată în această că
lătorie, fotoreporterii și ziariștii 
nu sînt admiși Ia Aspen, reședin
ța președintelui Statelor Unite, 
unde are loc istorica întîlnire, fe
rește pe cei doi oameni de stat 
de insistențele sutelor de trimiși 
speciali ai ziarelor și agențiilor 
de presă din lume. Neavînd înco
tro, presa și-a instalat cartierul 
general la Gettysburg, la 35 km 
depărtare de locul întîlnirii, iar 
unele evadări spre Câmp David 
nu se soldează deoît cu fotografie
rea regiunii pitorești de munte, 
intr-o fostă sală de expoziție, 
din Gettysburg transformata ad-hoc 
în sală a presei, ziariștii au 
putut afla din primele decla
rații ale purtătorului de cu- 
vînt al Casei Albe, Hagerty, că 
au început discuțiile generale a- 
supra situației, internaționale și că 
cei doi interlocutori sînt într-o 
bună dispoziție.

Intr-o a doua declarație făcută 
sîmbătă dimineața presei, Hagerty 
a declarat că N. S. Hrușciov și 
Eisenhower au avut o convorbire 
îndelungată, serioasă și sinceră 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă bună și au fost dez
bătute în cea mai mare parte 
problemele Berlinului și Ger
maniei. EI a afirmat de a- 
semenea că a început examinarea 
problemei dezarmării. Răspunzînd 
la întrebări, Hagerty a declarat 
că conducătorii sovietic și ame
rican urmează să continue în 
cursul după-amiezii convorbirile cu 
privire la Berlin și Germania.

Imediat după sosirea la vilă, 
vineri ora 17,56 ora locală (23,56 
ora Bucureștiului) a început pri
ma serie de convorbiri. Ele au 
fost reluate în cadrul dineului 
care a avut loc la ora 20, precum 
și în cursul serii. Sîmbătă dimi
neața, N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower au reluat convorbirile.

Primele comentarii ale agențiilor 
de presă americane și ale ziarelor 
apărute în cursul zilei de sîmbătă 
relevă ca o trăsătură caracteristică 
„atmosfera favorabilă“ în care se 
desfășoară convorbirile și faptul 
că largul tur de orizont care seG 
va face la Câmp David este fa-! 
vorizat de scăderea într-o anumită1- 
măsură a încordării internațio
nale ca rezultat direct al succesu-,

(Continuar» In pag. 4-a)

înființarea 
universității populare 

de muzică
Uniunea Compozitorilor din R.P. 

Romînă și Consiliul sindical oră
șenesc București, au luat inițiati
va înființării în Capitală a unei 
universități populare de muzică, 
prima universitate de acest fel din 
țara noastră. Prin crearea acestei 
universități, membrii formațiilor 
artistice de amatori din uzine și 
fabrici din București își vor pu
tea îmbogăți cunoștințele despre 
muzică, își vor forma gustul și 
vor înțelege frumusețile acestei 
arte. In afara lecțiilor care vor 
avea loc de două ori pe lună, lu
nar va avea toc cîte un concert 
educativ axat pe cele mai impor
tante teme dezbătute în cadrul lec
țiilor, la care își vor da concursul 
principalele formații muzicale din 
Capitală, precum și soliști vocali 
și instrumentali.

Deschiderea universității va a- 
vea loc la 12 octombrie anul a- 
cesta.

(Agerpres)

Intîlnirea între N. S. Hrușciov șî pianistul american Van Sliburn 
în timpul recepției de la ambasada sovietică din Washington.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — TASS transmite: la 25 sep
tembrie, secretarul de Stat al S.U.A., Chr. Herter, a oferit un 
dejun în cinstea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S„ 
N. S. Hrușciov.

La dejun, Chr. Herter și N. S. Hrușciov, au rostit cuvîntări. 
După-amiază, N. S. Hrușciov a primit la reședința sa pe cunos
cutul pianist american Van Cliburn. La ora 17,18, ora locală 
(ora 23,18 — ora Bucureștiului — n.r.), N. S. Hrușciov și pre
ședintele Eisenhower au plecat cu un helicopter la reședința pre. 
ședintelui de la Câmp David, situată la 100 km. de Washington.

★
WASHINGTON 26 (Agerpres). — TASS transmite: Președin

tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower, au sosit cu helicopterul la Câmp 
David.

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower au rămas aci tn seara zilei 
de 25 septembrie ; ei vor rămîne la Câmp David și în cursul În
tregii zile de 26 septembrie și în dimineața zilei de 27 septembrie 
și vor purta convorbiri în problemele care prezintă interes pen
tru ambele țări.

Din partea sovietică la convorbiri participă: A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. ; M. A. Menșikov, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. A. Soldatov, șeful Departamentu
lui pentru țările Americii din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și consilierul O. A. Troianovski.

Din partea americană, la convorbiri participă: Christian Herter, 
secretarul de Stat al Statelor Unite ’ L. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S., și H. C. Lodge, reprezentant permanent al 
S.U.A. la O.N.U.

W
GETTYSBURG 26 (Agerpres). — TASS transmite! i 1 

' In dimineața zilei de 26 septembrie, la Câmp David, reședința

(Continuare tn pag. 4-a) ,

Se dezvoltă continuu 
relațiile economice 

ramino-chineze
Aniversarea unui deceniu de la 

proclamarea Republicii Populare 
Chineze, prilejuiește un rodnic'bi
lanț al dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre țara noastră și ma
rea Chină populară. In acest, de
ceniu, legăturile de trainică priete
nie și frățească colaborare ce 
unesc poporul romîn cu marele po
por chinez au cunoscut o continuă 
înflorire.

Ca rezultat al creșterii puterii e- 
conomice a patriei noastre și al 
uriașelor succese dobîndite de R.P. 
Chineză, de la un an la altul au 
fost create condiții mei eu mai 
bune pentru lărgirea schimburilor 
comerciale pe baze reciproc avan
tajoase. Este semnificativ pentru 
lărgirea relațiilor economice romî. 
no-chineze faptul că volumul 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări a crescut în anul 1958, 
față de 1952, de aproximativ 33 de 
ori. Cifrele arată de asemenea că 
în anul trecut volumul total al 
schimburilor a reprezentat aproa
pe jumătate din întregul volum 
realizat în perioada dintre 1951— 
1958. Anul acesta țara noastră ex
portă în R. P. Chineză un volum 
de produse sporit cu aproximativ 
20 la sută față de 1958.

Proaspeți cîntăreti
Hunedoarei socialiste

R. P. Romînă trimite în marea 
țară prietenă o gamă variată de 
produse industriale .și alte măr
furi, primind în schimb din R. P. 
Chineză diferite mărfuri necesare 
economiei noastre naționale. Anul 
acesta mașinile și utilajele romî- 
nești ce se exportă în R. P. Chi
neză ocupă un loc important tn 
volumul total al produselor ce se 
trimit în marea țară prietenă. Ca 
mărturie a colaborării frățești din
tre țara noastră și R. P. Chineză 
este termocentrala electrică din 
Yumen, provincia Gansu, pusă în 
funcțiune anul acesta și care a 
fost construită cu utilaj romînesc, 
primind numele de „Termocentrala 
prietenia chino-romînă“.

La rîndul lor, oamenii muncii 
din patria noastră apreciază cali
tatea produselor importate din 
R. P. Chineză, produse care au o 
însemnătate deosebită pentru eco
nomia noastră națională. Printre 
acestea se află materii prime des
tinate industriei ușoare, ca de e- 
xemplu: bumbac, soia, cauciuc 
natural, precum și metale neferoa
se, laminate, anvelope auto, orez, 
arahide, piper etc.

Relațiile economice frățești de 
întrajutorare și colaborare dintre 
R. P. Romînă și R. P. Chineză vor 
continua să se dezvolte neîntre
rupt. Acordul de lungă durată în
cheiat între țările noastre va con
tribui în anii următori la o nouă 
dezvoltare a relațiilor economice 
romîno-chineze.

Discutam nu de mult cu unul 
din tinerii și totuși bătrînii con
structori ai Hunedoarei actuale, 
tînăr ce făcuse parte din coman
damentul uriașului șantier deschis 
aici în urmă cu 10 ani. E acest 
tovarăș al meu o adevărată mină 
de aur pentru poetul sau ziaristul 
dornic de subiecte pline de ro
mantism. O deosebită plasticitate 
în felul cum povestește vine să 
complecteze această calitate a 
prietenului hunedorean.

Discuția noastră se opri la un 
moment dat și asupra poeziei, și 
interlocutorul meu îmi dădu o 
dovadă cum nu se poate mai su
gestivă de felul cum înțelege el 
poezia.

— Noi, cei din comandament 
— îmi povestea el — știam cum 
își îndeplinea planul fiecare bri
gadă după cîntecul cu care se 
întorcea seara de la muncă. Cîn
tecul, mai vesel sau mai puțin 
însuflețit, anunța de departe re
zultatul obținut...

Metafora aceasta cu totul re
marcabilă îmi revine în minte ori 
de cîte ori, cu pasul sau cu gîn- 
dul, călătoresc pe meleagurile hu*

nedorene. Era cu atît mai firesc 
deci să-mi amintesc de acest lu
cru făcînd cunoștință recent cu 
cenaclul literar „Flacăra” din a- 
ceastă localitate. Zic că era firesc, 
tocmai pentru faptul că mă aflam 
între creatorii — ce-i drept deo
camdată începători — ai cîntecu- 
lui Hunedoarei.

Și în preocupările literare ale 
tinerilor membri ai cenaclului, 
Hunedoara entuziastă și harnică 
era prezentă ca peste tot în aceste 
locuri. Și nici nu poate fi altfel, 
întreaga conformație sufletească 
a oamenilor Hunedoarei se spri
jină pe grandioasele coordonate 
ale vieții imensei cetăți a oțelului 
și fontei. Aceasta constituie obiec
tul creației tuturor membrilor 
acestui tînăr, dar fecund cenaclu. 
Nu e vorba aici de o literatură 
cu mărginit specific local. Și apoi, 
cît de local poate să fie specificul 
unor lucrări care oglindesc viața 
de a^i a Hunedoarei, a acestui 
centru industrial de primă impor
tanță al țării noastre !

E mai curînd vorba aici de în
trepătrunderea organică a litera
turii lor cu munca lor de fiecare 
zi la furnale, la cocserie, ta blu-

ming. Explicația ne-o dă versu
rile lui Victor Niță :

„Am crescut odată cu schele- 
le-ți zvelte

— Schele de foc împlîntate în 
cer.

Odată cu tine, Hunedoară, 
Odată cu frămîntul tău de fier— 
Și nu mai știu
Să fi purtat pe brațe alt cînt
Decît luminile-ți strînse în voal 

imens
Decît pulsul furnalelor tale 
Pînă în depărtări răsfrînt",

Străduindu-se să surprindă în 
versurile și proza lor vibrația ma
relui cîntec al Hunedoarei socia
liste, tinerii scriitori din acest 
cenaclu au obținut succese însem
nate care le-au demonstrat cum 
nu se poate mai convingător jus
tețea orientării lor spre actualita. 
tea imediată a orașului drag.

Pot fi în acest sens un bun 
exemplu pentru multe cenacluri 
din țară, pentru acei tineri scri
itori care își închipuie că numai 
la București se poate scrie litera
tură, că numai acela e scriitor 
care se freacă toată ziua cu coa

tele de maeștri pe holurile redac
țiilor literare din Capitală.

Faptul că în ziarul local. în pa
gini cu frumoase și variate poe
zii și povestiri apare în mod re
gulat indicația „lucrări scrise de 
membrii cenaclului literar „Fla
căra“, că la stațiile de radio
amplificare, în programele bri
găzilor de agitație se face auzit 
tot mai des glasul poeziei create 
în cenaclu este cel mai bun certi. 
ficat al dezvoltării literare a 
acestor tineri cu perspective des
chise. Exemplul lui Nicuță Tă- 
nase, care în urmă cu 10 ani uce
nicea ca și ei la ziarul local și 
chiar la gazelele de perete și care 
astăzi a devenit un scriitor cu
noscut și iubit, e edificator.

încă de pe acum unii dintre 
ei au început să se afirme și în 
paginile unor publicații centrale 
E cazul lui Victor Niță, recent 
apărut în paginile „Luceafărului”, 
precum și al altor tineri. De cî-
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Sfaturi practice

De la Darwin la aselenizare
Un secol după lucrarea care a 

încetățenit ideea că omul „se tra
ge din maimuța", sau mai bine zis 
are un strămoș comun, cu aceasta, 
specia umană, într.un gest măreț, 
a atins Luna.

Intre recunoașterea îndrăzneață, 
brutală, a umilei origini pe care 
o are bipedul coborit eindva din 
copac și actul uluitor și legendar 
al suirii la Lună, există o legă
tura mai profundă decît pare la 
prima vedere.

In colosala mișcare a eliberării 
omului și spiritului uman de lan
țurile sale — lanțurile exploatării 
omului de către semenul său, lan
țurile misticismului și prejudecăți
lor, lanțurile gravitației care {in
tuia omenirea de pămînt — teoria 
evoluției speciilor e numai un 
moment, dar un moment exploziv' 
și de mare însemnătate, care a 
făcut epocă în istoria științei. 
Popularitatea extraordinară a a- 
cesiei teorii se datorește poate nu 
atil ansamblului ei, cit unei apli
cații particulare cu privire la om.

lnchipuiți-vă Anglia secolului 
trecut, țară prin excelență tradițio
nalista, societate aparent imobiiă, 
în. miezul căreia clocotește lupta 
proletară, dar la suprafața căreia 
se păstrează aparențele rigide și 
îngiiețate... peiueile albe ale ma
gistralilor... puritanismul fetelor 
batrîne... uniformele medievale din 
fața palatului Buekingliam.... imen
sa împărăție în care oameni albi, 
superiori și respectabili, stăpînesc 
cu gravitate „rasele inferioare“ 
ale pămîntului. lnchipuiți-vă în 
mijlocul acestei societăți glaciale 
un savant onorabil și serios care 
descoperă că doamnele din jurul 
său, indigenii supuși ai majestății 
sale, demni magistrați și gene
rali... se trag toți din maimuță. 
„Am impresia că mărturisesc o 
crimă“ va spune Darwin cu groaza 
burghezului cuminte și așezat, dar 
și tu ironia gigantului revoluțio
nar al științei. Cu 50 de ani 
înaintea „Originii speciilor“ cînd 
Darwin abia se năștea, Lamarck 
lăsase să-i scape cîteva cuvinte 
despre asemanarea dintre om — 
creația „divinității“ — și maimuță, 
dar le acoperise în grabă sub de. 
clarații cuvioase. Darwin însuși, 
deși ca om de știință era materia
list pînă în măduva oaselor, se 
teme în „Originea speciilor“ să su. 
fie- vreun cuvînt despre descendența 
concretă a omului, așteaptă vreme 
de 30 de ani ca Haeckel și alți dis
cipoli ai lui să spună lucrurilor pe 
nume și abia după ce societatea 
scandalizată se mai obișnuiește cu 
ideea, scrie despre „Descendența 
omului...“ o lucrare care inițial ar 
fi trebuit să fie un capitol central' 
al „Originii speciilor“. Oricît de 
populară și senzațională prin dez
baterile pe care le-a prilejuit ar 
fi teoria despre originea omului, 
măreția teoriei lui Darwin constă 
însă în ansamblul ei, și asupra a- 
cestuia trebuie să ne concentrăm.

In toamna anului 1859, cind a 
apărut „Originea speciilor“, gîn- 
direa omenească s-a îmbogățit cu 
o concepție asupra evoluției biolo
gice cum nu mai cunoscuse nicio
dată pînă atunci. Ivită într.un veac 
cînd societatea umană își dădea 
seama, prin materialismul istoric, 
de legile propriei ei dezvoltări, 
și prin materialismul dialectic de 
legile generale ale dezvoltării, teo
ria evoluției speciilor a dovedit în 
domeniul materiei vii, organice, 
ceea ce se străduise ipoteza cosmo
gonică a lui Kant-Laplace să do
vedească în domeniul originii sis
temului solar, și ceea ce dovedise 
geologia lui Lyell în domeniul is
toriei scoarței pămîntești — a- 
nume că lumea a fost, este, și va 
fi în continuă schimbare, că aceas
tă schimbare are lor în virtutea 
anumitor legi obiective, pe cale 
materială ; în felul acesta se dădea 
o dublă lovitură concepțiilor retro, 
grade și mistice, sfărîmîndu-se i- 
maginea naturii fixe, invariabile, 
statornicite odată pentru totdeauna 
și în același timp excluzîndu-se ca 
de prisos credința despre o forță 
divină care ar dirija lumea.

„Pămîntul este centrul Universu
lui, iar omul este centrul creațiu- 
nii" — aceste două afirmații false 
au terorizat sute de ani pe oa
menii de știință—au fost menținute 
cu sila prin arderi pe rug și au re
prezentat în științele naturii un 
principal teren de luptă între mate, 
rialism și idealism. Importanța a- 
cestor dQiiă teorii și asemănarea 
dintre ele esle ușor de sezisat. O 
vreme omul nu și-a putut da sea
ma că Pămîntul e acel ce se în- 
vîrtește în jurul Soarelui, n-a pu
tut sâ vadă curbura planetei sale, 
căci ochiul omenesc cuprindea o 
parte prea mica din distanțele co
losale ale pămîntului și nu pulea 
să distingi prin observație directă 
faptul că pămîntul e rotund ; la fel 
spațiul vieț i omulu eia prea re- 
strins, arca mic, ca el să poată 
observa în cîteva zeci de ani, cît 
durează viața unui om, prin 
templare directă, curba unei

con- 
evo-

La un 
de la apariția

Iuții de sute de mii și milioane de 
ani, să postă observa că speciile 
care trăiesc în jurul său sînt re
zultatul altora, îndepărtate, și e- 
voluează continuu.

Dar nu aceste limite ale omului 
au fost piedica principală, și nici 
măcar slaba putere a vechilor in
strumente de investigație. Se știe 
doar că au existat gmditori amici 
care afirmau că omul se trage 
din pește Și reptila sau ca soarele 
ar fi centrul unui univers în care 
pămîntul e o planetă periferică. 
Cauza mereu mai hotărîtoare pen
tru care adevărurile științei n-au 
putut fi dezvoltate era aceea că, 
pe lingă stadiul înapoiat al for
țelor de producție, nici stadiul re. 
lațiilor sociale bazate pe exploa. 
tare nu făcea cu putință dezvolta
rea științei; întotdeauna știința a 
știât ceva mai mult decît a îndrăz
nit să spună.
, Dacă Pămîntul nu e centrul U- 

niversului, atunci cărțile despre 
care se spunea că reprezintă cu- 
v,intui însuși al celui ce ar fi creat 
Universul nu cuprind nici o iotă 
de adevăr ; dacă pămîntul și lu
mea au existat înaintea omului și 
a spiritului său înseamnă că ma
teria e o realitate obiectivă inde
pendentă de spirit, care l-a prece
da: și i-a dat naștere; iar dacă 
omul este de origine animală, a- 
tunci dezvoltarea materială a stat 
la baza celei spirituale și toate le
gendele despre un zeu care a creat, 
ca să nu se plictisească, sau în 
alte scopuri, de nepătruns, o imi
tație umană a lui, cad la pămînt 
odată pentru totdeauna. Cu verita
bil umor britanic, Darwin, combă- 
tînd ideea că omul s-a născut ca 
rezultat al voinței premeditate a 
unui creator, mărturisea în scriso
rile sale : „Cu cît studiezi mai mult 
chestiunea (alcătuirii ființelor — 
N.R.) cu aut găsești dovezi mai 
puține în favoarea unui plan“... 
„îmi este cu neputință să admit 
că mamelele rudimentare ale băr
batului au fost premeditate“.

Un dușman înverșunat al teorii
lor lui Darwin, preotul Sedgwick, 
a izbutit să formuleze poate cel 
mai clar poziția pe care o avea 
savantul față de concluziile filo
zofice ale teoriei sale: „Nu-1 con
sider pe Darwin drept un ateu, 
dar îi consider materialismul ca 
ateu“. Așa cum organismul debil 
și bolnăvicios al lui Darwin a as
cuns un titan al muncii cum rar 
a cunoscut știința, prudența sa 
în fața prejudecăților sociale și re
ligioase au ascuns un revoluționar 
al științei; materialul strîns în 22 
de ani — cît a durat elaborarea 
„Originii speciilor“ — teoriile plă
mădite „la rece“, fără patimă, cu 
migală, de acest cărturar așezat și 
retras, au lovit metafizica și cle
ricalismul mult mai năpraznic de. 
cît reușiseră să le lovească adver
sarii lor cei mai fățiși și mai în-

focați din știința biologică. Cauza 
este că Darwin a lucrat aproape 
numai în granitul faptelor exacte; 
sensul militant, inovator al marii 
sale opere rezultă din fapte și teo. 
rii minuțios verificate.

Opera lui Darwin, care afirma 
în concluziile „Expresiei emoțiilor“ 
că diferitele rase umane au o ori
gine comună, se înalță la o actua
litate arzătoare azi, cînd teoriile 
rasiste ale fasciștilor au suferit o 
înfrîngeie rușinoasă și cînd se a- 
deveresc cuvintele tînărului Dar
win, care spunea despre oamenii 
de culoare ■ „dacă nemulțumirea 
lor față de inegalitatea în drepturi 
cu albii va începe să se intensi
fice, epoca eliberării generale nu 
e prea departe.. Sînt convins că 
vor lua puterea în propriile lor 
mîini...“

Nu numai opera, dar și stilul 
îndîrjit de muncă pe care l-a adop
tat încă din tinerețe Darwin, eroi-

veac
dàrwinismului
ca și modesta luptă cu boala, dra
gostea pentru natură, curiozitatea 
lui, lipsa lui de „milă" față de 
orice teorie care nu-i verificată de 
viață, rântîn un exemplu strălucit 
în epoca noastră, cînd știința joa
că un rol mai mare decît oricînd 
în viața omului.

In același timp, o oarecare pa
sivitate necritică și chiar indife
rentă pe care Darwin, deși progre
sist, o manifesta față de științele 
sociale au făcut ca acest campion 
neînvins al biologiei, să facă gre
șeli care s-au răsfrînt în însăși 
interpretarea faptelor, în teoria sa 
biologică. El 
de teoriile 
„luptei pentru 
pus fără să.și 
nele luptei de 
malelor, ceea Ce l-a făcut pe Marx 
— care îl admira — să constate 
ironic că „Darwin își regăsește în 
lumea vitelor și a plantelor socie
tatea sa engleză, cu diviziunea 
muncii, concurența, deschiderea de 
piețe noi“ etc.

Ne

s-a lăsat influențat 
malthusianiste ale 
existență“, a trans. 
dea seama fenome- 
clasâ în lumea ani-

malthusianiste, care afirmă că oa
menilor, prin înmulțirea populației, 
nu le vor mai ajunge bunurile na
turii, au găsit crezare tocmai la 
savantul a cărui operă stă la baza 
transformării și îmbogățirii miciu
riniste a naturii.

E o tragică și ironică răzbunare 
a pigmeilor obscurantiști de felul 
lui Malthus asupra uriașului care 
a fost Darwin ; prin intermediul 
burghezului, ei l-au făcut pe savant 
să greșească. Aceasta dovedește 
că în epoca modernă nici Cele mai 
puternice spirite științifice nu sînt 
ferite de rătăciri cîtă vreme nu își 
însușesc principiile materialismu
lui dialectic. Dacă Darwin ar fi 
citit mai atent cele două capitole 
din „Capitalul“ pe care i le tri
misese Marx, teoria lui măreață 
ar fi fost ferită de crăpăturile prin 
care se aciuiază azi partizanii răz
boaielor pentru „evitarea supra
populatei“ și obscurantiștii care 
încearcă să submineze dinlăuntru 
știința biologică.

Copernic, Giordano Bruno, Gali- 
leo Galilei, care au afirmat că pă
mîntul rotund, se învîrtește în 
jurul soarelui și că sistemul solar 
e o mică parte a uneia din lumile 
infinitului, Darwin, cu a sa „Evo
luție a speciilor“, care a demons
trat locul omului pe scara biolo
gică, sînt cîteva din spiritele mari 
care au permis omenirii să.și dea 
seama mai clar de raporturile cu 
lumea în care se află. Cîtă vre
me se socotea de esență divina și 
centru al Universului, omul nu fă
cea decît să se consoleze, să se 
mintă și să se împace cu domina
ția legilor naturii și societății a- 
supra lui Abia recunoscîndu-și a- 
devărata descendență a putut ființa 
umană revendica în mod realist 
titlul de stăpîn al naturii. Acest 
lucru a devenit posibil pe deplin 
abia cînd o parte a umanității s-a 
eliberat de lanțurile exploatării ; 
numai scâpînd de aceste lanțuri a 
putut omul să întindă brațul pînă la 
Luna de pe cer și să pornească — 
nu ca sălbaticul îngrozit de potecile 
tainice și întunecate ale Junglei, 
ci cu precizie de secunde și sub 
luminile puternice ale socialismu
lui — pe drumurile amețitoare care 
duc în Cosmos.

apare ciudat că teoriile SERGIU FARCAȘAN

Insula Sado de pe coasta Mării .Japoniei este vestită pentru munca 
grea pe care o depun femeile. In fotografie : o tînără de pe 
insula Sado ducînd î.t spate un „vas-lotcă". Adeseori femeile de 

aici sînt nevoite să care greutăți de peste 120 kg.

Soarta prafului
Văzînd că în ciuda brizei pra

ful de pe alee nu se înălța deloc 
în aer, spusei maseîndu-mi prost 
curiozitatea :

— Despre praf nici nu mai 
face să te ntreb. Oricine și ori- 
cînd și-a dat seama cît de neplă
cut este sa respiri praf.

— Vezi, chiar și aici unde răul 
este mult mai evident decît în ca
zul zgomotului—explică ghidul— 
oamenii sînt tentați să i trateze 
ca pe o chestiune în primul rînd 
neplăcută, ba chiar numai mo
mentan neplăcută, trecînd relativ 
ușor cu vederea peste consecin
țele prafului asupra organismu
lui uman.

— Știu că în principiu ai drep
tate, dar nu exagera. Nu există 
spațiu fără praf și pentru că lu
crurile stau așa în natură, ea ne-a 
înzestrat, cred, cu un organism 
adaptat acestei situații.

— Desigur, nu există spațiu
fără praf Chiar și în atmo
sfera înalta și „pură“ - 
ților 
în 
nostru îl suportă bine. Dar aici 
nu este vorba de situația aceasta 
„normală”, ci de situația deter
minată de excesul de praf și alte 
substanțe nocive pe care orășenii 
de pe vremuri desigur nu le do 
reau, dar le acceptau adesea ca 
pe niște rele firești. C. N. 
Davies, în cartea sa intitulata 
„Praful este dăunător“ („Dust is 
dangerous“) publicată prin anul

a nmn- 
înalți exista praf, dar

limite în care organismul

...1952, — dacă nu mă-nșală me
moria, — relata despre moartea 
a 20 de oameni din cauza gazelor 
nocive, a fumului și prafului ce 
plutiseră în pături groase în at
mosfera orașului Donora din 
S.U.A. cîteva zile la rînd lipsite 
de vînt.

între 5 și 9 decembrie 1952, la 
Londra, s-au înregistrat 4000 de
cese suplimentare din cauza creș
terii brusce a concentrației pro
duselor de ardere emanate de co
șurile fabricilor, și reținute și 
precipitate de ceață. Cu un an 
mai înainte, la Paris, între 17 și 
23 decembrie 1951, mortalitatea 
a crescut brusc eu 25 procente, ca 
urmare a vicierii atmosferei.

Numai în condițiile socialis
mului și mai ales ale comu
nismului. a fost posibila ofen
siva conștientă, organizată și ge
nerală a omenirii împotriva 
surselor de viciere a atmosferei 
citadine. Și în acest domeniu po
porul sovietic a fost primul. Rezi- 
dttrile de ardere au fost reținute 
cu instalații speciale și neutrali- 
zate iar alimentele au fost 
pe deplin ferite de orice sub
stanță concesigenă. Orașul An
garsk, de pe malul Baicalului, 
a fost primul oraș industrial din 
lume cu o atmosferă curată, de 
stațiune de odihnă.

— Și cît de departe ați ajuns 
astăzi în tehnica luptei contra 
prafului și a gazelor nocive 1

— Foarte departe.

— Se poate spune că în ora
șele noastre moderne, deși foarte 
puternic industrializate, atmosfe
ra este la fel de curată ca cea 
de pe vîrfurile munților : cîteva 
mii de particule de praf pe me
tru cub, compus aproape exclusiv 
din praf meteoric, pulberi teres
tre, spori și substanțe orga
nice uscate, cu alte cuvinte nu
mai praf de proveniență naturală. 
Gazele nocive și prafurile artifi
ciale — de natură industrială — 
lipsesc aproape cu desăvîrșire din 
atmosfera orașelor.

— Și cum ați realizat această

uluitoare performanță ? Trebuie 
să fi pus în mișcare mijloace de 
captare și de neutralizare foarte 
mari !...

— Nu te gîndi la instalații 
complicate și numeroase. La în 
cepul e drept, s-au aplicat larg 
mijloace complexe și destul de 
costisitoare — separatoare de fil
tre, cicloane și multicicloane, se 
paratoare bazate pe acțiunea co 
agulantă a undelor acustice și ul- 
traacustice și altele. Apoi, revo 
luția industrială a comunismului 
pe baza energiei termonucleare a 
noilor științe chimice, a dezvoltă-

Un aspect dintr-un pavilion al primului Tîrg internațional de mostre de la Brno.
Foto: V. GONSTANT1NESCU

Celebritatea
vinurilor romînești

De curîrld, atn citit cu toții în 
ziare o știre numai de trei rîn- 
duri care îrtsă nu poate să nu 
ne umple de bucurie: la Con
cursul internațional al vinurilor 
de la Liubliana toate vinurile ro
mînești au fost premiate. Ca și 
alte produse ale noastre, vinurile 
se bucură de o apreciere unani
mă peste hotare. Lucrul, acesta 
nu e de mirare.

încă din vechime țara noastră 
era cunoscută ca o producătoare 
de vinuri de calitate și găsim în 
acest sens în documentele vre
mii mărturii prețioase.

Trebuie sâ fii poet ca să poți 
reda în cuvinte aromele vinurilor 
noastre, trebuie să fii pictor ca 
să surprinzi culorile lor bogate. 
Mai puternic poate vorbi despre 
aceasta cli.iar îneîntarea ce s# 
citește pe fața degustătorului, mai 
ales a străinului, care a auzit 
numai vorbindu-se despre calita
tea vinurilor noastre și care, bînd 
din ele, le descoperă noi valori.

Călătorul italian Domenico 
Sestino lăuda în cartea sa pu
blicată la Milano în 1853, vinu
rile romînești, arătînd cît de cău
tate sînt ele în Rusia, Polonia, 
Austria, Ungaria, Turcia, Italia, 
Germania, Franța și Egipt. Vi
nuri ca cele de Uricani și Cot
nari, Oravița și Golul Drîncei, 
Sarica, Niculițel, Bădila erau 
cunoscute și apreciate în multe 
localități europene ca și vinurile 
de Odobești, Nicorești, Huși, ra
chiurile din Ulmeni și Berheci.

Desăvîrșind această tradiție, 
în zilele noastre vinurile romî
nești obțin strălucite succese la 
concursurile internaționale, unde 
participă țări cu renume în a- 
cest domeniu. Aceste concursuri 
organizate de O.l.V. (Oficiul In
ternațional al Vinurilor) consti
tuie adevărate examene pentru 
producția mondială de băuturi. In 
anul 1956 țara noastră a obți
nut la concursul de la Liubliana 
(Iugoslavia) 14 medalii de ar
gint și 3 de bronz, în anul 1957 
a obținut 8 medalii de aur, 22 
de. argint, 6 de bronz, în 1958 a 
cucerit 21 medalii de aur și 16 de 
argint, iar anul acesta după 
cum am văzut, toate
rile noastre să fie premiate, adică 
să luăm 25 medalii de aur și 15 
de argint. In afară de concursu
rile tradiționale de la Liubliana, 
țara noastră s-a mai făcut remar
cată la concursurile de la Mont 
pellier (în Franța, acolo unde a 
fost premiat pe vremuri și Vasile 
Alecsandri pentru a sa „Gintă La
tină“) în 1958 cu 2 medalii de 
aur și 2 de argint, la Budapesta 
în 1958 cu 30 medalii de aur și 
18 medalii de argint, la Lengen- 
lois (Austria) în 1959 cu 4 me
dalii de aur, 8 de argint și una 
de bronz.

După cum povestea un inginer 
oenolog romîn care a participat 
la asemenea concursuri: „Trebuie 
să-i vezi pe președintele O.l.V. și 
pe specialiștii din lumea întrea
gă, cum zîmbesc după ce 
gustă vinurile noastre ca să-ți 
dai seama cît de mult le prețu
iesc. Vinuri ca cele de Cotnari, 
Murfatlar, Tîrnave, Muscatul Ot- 
tonel, Tămîioasa romînească sau 
Saitvignon și Drăgășani și nu 
numai vinurile, ci și alte băuturi 
romînești ca vinuri spumoase, 
vermutul, șampania sînt larg 
apreciate peste hotare. Nu e 
puțin lucru ca țara noastră care 
este o producătoare relativ nouă 
de coniac să ia premii remarcin- 
du-se astfel uneori înaintea 
Franței — patria tradițională a 
acestei băuturi. Nu e puțin lucru 
ca vermutul fabricat în țară din 
plante indigene de oenologi ro- 
mîni, sa se așeze pe același loc 
cu faimosul vermut englezesc și 
să înfrunte concurența faimosu
lui Torino italian“.

In anul acesta vinurile noastre 
participă la Tîrgurile Internațio
nale de la Izmir, Leipzig, 
Bagdad, Salonic, Kdln, Stock- 
holm etc. și sîntem convinși că 
se vor face din nou remarcate. 
Pentru a ne da seama de acest 
lucru n-avem decît să ascultăm 
părerile unor străini 
nurile noastre.

lată ce scria jurnalul 
litate din Montpellier 
concursului: „Vinurile 
au fost o foarte agreabilă surpri
ză pentru toți degustătorii“. Cali- 
ficînd vinurile noastre ca fiind 
„remarcabile și de o extremă ori
ginalitate“, scriind despre vinul de 
Cotnari că „se clasează printre 
cele mai faimoase din lume“, zia 
rul spunea în încheiere: „Noi tre
buie să felicităm și să mulțumim 
organizatorilor acestei reuniuni 
de a ne fi oferit posibilitatea de a 
cunoaște viticultura rominească și 
produsele ei demne de cel mai 
înalt interes". Gilbert Senes, vice 
președintele Tîrgului Internațio
nal Vinicol de Ia Montpellier a ți-

despre vi

de speda
ci! ocazia 
romîneșfi

nut și el să-și spună părerea: 
„Vinurile romînești au obținut o 
excelentă apreciere. Deși consi
derat ca cel mai exigent printre 
membrii juriului internațional d; 
clasificare, trebuie să recunosc 
că valoarea calitativă a unor vi
nuri romînești prezentate m-a 
determinat să le acord procenta
jul cel mai ridicat“.

lată de asemenea și alte apre- 
.cieri asupra vinurilor noastre fă
cute de participanți la concursul 
de la Liubliana : „Vinurile romî
nești, albe și roșii, prezentate la 
concurs sînt foarte bune și dele
gația dumneavoastră le-a prezen
tat în mod excepțional: comenta
riile sînt de prisos, distincțiile a- 
cordate fiind foarte elocvente“. 
(Mihail Gherasimov, doctor în 
științe agronomice, șef al cate
drei de oenologie de la Institutul 
Tehnologic de Industrie Alimen
tară din Moscova). „Am o lungă 
și serioasă experiență în materie 
de vinuri și pot să afirm cu toa
tă competența că vinurile romî
nești prezentate la concurs sînt 
foarte bune“. (Richard Telsteher, 
specialist din Anglia).

„Vinurile romînești, a declarat 
de asemenea prof. Ferdinand 
Eăgel de la Facultatea de Agro
tehnică din Viena, s-au impus 
prin armonie, finețe, prospețime, 
cîștigînd numeroase medalii de 
aur și argint. Gustul și aroma 
vinurilor romînești aparține per
fect soiurilor respective. Publi- 
cul consumator de la noi este 
dornic să cunoască vinurile ro
mînești“

Nu e lipsit de interes să cităm 
și un fragment dintr-o scrisoare 
comercială a unei firme din Pa
ris: „Căpitanul vasului „Tlieo- 
dora“, întoreîndu-se din Con- 
stanța ne-a relatat că, la debar
carea vinului în portul francez 
special amenajat pentru importul 
de vin, buchetul degajat de vinul 
romînesc a făcut pur și simplu 
senzație“.

Intr-adevăr, comentariile sînt 
de prisos I

MIRCEA ANDREI

Alimentația
o dată

cu venirea
toamnei

Vom căuta să dăm aici cîtev« 
indicații asupra alimentației celei 
mai raționale acum, cînd lunile 
de vară cu alimentele specifice 
lor au trecut, și a început toamna.

O dată cu venirea toamnei unele 
legume și verdețuri nu se mai află 
în stare proaspătă (spanac, maj 
zare, fasole etc.) puțind fi insă 
înlocuite cu succes de alte legume 
care se găsesc din plin în stare 
proaspătă în prima jumătate a 
toamnei (roșii ardei, vinete, 
bame etc.) sau în a doua jumătate 
a toamnei, conservate. Astfel, în 
sezonul cît se mai găsesc din a- 
bundență legume, li se pot da în- 
tîietate față de carne, dînd orga
nismului un repaus care îi prinde 
bine. Prin conținutul lor legumele 
sînt bogate în sărurile cele mai 
necesare organismului. Legumele 
care dau organismului substanțele 
mineralizatoare atît de necesare 
nu sînt toate bogate în calorii, 
astfel că in timp ce fasolea, lintea 
cartoful sînt alimente complecte, 
celelalte, pentru a deveni alimente 
complecte, se pot combina cu 
carne sau brînzeturi. De asemenea 
precizăm că apa în care fierb le
gumele conține cea mai mare 
parte de săruri minerale și trebuie 
să i se găsească totdeauna între
buințare fie la supe, fie la sosuri. 
De asemenea laptele și derivatele 
sale constituie atît prin sărurile 
sale de calciu și magneziu cît și 
prin vitaminele A, D, E și B2 pe 
care le conține un aliment prețios.

Toamna există o bogăție de di
verse fructe ca : mere, prune, 
pere, struguri, pepeni, nuci etc. 
Aceste fructe constituie un ali
ment prețios pentru om prin com
ponențele sale • astfel apa în pro
cent de peste 80 la sută, pe lîngă 
avantajul de a fi sterilă (filtrată 
prin membranele atîtor celule), con
ține în soluție zahăr și săruri mi
nerale atît de necesare organis
mului omenesc. Celuloza din fruc
te ajută digestiei, zaharurile aduc 
calorii, acizii din fructe îmbună
tățesc activitatea aparatului di
gestiv etc. Dar cele mai impor
tante componențe din fructe sînt 
vitaminele, aceste substanțe atît de 
necesare ce fac ca schimburile 
nutritive în organism să fie men
ținute în mod continuu la același 
grad de intensitate. ~ 
struguri sau pepeni 
toarc, sănătoasă și foarte gi 
stoasă. Mai menționăm alimenu 
ția cu pește care constituie un ali
ment complect în zilele fără carne.

Spre sfi'rșitul toamnei cînd apar 
zilele friguroase și deci necesarul 
de calorii, de combustibil pentru 
organism e mai mare, carnea de 
vacă, de porc și de pasăre consti
tuie un aliment prețios atît prin 
puterea energetică pe care o are cît 
și prin faptul că e un excitant al 
organismului întocmai ca ceaiul, 
cafeaua, alcoolul, necesară ca ac
țiune de stimulare în special pen
tru anumite categorii de bolnavi.

Deci toamna, anotimpul cel mai 
bogat, cînd se culeg roadele unui 
an agricol, oferă prin abundența 
sa posibilitatea unei alimentații 
care să dea organismului toate 
substanțele hrănitoare și stimu
lente care să întrețină în bune 
condiții funcțiunile tuturor orga
nelor.

O cură de 
este hrăni-
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în viitor
rii cadrului de utilizare a elec
tricității și magnetismului, a re
dus complet marile și vechile 
surse industriale de viciere a at
mosferei. Ia gîndește-te, pe vre
muri, centrala termică de la 
Gennevilliers — în regiunea P®- 

o 
Și 

un 
re-

risului — consumînd pe zi 
mare cantitate de cărbune 
nefiind asigurată cu nici 
mijloc serios de reținere a 
zidurilor de ardere, arunca 
pe coșurile ei în atmosfera ma
relui oraș — ea singură — 33 
tone de anhidride sulfuroase și 
50 de tone de praf care se de
punea pe o rază de 5 km. în jur.

Astăzi întreaga cantitate de 
electricitate — incomparabil mai 
mare decît cea de pe vremuri — 
se obține în centrale belioelectri- 
ce sau termonucleare cu trans
formarea directă a energiei ter 
mice și energiei electrice cu aju
torul elementelor termoelectrice. 
De altfel nu se mai folosesc de
loc, sub nici o formă motoarele 
cu combustibil, ele fiind înlocuite 
total cu motoare electrice. Solu
ția a fost radicală : am învins 
praful și gazele nocive nu prin 
captare și neutralizare, ci prin li
chidarea surselor lor. Iar acolo, 
în puține cazuri unde praful con
tinuă să apară din surse imposi 
bil de lichidat — în special cele 
naturale — el este izolat sau 
fixat prin mijloace foarte efi
ciente.

—De pildă ?
— Păi... de pildă, învelișul 

aleii pe care ne plimbăm are în
tre altele și calități magnetice. 
Tocmai de aceea praful, puțin cît 
este nu se poate ridica în aer. 
Ba mai mult, fluxul magnetic al 
acestui înveliș variază permanent 
și în valuri de așa manieră încît 
praful este condus la rigolă unde 
este fixat de rouă în gazonul ales 
pe care îl vezi pe laturile aleii.

— Dar în case ?
— Procedeul este generalizat 

în mai multe variante. Dușume 
lele caselor sînt făcute din plas
tic decorativ dar cu calități mag
netice similare, organizate în sis
teme de fluxuri care conduc pra
ful în instalația de evacuare a re- 
zidurilor casnice.

Pereții, tavanul și toate obiec
tele din clădiri, idem obiectele 
personale — toate, cil excepția 
dușumelelor — sînt făcute din 
substanțe plastice cu o sarcină 
electrostatică slabă, dar perma
nentă, de așa manieră încît res
ping praful și nu-I lasă să se aș
tearnă pe suprafețele lor.

— Tot ce-mi spui este cît se 
poate de interesant 1 Dacă n-aș 
vedea toate astea cu proprii mei 
ochi n-aș crede Comunismul a 
făcut din progresul tehnic o sur
sa permanentă de confort și re
creație, o sursa inepuizabilă de 
cultură, bunăstare materială 
fericire pentru toți oamenii.

P. CONSTANTINESCU

vimi-



VIATA DE ORGANIZAȚIE

In preajma alegerilor
organelor conducătoare U.T.M

Sîntem în ajunul unui eveniment 
deosebit de important în viața or
ganizațiilor U.T.M. — adunările de 
dări de seamă și alegerile noilor 
organe conducătoare U.T.M. Așa 
cum este și normal aceste adunări 
vor trebui să constituie prilejul 
unei creșteri, pe toate planurile, a 
muncii organizațiilor U.T.M.

Comitetului nostru orășenesc 
U.T.M. îi revin în acest sens sar
cini mari și importante. De înde
plinirea acestora depinde în bună 
măsură succesul adunărilor de 
dări de seamă și alegeri. De cu- 
rind biroul comitetului nostru oră
șenesc U.T.M. a făcut o analiză 
asupra felului cum au fost pregă
tite și cum s-au desfășurat trecu
tele adunări de dări de seamă și 
alegeri, cu scopul de a folosi expe
riența cîștigată.

Anul trecut, cu toate rezultatele 
bune obținute, unele adunări de 
alegeri s-au desfășurat slab, sub 
nivelul dorit tocmai pentru că noi 
nu am sprijinit suficient toate or
ganizațiile U.T.M. în perioada de 
pregătire, nu le-am controlat sufi
cient. Așa spre exemplu la fabrica 
de tîmplărie „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“ alegerile s-au desfășurat de
fectuos și a trebuit să fie ținute 
din nou.

Cum s-a întîmplat acest lucru ? 
Vinovat în primul rînd a fost co
mitetul nostru orășenesc U.T.M. 
care n-a controlat felul în care co
mitetul organizației U.T.M. a res
pectat instrucțiunile cu privire la 
pregătirea și desfășurarea adună
rilor de dări de seamă și alegeri. 
Darea de seamă care a fost pre
zentată în acea adunare a fost 
necorespunzătoare. Ea nu a oglin
dit problemele majore care frămîn- 
tau tineretul fabricii.

Din toate acestea am învățat că 
succesul adunărilor de dări _ de 
seamă și alegeri este determinat 
în cea mai mare măsură de felul 
în care noi, comitetul U.T.M., aju

tăm organizațiile de bază U.T.M. 
pentru a pregăti temeinic și cu se
riozitate adunările de dări de sea
mă și alegeri. De aceea noi am 
trecut din timp la o temeinică in
struire a aparatului nostru, a acti
viștilor nesalariați. Ei se vor ocupa 
din timp de sprijinirea organiza
țiilor U.T.M. In pregătirea și buna 
desfășurare a alegerilor.

In planul nostru de măsuri sînt 
prevăzute însă în primul rînd, pen
tru această perioadă, acțiuni care 
privesc îndeplinirea hotărîrilor și 
angajamentelor luate. Spre exem
plu, la începutul anului noi ne-am 
angajat ca, antrenînd tineretul la 
lupta pentru reducerea consumuri
lor specifice, pentru economisirea 
de materiale, pentru inovații, să a- 
ducem patriei o economie în valoare 
de 3.250.000 lei. Ulterior, după a- 
pariția documentelor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c. pe 
baza discuțiilor ce au avut loc cu 
tinerii din toate întreprinderile a 
sporit angajamentul cu încă 
1.144.489 lei. Pînă acum din a- 
ceasta sumă s-au realizat 3.787.242 
lei. In perioada care a mai rămas, 
prin intensificarea muncii politice 
în rîndul tinerilor muncitori, mobi- 
lizîndu-i la lupta pentru realiza
rea de economii cît mai mari, spe
răm că se va realiza și chiar de
păși angajamentul luat.

în această perioadă vom acorda 
o atenție deosebită muncii brigăzi
lor de producție ale tineretului. La 
începutul anului ne-am angajat să 
organizăm în întreprinderile ora
șului Bacău 127 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului dintre care 
70 să devină pînă la sfîrșitul anu
lui, brigăzi de calitate. In prezent, 
în întreprinderile orașului nostru 
lucrează 135 de brigăzi de produc
ție ale tineretului din care 42 au 
și devenit brigăzi de calitate. în 
perioada aceasta vom ajuta orga
nizațiile U.T.M. pentru a îmbună
tăți munca tuturor brigăzilor de

Vizitele delegației grupului parlamentar 
francez pentru relații de prietenie 

Franța~Romînia
membri ai 

parlamentar 
de prietenie 

Franța-Romînia, în frunte cu vi
cepreședintele Adunării Naționale 
Franceze, Eugene van der Meersch, 
însoțit de Gh. Vasilichi, deputat al 
Marii Adunări Naționale, au fă
cut o vizită la Fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej".

La plecare, conducătorul dele
gației franceze a exprimat direc
torului fabricii bunele sale impre
sii despre construcția modernă a 
întreprinderii, despre producția sa 
și condițiile de muncă și de viață 
asigurate muncitorilor și familii
lor lor.

Deputății francezi dr. .lean-Clau- 
de Dalbos, dr. Pierre Mariotte și 
dr. Jean Coumaro.s, însoțiți de Dc- 
mostene Botez, deputat al Marii 
Adunări Naționale, au făcut o vi
zită la Institutul de geriatrie.

Membrii delegației parlamenare 
franceze au vizitat de asemenea 
Palatul Pionierilor.

★
Sîmbătă la amiază, membrii de

legației grupului parlamentar fran
cez pentru relații de prietenie 
Franța-Romînia, în frunte cu 
vicepreședintele Adunării Națio
nale Franceze, Eugene van der 
Meersch, au fost primiți la Pala
tul Marii Adunări Naționale, de 
președintele Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne, Constantin 
Pîrvulescu.

Au fost de față Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale și deputății 
Marii Adunări Naționale Gh. Va
silichi și Demostene Botez.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Pîrvulescu, a 
salutat călduros pe oaspeți. A răs
puns conducătorul delegației fran
ceze, Eugene van der Meersch.

A avut loc apoi un schimb de

Sîmbătă dimineața, 
d: legației grupului 
francez pentru relații

păreri în legătură cu activitatea 
parlamentară în cele două țări.

★
Sîmbătă după-amiază, la Palatul 

Marii Adunări Naționale, a avut 
loc o ședință de lucru a membri
lor delegației gupului 
francez pentru relații 
Franța-Romînia cu 
conducerii grupului 
romîn pentru relații 
Romînia-Franța.

In cadrul discuțiilor care 
avut loc, parlamentarii francezi 
s-au interesat de organizarea și 
funcționarea Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne și de diferite 
probleme ale organizării de stat a 
țării noastre. De asemenea parla
mentarii romîni și francezi au dis
cutat probleme în legătură cu dez
voltarea activității celor două gru
puri parlamentare și metode de lu
cru în vederea întăririi continue 
a relațiilor multilaterale romîno- 
țranceze.

parlamentar 
de prietenie 
membri ai 
parlamentar 
de prietenie

au

producție, dar în mod special ne 
vom concentra atenția spre a spri
jini activitatea brigăzilor de pro
ducție de la fabrica de hîrtie și ce
luloză „Steaua Roșie“, fabrica de 
încălțăminte „Partizanul“, Uzina 
Metalurgică și întreprinderea eco
nomică „23 August“. Pentru ridi
carea activități tuturor brigăzilor 
la nivelul brigăzilor fruntașe chiar 
la sfîrșitul acestei luni vom orga
niza un schimb de experiență în
tre brigăzile de producție ale tine
retului din întregul oraș.

O altă problemă care stă în cen
trul atenției noastre se referă la 
pregătirea politica, la educarea te
meinică a tinerilor ce doresc să 
devină membri ai organizațiilor 
U.T.M. In mod special vom spri
jini în această perioadă organiza
țiile U.T.M. din comerț și coopera
ția meșteșugărească pentru îmbu
nătățirea muncii de pregătire și 
primire de noi membrii. Trebuie să 
spunem că dacă numeric anul a- 
cesta s-a făcut un progres privind 
creșterea numărului de tineri pri
miți lunar în organizație, mai avem 
lipsuri în pregătirea tinerilor care 
devin utemiști.

Din felul în care s-au desfășurat 
anul trecut adunările de dări de 
seamă și alegeri noi am tras de 
asemenea concluzia că acolo unde 
nu se cunoștea temeinic de către 
întreaga masă de utemiști Statutul 
U.T.M., adunările de alegeri au 
decurs slab și au avut loc unele 
încălcări ale instrucțiunilor. Pen
tru a nu se mai repeta lipsurile de 
anul trecut de acest fel, noi am tre
cut la organizarea studierii temeini
ce, de către fiecare utemist, a Sta
tutului U.T.M. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, cu sprijinul 
propagandiștilor de partid, al pro
pagandiștilor U.T.M., în fiecare în
treprindere și școala se organizează 
studierea Statutului U.T.M. în gru
pe, brigăzi de producție, secții, cla
se etc. Paralel cu această acțiune 
noi am organizat un ciclu de con
ferințe privind viața și lupta eroi
lor comuniști și uteciști. In această 
perioadă se vor desfășura de ase
menea activități deosebit de inte
resante la colțurile U.T.C. din în
treprinderi.

în toate organizațiile U.T.M., în 
ședințe de birou, de comitet, în 
adunările generaje U.T.M. a în. 
ceput deja să se analizeze modul 
în care au foșt îndeplinite hotă- 
rîrile trecutelor adunări generale 
de dări de seamă și alegeri, să se 
analizeze planurile de muncă și 
angajamentele luate pe parcurs. 
Odată cu aceasta în organizațiile 
de bază U.T.M. se întocmesc pla
nuri concrete de muncă menite să 
ducă la mobilizarea tuturor forțe
lor pentru îndeplinirea pînă la ale
geri a angajamentelor luate.

Noi sîntem convinși că în urma 
măsurilor luate vom reuși să facem 
din adunările de dări de seamă și 
alegeri a noilor organe conducă
toare U.T.M., un mijloc puternic 
de creștere a muncii tuturor orga
nizațiilor U.T.M.

Studenti în vizită m Lacul Roș«

Proaspeți cîntărețî 
ai Hunedoarei socialiste

CONSTANTIN DOBRE 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.-Bacău

Cu privire la creșterea indicelui de utilizare 
a masei lemnoase

Astăzi pe stadionul 
gust“ amatorii de sport din Capi
tală vor avea prilejul să urmă
rească un interesant program de 
fotbal și rugbi. Cu începere de la 
ora 12,45 se va desfășura întîlni- 
rea de fotbal contînd pentru cam
pionatul republican, între echipele 
Progresul și Dinamo. Apoi, de la 
ora 14,30, se va disputa întîlnirea 
internațională de rugbi dintre re
prezentativele R. P. Romîne și 
R. D. Germane. Această întîlnire 
se desfășoară cu prilejul semicen
tenarului rugbiului romînesc. Pînă 
în prezent rugblștii celor două 
țări s-au întîlnit de patru ori, de 
trei ori victoria revenind echipei 
romîne, iar o dată rezultatul a 
fost egal.

Programul de pe stadionul „23 
August“ se va încheia cu disputa
rea meciului divizionar de fotbal 
în care se întilnesc formațiile Ra
pid și C.C.A. Repriza a doua a 
acestui joc va fi transmisă pe sta
țiile de radio pe programul 1, în 
jurul orei 17,15.

★
Sîmbătă pe lacul Snagov s-au 

disputat finalele probelor femini
ne ale campionatelor republicane 
de canotaj academie, Finalele au 
fost dominate de vîslașele clubu
rilor Metalul și Cetatea Bucur care 
au cîștigat cîte două titluri. Pro- 
ba de simplu a revenit sportivei 
Florica Ghiuzelea (Cetatea Bucur), 
care s.a dovedit în formă remar
cabilă. lată învingătorii probelor : 
dublu . Metalul București ; 4 plus 
1 (rame) Cetatea Bucur; 4 plus 1 
(vîsle) Metalul București; 8 plus 
1: Dinamo București (1.000 m. 
— 3’30”). Campionatele progra
mează astăzi finalele masculine.

în ultimul meci din cadrul tur
neului întreprins în R. Cehoslova
că, echipa feminină de baschet a 
R. P. Romîne a întîlnit în orașul 
Horica selecționata de tineret a 
R. Cehoslovace pe care a întrecut-o 
cu scorul de 54—40 ( 27—19).

(Urmare din pag. I-a) 

ori lucrările lor au fost ci-teva
tite la posturile noastre de radio. 
Casa regională a creației popu
lare a premiat recent pe cîțiva 
dintre ei (Victor Niță, Ion Dră
gănescu, Mircea Tuță) la con
cursul literar organizat în cinstea 
zilei de 23 August. Pe versurile 
lor s-au făcut cîntece care sînt 
interpretate cu dragoste de corul 
combinatului siderurgic.

Ei știu că toate acestea ar fi 
fost cu neputință fără îndruma
rea permanentă a partidului. 
Tocmai de aceea în lucrările tu
turor răsună glasul recunoștinței :

„Cînd țării de strajă la grani- 
ță-i stai,

Cînd treci cu iubita prin parc 
sau pe plai,

Cînd scrii unui prieten cu care 
ai crescut,

Să nu uiți partidul, că el îți 
e scut".

(I. Drăgănescu, „Păstrează 
partidul in gînd“).

culegeri cu prilejul împli- 
a 75 de ani de la elaborarea 

primei șarje și multe altele. Rea
lizarea acestui plan e posibilă în- 
trucît ca și pînă acum ei se vor 
bucura de un călduros ajutor din 
partea organelor locale.

Nu ne îndoim că printre entu
ziaștii sprijinitori ai acestui har
nic cenaclu muncitoresc va fi și 
comitetul U.T.M. care, pe lîngă 
faptul că se va îngriji mai în
deaproape de educarea politică a 
acestor tineri, de antrenarea fie
căruia dintre ei în acțiunile de 
popularizare a literaturii în ca
drul concursului „Iubiți cartea“, 
va contribui totodată la o mai 
largă popularizare a acestui ce
naclu în rândurile tineretului. 
Merită !

unei 
nirii

Comunicat despre lucrările 
agricole de toamnă

In aceste zile pe întreg cuprinsul 
țării se desfășoară lucrările agri
cole de toamnă.

Recoltele de porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr sînt 
bune, depășind cele mai mari pro
ducții realizate pînă acum în țara 
noastră. Se obține de asemenea o 
recoltă bună de legume, de fructe 
și struguri.

In toate regiunile sînt posibili
tăți pentru a se strînge toată re
colta la timp, pentru transportarea 
și depozitarea ei în bune condiții, 
evitîndu-se orice fel de pierderi.

Din informările primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii se constată că mersul lucrărilor 
de recoltare este întîrziat față de 
stadiul de coacere a culturilor și 
de mijloacele de care dispun re
giunile. Intrucît o mare parte din 
suprafețele ocupate cu aceste cul
turi vor fi însămînțate în toamna 
aceasta, rămînerea în urmă a recol
tărilor, în special a porumbului, a 
dus și la întîrzierea lucrărilor de 
pregătire a terenurilor pentru se
mănat.

Pregătirea terenurilor pentru în- 
sămînțările de toamnă se desfășoa
ră de asemenea nesatisfăcător, rca- 
lizîndu-se pînă acum numai pe 41 
la sută din suprafața planificată. 
In regiunile Craiova, Timișoara, 
Ploești, Iași, Pitești și Oradea sînt 
suprafețe însemnate pe care se pot 
executa arăturile de însămînțare. 
Această lucrare însă este rămasă 
în urmă în mod nejustificat. In 
aceste regiuni există suficiente 
tractoare și atelaje, pentru ca, pa
ralel cu recoltatul, să se execute 
și arăturile.

Slabe rezultate au fost obținute 
pînă acum în folosirea îngrășă
mintelor naturale, mai ales în re
giunile Ploești, Constanța, Galați, 
Timișoara și chiar în gospodăriile 
agricole de stat.

Există însemnate suprafețe de 
teren pregătite pentru executarea

însămînțărilor în perioada optimi 
Cu toate acestea a fost însămînțată 
numai 13 la sută din suprafața 
prevăzută. Cele mai slabe reali
zări sînt în regiunile Craiova, Ti
mișoara, Cluj, Pitești, București și 
Ploești. Cu excepția regiunilor Su
ceava, Constanța, Galați și Hune
doara, există un decalaj mare între 
arături și însămînțări. In regiunile 
Constanța și Galați, însă, trebuie 
grăbite recoltările pentru ca însă- 
mînțarea griului să se facă după 
plante bune premergătoare.

In săptămîna viițoare lucrările 
agricole de toamnă’ trebuie mult 
intensificate. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare, conducerile 
unităților agricole socialiste și 
cooperatiste, organele agricole tre
buie să ia de urgență măsuri pen
tru grăbirea recoltărilor și termina
rea lor In următoarele zile, cu 
precădere pe terenurile destinate 
însămînțărilor de toamnă. Să se 
grăbească pregătirea terenurilor 
pentru ca însămînțările să înceapă 
din plin. De asemenea să se inten
sifice condiționarea semințelor, a-1 
sigurîndu-se folosirea de semințe 
de calitate.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
să îndrume și să controleze cali
tatea lucrărilor.

Lucrările agricole trebuie astfel 
organizate îneît ele să se desfășoare 
concomitent, înlăturîndu-se decala
jele existente pînă acum.

Să se termine în cîteva zile în 
toate regiunile însămînțarea orzu
lui de toamnă.

Toată grija trebuie acordată și 
celorlalte lucrări ce se execută în 
această perioadă ca însilozarea 
furajelor, recoltarea legumelor și 
fructelor, pregătirile pentru cules și 
vinificație, arăturile adînci de 
toamnă pentru însămînțările de 
primăvară, organizîndu-se schim
bul 11 la toate tractoarele etc.

Constituirea grupului parlamentar 
pentìu relații de prietenie Rominia—Italia

In vederea strìngerli legăturilor 
de prietenie și colaborare interpar
lamentară, un grup de deputați ai 
Marii Adunări Naționale s-a întru
nit în Palatul Marii Adunări Na
ționale, în ziua de 25 septembrie 
1959 și a hotărît constituirea 
grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie Romînia-Italia.

A fost ales Comitetul de con
ducere al grupului format din ur
mătorii deputați : președinte, aca. 
demician Mihai Beniuc, prim-secre-

tar al Uniunii Scriitorilor, vicepre
ședinte, Constantin Mateescu, pre
ședintele Centrocoop, secretar, Ion 
Ras, scriitor, președintele Comite
tului de Radio și Televiziune, 
membri: Gheorghe Rădoi, director 
general al Uzinelor „Steagul 
Roșu“, academician Ștefan Milcu, 
secrctar-prim al Academiei R.P. 
Romîne, și academician Gheorghe 
Călinescu, director al Institutului 
de Istorie literară și folclor.

In zilele de 24, 25 și 26 septem
brie a avut ioc la Stîlpeni, regiu
nea Pitești, o consfătuire pe țară 
cu privire la creșterea indicelui de 
utilizare a masei lemnoase și re- 
nucerea pierderilor de exploatare. 
Consfătuirea, organizată de Mi- 
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, în colaborare cu Asociația ști
ințifică a inginerilor și tehnicieni, 
lor, a discutat măsurile ce trebuie 
luate pentru folosirea tot mai ra
țională a masei lemnoase și extin
derea mecanizării în exploatări.

Consfătuirea a recomandat dez
voltarea succeselor obținute pînă 
acum în această direcție, prin ge.

neralizarea metodelor înaintate de 
muncă, continua ridicare a califi
cării muncitorilor, stabilirea unor 
procese tehnologice cît mai rațio
nale în funcție de condițiile exis, 
tente, extinderea tehnicii noi etc. 
S-au recomandat de asemenea ex
tinderea exploatării în trunchiuri 
și catarge, care s-a dovedit efica
ce, recoltarea crengilor care ră- 
mîn după tăiere și strîngerea ma
terialelor lemnoase răspîndite prin 
văi și păduri, prin care se poate 
reda economiei o însemnată can
titate de lemn, precum și alte a- 
semenea metode de lucru.

(Agerpres)

(Agerpres)

Ei știu că cea mai înaltă recu
noștință e străduința de a-și ri
dica preocupările literare Ia ni
velul unor valoroase creații. 
Aceasta presupune o muncă stă. 
ruitoare și exigentă. Discuțiile în 
cenaclu sînt de aceia exigente 
față de ceea ce e banal, cenușiu, 
lipsit de autenticitate.

E foarte bine că tinerii scriitori 
hunedoreni au introdus în cena
clul lor același spirit muncitoresc, 
descins din adunările lor U.T.M. 
Așa și trebuie să arate un ce
naclu format în mare parte din 
tineri muncitori !

Planul de muncă al cenaclului 
pentru lunile ce urmează prevede 
cîteva puncte deosebit de intere
sante : încadrarea membrilor ce
naclului în forme superioare de 
învățămînt politic, reluarea unor 
cicluri de lecții de teorie litera
ră, editarea sub conducerea comi
tetului de partid și cu sprijinul 
comitetului de întreprindere a

INFORMAȚII
Vineri și sîmbătă au continuat, 

la Universitatea „C. I. Parhon“ din 
Capitală lucrările colocviului de 
teorie a ecuațiilor cu derivate par
țiale, organizat de Academia R.P. 
Romîne și Societatea de Științe 
Matematice și Fizice din R.P.R.

Sîmbătă la ora 1'2 a avut loc 
ședința de închidere a colocviului.

★
Sîmbătă la amiază, la Muzeul 

de istorie a orașului București s-a

Lumină în Țara Moților
(Urmare din pag. l-a)

V. Moldovan - Cluj. Și profe
sia de actor de cinema și cea 
de actor de teatru este frumoasă. 
Problema nu e care dintre ele 
este mai deosebită, ci spre care 
te simți atras cu adevărat, pen
tru care simți că ai talent. In 
afară de aceasta, o dată ajuns ac
tor, după studiile necesare, poți 
să faci și teatru și cinema, după 
preferințe și pricepere. La noi 
amîndouă artele cunosc o mare 
dezvoltare și apariția unor tine
re talente nu poate decît să bu
cure. Adevărata problemă este 
deci dacă ai sau nu ai talent de 
actor, dacă simți o chemare sin
ceră spre această profesiune sau 
doar ți se pare. E bine să te 
sfătuești cu cei care te cunosc, 
care te-au văzut în cadrul activi
tății de artiști amatori.

Marilena Popovici, 
Te bucuri că ți se 

rimele la versurile pe
scrii. Dar nu uita că făcind nu
mai rime nu înseamnă încă că 
ești poet. Ști doar ce spune Emi- 
nescu in legătură cu aceasta 1 
Trebuie să ai convingerea că în 
poeziile tale exprimi într-o for
mă artistică originală idei de 
preț. Pentru a reuși aceasta tre
buie să înveți necontenit de la 
viață și de la marii poeți. Citeș
te multă literatură. Cel mai 
bun mijloc însă de a vedea dacă 
ai aplicație pentru poezie, dacă 
ți-ai însușit o oarecare măiestrie 
poetică este acela de a participa 
la activitatea unui cerc literar, 
de a asculta părerile tovarășilor 
pricepuți, de a-ți ridica necon
tenit nivelul ideologic, politic și 
cultural. Activitatea în cadrul 
cercului literar îți va dovedi 
dacă ai într-adevăr talent și pe 
ce drum trebuie să mergi în 
creația ta.

București 
potrivesc 
care le

Chivu Virgil—Berești.
Sîntem în măsură să-ți dăm 

un răspuns favorabil. Cartea de 
evidență U.T.M. se găsește la 
D.S.P.A. . Tovarășii de aici o 
vor trimite la Comitetul raional 
U .T .M .-Berești de care aparține 
organizația în care activezi.

Timofte Alexandru — Tîrgo- 
viște : Dumneata ai terminat o 
școală profesională. Ai simțit 
din proprie experiență că cu
noștințele teoretice precum și 
cele practice căpătate în școală 
îți sînt de un mare folos. 
Dar nu te poți opri aici. Viața, 
practica îți pun în față o di
versitate de probleme, una mai 
complexă ca alta, pentru re 
zolvarea cărora este necesar să 
ai cunoștințe mai temeinice, să- 
ți însușești o adevărată cultură 
tehnică. De acea este în inte
resul dumitale cît și al celor
lalți colegi despre care ne scrii, 
să vă străduiți în vederea ri
dicării continue a calificării 
profesionale. In acest scop ia 
legătură cu organizația U.T.M. 
din întreprinderea dumitale ca 

în 
de 
de 
la 

care predau ingineri și tehni
cieni cu o bogată pregătire de 
specialitate.

Inscrie-te și 
aceste cursuri și 
cu regularitate.

din întreprinderea dumitale 
re are în obiectivele sale, 
colaborare cu comitetul 
întreprindere, organizarea 
cursuri de minim tehnic,

dumneata la 
frecventează-le 
Te mai sfătu-

im să ții o permanentă legătu
ră cu cabinetul tehnic, care-ți 
poate recomanda cărțile de spe
cialitate pe care trebuie să le 
studiezi.

Vasile Ionescu — Bîrlad : 
Ai dreptate ! Postul utemist de 
control nu trebuie să cuprindă 
articole generale. Posturile ule- 
miste de control au datoria de 
a sezisa și satiriza toate lipsu
rile care mai există în sectorul 
respectiv. Astfel acestea își pla
nifică să se ocupe într-o anu
mită perioadă numai de o 
problemă în domeniul unde 
treburile merg mai slab, iar ti
nerii au nevoie de un ajutor 
mai mare cum ar fi, de pildă, 
reducerea rebuturilor, întreți
nerea mașinilor, întărirea diș- 
ciplinei etc. Nu este îngăduit 
colectivului postului utemist de 
control să stea nepăsător față 
de manifestările de indisciplină 
ale unor tineri, față de faptul 
că în brigăzi sau secții de ti
neret există alături de tineri 
buni, disciplinați care constitu
ie exemplu demn de urmat, ti
neri care nu-și înțeleg îndato
ririle lucrînd neglijent, de mân
tuială, care pur și simplu nu 
fac cinste colectivului in care 
lucrează.

Posturile utemiste de control 
au datoria să organizeze raiduri 
pentru a îndepărta lipsurile 
existente și să vină cu propu
neri de îndreptare a lor.

Stoian Mihu — comuna Dra- 
galina, regiunea București. Uni
versitățile populare sătești, 
funcționează numai pe timpul 
iernii. Scopul lor este de a 
contribui, într-o formă organi. 
zată, la înbogățirea cunoștințe
lor de cultură generală ale ti
nerilor săteni, de a le explica 
anumite fenomene din natură 
și societate. Programa analitică 
a acestor universități cuprinde 
cicluri de lecții despre științele 
naturii și științele agricole, 
despre științele sociale și cu. 
noștințe de astronomie etc.

Gh. Nanu și Ion Ursache — 
Galați; Andrei Andronic — Plo- 
ești; Dumitru Săulea—Slobozia:

Schimbul de timbre, ilustra
ții, fotografii cu tineri din alte 
țări ale lumii este intr-adevăr un 
mijloc de cunoaștere reciprocă 
și de închegare a unor prietenii.

Iată adresele cîtorva tineri cu 
care puteți face aceste schimburi: 
MERCHANI ABDUL RACH1M, 
B.P. 173 ATBARA, Sudan ; 
pentru filatelie și fotografii in 
limbile engleză și arabă.

KUO CIN THE, 27 JANMIA 
HUTUNG EASTERN DIS
TRICT, Pekin, R.P. Chineză, 
pentru filatelie, în limbile engle
ză, franceză, rusă și chineză. 
D.ALEXANDROV, URSS PERM, 
39 Pionierscaia 14-1 ; pentru fi
latelie, în limbile rusă, engleză, 
franceză și spaniolă.

De asemenea, 
măr din revista 
mii“ la rubrica 
corespondeze cu
meroase alte adrese.

in fiecare nu- 
„Tineretul Lu- 
„Cine vrea să 

noi“, găsiți nu-

deschis expoziția darurilor oferite 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei de delegații
le numeroaselor capitale și orașe 
de peste hotare care au participat 
la festivitățile prilejuite de împli
nirea a 500 de ani de la cea mai 
veche mențiune documentară des
pre existența orașului București.

★
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării R.P. Chineze, 
sîmbătă seara, la €asa de cultură 
a studenților „Grigore Preoteasa“ 
din Capitală, prof. univ. Marcel 
Breazu a conferențiat despre: 
„Oameni și fapte din China Popu
lară“.

După conferință, soliști ai Tea
trului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne au prezentat un program 
artistic.

(Agerpres)

tinere, ridicate aproape toate din 
comună. îndrumate de organi
zația de partid aceste 20 de forțe 
tinere au pornit în anii regimu
lui de democrație populară lupta 
împotriva întunericului din co
mună. Au bătut drumul munți
lor pină la cele mai îndepărtate 
case și,au pus condeiul in mina 
bătătorită a țăranului moț.

Lupta împotriva analfabetis
mului, împotriva ignoranței a 
misticismului și superstițiilor a 
pornit în anii ce au urmat lui 
23 August 1944, în toate satele 
și cătunele moților.

in raionul Cimpeni, există a- 
cum în afara de ceilalți intelec
tuali, peste 400 de cadre didac
tice care își desfășoară activita
tea in celee 98 de școli și 
grădinițe de copii, 
tn ziua de azi, în fiecare 

mună, la dispensar, asistența 
dicală este asigurată de medici, 
în marea majoritate tineri, cres
cuți de partid care își pun toate 
forțele, întreaga lor capacitate 
in slujba sănătății oamenilor. Pe
ricolul bolilor sociale, a 
înlăturat în Țara Moților.

Oamenii tăcuți, și aspri 
Țara Moților de ieri, și-au 
văluit nebănuitul simț artistic, 
au ieșit din încleștarea în care 
erau ținuți de vechea orînduire 
sociali, arătîndu-și frumusețea, 
duioșia și minunata bogăție sufle
tească. Și după ani de încătușare, 
moții au început să construiască, 
să creieeze, să cinte și să joace.

tn Lupșa învățătorul Albu Pan- 
fii,ajutat de tinerii din comună, 
a creiat un frumos muzeu sătesc,
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Cu prilejul celei de.a X-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, D.R.C.D.F. organizează în ziua de 29 septem
brie orele 20,30 la cinematograful Patria un spectacol de gală 
cu filmul „PRIN FIER Șl FOC“.

O producție a studiourilor chineze.
Scenariul : Ke Lan
Regia : Uan Uei-i
Imaginea : Șen Și-liu
Muzica : Lu Ci-rnin
cu :
Cian Hui, Uan Sin, Fan Șu-pen, Cian I, Tin Ian, Tun Liu.

care reprezintă minunatul port 
național al moților din Lupșa și 
numeroase unelte și obiecte care 
arată ocupațiile lor din cele mai 
străvechi vremuri și pînă astăzi. 
Tot aici, prin contribuția volun
tară a tinerilor, s-a construit un 
cămin cultural de toată frumu
sețea.

Bistra, este satul unde s-a 
născut cîntărețul moților Nico- 
dim Ganea. Deosebit de înzestrat 
cu darul versului și al compu
nerii, el a pus pe note năzuin
țele aprige de libertate ale moți
lor, dragostea lor pentru munții 
puțin primitori din care moții 
își cîștigau existența cu trudă și 
obidă.

Regimul burgezo-moșieresc așa 
cum a lăsat să se stingă atîlea 
și atitea talente, nu s-a interesat 
nici de Ganea. Cîntărețul a fost 
disprețuit, ignorat. De pe urma 
lui a rămas un volum de cîn
tece și versuri „Din sărmana mea 
grădină' ce figurează astăzi în re
pertoriul echipelor artistice de 
pe cuprinsul Țării Moților.

Regimul de democrație popu
lară a creat moților posibilități 
și condiții să-și dezvolte aptitu
dinile artistice, să-și ridice ni
velul cultural. Biblioteci, erau 
— pe vremea regimului burglie- 
zo-moșieresc — doar 4 și acestea 
numai la Abrud și la Cîmpeni, 
cu cîteva sute de cărți. Cele 79 
de biblioteci, plus 48 case de ci
tit înființate în anii puterii 
populare, asigură tuturor moți
lor posibilitatea de a citi. Nu
mai înlr-un trimestru s-nu citit 
în bibliotecile din raionul Cim
peni peste 21.000 cărți. în anul 
1958, în raion au existat 30 de 
cămine culturale, tn 1938 ele 
erau doar 2. Aproape în fiecare 
comună, în fiecare sat, cît de 
depărtat, există formații artistice 
de cor și dansuri, brigăzi artis
tice de agitație. Cifra lor totală 
pe raion se ridică la 100.

Din două in două săptămîni, 
Nicolae lan Apatrușchi fost anal-

fabet, coboară jos din munți, la 
Albac. Nu vine după tîrguirdi. 
Drumul lui se oprește la biblio
tecă. Lasă cărți și cere altele. 
Pasiunea sa sînt cărțile de popu
larizare a medicinii și le citește 
cu interes și nesaț.

Și ca Nicolae Ion Apatrușchi 
sînt sute de oameni, care coboa
ră cu straița să ia cărți de la 
biblioteca din comună și să le 
aducă pe cele citite, înțelepciu
nea cărților îi ajută pe oameni 
să lupte pentru o viață mai bună 
și îi învață cum să cucerească 
natura aspră de aici pentru a 
smulge pămîntului cît mai multe 
roade.

Un fapt deosebit în viața mo
ților l-a constituit radioficarea 
satelor. Sub conducerea organiza
ției de partid mobilizați de or
ganizația U.T.M., utemiștii au 
participat alături de toți oame
nii din sat la lucrările de radio- 
ficare.

Dar nu numai în această ac
țiune bătrînii împreună cu tine
rii au muncit voluntar. Zi și 
noapte, peste tot, în Țara Moți
lor, se construiește. Peste tot, 
oamenii muncesc pentru ca să 
schimbe fața comunelor și cătu
nelor. Se construiesc școli noi, 
cămine culturale, săli de cine
matograf, spitale, dispensare, se 
refac și se amenajează drumuri, 
se electrifică și radiofică comu
ne și sate întregi. Și în munca 
aceasta, moții se transformă oda
tă cu locurile. Toți de la mic 
pînă la mare sînt însetați de a 
cunoaște, de a învăța, tn cătu
nele îndepărtate se vorbește des
pre racheta cosmică, sau des
pre noile cuceriri ale medicinei. 
Moții își trimit copii la școli 
medii, la facultăți. Muncitorii 
minelor învață la școli serale...

Țara de Piatră și oamenii săi, 
a pornit grăbită, cu pași mari 
spre lumină...

Și-n drumul său, are drept în
drumător și sprijin de nădejde 
Partidul, care o poartă spre culmi 
înalte.



Vizita tovarășului N. S. Hrușciov 
în S. U. A.

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

de vară a președintelui S.U.A., au continuat convorbirile dintre 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
și președintele S.U.A., D. Eisenhower.

După cum i-a informat pe corespondenți secretarul Casei Albe 
pentru problemele presei, J. Hagerty, la ora 9 dimineața (ora io. 
cală) a început convorbirea la care, pe lîngă N.S Hrușciov și D. 
Eisenhower, au asistat din partea sovietică A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., M. A. Menșikov, ambasa
dorul fJ.R.S.S. în S.U.A., A. A. Soldatov, șeful Secției pentru 
țările Americii din Ministerul Afacerilor Externe, și consilierul 
O. A. Troianovski. Din partea americană, la convorbire au asistat 
R. Nixon, vicepreședintele S.LI.A., Ch. Herter, secretar de Stat, 
H. Lodge, reprezentantul permanent al S.LJ.A. în O.N.U., L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S., L. Merchant, sub
secretar de stat adjunct pentru problemele politice, F. Kohler, 
subsecretar de stat adjunct pentru problemele europene, și John 
Eisenhower, fiul președintelui.

La ora 10,45, președintele Consiliului de Miniștri, 
N. S. Hrușciov, și președintele S.U.A., D. Eisenhower au părăsit 
clădirea în care s-a desfășurat convorbirea și au făcut o mică 
plimbare în parcul alăturat. După plimbare, la ora 11,20 ei au 
reluat convorbirea la care au asistat numai interpreții lor. A- 
ceastă convorbire a durat pînă la dejun, care a început la ora 
13,30 (ora locală).

La dejun au asistat în afara persoanelor care au participat la 
convorbiri, din partea americană: R. Anderson, ministrul de Fi
nanțe al S.U.A., J. McCone, președintele Comisiei pentru ener. 
gia atomică, și alte persoane ; din partea sovietică G. A. Jukov, 
președintele Comitetului de stat pentru relațiile culturale cu ță
rile străine, A. A. Sobolev, reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
în Organizația Națiunilor Unite, V. S. Emelianov, șeful Direcției 
generale pentru folosirea energiei atomice.

După cum a declarat Hagerty, convorbirea dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și președin. 
tele S.U.A., D. Eisenhower, va fi reluată după dejun, aproxima
tiv Ia ora 15 (ora locală).

Hagerty a declarat că în cadrul convorbirii dintre N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower, au fost discutate problema germană și 
problema Berlinului, precum și problema dezarmării.

Răspunzînd la întrebările corespondenților, Hagerty a subliniat 
că convorbirile s-au desfășurat într.o atmosferă „bună“. El a 
spus că în timpul convorbirilor, cele două părți au discutat cu 
sinceritate și seriozitate problemele ridicate. El a explicat că dis
cutarea problemelor privind Germania și Berlinul nu s-a încheiat 
și e posibil ca președintele S.U.A. și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. să revină asupra acestor probleme mai tir» 
ziu.

Un comunicat al grupului "de presă de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. anunță că, „după cum s-a 
aflat, schimbul de păreri se desfășoară într-o atmosferă de sin
ceritate și cu năzuința de a se înțelege pozițiile celor două gu
verne".

★

(Urmare din pag. I-a)

lui înregistrat de călătoria lui 
N. S. Hrușciov.

„Ambele părți își exprimă în
crederea că se va înregistra un 
progres“, intitulează ziarul „New 
York Times“ articolul în care sub
liniază îndeosebi perspectiva lăr
girii relațiilor culturale, științifice 
și economice dintre cele două țări, 
în acest sens, întîlnirile lui N. S. 
Hrușciov și ale celorlalți membri 
ai delegației sovietice cu repre
zentanți ai cercurilor științifice, 
economice și culturale americane 
au dovedit că există numeroase 
interese comune și se speră că 
„guvernul american va răspunde 
pozitiv solicitărilor primite din 
partea diferitelor sectoare ale vie
ții din Statele Unite“, notează 
ziarul „Washington Post“.

Agenția vestgermană D.P.A., re- 
ferindu-se la cercurile diplomatice 
occidentale din capitala ameri
cană, arată că „în ultimele zile 
se subliniază din ce în ce mai 
mult la Washington că vizita 
premierului sovietic în S.U.A. ar 
putea să aibă o importanță poli
tică care nu trebuie subapreciată“. 
Trimisul special la Gettysburg al 
agenției France Presse relevă 
odată mai mult faptul că schim
bul de vizite în sine reprezintă o 
îmbunătățire a climatului interna-

In întîmpinarea marii sărbători a poporului chinez

Institutul de cultură fizică 
și sport din Pekin

Institutul de cultură fizică }i 
sport din Pekin lasă asupra spor
tivilor străini care vizitează China 
o adinei impresie. In cuvinte de 
laudă ei ifi exprimă admirația fată 
de această instituție de creștere a 
cadrelor necesare dezvoltării cul
turii fizice.

Institutul a fost construit pe un 
teren viran ce se întindea altă dată 
in suburbia de vest a capitalei țării 
noastre — Pekin. Printre numeroa
sele institute de invățăminl superior, 
concentrate în această suburbie fi 
cunoscute în întreaga țară, Institu
tul de cultură fizică și sport se 
impune prin imensul său stadion. 
Din numărul clădirilor institutului 
consacrate studiilor fac parte : sta
dionul acoperit, avînd o înălțime 
de 17,5 m. fi o suprafață de 
130x47 metri, bazinul acoperit 
pentru înot de 50x20 metri, două 
săli de sport (una cu o suprafață 
de 70x16 metri) precum și două 
săli speciale pentru baschet fi 
volei. Aici mai există două clădiri 
cu săli de curs si laboratoare.

Marele număr de sili de sport 
acoperite îngăduie desfășurarea în 
cele mai bune condiții a lecț ilor 
de cultură fizică in orice anotimp 
al anului.

In institut există trei cantine și 
nouă pavilioane în care sint ame
najate căminele studenților, locu
ințele funcționarilor fi ale corpului 
didactic.

In total, aici învață aproape 
2.000 de studenți cărora le predau 
300 de membri ai corpului di
dactic.

Institutul are diferite secții care 
cuprind aproape toate disciplinele 
sportive. Printre studenții institu
tului sint mulți sportivi care se 
bucură de un renume mondial.

★
țional. „Pentru prima oară în 
istorie — scrie agenția menționată 
— un conducător al guvernului 
sovietic a petrecut noaptea sub 
același acoperiș cu președintele 
Statelor Unite. Acest eveniment 
istoric a avut loc noaptea trecută 
într-o mică vilă de munte simplă 
și izolată.

Singur acest fapt ar fi părut 
neverosimil în sine cu numai cî- 
teva luni în urmă... Nimeni nu ar 
fi îndrăznit să gîndească că va 
veni o zi cînd președintele Consi
liului de Miniștri sovietic va pu
tea să afirme pe pămîntul Statelor 
Unite că socialismul este gata să 
se angajeze într-o concurență paș
nică liberă cu capitalismul, dar că 
mai întii este sigur de victorie“.

Agențiile de presă continuă să 
sublinieze profunda impresie pe 
care a produs-o asupra milioanelor 
de americani vizita premierului so
vietic. Același corespondent men
ționează faptul că „în fiecare din 
declarațiile publice sau particu
lare ale lui N. S. Hrușciov revin 
cuvintele coexistență pașnică, în
trecere pașnică, reglementarea di
vergențelor pe bază de tratative, 
nerecurgere la forță“. Un puternic 
răsunet a stîrnit în rîndurile opi
niei publice americane istorica pro
punere sovietică cu privire la de
zarmarea totală și generală, propu
nere care exercită „o serioasă in

Vân Ciun-lui
Aici învață, de pildă, campioana 
Chinei la săritura în înălțime Cen 
Fun-jun, fostă recordmenă mon
dială, campionul Chinei la săritul a 
cu prăjina Tai Kă-iui și Ti lui-fan, 
campiona Chinei la aruncarea 
discului, Si Bao-ciu. renumitul 
înotător Ți Le-iun — recordman 
mondial la înot în proba de 100 
metri bras.

în afara disciplinelor de specia
litate, studenții mai studiază aici 
bazele marxism-leninismului, isto
ria Chinei, chimia, anatomia, fizio
logia, igiena sportivă, fizioterapia, 
psihologia, teoria culturii fizice și 
o limbă străină : rusa sau engleza. 
Studenții care capătă o pregătire 
specială la o anumită disciplină 
sportivă trebuie să studieze teoria 
sportului, gimnastica, atletismul, 
jocurile sportive, înotul, patinajul 
lupta, boxul, halterele, gimnastica 
națională chineză ,,u-șu”.

Pentru însușirea metodelor îna
intate științifice, a experienței cul
turii fizice și a sportului sovietic, 
la înființarea institutului au fost 
invitați specialiști sovietici, cu 
ajutorul cărora a fost înființată și 
aspirantura. Candidații pentru aspi
rantură studiază teoria culturii fi
zice, fiziologia, atletismul, fotbalul, 
gimnastica, înotul, anatomia, igiena 
sportivă etc.

La institut au loc dezbateri și 
discuții științifice asupra metode
lor de predare. Astfel, s-au putui 
alege cîteva sute de subiecte pen
tru cercetare. Cu ajutorul specia
liștilor sovietici, Institutul de cul
tură fizică și sport din Pekin a ob
ținut mari succese în munca de cer
cetare științifică și elaborare a teo
riilor diferitelor categorii de sport. 

fluență asupra Casei Albe și De
partamentului de Stat; ele ezită 
încă să ia atitudine; acele voci 
care au cerut respingerea fără dis
cuție a acestei propuneri se găsesc 
astăzi în minoritate“, scrie ziarul 
„New York Post“. Deși o serie de 
mari cotidiene a căror orientare 
reacționară este bine cunoscută în
cearcă să echilibreze părerile pro 
și contra unei radicale cotituri în 
atmosfera internațională, „caracte
rul nobil și practic al propunerilor 
sovietice a găsit un ecou deosebit 
în inimile celor mai diverse cate
gorii de americani“, constată zia
rul „Național Guardian“.

Corespondentul agenției oficiale 
americane — Buletinul de Știri al 
Casei Albe — după ce-și exprimă 
părerea că principala problemă 
care urmează să fie discutată de 
șefii guvernelor sovietic și ameri
can este problema dezarmării, re
levă faptul că cercurile oficiale a- 
mericane continuă să examineze cu 
atenție propunerile sovietice pre
zentate de N. S. Hrușciov în ca
drul Adunării Generale a O.N.U.

In aceeași ordine de idei în 
cercurile americane informate din 
Washington se acordă importanță 
convorbirilor care au avut loc vi
neri între V. S. Emelianov, șeful 
Direcției generale pentru folosirea 
energiei atomice de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., și 
John McCone, președintele Comi
siei pentru energia atomică a 
S.U.A. In urma convorbirilor avute 
a fost dată publicității o declara
ție comună în care se arată că dis

Dineul oferit de Chr. Herter 
în cinstea lui N. S. HrușciovI

WASHINGTON 26 (Agerpres).- 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
tn cadrul dejunului oferit la 25 
septembrie în cinstea lui N. S. 
Hrușciov, Christian Herter a decla
rat :

Vă aflați în țara noastră de 
peste o săptămînă. Ați avut un 
program încărcat și vă pot asigura 
că admirăm rezistența dv. In a- 
ceastă scurtă perioadă ați vizitat 
unele din marile noastre orașe și 
v-ați întî-lnit cu o sèrie de repre
zentanți oficiali din diferite re
giuni și pu persoane particulare. 
Ați trecut prin situații diferite, așa 
cum se întîmplă în fiecare zi în 
țara noastră cu persoanele care 
desfășoară o activitate politică. 
Dorim ca dv. să ne vedeți așa cu.n 
sîntem. Discutarea divergențelor în 
societatea noastră liberă este un 
procedeu normal și contribuie la o 
mai bună înțelegere reciprocă.

Incepînd cu seara zilei de astăzi 
veți avea posibilitatea să purtați 
în liniște convorbiri cu președintele 
Eisenhower la Camp David. Spe
răm că aceste convorbiri vor d ice 
la o mai bună înțelegere între ță
rile noastre și în felul acesta vor 
contribui la marea cauză a păcii 
generale. Sperăm, de asemenea, că 
veți pleca cu o impresie bună des
pre Statele Unite, despre poporul 
lor și despre modul său de viață.

In cuvîntarea de răspuns, N. S- 
Hrușciov a spus :

Am ascultat cu multă bucu
rie declarațiile prietenești ale 
d-lui Herter. Sînt întrutotul de 
acord cu ceea ce a spus. Din

De la înființarea ta, adică din 
anul 1953, Institutul de cultură fi
zică și sport de la Pekin a instruit 
aproape 2.000 de lucrători în do
meniul culturii fizice, dintre care 
circa 200 au terminat aspirantura.

Datorită marii atracții a maselor 
către cultură fizică și sport în țara 
noastră se cere un mare număr de 
cadre calificate, de cadre didactice 
pentru predarea culturii fizice și 
antrenori. Pregătirea unor asemenea 
cadre se face în Institutul de cul
tură fizică și sport din Pekin și 
Institutele de cultură fizică și sport 
din Șanhai, Sian, Cendu, Uhan, 
Senian și alte orașe ale Chinei. 

In romînește de NICULAE STOIAN

Bazinul acoperit de înot al Institutului de cultură fizică și sport a fost dat în folosință în luna 
februarie a.c. Hala în care se află bazinul ocupă o suprafață totală de 3.643 metri patrați iar 
bazinul cu 8 curse, are 50 de me tri lungime, 20 metri lățime și o adîncime de 1,5 și 1,7 metri.

cuțiile au fost folositoare ca o 
examinare preliminară a mijloace
lor de colaborare în vederea spo
ririi cunoștințelor în domeniul a- 
plicării pașnice a energiei atomice 
spre binele omenirii. Poziția ace
lora care nu au contat pe „primirea 
caldă acordată de populație lui 
Hrușciov de-a lungul itinerariului 
parcurs în Statele Unite și posi
bilitatea unui real proces de dez
gheț în relațiile celor două puteri“ 
(ziarul „Daily News“) este oglin
dită intr-o serie de comentarii care 
încearcă să înlăture „optimismul 
bazat pe realitatea ultimelor zece 
zile și o privire senină în viitor“ 
(„Chicago Tribune“). Asemenea 
poziții anacronice apelează la ar
gumentări răsuflate asupra pre
tinsei rigidități a poziției sovietice. 
Credem că acestor manevre le 
răspunde bine scrisoarea adresată 
de B. M. Stanfield din San Juan 
— Porto Rico — ziarului „New 
Tork Times“ în care spune: 
„Sint tot mai mulți aceia care 
cred că părerile Iui Dulles trebuie 
părăsite odată pentru totdeauna în 
politica noastră, dacă vrem să ob
ținem un real progres în termi
narea războiului rece, adică în 
fond a oricărui fel de război. Tn 
călătoria sa, N. S. Hrușcfov a sub
liniat nu o singură dată că ceea 
ce este esențial în examinarea po
sibilităților de înțelegere este cău
tarea punctelor de acord și nu în
cercările de ascuțire a divergențe
lor“. Aceasta este și dorința opi
niei publice a lumii care urmă
rește cu speranță desfășurarea is

partea mea și în numele persoane
lor care mă însoțesc trebuie să 
spun cu toată sinceritatea că sîn
tem extrem de satisfăcuți de invi
tația d-lui președinte de a vizita 
țara dv., sîntem extrem de satistă- 
cuți de șederea noastră aici și de 
toate întîlnirile pe care le-am avut 
în țara dv.

Trebuie să spun că, după păre
rea noastră, în timpul acestei vi
zite nu s-a petrecut nimic neprevă
zut Dv. considerați că atunci cînd 
obiectăm împotriva unui lucru cu 
care nu sîntem de acord ne expri
măm în felul acesta nemulțumirea. 
Nu, noi pur și simplu ne exprimăm 
dezacordul cu punctul de vedere 
al altora, și acest lucru este întru
totul firesc.

înțeleg motivele pentru care dv. 
gîndiți în felul acesta. Dv. nu cu
noașteți bine sistemul nostru. In 
problemele practice se întîmplă ca 
la noi să fie nu mai puține diver
gențe dccît la dv., ci mai multe. 
Dar sistemul dv. acționează în așa 
fel îneît divergențele apar într-o 
lumină mai dramatică, senzațio
nală.

Cînd se ivesc la noi divergențe 
în discutarea diferitelor probleme 
discuțiile se desfășoară într-o at
mosferă calmă. Oamenii care nu 
sînt de acord cu un proiect pre
zentat spre discuție sau cu altul 
pornesc doar, în ultimă instanță, 
de la aceleași considerente după 
care se călăuzesc autorii proiectu
lui. De aceea sînt dispute, dar nu 
se ajunge la senzații.

Firește, uneori și la noi sînt di

Prietenie
Șao lan-sian

Noi sîntem prieteni, și-al dragostei glas
Nu-i numa-n bataia solemnului ceas
Și-n cupa-nălțată la mari sărbători. w
Nici doar în mireasma ghirlandei de flori : 
Nu!
Prietenia ca umbră nu ni-i.
S-o vezi numa-n ziua cu soare-n tării.

Același tranșeu l-am avut adăpost,
Aceeași, în lupta, și arma ne-a fost,
Și-n plin noi ținteam, știind de demult
Ce drum s-apucăm printr-al luptei tumult.
Și-același e-al sîngelui nostru șuvoi
Pulsat ca de-o singură inima-n noi.

Și-n vesele zile și-n ceasuri de-amar. 
Cu tine alături am fost iar și iar.
Cîntam — și niciunul nu sta mohorît —
Un cînt din același îndemn izvorît.
Că Lenin pe noi pentru veci ne-a unit,
Cu-al prieteniei statornic granit.

toricelor tratative de la Câmp Da- 
vid. „Ceea ce trebuie găsit sînt 
acele domenii in care se poate 
vorbi în limbaj comun, în care se 
poate crea o încredere reciprocă, 
în care se pot stabili bazele con
struirii unor relații prietenești și 
pașnice“, subliniază editorialul zia
rului „Chiristian Science Monitor“. 
Răspunsul pe care l-a primit Hruș
ciov la mesajul de pace al poporu
lui sovietic adus fermierilor din 
Coon-Rapids și oțelarilor din 
Pittsburg, docherilor din San Fran
cisco și oamenilor de arta din Los 
Angeles, businessmanilor din New 
York și cercetătorilor în domeniul 
agriculturii din Beltsvielle, dove
dește că asemenea domenii există, 
iar adoptarea limbajului comun 
propus cu consecvență de Uniunea 
Sovietică și părăsirea metodelor 
războiului rece ar deschide o nouă 
eră în relațiile celor două țări și 
în întreaga evoluție a situației in
ternaționale.

Duminică dupa-amiază, N. S. 
Hrușciov, împreună cu președintele 
Eisenhower se înapoiază la Wa
shington. Șeful guvernului sovietic 
va ține imediat după sosire o con
ferință de presă de o oră în sala 
Clubului național al presei, iar 
apoi o cuvîntare televizată.

In cursul serii, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
l-au însoțit în cursul vizitei sale 
de 13 zile în Statele Unite vor 
pleca pe bordul avionului „TU-114“ 
spre patrie.

vergențe în probleme fundamentale 
care se încheie destul de dramatic. 
Nu voi cita exemple concrete — 
toate persoanele prezente aici știu 
ce am in vedere. Toate acestea 
însă nu trebuie să ne împiedice în 
opera de îmbunătățire a relațiilor 
dintre țările noastre. Dacă există 
dorință, se poate și este necesar 
să se realizeze un acord care ar 
corespunde intereselor celor două 
părți.

Acum aș dori să spun — și îmi 
este plăcut să fac acest lucru în- 
tr-un cerc atît de agreabil, 
d-le Herter — că întîlnirile cu 
poporul american au confirmat că 
am procedat just acceptînd invita
ția președintelui și acestea ne-au 
insuflat speranța că vizita în Sta
tele Unite va fi folositoare.

In ce ne privește, vom face tot 
posibilul ca întrevederile cu pre
ședintele pe care le începem astăzi 
să dea rezultate rodnice. Vom face 
tot ce ne stă în putință pentru ca 
în urma acestor convorbiri rela
țiile dintre țările noastre să devină 
mai bune decît au fost pînă în 
prezent.

Cînd ne vom întoarce în patrie, 
voi raporta poporului nostru re
zultatele tratativelor. Sînt convins 
că poporul nostru ne va înțelege 
și va aproba tendințele după care 
ne-am călăuzit cînd am purtat con
vorbiri aici, cu scopul ca îmbună
tățirea treptată a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.LI.A. să se transfor
me într-o prietenie între țările 
noastre, în interesul întăririi cau
zei păcii.

In Germania Occidentală ia avînt tot mai puternic mișcarea popu Iară împotriva morții atomice. In 
fotografie un aspect de la o demonstrație a populației din Dortmund.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

In ședința plenară din dimineața 
zilei de 25 septembrie a Adunării 
Generale a O.N.U., în cadrul dis
cuțiilor politice au luat cuvîntul 
delegații Arabiei Saudite și Pa
kistanului.

Ahmed Șukeiri, ministrul de stat 
pentru problemele O.N.U., șeful 
delegației Arabiei Saudite, a arătat 
că actuala sesiune a Adunării Ge
nerale se desfășoară într-o perioadă 
cînd au loc evenimente de uriașă 
importanță istorică. „Vizita d-lui 
Hrușciov în Statele Unite și a pro* 
piața vizită a d-lui Eisenhower în 
Uniunea Sovietică sînt evenimen
tele cele mai emoționante ale zi
lei... ele pot deveni istorice pentru 
o epocă întreagă**, a declarat dele
gatul Arabiei Saudite.

Potrivit spuselor lui Șukeiri, de
zarmarea generală este cheia prin
cipală a evitării autoexterminării 
colective și această cheie se află în 
mîinile președintelui Eisenhower și 
a premierului Hrușciov. Numind 
propunerea guvernului sovietic cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală un plan atrăgător, delegatul 
Arabiei Saudite a declarat : „De 
aceea nu este de mirare că bărbații 
și femeile din întreaga lume, din 
jungle pînă în Sahara, de. la cei 
din corturi și colibe pînă la cei 
din orașe, de la cei din ferme pînă 
la cei din uzine, cu concepții po
litice de toate nuanțele, de toate 
culorile pielii și de toate convinge
rile religioase — trimit cu toții ce. 
lor doi mari (lui Hrușciov și Ei
senhower — n.r.), un mesaj, un 
mesaj uman, un mesaj de speranță 
și rugă**.

O parte importantă a cuvîntării 
sale, ministrul de stat al Arabiei 
Saudite a consacrat-o criticii ve
hemente a politicii colonialiste a 
Angliei în Orientul Arab și po
ziției Franței în problema Algeriei

Mansur Kadîr, ministrul Aface
rilor Externe al Pakistanului, șeful 
delegației pakistaneze, a sprijinit 
pe deplin poziția puterilor occi
dentale în problema dezarmării.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Pakistanului a exprimai speranța 
că în urma tratativelor dintrp 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.RJSJS. și 
președintele S.U.A., Eisenhower, și 
a reluării lucrărilor conferinței de 
la Geneva se va găsi calea care să 
pună pentru totdeauna capăt expe
riențelor nucleare.

în ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul reprezentanții Afga
nistanului, Bulgariei, Danemarcei 
Belgiei, Turciei și Olandei..

Conducătorul delegației Afga
nistanului, Abdul Raliman Pejvak 
a arătat că în toate cuvîntările ro
stite de la tribuna Adunării Gene
rale s-a subliniat cu o deosebită 
vigoare năzuința profundă spre 
pace. Puține evenimente, a declarat 
el, au fost salutate atît de călduros 
ca stabilirea contactelor directe în
tre conducătorii marilor puteri.

Conducătorul delegației Afganis
tanului a salutat propunerea cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, prezentată de guvernul 
Uniunii Sovietice.

Karlo Lukanov, ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Bulgaria, 
a subliniat că actuala sesiune o 
Adunării Generale poate fi numită 
cu adevărat neobișnuită avînd in 
vedere că ea a coincis cu schimbul 
de vizite dintre președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele S.U.A.

Conducătorul delegației bulgare 
a declarat că propunerea guvernu
lui U.R.S.S. cu privire la dezar
marea generală și totală este punc

Delegația de partid 

și guvernamentală 

a R. P. Romine 
în drum spre Pekin

MOSCOVA 26 (Agerpres) TASS 
transmite:

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne condusă 
de tovarășul Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, care s-a 
oprit la Moscova în drum spre Re
publica Populară Chineză, a pie. 
cat la 26 septembrie spre Pekin.

Printre persoanele care au con
dus delegația Romînă la aeropor
tul Vnukovo, au fost Aleksei Ko- 
sîghin, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., Liu Siao, 
ambasadorul R. P. Chineze, T. Pe- 
trescu, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.R. și alții. 

tul cardinal, cel mai important de 
pe ordinea de zi a sesiunii. El a 
arătat că în actualele condiții de
zarmarea totală și generală este 
mai realistă decît o dezarmare 
parțială, deoarece creează mai pu
ține greutăți pentru realizarea unui 
acord.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, a 
spus că în prezent perspectivele 
slăbirii încordării internaționale și 
întăririi păcii par mai bune decît 
erau în ultimii cîțiva ani. Indiscu
tabil, a declarat Krag, că factorul 
principal în îmbunătățirea climatu
lui internațional a fost schimbul 
de vizite personale la nivelul înalt 
și cel mai înalt între marile puteri 
din Est și Vest. Acest schimb poate 
deveni începutul unei ere noi în 
relațiile internaționale.

Delegatul Danemarcei s-a referit 
la problema reprezentării Chinei. 
„Este puțin probabil — a declarat 
el — ca intereselor O.N.U. să le 
corespundă situația ca Republica

Mesajele adresate 
de Consiliul Mondial al Păcii 

Adunării Generale a O.N.U.
LONDRA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : Biroul pre
ședintelui executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii a dat publicității 
textele mesajelor adresate de Con
siliul Mondial al Păcii, președinte
lui Adunării Generale a O.N.U. și 
secretarului general al O.N.U.

Apelul pentru convocarea 
conferinjei la nivel înalt

După mulți ani de război rece, 
șeful guvernului Uniunii Sovietice 
se află în vizită în S.U.A., iar pre
ședintele S.U.A. intenționează să 
viziteze U.R.S.S. Mersul evenimen
telor s-a schimbat. Este posibil să 
fie schimbată orientarea spre 
război în care era antrenată în
treaga lume începînd din anul 
1946.

Există și alte indicii de îmbună
tățire a situației.

Tratativele cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare sînt aproa
pe pe sfîrșite și dacă în acest sta
diu nu se va ajunge la un acord, 
acest lucru nimeni nu-l va înțe
lege. Noul comitet pentru dezar
mare trebuie să-și înceapă lucrările 
pe o bază stabilită de comun acord. 
De la tribuna O.N.U. a fost ridi
cată cu hotărîre problema dezar
mării generale controlate.

Mișcarea noastră, precum și dife
rite alte organizații și mișcări care 
activează pentru apărarea păcii 
constată astăzi începutul schimbă
rilor pe care le-au preconizat și la 
a căror realizare au contribuit. Gu
vernele trebuie să răspundă dorin
ței popoarelor, care s-au săturat de 
războiul rece.

Dar problemele care mai trebuie 
rezolvate sînt complexe. Neîncre
derea care înveninează situația in
ternațională nu a fost încă risi
pită. Mai există forțe care se pro
nunță împotriva lichidării încordă
rii. Pentru a asigura cea mai bună 
șansă posibilă tratativelor și schim_ 
bului de păreri trebuie să fie con
vocată neîntârziat o conferință la 
nivel înalt.

Opinia publică a determinat pe

BELGRAD 26 (Agerpres. — La 
23 septembrie a.c., s-a deschis în 
sala Muzeului Etnografic din Bel
grad o expoziție de artă plastică 
ro.nînească din secolul XX.

Au participat oameni de cultu
ră, funcționari superiori din Se. 
cretariatul de Stat pentru Afaceri 
Externe al R.P.F. Iugoslavia, re
prezentanți ai conducerii Comisiei 
de relații culturale cu străinătatea, 
membri ai corpului diplomatic și 
ziariști.

STOCKHOLM 26 (Agerpres). —
La 24 septembrie, in cadrul lu

crărilor celui de-al 15-lea Congres 
al Federației Internaționale a ar
hivelor de filme, care are loc la 
Stockholm, Arhiva naționa'ă de 
filme a R. P. Romine a fost admi. 
să în unanimitate ca membră a 
federației.

Reprezentantul R.P.R. la con
gres a prezentat raportul despre 
activitatea Arhivei naționale de 
filme din R. P. Romînă și a sub
liniat dorința acesteia de a lărgi 
relațiile cu celelalte arhive națio, 
nale de filme.

Populară Chineză — țara cu cea 
mai numeroasă populație din lume 
— să nu aibă în Organizația Na
țiunilor Unite un reprezentant al 
guvernului care exercită puterea 
deplină în decursul atitor ani“.

Conducătorul delegației belgieni 
Pierre Wigny, ministrul Afacerilor 
Externe al Belgiei, a recunoscut 
că actuala sesiune a Adunării Ge
nerale și-a început lucrările intr-un 
moment istoric și anume în mo
mentul întâlnirii conducătorilor gu
vernelor a două state cele mai pu
ternice din lume.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Turciei, Zorlu, s-a ocupat în cu
vîntarea rostită de apărarea poli
ticii sale externe. Printre altele el 
a confirmat apartenența sa la 
blocurile agresive ale N.A.T.O. și 
C£.N.T.O.

Apoi au luat cuvîntul delegații 
Olandei și statului Costa-Rica.

Următoarea ședință la care vor 
continua discuțiile generale va a- 
vea loc luni 28 septembrie.

oamenii de stat să se întâlnească și 
forța opiniei publice este aceea 
care îi va îndemna să meargă mai 
departe pînă se vor înțelege. Aceste 
dorințe se pot realiza în următoa
rele luni, care sint hotărîtoare. 
Dacă noi toți — fiecare in parte 
și în cadrul organizațiilor noastre— 
ne vom dubla eforturile și vom ac
ționa împreună, vom putea grăbi 
convocarea conferinței și încheie
rea acordurilor care trebuie să fie 
rezultatul conferinței.

A face imposibil războiul nu 
mai este astăzi un vis, ci o datorie 
care revine guvernelor.

A face războiul imposibil este o 
cauză a popoarelor și astăzi ele au 
putința să o înfăptuiască.

Telegrama 
adresată O. N. U.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii se adresează cu încredere 
Adunării Generale a O.N.U. într-un 
moment în care s-a creat o situa
ție nouă, care poate deschide pers
pectivele reglementării problemelor 
importante de care depinde soarta 
omenirii. Ne-a produs o mare sa
tisfacție vestea că în prezent pro
blemele dezarmării sînt prezentate 
O.N.U. într-o formă care ne per
mite să sperăm în rezolvarea lor 
practică.

Programul de dezarmare gene
rală și totală controlată, prezentat 
de Uniunea Sovietică, propunerile 
prezentate de guvernul englez și de 
guvernele altor țări, acordul rea
lizat între cele patru mari puteri 
cu privire la crearea unui comi
tet de dezarmare pe bază de pari
tate și o serie de alte măsuri im
portante îndreptate spre destinde
rea încordării internaționale—toate 
acestea atestă importanța evoluției 
situației politice internaționale.

Opinia publică acordă o atenție 
tot mai mare activității ON.U., ea 
speră că actuala sesiune va lua 
măsuri concrete pentru a se pune 
capăt războiului rece și pentru a 
se începe dezarmarea.

MADRID. — La 25 septembrie 
a început în fața tribunalului mi
litar din Madrid procesul intentat 
de autoritățile franehiste lui Si- 
mon Sanchez Montero, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu. 
lui Comunist din Spania și altor 

chici persoane acuzate împreună 
cu el.

La 26 septembrie Tribunalul mi
litar din Madrid a condamnat pe 
Simon Sanchez Montero la 20 ani 
închisoare și pe Lucio Lobato la 
12 ani închisoare.

COLOMBO. — Guvernatorul 
general al Ceylonului, Oliver Gu- 
netilleke, a propus ministrului tn- 
văfămînlului, U. Dahanaiake, să 
formeze noul guvern ceylonez

BUENOS AIRES. — La 25 sep
tembrie ziarele au publicat un co
municat oficial al cancelariei pre
ședintelui și un decret al guver
nului argentinian cu privire la in
terzicerea Partidului Comunist din 
Argentina sub pretextul că Parti
dul Comunist și organizațiile 
avînd legătură cu el ar fi inspirat 
„încălcarea ordinei publice“.
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