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In regiunea Oradea :

8 milioane Iei economii 
prin acțiuni obștești

Participînd la diferite acțiuni ob
ștești întreprinse de sfaturile popu
lare, oamenii muncii din orașele și 
satele regiunii Oradea contribuie 
la realizarea unor însemnate eco
nomii. Pe șantierele blocurilor 
muncitorești din orașul Oradea, 
care cuprind peste 600 apartamen
te, sute de cetățeni a t lucrat vo
luntar realizînd astfel economii în 
■valoare de 260.000 lei.

Prin contribuția voluntară a ță
ranilor muncitori și din resurse lo
cale, în satele regiunii Oradea au 
fost terminate de curînd 45 de 
școli de 4—7 ani, 54 săli de cla
să, 43 cămine culturale, o școală 
medie cu 2 etaje la Chișineu Criș,

și alte construcții social-culturale. 
In prezent mai sînt în curs de con
strucție încă 100 de școli, 96 de 
cămine culturale și 7 dispensare 
medicale.

Pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare lucrează de asemenea sute 
de colectiviști și țărani muncitori 
care au ameliorat peste 9.000 ha. 
teren agricol, ceea ce va aduce re. 
giunii un spor anual de producție 
de 7.200 tone cereale.

Valoarea 'economiilor realizate 
în anul acesta de sfaturile popu. 
lare din regiune prin participarea 
voluntară a maselor la diferite 
acțiuni obștești se cifrează la pes
te 8 milioane lei.

Pentru ușurarea
La minele de fier din Teliuc și 

Ghelar s-au făcut în ultimii ani 
importante investiții pentru ușura
rea muncii minerilor și creșterea 
producției și productivității mun
cii. Cea mai mare parte a lucrări
lor din subteran și de la suprafață 
au fost mecanizate. A fost intro
dus perforajul mecanic, transpor
tul este de asemenea mecanizat 
în toate galeriile principale. Atît 
la Teliuc cît și la Ghelar, au fost

muncii minerilor
construite și date în funcțiune sta
ții moderne de sortare a minereu
lui.

Investițiile au dus la îmbunătă
țirea procesului de extracție în a- 
ceste exploatări și la o creștere 
simțitoare a producției de minereu 
de fier. La minele de fier din Te
liuc se produce acum în 22 de zile 
cît se producea în trecut într.un 
an întreg.

Cu aportul î 
tinerilor

La începutul lunii august ac. 
în satul Sărăcinești, comuna Ra- 
covița din raionul Rimnicu Vll- 
cea au început lucrările de con
struire a clădirii căminului cul
tural. Tinerii din brigada ute- 
mistă de muncă patriotică au 
răspuns cu mult entuziasm che 
mării comitetului comunal de 
partid pentru a contribui Ia ri
dicarea noului locaș de cultură 
(construit prin contribuția vo
luntară a locuitorilor comunei).

Datorită muncii entuziaste a 
comuniștilor și deputaților, a ti
nerilor din brigada de muncă 
patriotică și a celorlalți țărani 
muncitori din comună, într-o 
perioadă destul de scurtă, lu
crările de construcție au ajuns 
la acoperiș.

Printre alte lucrări efectuate 
enumerăm faptul că tinerii din 
brigada utemistă de muncă pa 
triotică au transportat peste 360 
m.c. de piatră, au stins circa 
5.000 kg. var, au cărat și cer
nut peste 60 m.c. nisip și au fă
cut săpăturile pentru turnarea 
fundației. Economiile bănești 
realizate pînă în prezent, prin 
munca voluntară a tinerilor din 
brigadă și a celorlalți țărani 
muncitori din comună, depă
șesc suma de 15.000 lei.

IOAN RIZO1U 
corespondent voluntar

Noi laboratoare 
pentru studenții gălățeni

Zilele acestea tovarășii Gheorghe Gheorghlu-Del, Petre Borilă, Alexandru Dră- 
ghici, Mihai Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de stat al Planificării, Carol Loncear, ministrul Industriei 
Grele- Gogu Rădulescu, ministrul Comerțului, arhitect Nicolae Bădescu de la Comi
tetul de Stat pentru Arhitectură, Construcții și Sistematizare au vizitat mai multe 
localități. întreprinderi industriale, șantiere de construcții din regiunile Galați și 
Constanta. In fotografii : Pe șantierul Combinatului de celuloză și hîrtie din stuf de 
la Chișcani (prima fotografie) Seara, pe străzile orașului Brăila (a doua fotografie) 
La șantierele navale din Galați (a treia fotografie) La Sulina (a patra fotografie).

Culoarele Institutului politeh
nic din Galați au început din nou 
să fie animate. Adunați în gru
puri, studenții își împărtășesc im
presiile din vacanță, întîmplări, 
planuri de viitor. La rectorat 
domnește o vie activitate. Se fac 
ultimele pregătiri. Doar în sălile 
de cursuri și-n laboratoare se 
mai menține încă liniștea vacan
ței. Cițiva studenți vizitează cu
rioși laboratoarele.

In laboratorul de rezistența 
materialelor s-au oprit în jurul 
unor aparate : un extenzoelectro- 
nic și un aparat Brinel pentru 
studierea elasticității și durității 
metalelor.

In curtea Institutului construc
torii lucrează de zor. Clădirea 
viitorului laborator al facultății 
de mecanică și construcții navale 
se află într-un stadiu înaintat. Nu 
peste mult timp aici se va instala 
un laborator de construcții navale 
compus din trei săli. In prima 
sală vor fi expuse machete na
vale care va face plastic o istorie 
a evoluției constructive a navelor 
din cele mai vechi timpuri și pînă 
în prezent. In a doua sală stu
denții vor putea studia confecțio
narea șabloahelor și modelelor 
navale, iar în a treia sală ei vor 
putea efectua lucrări de trasaj.

Tot în noua clădire se va in
stala un laborator de mașini na
vale utilat cu turbine și cazane 
de abur navale și alte instalații.

O altă noutate pentru viitorii 
constructori navali din Galați 
este nava laborator, ambarcațiu
ne fluvială pe bordul căreia stu
denții vor putea efectua cercetări 
științifice în legătură cu instala
țiile de forță ale navei. In ace
lași scop — rezervat în special 
cercetărilor științifice efectuate 
de cadrele didactice ale institutu
lui — putem enumera tunelul 
hidrodinamic pentru studierea di
feritelor fenomene care pot confir. 
ma sau infirma ipotezele teore
tice privind randamentul și com
portarea ’ elicelor navale în m»- 
diuri deosebite.

Acestea sînt numai cîteva din 
plăcutele surprize care îi întîm- 
pină pe studenți in noul an.

Și fiindcă înșiruirea noilor a- 
parate cu care s-au îmbogățit 
laboratoarele Institutului politeh
nic Galați ar ocupa mult spațiu 
arătăm numai că pentru con
struirea de noi laboratoare și uti
larea lor s-au investit peste 3 mi
lioane lei. Fapt concludent care 
arată grija pe care partidul și 
statul democrat-popular o acor
dă creării condițiilor optime de 
studiu pentru studenți.

D. PAUL

La atelierul mecanic al Uzinelor „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Baia Mare, unul din strunguri se numește „Strungul tineretului*. In 
fiecare lună la acest strung se lucrează cinci zile exclusiv din me
tal economisit.

In clișeu: comunistul Kazai Paul șl utemistul Suvegh losif, 
fruntași în producție și principali animatori ai mișcării pentru econo
misirea metalului în cadrul atelierului.

Foto: P. PAVEL

Produse mai ieftine,
cumpărători mai mulți

Calea Victoriei. Magazinul „Se
lect“. Ușile eînt date în lături 
larg. în magazin, în fața raioa
nelor, stau sute de cumpărători, 
între raioane, în fața oglinzilor, 
în cabinele de probă, se încearcă 
sacouri, paltoane, taioare. Vînză- 
torii din fața rafturilor încărcate

Elevi de ieri

— Bună ziua.
— Bună ziua.
Portarul Școlii medii „Dimitrie 

Cantemir“, îmi răspunde cu ama- 
bilitate la salut. Apoi, din obiș
nuință, din reflex profesional, mă 
întreabă cu cine doresc să vor
besc.

— Cu dumneata. Știu că lu
crezi în școala asta de mulți ani...

— împlinesc 18. De 1 uni de 
zile sînt portarul școlii. Ceilalți 
i-am trăit ca om de serviciu...

— Ce-mi amintesc din anii de 
școală ai vechiului regim ? Eu 
eram servitor. Elevii erau ai 
doamnei ministru, ai doamnei 
general, ai doamnei fabricant...

„Dimineața, în fiecare dimi
neață, pe la intrarea profesorilor, 
coborau din mașini odraslele ce
lor cu vază.

Odraslele, care erau mai bine 
îmbrăcate ca profesorii, trînteau 
în goană, zgomotos, ușile mașinii 
și ușile școlii. Prin curte, în ace
lași timp, pe ușa elevilor, pășeau 
în haine ponosite, de multe 
ori cu stomacul chinuit de foa
me, puținii elevi ai oamenilor 
săraci.

„Acum din nou curtea școlii 
s-a umplut de copii. Copiii cu 
cravate roșii, arși de soare, în- 
zdrăveniți și înălțați prin cine

știe cîte tabere ale vacanței. Bu
nicile și mamele i-au adus de 
mînă și-au aplaudat apoi, odată 
cu ei, deschiderea școlii.

Am asistat cu zile în urmă la 
deschiderea unui nou an școlar, 
îmi pare rău că îmbătrînesc a- 
cum, cînd în curtea școlii e mai 
mult aer, mai multă lumină, 
mai multă bucurie.

Pe poarta elevilor intri toți 
elevii. Școala nu mai are, ca 
altă dată, pentru elevi două in
trări.

Acum se învață carte și copiii 
trec anul, prin munca lor. îmi 
amintesc, din trecut, consiliile 
pedagogice, la sfîrșit de an șco
lar, 
din 
cîte un profesor. Profesorul sa
luta respectuos, săruta o 
înmănușată, aceeași mînă 
peste puține clipe avea să-i stre-. 
coare cîteva bancnote. Și odras
la, odrasla care în fiecare zi, 
în recreația mare, juca poker la o 
miză mai mare decît cîștigul 
meu pe o lună, trecea anul...

— Iubești copiii școlii de azi?
— Cine nu-i iubește ? Profeso

rii vin la ore și le predau cu 
dragoste. Copiii au drag de școa
lă și de profesori. Nu-i mai spe
rie cartea. Dar ce-i mai frumos 
e că învață odată cu slova cărții 
și frumusețea muncii. Avem ate
liere în școală. Să vii și dum
neata să-i vezi pe mecanicii, pe 
tîmplarii și strungarii noștri în 
pantaloni scurți.

Le prinde bine să cunoască de 
pe acum truda și frumusețea 
muncii. învață să-și prețuiască 
mai adevărat părinții, pe toți cei 
care în jurul lor muncesc. Asta 
v-o spun eu, portarul școlii, că
ruia astăzi elevii îi zic bună 
ziua, îi răspund la bună ziua. 
Altădată ochii fiilor de bogătași 

| erau orbi pentru oamenii muncii.
VALERIU LAZAROV

mărioei ți pentru sugari, »-au 
cut reduceri substanțiale de pre
țuri. Datorită acestor înlesniri 
făcute cumpărătorilor volumul 
vînzărilor s-a dublat. în maga
zin, pentru prompta deservire a 
numărului sporit de cumpărători, 
tinerele vînzătoare au creat o 
brigadă de bună deservire la ra
ionul de tricotaje.

Am surprins 
doi tineri cum
părători încăr- 
cînd sacoșele cu 
articole pentru 
un sugar. El, 

Alexandru Mirosnicenco, maistru 
strungar la „Grigore Preoteasa“ 
este de 6 luni tată.

— Am luat de la magazinul 
„Victoria“ un pled frumos de 
perlon. îl vedeți aici 1 Față de 
prețul vechi mi au rămas în bu
zunar 50 lei. Aici în magazin am 
găsit alte lucruri care-mi trebuiau 
și care au un preț redus. în afară 
de aceste înlesniri făcute nouă, 
puterea noastră de cumpărare a 
crescut și datorită faptului că sa
lariile au fost sporite. Salariul 
meu este acum mai mare cu 270 
lei.

La magazinul de încălțăminte 
O.C.L. 1, unitatea nr. 27, ne în- 
tîmpină tovarășa Maria Rădu- 
Iescu. Ea ne vorbește despre creș
terea considerabilă a volumului 
vînzărilor.

Ne uităm Ia raioane. Aglome
rație.

Ieftinirea cu 100 de lei a pan
tofilor „Romarta” a făcut ca a- 
ceste sortimente să fie foarte cău
tate. De la 15 perechi de încăl
țăminte cît vindeam .înainte într-o 
zi, acum după reducerea de pre
țuri, vînzarea a ajuns chiar la 100 
de perechi pe zi. De aceea condu
cerea magazinului pentru a putea 
satisface cît mai prompt cererile 
cumpărătorilor a trecut la apro
vizionarea directă din baza De
partamentului Industriei Ușoare.

Cererea mare de mărfuri, exi
gența cumpărătorilor spre calita
te, fac ca magazinele să fie pline 
din zori pînă seara tîrziu.

fă-dus. Mai mult, le voi cumpăra în 
rate, iar suma acontului a-a re
dus la 20 la sută din salariu ți în 
loc să plătesc 700 lei aconto voi 
da doar 280 lei.

Aceleași cuvinte le rostea și to
varășa Stana Drăgușin, distribui
toare de scule la Uzinele „23 Au
gust”, venită pentru cumpărături 
în magazin.

Trecem mai departe. O mare 
afluență de cumpărători este la

Doamne și domni, chemau 
consiliu, din clipă în clipă,

respectuos, săruta o mînă
carecu confecții de tot felul, nu pri

didesc să vorbească cu 
cumpărător, să < 
marfa cerută.

Această aglo
merație de cum
părători, această 
bogăție de măr
furi de toate 
sortimentele este 
un lucru obișnuit 
noastre.

Măsurile luate în urma hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie : reducerea de pre
țuri la peste 2600 sortimente de 
mărfuri industriale și alimentare, 
îmbunătățirea sistemului de vin- 
zare în rate, creșterea veniturilor 
oamenilor muncii au dus la creș
terea puterii de cumpărare a 
populației.

Cumpărătorii întîlniți în maga
zin arată simplu și cu mulțumire 
că aceste măsuri înseamnă pen
tru ei un mare ajutor.

— Pentru toamna aceasta — 
ne spune unul dintre cumpără
tori, tovarășul Ion Listig, munci
tor la întreprinderea „Tehnica 
Medicală” — hotărîsem să cum
păr soției mele un costum taior, 
iar fiicei un palton bun. La toate 
aceste produse prețurile s-au re

fiecare
ofere fiecăruia

Prin cîteva magazine din Capitală

raionul de confecții bărbătești. 
Costumele de stofe semi-camgarn 
au mare căutare. Prețul lor a 
fost redus cu 10—11 la sută. 
Cumpărătorii aleg atent hainele 
după croială și culoare. De fapt, 
așa cum remarca și responsabilul 
magazinului, în ultimul timp ce
rerea consumatorilor se îndreaptă 
tot mai mult spre mărfurile de ca
litate superioară.

— în luna august — ne spune 
el — volumul vînzărilor a crescut 
față de iulie cu 900.000 lei, iar 
în septembrie cu peste 1.000.000 
lei.

Cu aceleași cuvinte despre creș
terea volumului vînzărilor, ne în- 
tîmpină la „Romarta copiilor“, 
responsabila magazinului.

— La mărfurile pentru copiii

în magazinele

Economii prin reducerea consumurilor
„Trenul prieteniei“

A început producția 
de streptomicina 

rominească
La Fabrica de antibiotice din 

Iași a început zilele acestea pro
bele tehnologice la secția de fa
bricare a streptomicinei, urmînd 
ca în curînd să se obțină prima 
șarjă industrială de streptomicină.

Noua secție va avea o capacitate 
care va asigura necesarul intern.

Tot aici, pentru a asigura can
titatea necesară consumului intern, 
vitamina B12 este asimilată indu
strial prin procedeul de fermenta
ție dirijată.

Luni seara a părăsit Capitala 
plecînd spre Uniunea Sovietică un 
nou „tren al prieteniei" cu care 
călătoresc 360 de colectiviști și 
cercetători științifici din întreaga 
țară. Cu „trenurile prieteniei“, or
ganizate de Consiliul General 
A.R.L.U.S., Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și O.N.T. Car
pati, au vizitat anul acesta Uniu
nea Sovietică circa 2.200 munci, 
tori, tehnicieni, ingineri, țărani co
lectiviști, lucrători din G.A.S. și 
S.M.T., tehnicieni agricoli, cercetă
tori științifici, activiști A.R.L.U.S. 
și alți oameni ai muncii. Turiștii 
romîni partecipanti la „trenurile 
prieteniei“ au vizitat expoziția 
„Realizările economiei naționale a 
U.R.S.S.“, colhozuri și sovhozuri, 
întreprinderi industriale și institu
ții culturale din Moscova și Kiev, 
au avut întîlniri cu oamenii sovie
tici etc.

(Agerpres)

O parte însemnată 
din produsele realiza
te peste plan de mun
citorii din industria 
pielăriei și încălță
mintei sînt fabricate 
din materiile prime 
economisite prin re
ducerea consumurilor 
specifice. Muncitorii 
croitori de la fabrica 
de piele și încăl
țăminte „Străduința“ 
din Ițcani au econo
misit la fiecare pere
che de bocanci un de
cimetru pătrat piele, 
prin îmbinarea mai 
judicioasă a tiparelor 
mici cu cele mari, re
vizuirea pieilor înd-

specifice
inte de croire pentru 
a se elimina rebutu- 
rile și datorită altor 
măsuri. Din pielea 
economisită de la în
ceputul anului și pînă 
acum se pot confec
ționa în plus 9.300 
perechi de fețe pen
tru bocanci. în același 
timp au fost eco
nomisite și aproape 
12.000 kg. de talpă, 
în primele 8 luni ole 
anului, prețul de cost 
a fost redus cu 1,46 
la sută față de sarcina 
planificată.

Importante econo
mii au obținut și 
muncitorii fabricilor

da încălțăminte din 
regiunea Stalin. De la 
începutul anului ,i 
pină acum a fost eco
nomisită o cantitate 
de piele din care se 
pot fabrica circa 
19.500 perechi fețe de 
încălțăminte și o can
titate de talpă nece
sară pentru 6000 pe
rechi de încălțăminte. 
Colectivul fabricii de 
piele și încălțăminte 
„Timpuri Noi” din 
Orașul Stalin, care a 
acordat o atenție deo
sebită economisirii de 
materii prime, s-a si
tuat în fruntea acestei 
acțiuni.

(Agerpres)

B. SABINA
V. CONSTANTINESCU

Loturile selecționate A și B de 
fotbal ale R. P. Romîne vor susți
ne sîmbătă și duminică în Capita
lă jocuri de verificare în vederea 
viitoarelor întîlniri internaționale. 
In acest scop, federația romînă de 
fotbal a invitat echipele Diosgyori 
V.T.K., clasată actualmente pe 
locul 5 în campionatul R. P. Un
gare și Motor Zwickau (R.D. Ger
mană). Programul complet al 
meciurilor urmează să fie stabilit 
în cursul zilei de astăzi. Sîmbătă, 
jocurile vor avea loc pe stadionul 
Republicii, iar duminică pe stadio- 
nul „23 August“,

(Agerpres) .

Pregătiri 
pe șantierele
Pe șantierele de construcții ale 

noilor întreprinderi chimice se fac 
intense pregătiri pentru a se asi
gura continuitatea lucrului și pe 
timpul iernii.

La construcțiile începute nu de 
mult, dulgherii și zidarii zoresc 
lucrările exterioare în vederea 
creării unor noi fronturi de lucru 
în interior. Construcția clădirii 
corpului unificat de fabricație a 
amoniacului de pe șantierul fabri
cii de îngrășăminte de la Roznov, 
de exemplu, este executată pînă 
în prezent in proporție de peste 
80 la sută. Intr-un stadiu asemă
nător se află și construcția fabri
cii de azotat de amoniu de pe 
acest șantier. Tot aici s-au mai 
pregătit pentru montaj secțiile de 
răcire, sinteză și regenerarea ule
iului.

In prezent s-au luat măsuri 
pentru aprovizionarea șantierelor 
cu materialele de construcții ne
cesare pe timpul iernii. Utilajele 
ce trebuie montate au fost în mare 
parte asigurate.

Pe șantierul fabricii de celuloză 
de la Chișcani au sosit toate ma
șinile și instalațiile necesare, pen
tru ca odată cu răcirea timpului 
să se treacă la montarea lor. In 
vederea asigurării în interiorul 
construcțiilor a unei temperaturi 
optime și în vremea friguroasă,

de iarnă 
de construcții 
montajul primului cazan de 25 
de tone de aburi se apropie de 
sfîrșit. La 
schelăria.

Pregătiri 
și pe șantierele de ia Făgăraș, 
Onești și Săvinești. La Onești, lu
crările de construcții sînt in stadiu 
avansat, urmînd ca la 15 noiem
brie să se înceapă tencuirile in
terioare, montarea și asamblarea 
rezervoarelor sferice.

Față de anii trecuți prin gră
birea ritmului de construcție pe 
timp favorabil, volumul de ame
najări speciale pentru iarnă pe 
șantierele de construcții va fi mai 
mic, ecouomisindu-se astfel în
semnate sume de bani. Tot în a- 
cest scop amenajările pentru iarnă 
se fac în mare parte din resurse 
locale. . Astfel, la protecția unor 
fronturi de lucru împotriva intem
periilor se folosesc rămășițe de 
cofraje, stufit etc. Ca urmare, în
treprinderile constructoare și-au 
propus să facă cheltuieli minime 
pentru aceste amenajări. Pe șan
tierul de la Onești, de exemplu, 
se va cheltui pentru aceste ame
najări circa 1,6 la sută din valoa
rea lucrărilor ce se vor executa 
în perioada de iarnă, față de 8 la 
sută cît era planificat.

(Agerpres)

al doilea se lucrează

asemănătoare se fac
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In bătălia
pentru recolla

Colectiviștii din comuna Cihiz- 
daru, raionul Giurgiu, sînt an
trenați acum în clocotul lucrări
lor din campania de toamnă. Pe 
ogoarele lor, tractoriștii dau bă
tălia pentru executarea însămîn- 
țărilor în timpul optim. In fo
tografie : tînărul brigadier Ma
rin Pădureanu și colectivistul 
Dumitru Bilcea discută despre 

mersul însămînțărilor.
Foto: N. SCARLAT

Mecanizatorii
chemăriirăspund 

tinerilor

întineresc
pădurile Apusenilor

Sîntem în plină campanie a- 
gricolă de toamnă. Pe ogoarele 
raionului nostru, Filirnon Sirbu, 
muncitorii gospodăriilor de stat, 
mecanizatorii din S.M.T., colec
tiviștii sînt antrenați în clocotul 
muncilor de strìngere a roade
lor bogate ale acestui an și de 
pregătire a recoltei viitoare.

Volumul mare de lucrări ce 
trebuie executat acum, intr-un 
timp relativ scurt, necesită mul
te forțe, necesită folosirea rațio
nală a timpului, a mașinilor și 
atelajelor. Conștienți de acest 
fapt, noi am luat din timp o se. 
rie de măsuri pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor la lucrările 
din campanie.

Cînd treierișul se apropia de 
sfirșit, coinitetul raional U.T.M. 
a organizat o ședință cu toți ac
tiviștii și CU secretarii tuturor or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste din 
raion pentru a stabili sarcinile 
ce revin fiecărei organizații de 
bază U.T.M. în campania de toam
nă. La această ședință am invi
tat și pe tovarășul inginer agro, 
nom Mihai Titorenco, vicepreșe
dinte al sfatului popular raional, 
care le-a prezentat tinerilor pla
nul de lucrări pe această campa
nie pe întregul *’■- 
care unitate in

de bază U.T.M-,, să lucreze în 
schimburi de noapte la tăiatul 
cocenilor de porumb, pentru a e- 
libera astfel mai repede terenul 
în vederea arăturilor și însămîn
țărilor de toamnă. Agitatorii ute- 
niiști, îndrumați de comuniști, au 
desfășurat și desfășoară o inten
să munca politică pentru a de
monstra tinerilor importanța ac- 
țiunilor la care participă, astfej 
încit fiecare tinăr să fie conștient 
că arind și îrisămînțînd la timp, 
asigură o recoltă mai bogată in 
anul viitor si contribuie în felul 
acesta la înflorirea economiei na
ționale, la creșterea rentabilității 
unității în care lucrează el, la 
creșterea veniturilor lui persona
le.

In tot acest timp, de la declan
șarea campaniei agricole de 
toamnă (și pînă acum, comitetul

Din experiența 
organizațiilor U.T.M. 
din raionul Filimon 

Sîrbu în mobilizarea 
tineretului ia urgenta 

rea lucrărilor de 
toamnă

raion și pe fie
care unitate in parte și le-a dat 
prețioase indicații tehnice. Am 
stabilit atunci un pian de muncă 
cu obiective-concrete pentru lu
crările de mai mare amploare. 
Ne-am propus să intensificăm 
acțiunea de Insilozare a furaje
lor care, in mare parte, ne-a fost 
încredințată nouă, tinerelului, să 
transportam la cîmp o cantitate 
de 26.000 tone îngrășăminte na
turale, fiecare mecanizator din 
G.A.S. și S.M.T. să folosească 
întreaga capacitate de lucru a 
tractorului și să economisească 
piese de schimb și carburanți.

A doua zi după această ședin
ță planul npstru de acțiune a 
început să Se înfăptuiască. Sub 
conducerea organizațiilor de par. 
tid, organizațiile de bază U.T.M. 
au repartizat sarcini precise fie
cărui tinăr pe toată durata cam
paniei. In multe brigăzi de trac
toare, în cadrul ședințelor de gru
pă U.T.M., s-a hotărît ca toți trac- 
țoriștii să execute peste trei hec
tare de arătură, folosind carbu
ranți economisiți, iar cei din 
schimbul doi să lucreze la nive
lul celor din schimbul de zi.

Numeroși tineri colectiviști au 
hotărît, în cadrul adunărilor ge
nerale deschise ale organizațiilor

raional U.T-M- a controlat șj 
îndrumat activitatea organizații
lor de bază U.T.M., îndreptin- 
du-le atenția spre cele mai im
portante acțiuni ale fiecărei eta
pe din campanie. Ara reușit ast. 
fel să ajutăm în mare măsură 
organizațiile de bază U.T.M. în 
îndeplinirea angajamentelor pe 
care și le-au luat. Majoritatea 
tinerilor mecanizatori din S.M.T. 
Făurei și Rușețu își depășesc 
cu regularitate normele zil
nice de producție, realizind in 
același timp importante eco
nomii de carburanți. Mecanizato
rii din brigada a treia de me
canizare complectă de Ia G.A.S. 
„Berea Barbu“ au însămînțat cu 
grîu în numai 5 zile o suprafață 
de 230 hectare. Tinerii colecti
viști din 
din G.A.C. 
din comuna 
o parte din 
în trei zile 
suprafață de 85 hectare, iar 
noaptea, pe

a

echipele de tineret 
„Victoria noastră“ 
Băile, împreună cu 
virstnici, au recoltat 
porumbul de pe o

schimburi, au tăiat

cocenii pentru a elibera terenul 
în vederea arăturilor.

La G.A.C. „I. C. Frlinu“ din 
Făurei-sat întreaga cantitate de 
sămînță necesară pentru insă- 
mînțările din toamna aceasta a 
fost selectată și tratată de către 
tineret.

Totuși, nu sîntem mulțumiți cu 
rezultatele pe care le-am obținut. 
In ansamblu, obiectivele angaja
mentului nostru se Îndeplinesc. 
Mai șînt însă compartimente ale 
activității noastre pe care le-airi 
neglijat in mod nejustificat. U- 
nele organizații de bază U.T.M. 
nefiind controlate și îndrumate 
decit sporadic, n-au urmărit fe. 
Iul in care își îndeplinesc tinerii 
sarcinile ce le.au fost încredin
țate. De exemplu, pentru însâ- 
mînțârlle din toamna aceasta, 
gospodăria colectivă „Steaua Ro
șie“ din comuna Grădiștea tre
buia să aibă selectată o canti
tate de 7 vagoane grîu. Tinerii 
se angajaseră să răspundă ei de 
această treabă și erau datori să 
o facă. Membrii biroului organi
zației de bază U.T.M. au negli
jat însă angajamentul, n-au ce
rut-sprijinul conducerii gospodă
riei și s-au trezit că însămînțări- 
le trebuie să înceapă cu toata in
tensitatea, însă nu este selectată 
și tratată nici a cincea parte din 
sămînță Slabă preocupare față 
de problemele arzătoare ale cam
paniei agricole de toamnă mani
festă și organizația de bază 
U.T.M. din S.M.T.-Balta Albă.

In sfirșit, o problemă deosebit 
de importantă de care nu ne-am 
ocupat, deși ea constituie unul 
din obiectivele de bază ale pla. 
nului nostru de acțiune în aceas
tă campanie, este aceea a mobi
lizării tineretului la acțiunea de 
transportare a îngrășămintelor 
naturale la cîmp. Vina noastră 
este și mai mare dacă ținem sea
ma de faptul că tn anii trecuți 
acumulasem o experiență bună 
în această direcție, organizînd 
„săptămîna transportului îngră. 
șămihtelor naturale“, convoaie 
ale tineretului etc.

Lipsurile pe care le-am amin
tit aici se datoresc și faptului că 
n-am analizat mai operativ și 
mai des cum se înfăptuiește pla
nul de acțiune. Necunoscind deci 
la timp situația existentă în te
ren, n-am luat măsuri pentru spri
jinirea mai concretă a organi
zațiilor de bază U.T.M. care au 
desfășurat o activitate mai sla
bă. Acest lucru îl facem acum, 
îndrumarea și controlul acestor 
organizații fiind încredințate 
membrilor biroului comitetului 
raional U.T.M. Totodată am sta
bilit ca experiența bună a orga
nizațiilor de bază U.T.M. frun
tașe să fie popularizată de acti
viștii noștri în toate celelalte or
ganizații.

Toată atenția noastră este în
dreptată spre lichidarea lipsuri
lor amintite și spre mobilizarea 
întregii mase de tineret din uni
tățile agricole socialiste din ra. 
ionul nostru In bătălia pentru a. 
sigurarea recoltelor anului vii-

GHERAS1M CAPAȚINA 

prim-sooretar ol Comitatului 
raional Filimon Sirbu al U.T-M.

Sînt veseli tinerii colectiviști Ioana Panaitescu și Ionel Panait din co. 
tnuna Surdila-Greci, regiunea Galați. Gospodăria lor colectivă a 

obținut anul acesta o bogată recoltă de porumb.

Viile gospodăriei agricole de 
stat Segarcea din regiunea Cra
iova sînt încărcate de rod. Pe 
unele parcele s-au obținut re
colte de 10.000 kg. struguri la 
hectar. In fotografie: tinerele 
Floarea Pîrcă, Elena Patru și 
Maria Stan — cele mai harnice 

culegătoare de struguri.

Stațiunea de mașini și tractoa
re Mărtinești din raionul Satu 
Mare este in aceste zile puțin 
populată. Numai în ateliere ciți- 
va mecanici repară mașinile fo
losite în campania de recoltare 
și treieriș, iar la birouri conta
bilii înregistrează realizările me
canizatorilor — hantri peste plan, 
carburanți și lubrifianți econo
misiți, piese de schimb folosite 
sub minimum prevăzut în norma
tiv, preț de cost redus etc. 
Cei ce au obținut aceste rezul
tate, cei ce formează marea ma
joritate a muncitorilor din sta
țiune — tinerii mecanizatori, nu 
sînt prezenți acum aici. Pe o- 
goarele colectiviștilor milionari 
din Păulești, sau ale întovârășiți- 
lor din Lazuri, la Peleșuf Mare, 
Botiz, Agriș sau în alte comune 
și sate ale raionului ei pun în 
aceste zile bazele recoltelor, anu
lui viitor.

„Cit mai multe economii pen
tru înflorirea patriei socialiste" 
— este lozinca sub care mecani
zatorii de la S.M.T. Mărtinești 
desfășoară bătălia arăturilor și 
însămînțărilor de toamnă, lozin
că prin care tinerii muncitori re. 
șițeni au chemat la întrecere pe 
toți tinerii muncitori din toate 
sectoarele economiei naționale.

Lupta pentru economii a în
ceput de fapt, aici, încă de la ie
șirea brigăzilor în campania a- 
gricolă de primăvară și ea a 
îmbrăcat, pe parcurs, diferite 
forme. Pînă la începutul lu
nii septembrie tinerii mecaniza
tori, mobilizați de organizația 
U.T.M., sub conducerea organi
zației de partid, realizaseră o e- 
conomie de 208000 lei, ceea ce 
reprezintă contravaloarea unei

reșițeni
cantități de peste două vagoane 
de carburanți și lubrifianți și 
a unui mare număr de piese de 
schimb, in medie, fiecare munci
tor din stațiune a economisit a- 
proximativ 1500 lei.

Succesul actual al mecanizato
rilor de la S.M.Î. Mărtinești re
flectă creșterea conștiinței politi
ce a tinerilor mecanizatori de 
aici.

Organizația de bază U-T.M-, 
condusă șj îndrumată permanent 
de organizația de partid, a acor
dat o deosebită atenție educației 
comuniste a tinerilor mecaniza
tori, intensificînd activitatea poli
tică a grupelor U.T.M. din cadrul 
brigăzilor. Informările politice, ci
tirea în comun a cărților din bi
blioteca volantă a brigăzii, con
sfătuirile decadale de producție— 
au dat posibilitatea mecanizatori 
lor să înțeleagă mai bine impor
tanta răspundere pe care o au în 
activitatea de consolidare a secto
rului socialist-cooperatist al agri
culturii. întrecerea socialistă din
tre brigăzi, urmărită prin foile 
volante, a constituit adesea punc
tul unor însuflețite discuții în 
cadrul ședințelor grupelor U.T.M.

paralel cu această activitate 
politică, în cadrul brigăzilor, 
munca a fost mai bine organi
zată. Tractoarele și mașinile agri
cole fiind bine reparate In iarnă 
și mai apoi bine întreținute în 
cîmp, opririle pe brazdă, cauzate 
de defecțiuni accidentale, au fost 
reduse la minimum posibil.

Acest fapt a dat posibilitatea 
folosirii mai raționale a capacită
ții de lucru a tractoarelor, mârin- 
du.se astfel volumul de hantri e- 
xecutat cu un tractor convențio
nal (pînă acum cu fiecare trac
tor convențional au realizat cîte 
83 hantri peste plan). Un alt fac 
tor care a contribuit la creșterea 
productivității muncii pe tractor, 
pe brigadă și pe stațiune a fost 
și este str.nsa colaborare dintre 
brigăzile de tractoriști și brigă
zile de cîmp ale gospodăriilor co
lective sau întovărășirilor agrico
le. Muncile executindu-se după 
un plan comun și fiecare parte 
străduindu-se să se achite conș
tiincios de sarcini, timpul de lu
cru a putut fi folosit la maximum, 
lucrările fiind astfel încadrate in 
termenii optimi agrotehnici, in 
sfirșit, printr-o bună organizare 
a muncii s-a reușit să se reducă 
la maximum deplasările in gol, 
economisindu-se în felul acesta 
importante cantități de carburanți 
și lubrifianți. Din totalul de 
46.717 ore de funcționare a trac
toarelor în anul acesta, deplasă
rile în gol reprezintă numai 1440 
ore.

Toate acestea au făcut ca pre
țul de cost al hantrului să sca
dă, față de anul trecut, cu 

roximativ 80 lei. iar față de 
inul pe anul în curs cu 15 lei. 
însuflețiți de rezultatele obți

nute pînă acum, tinerii mecani
zatori de la S.M.T. Mărtinești, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, continuă 
lupta pentru realizarea și depă
șirea planurilor, pentru încadra
rea tuturor lucrărilor în termenii 
optimi agrotehnici, pentru înde
plinirea angajamentului de a eco
nomisi 260.000 lei.

P. S1MNIG

în sus, pe firul 
Desnei, pornind din 
Sebiș, mai sus de 
Pleșcuța și de Dealul 
Mare, acolo de unde 
vine Crișul, acolo 
sînt păduri nesfîrșite 
și sate cu case răz
lețe, cocoțate fiecare 
pe cîte o muche de 
deal.

Există lîngă vîrful 
Momuța un sat care 
poartă numele 
Avram Iancu. In sa
tul acesta, așezat, pe 
7 coline și întins pe 
vreo 15 km nu tră
iesc prea mulți tineri 
dar au făcut multe 
lucruri demne de 
laudă pentru ca pă
durile 
satului 
rească,

cum a fost cînd am 
lucrat la pepinieră. 
Vine la mine tova
rășul Borda și-mi 
zice : „Măi, Ioane, ar 
trebui să facem o pe
pinieră a noastră, s-o 

Ne tre- 
așa 
de

lui

din preajma 
lor să întine-

*
Băiatul care 

și-mi povestește, 
Vujdea, e secretarul 
organizației de bază 
U.T.M.

— Pentru noi 
mai importantă 
țiune este asta, 
împăduririle, 
știm să prețuim 
durea... Nu sîntem 
prea mulți. Sîntem 
vreo 90 de 
dar cînd 
năm...

- Cum 
nați ?

— Păi, cînd 
buie să-i adun 
utemiști umblu 
lare de la casă 
casă și le 
Măi, vedeți 
ne ieșim la lucru în 
pădure. Adunarea Ia 
sfatul popular, de di
mineață... Nu merg 
chiar pe la toți. Le 
mai trimit vorbă din- 
tr-unu-ntr’altul... Și a 
doua zi dimineață ne 
strîngem cu toții și 
pornim cu tovarășul 
Borda, brigadierul 
silvic...

— Povestește-mi 
ce-ați făcut într-o zi, 
în oricare...

Stă puțin și se gîn- 
dește... Dă din umeri.

— Păi, să vedeți

stă 
Ion

cea 
ac
cu 

Noi 
pă-

utemiști,
ne adu-

vă adu-

tre-
Pe
ca
la

spun ; 
că mii-

avem aici, 
hule. Nu mare, 
de vre-un sfert 
hectar. Ce zici, o fa
cem ?“ O facem — îi 
zic eu. Cînd înce
pem ? — „Păi, mîine 
dimineață“ 1 Bun 1

A doua zi de dimi
neață, băieții s-au 
strîns cu toții.

Am arat numaide- 
cît locul, pe urmă 

’ l-am greblat, 
curățit de glii, 
aliniat terenul 
ață și doi cîte doi am 
început să însămîn- 
țăm. Am terminat pe 
la 3 după masă. Fă
cusem ceva treabă...

Băiatul prinsese 
chef de vorbă ți s-a 
pornit să-mi poves
tească ce-au făcut ei 
ți în alte zile.

Așa am aflat cum 
s-au adunat și cum 
au lucrat cei 90 de 
tineri inimoși în Va
lea Preotesei, pe Ro
goz, pe Arsura, pe 
Moma, la Toplița, la 
plantări, la combate
rea dăunătorilor, la 
împrejmuirea cu gard 
viu, la întreținerea 
arboretelor...

Ion Vujdea poves
tește despre fiecare 
acțiune în parte cu o 
simplitate egală, cu 
cel mai firesc ton, ca 
și cum ar fi vorba 
de ce face el în fie
care zi de cînd se 
știe și nu-1 mai emo
ționează.

— Eu le spun băie
ților : Măi, vedeți că 
mîine ieșim la pă
dure 1 Și băieții știind 
că ceea ce vor lucra 
ei voluntar în pă
dure este menit să • 
jute la întregirea bo
găției pădurii, se 
strîng și pornesc la 
treabă.

l-am
am
cu

Rămași

MIHAI GARANFIL

în urmă la lucrările

G. G. DIACONII

O

de recoltat și însămînțat

recoltei fi 
însămînțărilor de

tn G.A.C. „I Mai" din comu
na Răscăieți, raionul Găiești, re
giunea Pitești, lucrările agricole 
de toamnă sînt mult rămase în 
urmă. Așa, de pildă, recoltatul 
porumbului, deși ajuns la matu
ritate, nu începuse încă pînă 
acum cîteva zile. Aceeași situa
ție era și la însămînțări ; colec
tiviștii nu însămințaseră nici un 
bob, deși suprafețele cultivate cu 
floarea-soarelui fi sfeclă de za
hăr au fost deja eliberate.

Tărăgănarea începerii recolta
tului, precum și a insămințatului 
se datorește în primul rînd sla
bei preocupări a conducerii gos
podăriei colective față de organi-

Acțiuni patriotice 
la culesul 

porumbului
tnarjs parte a suprafeței a- 

gricole din regiunea Craiova este 
acum acoperită de o recoltă bo
gată de porumb.

Acum trebuie culeasă recolta.
Tineretul regiunii Craiova și-a 

făcut din participarea voluntară 
la strîngerea recoltei de porumb 
o tradiție. Duminica aceasta, la 
sf'rșitul zilei, s-au adunat cifrele 
și s-a făcut la comitetul regional 
U.T.M. următorul bilanț: au par
ticipat la acțiune peste 3.800 de 
tineri, care au recoltat porumbul 
de pe 210 hectare și floarea-soa- 
relui de pe 10 hectare, din su
prafețele gospodăriilor de stat.

Anul acesta, tinerii veniți să 
ajute la recoltat au purtat stea
gurile brigăzilor 
muncă patriotică și 
tece de brigadieri, 
muncă 
tinerii 
ajută 
bului 
se vor 
toare. 
muncă 
va spori și e de așteptat ca și 
măsurile de organizare a tineri
lor la munca de recoltare să re
țină de acum încolo mai 
mult atenția comitetelor raionale 
U.T.M.

utemiste de 
au cîntat cîn- 
Acțiunile de 
prin care 

Craiova 
porum- 
de stal

patriotică
din regiunea 

la recoltarea 
în gospodăriile
intensifica în zilele urmă-
Numărul brigăzilor de 
patriotică participante

M. C.

Pagina tinerelului* 
detașate

Asigurarea bazei furajere nece
sara hranei animalelor pentru pe
rioada de iarnă constituie una din 
principalele preocupări actuale ale 
tuturor celor ce muncesc pe ogoa
re. Din experiența anilor trecuți, 
muncitorii din gospodăriile agri
cole de stat, colectiviștii și țăranii 
muncitori întovărășiți din raionul 
Botoșani cunosc importanța deose
bită a nutrețurilor însilozate . în 
dezvoltarea, șeptelulu: și creșterea 
producției de lapte, carne, grăsimi, 
lină etc In zilele acestea ei se 
străduiesc să realizeze și să de
pășească planul la acest capitol.

îndrumate și ajutate de comi
tetul raional U.T.M., organizațiile 
de bază U.T.M. din raion sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
s-au angajat să mobilizeze tinere
tul să participe activ la fnsilozarea 
celor 12.850 tone nutrețuri plani
ficate pe anul acesta, din care 2.250 
tone prin muncă patriotică, reali- 
zînd astfel o economie de aproape 
30.000 lei.

Pentru a orienta bine munca or
ganizațiilor de bază U.T.M. în a- 
ceastă direcție, în vară, înainte de 
începerea însilozării nutrețurilor 
timpurii, comitetul raional U.T.M. 
a organizat o consfătuire cu secre
tarii comitetelor comunale U.T.M. 
și organizațiilor de bază U.T.M. 
din G.A.S., la care au tost invi
tați tehnicienii și inginerii secției 
agricole și directorii G.A.S. Cu 
acest prilej s-au reamintit îndato
ririle ce revin tineretului tn a- 
ceastă acțiune și s-au stabilit 
obiective pentru fiecare unitate in 
parte.

La timpul stabilit, acțiunea a în
ceput cu însuflețire în marea ma
joritate a gospodăriilor de stat și 
colective din raion...

„Gospodăria agricolă colectivă

„Ștefan Gheorghiu“ din comuna 
Vinători are un sector zootehnic 
dezvoltat; 36 vaci, 18 juninci, 514 
oi, 168 porci, păsări. Anul trecut 
colectiviștii de aici au însilozat o 
cantitate de 420 tone de diferite fu
raje. Asigurînd astfel un nutreț 
hrănitor pentru animale, ei au 
reușit să obțină o producție de 
2.464 litri lapte pe cap de vacă 
furajată, la un preț de cost redus 
cu 0,30 lei la fiecare litru. Aceste 
rezultate și faptul că anul acesta 
șeptelul s-a mărit, i-au determinat 
pe colectiviști să-și majoreze pla
nul de Însilozări pînă la 700 tone. 
Planul a fost depășit: colectiviștii 
au însilozat pînă acum 756 tone de 
lucerna, borceag și porumb. Cea

In marea majoritate a unități
lor agricole socialiste din Boto
șani însilozarea furajelor se des
fășoară cu intensitate. Tine
rii, mobilizați de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea organiza
țiilor de partid, au sprijinit și spri
jină activ această acțiune.

Totuși, ținînd seama de timpul 
înaintat și de forța de muncă exis
tentă, realizările nu sînt pe mă
sura posibilităților. Mai sînt încă 
gospodării colective ca cele din co
munele Stăuceni, Nicșeni, Doro
banți și altele, în care ritmul însi
lozării furajelor este nesatisfăcă
tor. La gospodăria colectivă din 
comuna Dorobanți, de exemplu, nu 
se insilozase pînă acum cîteva zile

Cum își îndeplinesc tinerii din raionul 
Botoșani angajamentele

mai mare parte a lucrărilor a tost 
efectuată de tineri, care s-au an
gajat să contribuie cu toate for
țele la însilozarea peste plan a 
încă 150 tone de colete și frunze 
de sfeclă de zahăr și resturi de 
la grădina de zarzavat.

In comunele Cristești, Sulița, 
Mînăstirea, în satele Dacia, Toci- 
leni, lucrările de recoltare, trans
port și Insilozare a porumbului an 
fost făcute aproape tn exclusivitate 
de tineri.

Pentru a sprijini acțiunea de în- 
silozare a furajelor în gospodăriile 
de stat din raion, comitetul raional 
U.T.M. a organizat două tabere 
permanente ae muncă In G.A.S.- 
Călinești. In două etape de cîte 
10 zile, 80 de tjneri, ajutați și de 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică din satele vecine, au Irisi- 
lozat pînă acum ctteva zile o can
titate de 320 tone furaje.

cu privire la însilozări
nimic. Colectiviștii din Nicșeni nu 
realizaseră nici jumătate din planul 
de însilozări, iar cei din Stănceni 
din 280 tone tnsilozaseră numai 100 
tone nutrețuri. In aceste unități, 
contribuția tineretului la acțiunea 
de insilozare a fost mult prea mică 
față de posibilități. Organizațiile de 
bază U.T.M. nu s-au preocupat de 
mobilizarea și organizarea muncii 
tineretului pentru Îndeplinirea an
gajamentelor luate. Acest fapt în
greunează realizarea sarcinii asu
mate de toți tinerii din raion de 
a contribui cu toate forțele la în- 
silozarea cantității de nutrețuri 
prevăzute în planurile unităților 
agricole socialiste și de a însiloza 
prin muncă patriotică o cantitate 
de 2.250 tone nutrețuri.

Tnsilozarea nutrețurilor este o 
muncă de sezon care nu suferă 
nici o întlrziere. De aceea, în a-

Si eînd totul se 
termină eu bine. Sa- 
vin Vujdea le cîntS 
din lăută și ei se 
prind în horă, ca în 
zilele de sărbătoare

îl ascult și nu ț 
să nu fac o legă tu.. „ 
între faptele flăcăilor 
și fetelor de pe mun
tele Moma și cele ale 
altor sute și sute de 
tineri din satele din, 
împrejurimi.

La Almaș, dumini
ca. sute de tineri din 
satele comunei se 
strîng în cîte o poia
nă a pădurii, înfig în 
pămînt steagurile bri
găzilor de muncă pa
triotică, se organizea
ză în echipe și încep- 
lucrul. Sapă gropi și 
sădesc puieți, însămîn- 
țează, strîng semințe 
sau fac lucrări de în
trețineri la arborete. 
La sfîrșitul zilei de 
lucru se strîng din nou 
și discută despre mun
ca lor să vadă dacă, 
pot să fie mulțun 
cu ce au făcut sau l

La Halmagiu, tine-, 
zii. ca să ajungă la 
Valea Vacii, unde au 
de făcut plantări în 
pădure, trebuie să 
urce un munte întreg. 
Pleacă cu o seară îna
inte. fac acolo o tabă
ră și se întorc a treia 
zi.

387.664 de lei au 
economisit prin mun
ca lor patriotică la 
împăduriri, tinerii din 
masivul Gurahonț.

La Slatina de Criș 
sau la Dezna, la Chi- 
sindia sau la Cuid, 
la Rădești sau la 
Brusturi, aceleași fap_ 
te, aceleași coloane de 
tineri umplu pădurea 
de ecoul însuflețirii 
lor, aceleași steaguri 
ale brigăzilor de 
muncă patriotică flu
tură printre brazi în 
timp ce sutele de bri
gadieri sădesc în pă
mînt puieții care vor 
deveni copaci, pădu
re, avuție.

zarea fi mobilizarea colectiviști- 
lor pentru buna desfășurare a 
lucrărilor campaniei de toamnă. 
De asemenea, organizația de ba
ză U.T.M. n-a întreprins nimic 
pentru mobilizarea tinerilor la 
lucrările de sezon, nu s-a preo
cupat de organizarea și mobili
zarea tinerilor la lucrările de re
coltat fi însămînțat. Este nevoie 
ca organizația de bază U.T.M. 
să dea mai multă atenție mobili
zării tinerilor colectivifti la ur
gentarea strìngerli 
efectuarea 
toamnă.

ceste zile organizațiile (J.T.M. dfn 
raionul Botoșani sînt datoare să 
desfășoare o intensă muncă de mo
bilizare a tineretului pentru termi
narea cit mai grabnică a Insiloză- 
rilor.

Asigurarea unei baze furajere 
bogate și variate este una din con
dițiile principale pentru obținerea 
unor producții sporite de carne, 
lapte, grăsimi etc.

N. SIMIONESCU

Tînărul tractorist Constantin A- 
lexandru de la S.M.T.-Făurei îți 
depășește zilnic norma Ia însămîn- 
țări cu 4—7 hectare. Folosind fie
care minut bun de lucru, el se stră
duiește să execute această lucrare 
în cele mai bune condiții agro

tehnice.
Foto; S. NIGOLAE



„Sîntem încredințați că înțelepciunea politică, 
rațiunea omenească, vor învinge“

— Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la mitingul oamenilor muncii din Moscova —
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite cuvintarea rostită 
la 28 septembrie 1959 de N. S. 
HRUȘCIOV la mitingul oamenilor 
muncii de la Moscova.

Dragi tovarăși 1

Adineauri am coborit din avio
nul care a zburat fără escală de 
la Washington la Moscova. (Aplau
ze). Am venit de indatâ la adu
narea dv., iubiți locuitori ai Mos
covei, pentru a vă Împărtăși im
presiile și pentru a vă vorbi des
pre rezultatele călătoriei pe care 
ara făcut-o în Statele Unite la in
vitația lui Dwight Eisenhower, pre
ședintele Statelor Unite.

Acceptind această invitație am 
Emit de la considerentul că situa- 

internațională și relațiile din
tre statele noastre ■— cele două 
mari puteri Uniunea Sovietică și 
Statele Unite — sint de multa vre
me încordate. A menține și mai 
departe o asemenea stare înseam
nă a menține o situație în care se 
pot întimpla tot felul de surprize 
cu consecințe grele pentru po
poarele noastre și pentru popoarele 
din lumea întreagă. De aceea, oa
menii de stat cei mai clarvăzători 
dintr-o serie de țări au ajuns să-și 
dea seama de necesitatea de a se 
întreprinde anumite eforturi pen
tru a pune capăt „războiului rece“, 
pentru a lichida starea de încor
dare care s-a creat în relațiile in
ternaționale, a purifica atmosfera 
și a crea relații niai mult sau mai 
puțin normale intre state. Atunci 
popoarele ar putea trăi și privi vii
torul fără teamă pentru soarta lor.

Secolul al XX-lea este secolul 
celei mai mari înfloriri a rațiunii 
și talentelor omului. In zilele noa- 
s.re, oamenii înfăptuiesc cu mîinile 
lor visuri de veacuri ale omenirii 
întruchipate în basme care păreau 
plăsmuiri ireale ale imaginației. Pu
tem oare sa ne împăcăm, in această 
epocă de înflorire a geniului ome
nesc care descoperă tainele natu
rii și care pune stăpînire pe for
țele ei puternice, cu menținerea 
unor relații primitive între oameni, 
ca pe vremea cînd omul era fiara ?

Dacă în. vremurile îndepărtate 
asemenea relații puteau fi explicate 
prin faptul că omul se afla în sta
diul inițial al dezvoltării sale și 
șe deosebea puțin de animale, a- 
cum, cînd omul a ajuns la o înflo
rire fără precedent a cunoștințelor 
științifice și pas cu pas supune tot 
mai mult voinței sale forțele natu
rii, le silește să servească socie
tatea — acum nu se poate justi
fica prin nimic menținerea rela
țiilor care au existat intre oame
nii primitivi.

VREMEA NOASiRA POAIE Și 
TREBUIE SA DEVINĂ VREMEA 
ÎNFĂPTUIRII marilor idea
luri, VREMEA PĂCII Șl PRO
GRESULUI. (Aplauze prelungite).

Guvernul sovietic și-a dat seama 
de mtllt de acest lucru. Tocmai de 
aceea am propus in repetate rîn- 
duri marilor puteri să se organi
zeze o întîlnire a șefilor de guver
ne pentru a se face un schimb de 
păreri asupra problemelor interna
ționale actuale. Cînd am făcut a- 
ceste propuneri am avut încredere 
ta înțelepciunea umană. Am avut 
încredere că privind lucrurile cu 
înțelepciune reprezentanții diferite
lor concepții politice, ai statelor cu 
orinduiri sociale diferite, vor pu
tea găsi un limbaj comun pentru 
a rezolva în mod just problemele 
actuale care frămîntă întreaga o- 
menire în interesul consolidării pă
cii. IN SECOLUL NOSTRU, CÎND 
TEHNICA CUNOAȘTE CEA MAI 
MARE DEZVOLTARE, CIND 
EXISTA STATE CU ORINDUIRI 
SOCIALE DIFERITE, PROBLE
MELE INTERNAȚIONALE NU 
POT FI REZOLVÂTE CU SUC
CES DECIT PE BAZA PRINCI
PIILOR COEXISTENȚEI PAȘNI
CE. Altă soluție nu există. Oame
nii care spun că nu înțeleg ce este 
coexistența pașnică și că se tem 
de ea contribuie cu sau fără voia 
lor la intensificarea „războiului 
rece“, care va lua negreșit am
ploare dacă nu vom interveni și 
nud vom lichida. El va ajunge la 
o asemenea incandescență îneît în 
orice moment va putea țîșni o seîn- 
teie în stare să provoace un război 
mondial. In acest război vor pieri 
multe. Va fi tîrziu să se discute 
ce este coexistența pașnică cînd 
vor începe să vorbească mijloace 
atit de îngrozitoare de distrugere 
ca bombele atomice și cu hidro 
gen, rachetele balistice, care prac
tic nu pot fi interceptate și care 
sînt capabile să transporte arme 
nucleare în orice punct de pe glob. 
A nu ține seama de aceasta în
seamnă a închide ochii, a-ți astupa 
urechile, a ascunde capul ca stru
ni cînd îl amenință o primejdie. 
Dacă noi, oamenii vom fi ca stru
ni și ne vom ascunde capul în 
nisip, se pune întrebarea la ce 
este bun un asemenea cap dacă 
nu este în stare să preîntîmpine o 
primejdie ce amenință viața însăși. 
(Aplauze prelungite).

Nu, noi trebuie să dăm dovadă 
de înțelepciune umană, de încre
dere în această înțelepciune, de în
credere în posibilitatea de a ajunge 
la înțelegere cu oameni de stat din 
diferite țări, de a mobiliza prin 
eforturi comune oamenii pentru a 
îndepărta amenințarea primejdiei de 
război. Trebuie să ai voință și băr
băție pentru a te pune de-a 
curmezișul acelora care se încăpă 
țînează să continue „războiul 
rece“. Acestuia trebuie să i se ba
rele calea, trebuie să se topească 
gheața și să se normalizeze rela
țiile internaționale.

De la această înaltă tribună, tre
buie să spun ta fața locuitorilor 
Moscovei, ta fața întregului meu 
popor, guvern și pârtia că pre
ședintele Statelor Unite ale Ame 
picii, Dwight Eisenhawer, a-a do-

vedit a fi un om de stat înțelept 
în aprecierea situației internațio
nale contemporane, că el a dat do
vadă de bărbăție și voință. (Aplau 
ze furtunoase).

Cu toată situația complexă, ei 
ca om care se bucură de încre
derea absolută a poporului său, 
a propus un schimb de vizite în
tre șefii guvernelor țărilor noa
stre. Apreciem cum sé cuvine a- 
ceastă importantă inițiativă me
nită sa ducă lâ întărirea cauzei 
păcii. (Aplauze prelungite). Fă- 
cind acest pas, el era convins că 
vom primi mîna pe care ne-o în
tinde, dat fiind că noi ne-am a- 
dresat în repetate rînduri în a- 
ceastă problemă atit președintelui 
Eisenhower, cit și altor conducă
tori de guverne. Și președintele 
S.U.A. nu a greșit în socotelile 
sale. (Aplauze).

Dragi tovarăși, raportez cu sa
tisfacție că noi am îndeplinit o 
parte din înțelegerea cu președin
tele Eisenhower în privința schim
bului de vizite. Dînd curs amabi
lei invitații a președintelui am fă
cut o călătorie în Statele Unite ale 
Americii și am avut acolo întîlniri 
și convorbiri importante.

Aș dori să va împărtășesc im
presiile mele asupra acestei călă
torii și să arăt pe scurt rezulta
tele ei.

Cred că cel mai bun lucru este 
să povestesc totul așa cum a fost. 
Cu cit vom relata mai veridic, 
cu atît ' va fi mai bine pentru în
tărirea relațiilor între popoarele 
țărilor noastre. (Aplauze). Dacă 
aș spune că după ce am parcurs 
o parte din orașele americane, 
după ce ne-am întîlnit și am Stat 
de vorbă cu mulți americani, 
toate problemele litigioase au fost 
scoase de pe agendă — aceasta 
n-ar corespunde adevărului. Numai 
un om fără viziune politică poate 
socoti că ajunge să spună ceva 
pentru ca să fie așa.

Nu, pentru a rezolva probleme 
atit de importante, nu ajunge o 
vizita, o călătorie, pentru aceasta 
va fi nevoie de eforturi mari.

Vor fi necesare multe alte intil- 
niri pentru a obține o deplină în
țelegere reciprocă, pentru a atinge 
țelul care a stat întotdeauna in 
fața partidului nostru, In fața 
poporului nostru, in fața statului 
nostru sovietic — asigurarea coexi
stenței pașnice între statele cu 
orinuairi diferite și asigurarea 
securității popoarelor pe baza ne
amestecului in treburile interne.

Aș' vrea să descriu ce am sim
țit noi cînd am pășit pentru pri
ma oara pe pâmîntul Statelor 
Un te ale Americii.

Voi fi sincer, am încercat sen
timente amestecate. Aceasta se 
datora faptului ca de iodata ce au 
aparut primele știri despre apro- 
piauii schimb de vizite, multe or
gane ale presei și unele persona
lități din S.U.A. au început să 
faca propaganda împotriva vizitei 
mele in Statele Unite, lele cr<.au 
condiții atmosferice care nu mă 
încălzeau, deși temperatura este 
mult mai ridicata decit la Mos
cova in S.U.A. Voiau să ma iri- 
tîiupine cu un duș rece. Am fost 
deosebit de niihnit cînd în avion, 
in drum de la Moscova spre a- 
shiugion, am citit discursul pe 
care vicepreședintele Nixon l-a tă
cut sa coincida cu sosirea mea. 
El și-a ales un auditoriu care 
s-ar parea că nu poate fi bănuit 
de loc de sentimente belicoase. Era 
Asociația dentiștilor. (Animație In 
sală). Domnul Nixon a rostit însă 
un discurs care era departe de a 
avea vreun rost curativ (Risete in 
sală). Durerii de dinți i-a adău
gat, ca sa spunem așa, răceala. 
S-ar putea crede ca s-a temut să 
nu se prouuca cumva cu adevaral 
o încălzire, sa nu se termine cum
va cu adevarat „războiul rece“, 
Nu înțeleg de ce era nevoie de 
acest lucru.

Dar cînd am sosit la Washing
ton ni s-a făcut o primire demnă 
de marea noastră țară, de marele 
nostru popor, (aplauze furtunoase, 
prelungite). Trebuie să recunoaș
tem meritul președintelui Eisenho
wer : El a făcut tot ceea ce este 
necesar cind se organizează o in- 
tîlnire la un asemenea nivel. (A- 
plauze). Probabil ca ați citit în 
ziare cum am fost primiți in ca
pitala S.U.A., ce discurs a rostit 
președintele. Nu vă voi repeta, a 
iost o primire calda.

Curînd după sosirea la Washin- 
ton ne-am întîlnit cu președintele 
la Casa Albă. La această întîl
nire au asistat și vicepreședintele 
— d-1 Nixon, și secretarul de stat, 
dl. Herter. Am o fire cam nea- 
stîmpârata, sint un om sincer, și 
deși poate că nu a fost un gest 
prea diplomatic, chiar la prima 
discuție am întrebat de ce a fost 
nevoie de acel discurs al vicepre
ședintelui în ajunul sosirii mele. 
Nu mai vorbesc de cuvîntările și 
articolele neamicale ale unor oa
meni de rang mai mic.

Președintele mi-a spus că nu a 
citit acest discurs al lui Nixon. 
l-am răspuns că nu merită să mai 
citească acest discurs, întrUcît 
este o chestiune de domeniul tre
cutului. (Aplauze).

Aceasta este una din trăsăturile 
care caracterizează într-o anumită 
măsură pregătirile pentru primi
rea oaspetelui de peste mări. (A- 
nimație in sală).

A doua. Dv., locuitorii Moscovei, 
și nu numai dv. ci toți oamenii 
sovietici — rușii, ucrainenii, bie
lorușii, uzbecii, gruzinii, cazahii, 
armenii — toate popoarele, îi pri
miți întotdeauna cum trebuie pe 
oaspeți, indiferent de țara pe care 
ar reprezenta-o oaspetele, inde
pendent de convingerile politice 
pe care le-ar avea, odată ce este 
oaspetele nostru, îl primim cu 
pîine și cu sare și manifestăm

față de el un respect nu numai 
exterior ci și lăuntric. (Aplauze). 
Acolo însă, în Statele Unite, în 
primele zile am fost martorul ur
mătorului tablou : merg cu ma
șina împreună cu președintele, 
văd mulțimi de oameni, cite unul 
ridică mîna, face semne, dar văd 
că 0 trage repede Înapoi, ca și 
cum s-ar fi curentat. (Rîsete în 
sală).

La început mi-a fost greu să 
înțeleg ce se întîmplă. Atunci am 
început 3ă privesc mai atent fe
țele oamenilor inșiruiți de ambele 
părți ale drumului. Am început 
sa salut dind ușor din cap și 
mulți au început să-mi răspundă 
la fel. Ce se întîmplase ?

Mi s-a povestit apoi că cu zece 
minute înainte de a merge îm
preună cu președintele spre Casa 
Albă, pe traseul nostru trecuse un 
automobil cu o pancartă pe care 
scria: să-l întîmpinăm pe oaspete 
Iii mod demn, politicos, dar fără 
aplauze și saluturi. (Animație în 
sală).

L-am întrebat apoi pe reprezen
tantul președintelui, dl. Lodge, 
care m-a însoțit în călătoria prin 
S.U.A., dacă este adevărat. Mi 
s-a explicat că a trecut într-ade- 
văr un automobil cu o astfel de 
pancartă. Dar cică nu s-ar ști cui 
aparținea acest automobil. (Rîsete 
în sală). El ar fi rupt cordoanele 
poliției. Cînd persoane oficiale 
mi-au dat această explicație, le-ara 
spus că nu-mi închipui că poliția 
care m-a păzit atît de bine nu a 
putut observa un automobil cu o 
astfel de pancartă. (Animație în 
sală).

Stat convins că președintele nu 
știa toate acestea și că toate a- 
cestea au fost făcute fără voia 
nu numai a președintelui, dar 
și a celorlalte persoane care 
S-au ocupat de organizarea pri
mirii noastre. Dar, după cum 
se spune, din cîntec nu poți 
scoate afară nici un cuvînt.

Chiar de la primii pași făcuți 
pe păinîntul Americii am început 
să fiu păzit cu atîta strășnicie, 
îneît nu exista nici o posibilitate 
să iau contact cu americanii de 
rînd. Această pază s-a transfor
mat într-un fel de domiciliu for
țat. (Animație). Au început să 
mă ducă într-un automobil închis 
și nu puteam vedea decît prin ge
muleț pe oamenii care ne întâm
pinau. Oamenii însă mă salutau, 
deși deseori nici nu mă vedeau.

Departe de mine gîndul ca toate 
sentimentele de prietenie pe care 
le-a exprimat poporul american 
mi-au fost adresate mie sau chiar 
ideologiei noastre comuniste. Prin 
aceste saluturi americanii ne spu
neau că ei se află, ca și noi, pe 
pozițiile luptei pentru pace, pen
tru prietenie între popoarele noa
stre. (Aplauze furtunoase).

Nu va voi vorbi amănunțit des
pre toate întîlnirile noastre cu 
americanii. Ați aflat probabil 
despre ele din ziare. Am vizitat 
Washingtonul, apoi New Yorkul, 
unde am avut onoarea să prezint 
în numele guvernului sovietic, de 
la tribuna Organizației Națiunilor 
Unite, planul de dezarmare gene
rală și totală. (Aplauze furtu
noase).

De la New York ne-am îndrep
tat spre coasta de vest a S.U.A. 
— spre Los Angeles și San Fran
cisco, de acolo spre statul lowa 
și spre marele centru industrial 
al Pennsylvaniei, orașul Pittsburg. 
Tn sfirșit, ne-am înapoiat la 
Washington. N-a fost o călătorie 
scurtă: am văzut diferite regiuni 
din Statele Unite, ne-am întîlnit 
cu oameni de diferite categorii. 
Am avut multe întîlniri nune 
și convorbiri sincere. Au fost 
însă și întîlniri cu alt caracter.

In prima jumătate a călătoriei 
ne-a frapat faptul că se repeta 
una și aceeași placă. Vorbitorii 
afirmau că eu aș fi spus odată 
că „vom îngropa pe capitaliști“. 
La început am explicat cu răb
dare ceea ce s.a spus în realita
te și anume că „vom îngropa ca
pitalismul“ în sensul că socialis
mul va vemi inevitabil în locul 
acestei formațiuni sociale care e 
pe cale să.și trăiască traiul, după 
cum, la timpul său, capitalismul 
a înlocuit feudalismul. Ulterior 
am văzut că oamenii care repetă 
insistent asemenea întrebări nu 
au de loc nevoie de lămuriri. Ei 
își propun un scop precis — să 
sperie cu comunismul pe oamenii 
care au o foarte vagă idee despre 
ceea ce înseamnă el.

La una din recepții, în orașul 
Los Angeles, unde primarul care nu 
este mai rău decît elțl primari 
dar este poate mai puțin diplo
mat, a început din nou să vor
bească în acest spirit, am fost 
nevoit să iau poziție.

Am declarat: vreți să organi
zați în fiecare Oraș, la fiecare a- 
dunare, o demonstrație ostilă ? 
Dacă mă veți întîmpina așa, ei 
și ce, după cum spune un pro
verb rus „Din fața unei uși strai, 
ne nu ți-e greu să te întorci“. 
(Aplauze). Dacă nu sînteți încă 
gaia pentru tratative, dacă nu 
v-ați dat încă seama de necesi
tatea lichidării „războiului rece“, 
vă temeți că el va fi lichidat și 
doriți să-l continuați, nici nouă 
nu ne suflă vîntul în față, putem 
aștepta. Nu ne lipsesc nici răb
darea nici înțelepciunea. în țara 
noastră lucrurile merg bine. Po
porul nostru a dat dovadă nu o 
dată de înțelepciune, forță, voin
ță și de priceperea de a birui 
greutățile, a arătat că poate să.și 
apere patria, cauza păcii. (Aplau
ze prelungite).

El va ști să răspundă așa cum 
se cuvine dacă forțele agresive 
vor voi să ne încerce cu baione
ta. (Aplauze).

A trebuit atunci să încep tra

tative diplomatice. Am rugat pe 
tovarășul Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe, să se ducă și 
să declare domnului Lodge, re
prezentantul președintelui, care 
mă însoțea, că dacă lucrurile nu 
se vor îndrepta, nu voi mai consi
dera posibilă continuarea călăto
riei mele și voi fi nevoit să mă 
întorc la Washington, iar de a- 
colo la Moscova,

Toate acestea au avut, după 
cît se vede, efect. Dl. Lodge mi-a 
transmis prin Gromîko că el re
comandă ca, urmînd programul 
să plec la San Francisco și in 
celelalte orașe, întrucît autorită
țile locale vor lua măsuri pentru 
ca aceasta, să nu se mai repete.

Trebuie să spun că aceste tra
tative prin intermediul tovarășu
lui Gromîko au avut loc noaptea, 
tar dimineața cînd m-am trezit 
într-adevăr totul se schimbase. 
Și cînd am plecat din Los An
geles la San Francisco, mi-au 
fost scoase, figurat vorbind, „că. 
tușele“ și am căpătat posibilita
tea să ies din vagon, să mă întîl- 
nesc cu oameni. (Aplauze). Oa
menii îmi stringeau mîinile, le 
răspundeam la fel și ei aplaudau 
și zîmbeau, zîmbeau așa cum 
zîmbiți dv., locuitori ai Mosco
vei întîmpinîndu-i pe oaspeți, bu. 
curîndu-vă de oaspeți și făcînd 
totul pentru ca oaspeții să se 
simtă așa cum se întîmplă cînd 
sînt bine primiți. (Aplauze).

Cînd am sosit la San Francis
co, soarele strălucea puternic, 
era o zi minunată, așa cum sînt 
la noi zilele de vară. Clima a- 
cestuL oraș admirabil era cu to
tul alta, razele soarelui ne încăl. 
zeau, dar și mai mult ne-a încăl
zit primirea cordială, spontană 
care ni s-a făcut. (Aplauze).

Sintem deosebit de recunoscă
tori domnului Cristopher, prima
rul orașului San Francisco, dom
nului Brown, guvernatorul sta
tului California, locuitorilor din 
San Francisco, tuturor celor care 
au avut o atitudine plină de în
țelegere față de vizita noastră, 
vizită de pace și prietenie între 
popoarele noastre, între popoare
le tuturor țărilor.

Ni s-au oferit toate posibilită
țile pentru întîlniri și convorbiri 
cu oamenii simpli. Qe-i drept, 
practic nu am avut prea multe 
posibilități, dar aceasta trebuie 
să o punem pe seama vizitei 
noastre scurte. Sincer .vorbind 
s-au spulberat îndoielile în ceea 
ce privește intențiile rele ale au
torităților locale. Am stabilit 
imediat contacte bune cu locui, 
tor ii acestui oraș mare și frumos.

Aș dori să relev în special în- 
tîlnirea cu muncitorii portuari. 
Dl. Bridges, liderul sindicatului 
docherilor de pe coasta Pacificu
lui, ne-a invitat pe mine și pe to. 
varășii mei să venim la docheri 
și să stăm de vorbă cu ei. A fost 
o întîlnire cordială. M-am sim
țit printre docheri, oameni simpli 
și sinceri, așa cum mă simt prin, 
tre muncitorii sovietici. (Aplau
ze). Salutul pe care 1-ăm trans
mis din partea muncitorilor so
vietici a fost primit cu entuziasm 
și m-au rugat să transmit caldul 
lor salut de răspuns. (Aplauze 
furtunoase).

îmi amintesc de asemenea de 
vizită făcută la uzina de mașini 
de calculat din orașul San Jose 
de lingă San Francisco. Directo
rul uzinei, dl. Wattson, funcțio
narii și muncitorii ne-au primit 
cu inima deschisă, ne-au informat 
amănunțit despre complicatele 
procese de producție, dînd toate 
explicațiile in limba rusă, semn 
de atenție pe care l-am înregis
trat cu o deosebită plăcere. Uzi
na, felul în care este construită, 
organizarea producției, ne-au 
făcut o impresie buna.

Am observat ca unul din cei 
care ne dadeau explicații vorbește 
cu accent ucrainean și l-am în
trebat : (N. S. Hrușciov a repro
dus dialogul de mai jos în limba 
ucraineana — N.R.).

Cum îți spune ? (Animație în 
sala).

El mi-a răspuns: Marcenko.
Și eu i-am spus:
Te salut 1 Ai părinți ?
Mi-a răspuns :
— Am I
— Salută-i din partea mea pe 

părinții dumitale.
El mi-a mulțumit. (Animație în 

sală).
Vizita în ospitalierul San Fran

cisco se apropia însă de sfîrșit 
și a trebuit sa plecăm cu avioa
nele în alt oraș american, la Des 
Moines, în statul lowa. Este unul 
dintre cele mai importante centre 
ale producției agricole din S.U.A.

După o calda întîlnire cu gu
vernatorul statului, cu primarul 
orașului, precum și cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri și ale 
opiniei publice, am plecat din 
oraș pe ogoarele de porumb atît 
de dragi inimii mele. (Animație 
în sală, Aplauze). Trebuie să 
spun că americanii știu să cultive 
porumbul, pe care îl însămîn- 
țează numai în patrate, iar ogoa
rele sînt bine îngrijite. Ce-i drept, 
am găsit acolo unele lipsuri chiar 
la un cunoscător în ale porum
bului, la vechea mea cunoștință 
Garst. (Rîsete, aplauze). Porum
bul era semănat prea des în 
cuiburi fapt asupra căruia i-am 
atras desigur atenția în mod 
prietenesc.

Am fost primiți cu multă ospi
talitate de gazdă noastră, dl. 
Garst, care a organizat pentru 
noi 0 întîlnire interesantă cu fer
mierii. Acolo ne-am întîlnit și cu 
Adlai Stevenson, lider al parti
dului democrat, cu care am avut 
o convorbire extrem de sinceră 
și prietenească.

îmi amintesc de următorul epi

sod. Cind am sosit la universi
tate, un tînăr mi-a dat un ziar 
studențesc. In acest ziar era pu
blicat un mare articol în care, 
după cum mi s-a relatat, studenții 
salutau vizita noastră. In articol 
se spunea însă că studenții ne 
vor întîmpina fără entuziasm, 
fără exclamații de salut. Or, ce 
s-a întîmplat?

Studenții tn numele cărora a 
fost scris articolul, acești tineri 
dornici de viață, au manifestat 
același entuziasm pe care îl ma
nifestă și tineretul nostru.

Ei strigau, aplaudau, își ex
primau sentimentele cu impetuo
zitate. Se striga : „Tovarășe Hruș
ciov 1“, „Nikita“ și alte cuvinte 
simple, calde. (Animație în sală, 
aplauze).

Trebuie să vă povestesc de a- 
semenea despre primirea caldă 
pe care mi-au făcut-o locuitorii 
Pittsburg-ului, unul din cele mai 
mari orașe industriale din Ama- 
rica, un oraș al metalurgiștllor 
și al constructorilor de mașini. 
Ei ne-au arătat multă prietenie 
și stimă. M-am simțit chiar oare
cum jenat, cînd am venit cu ma
șina de la aeroport. Am sosit la 
Pittsburg la 12 noaptea. Noaptea 
era întunecoasă. Și iată că la 
intrarea în oraș, de-a lungul în
tregii șosele, se aflau automobile, 
oameni și le vedeam zîmbetele, 
le auzeam cuvintele de salut.

La Pittsburg am vizitat o 
uzină constructoare de mașini 
aparținînd firmei „Mesta“. Ne 
dădeam seama că direcția uzinei 
a făcut totul pentru ca noi să 
putem cunoaște această întreprin
dere, pentru a ne oferi posibili
tatea de a cunoaște condițiile de 
lucru. Am vizitat uzina, am stat 
de vorbă cu muncitori. Vreau să 
subliniez un aspect: cînd am in
trat am fost salutați, dar reținut. 
Pe măsură ce făceam însă cuno
ștință cu muncitorii, întîlnirea 
devenea mai caldă, muncitorii își 
exprimau impetuos sentimentele 
de respect față de noi, reprezen
tanții statului sovietic, a poporu
lui sovietic.

Mi-a rămas în minte și întîl
nirea cu oamenii de afaceri și cu 
intelectualii din Pittsburg, care 
a avut loc la Universitatea din 
Pittsburg. Ca de obicei, aici s-a 
oferit un prinz, iar în timpul 
prînzului s-au rostit discursuri 
care, după cum am avut impre
sia. s-au caracterizat printr-o în
țelegere mai realistă a necesi
tății de a stabili relații de prie
tenie între țările noastre.

-Ascultînd cuvîntarea mea, unii 
ar putea crede că vorbind despre 
întîlnirile prietenești, Hrușciov a 
ascuns demonstrațiile ostile. Nu, 
nu am de gînd să trec sub tă
cere atitudinile dușmănoase sau 
neprietenești față de noi. Da, s-au 
produs asemenea fapte. Știțț așa 
cum m-au însoțit în călătoria 
prin S.U.A ziariști americani, tot 
așa, au peregrinat din oraș în 
oraș fugari fasciști din diferite 
țări cu cîteva pancarte lamenta
bile. Am întîlnit și figuri ameri
cane răutăcioase și încruntate.

Au fost foarte multe lucruri 
bune, dar nu trebuie să le uităm 
nici pe cele rele.

Acest viermișor, mai bine zis 
gogeamite vierme, este încă viu 
și poate să-și manifeste vitalita
tea și în viitor.

Pentru Ce o spun ? Pentru o 
răcire a relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A. ? Nu.

Vorbesc despre acest lucru 
pentru că trebuie să cunoașteți 
adevărul, pentru ca să vedeți nu 
numai o latură care ne place, ci 
și cealaltă latură din culise, care 
nu trebuie să fie ascunsă. In 
America există forte care acțio
nează împotriva noastră, îțnpo- 
triva slăbirii încordării, pentru 
menținerea „războiului rece“. A 
închide ochii asupra acestui fapt 
ar reprezenta o manifestare de 
slăbiciune în lupta împotriva a- 
cestor forțe rele, a acestor du
huri rele. Nu, trebuie să se ia 
vălul de pe ele, trebuie să fie a- 
rătate, trebuie să fie biciuite în 
public, trebuie să fie prăjite ca 
dracii în tigaie. (Rîsete în sală, 
aplauze prelungite). Cei care vor 
să continue războiul rece n-au 
decît să se înfurie. Ei nu vor fi 
sprijiniți de oamenii simpli de pe 
pămînt, nu vor fi sprijiniți de 
cei care sînt înzestrați cu ra
țiune.

Vizite la Pittsburg a încheiat 
călătoria noastră prin Statele 
Unite ale Americii.

încheind descrierea călătoriei 
prin această țară aș dori să ex
prim sincerele noastre mulțumiri 
primarilor orașelor Și guvernato
rilor statelor pe care le-am vizi
tat, reprezentanților cercurilor de 
afaceri și ai intelectualității, co
lectivelor întreprinderilor și uni
versităților, muncitorilor și fer
mierilor, tuturor reprezentanților 
organizațiilor obștești. Aș dori 
să relev îndeosebi activitatea 
vastă depusă de domnul Wagner. 
primarul orașului New York, de 
domnul Christopher, primarul o- 
rașului San Francisco, de dom
nul Gallagher, primarul orașului 
Pittsburg, de David Lawrence, 
guvernatorul statului Pennsylva- 
nia, de domnul Litcbfield, recto
rul Universității din Pittsburg, de 
Edward Hilton, rectorul universi
tății din statul lowa, de Eric 
Johnston, Robert Dowling, Cyrus 
Eaton, Thomas Watson, Frank 
Miesta, Roswel Garst, reprezen 
fanți ai cercurilor de afaceri, și 
de alții. (Aplauze).

O strălucită manifestare a sti
mei față de țara noastră, față de 
marele ei popor, au fost nume
roasele daruri Pe care le-am pri
mit. Primarii orașelor New York 
și Pittsburg ne-au oferit în dar ca

amintire chei simbolice ale ora
șelor lor.

Eu le-am spus de altfel: Pri
mesc aceste chei ca simbol al în
crederii. Puteți fi liniștiți, vă fă
găduiesc că aceste chei nu vor fi 
folosite niciodată fără îngăduința 
proprietarilor. (Aplauze prelun
gite).

Compania „Internațional Har- 
vester“ ne-a oferit în dar un film 
despre mecanizarea cultivării po
rumbului, președintele Eisenhower 
o vițică de rasă de la ferma sa 
proprie, amiralul Straus — un 
tăuraș și o vițică, . fermierul 
Coolidge un vier de rasă. Au fost 
oferite numeroase alte daruri pen
tru care sîntem recunoscători și 
pentru care mulțumim.

Vreau să subliniez că presa, 
radioul și televiziunea americană 
au oglindit ta mod amplu și în 
general corect, obiectiv, vizita 
noastră în Statele Unite. Au exis
tat, firește, atacuri dușmănoase 
ale cîtorva ziariști, dar nu ei au 
dat tonul presei americane.

In timpul călătoriei mele în 
S.U.A., eu și tovarășii mei am fost 
însoțiți de reprezentantul perso
nal al președintelui, dl. Lodge. de 
șeful Protocolului din Departa
mentul de Stat, dl. Buchanan, de 
ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S., 
dl. Thompson, cu soțiile lor șl 
de alte persoane oficiale. Trebuie 
să-mi exprim recunoștința față de 
ei și îndeosebi față de dl. Lodge. 
El a făcut tot posibilul pentru a 
crea condițiile necesare vizitei 
noastre, s-a străduit să ne facă 
să cunoaștem viața marelui po
por al Statelor Unite ale Ame
ricii. (Aplauze).

I-am spus d-lui Lo'dge în glu
mă : Dacă soarta m-ar arunca pe 
mine, reprezentant al clasei mun
citoare, al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, și pe el, repre
zentant al lumii capitaliste, pe o 
insulă pustie, evident că am găsi 
un limbaj comun și am asigura 
coexistența pașnică pe această 
insulă. (Animație în sală. Aplau
ze prelungite). De ce atunci sta
tele cu orinduiri sociale diferite 
nu pot asigura coexistenta ? Sta
tele noastre se află și ele ca pe 
o insulă: doar în condițiile ac
tualelor, mijloace de comunicație 
care au apropiat continentele, pă- 
mîntul nostru pare cu adevărat o 
insulă mică și trebuie să fim 
conștienți de acest lucru. Din mo
ment ce am devenit conștienți de 
necesitatea coexistenței, înseamnă 
că trebuie să promovăm o politi
că de pace, să trăim în priete
nie, să nu zăngănim armele, ci 
să le distrugem. (Aplauze).

Tovarăși!

La 25 septembrie ne-am întîl
nit diri nou cu președintele 
S.U.A. la Casa Albă și am plecat 
împreună cu el cu elicopterul la 
reședința sa din afara orașului, 
care se numește Câmp David. Am 
petrecut acolo zilele de 25, 26 și 
27 septembrie. Am avut convor
biri sincere, prietenești, am expus 
pozițiile guvernelor noastre asu
pra celor mai importante proble
me internaționale, precum și a- 
supra problemelor îmbunătățirii 
relațiilor sovieto-americane. La 
aceste întîlniri și convorbiri au 
participat și au depus o muncă 
utilă secretarul de stat al S.U.A., 
dl. Herter, și ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., tov. Gro
mîko, precum și alț'i tovarăși care 
m-au însoțit.

Principalul rezultat al schimbu
lui nostru de păreri cu președin
tele S.U.A. este expus in comuni
catul comun publicat astăzi în 
presă. Fără îndoială că acest do
cument va fi primit cu satisfacție 
de toți cei interesați in consolida
rea păcii. (Aplauze prelungite).

Trebuie să se țină seama totuși 
că noi doi, președintele și cu 
mine, nu am putut firește înde
părta dintr-o dată toate rezidu- 
rile ,războiului rece“ care s-au 
acumulat timp de mulți ani. Pen
tru a îndepărta acest gunoi și nu 
numai pentru a-1 îndepărta, ci și 
pentru a-1 măcina este nevoie 
de timp. Sînt prea proaspete încă 
unele fenomene care ne despart. 
Uneori, unor personalități le vine 
greu să se desprindă de vechile 
poziții, vechile păreri, vechile 
formulări.

Vă voi spune însă cu toată 
sinceritatea, dragi tovarăși, că 
în urma convorbirilor și a discu
tării unor probleme concrete cu 
președintele S.U.A. mi-am format 
impresia că el dorește sincer să 
lichideze starea de „război re. 
ce“, să creeze relații normale 
între țările noastre, să contri
buie la îmbunătățirea relații
lor între toate țările. (Aplau
ze furtunoase). ASTĂZI, PACEA 
ESTE INDIVIZIBILA, EA NU 
POATE FI ASIGURATA PRIN 
EFORTURILE A NUMAI DOUA 
SAU TREI ȚARI. DE ACEEA 
TREBUIE SA SE LUPTE PEN
TRU PACE ÎN AȘA FEL INCIT 
LA ACEASTA LUPTA SA PAR. 
TIC1PE TOATE POPOARELE, 
TOATE STATELE.

Am avut un schimb de păreri 
cu președintele S.U.A. asupra 
problemelor dezarmării. EI a de
clarat că guvernul Statelor Uni
te studiază propunerea noastră 
și că S.U.A. doresc, ca și noi, o 
dezarmare totală însoțită de con
trol.

S-ar părea că în prezent nu 
mai avem motive pentru a amînș 
rezolvarea acestei probleme. Pe 
de altă parte, îpsă, problema de
zarmării este atît de serioasă 
îneît nu putem cere partenerilor 
noștri s-o rezolve repede, din 
mers. Această problemă trebuie, 
desigur, studiată pentru a se 
găsi o soluție care să creeze în
tr-adevăr încredere și să asigure

dezarmarea și coexistența paș
nică a statelor.

De aceea, să nu ne grăbim a- 
cum cu declarațiile, să mai a- 
vem răbdare, să lăsăm timp oa
menilor de stat pentru a studia 
propunerile noastre. Dar noi, nu 
vom rămîne inactivi, ci vom 
demonstra necesitatea dezarmă

rii totale și generale. (Aplauze).
Considerăm că propunerile 

noastre reprezintă o bază de a- 
cord. Sintem dispuși să discutăm 
orice amendamente la documen
tul nostru, la propunerile noa
stre. Sîntem dispuși să discutăm 
și alte propuneri dacă vor fi pre
zentate și dacă vor fi îndreptate 
spre realizarea țelurilor urmărite 
de noi.

Am avut un schimb de păreri 
cu președintele și în problema 
germană. în problema încheierii 
tratatului de pace, ne-am stră
duit să dovedim — și cred că am 
reușit — că în Occident propu
nerile noastre cu privire ta în- 
chierea tratatului de pace au fost 
interpretate greșit.

Unii • au încercat să manifeste 
o irascibilitate excesivă, spunînd 
că ar fi un ultimatum și așa mai 
departe. Cei care au acționat ast
fel au fost călăuziți în mod vă
dit de dorința de a prelungi sta
rea de „război rece“. Ei au mers 
atît de departe îneît au pretins 
că propunerile noastre cu privire 
la încheierea tratatului de pace 
cu Germania ar fi aproape o de
clarație de război. Cît de departe 
trebuie să ajungi ca să denatu
rezi astfel poziția pașnică a 
Uniunii Sovietice I

Am avut de asemenea un 
schimb de păreri cu privire la 
organizarea unei întîlniri a șefi
lor de guverne. Atît președintele 
Eisenhower cît și eu am expus 
pozițiile guvernelor noastre și 
am căzut de acord că o aseme
nea întîlnire este necesară și 
utilă.

Am avut un schimb de păreri cu 
președintele S.U.A. în legătură cu 
data vizitei de răspuns pe care o 
va face în Uniunea Sovietică.

Inițial președintele intenționa 
să viziteze U.R.S.S. la sfirșitul- 
lunii octombrie a.c. El m-a între
bat însă care anotimp este mai 
favorabil pentru o călătorie prin 
țara noastră. M-am gîndit. Noi, 
locuitorii Moscovei, iubim Mos
cova în toate anotimpurile. Dar 
pentru noi, ca și pentru toți oa
menii, timpul cel mai plăcut este 
primăvara, care întruchipează 
bucuria, trezirea la viață impe
tuoasă, înfloritoare. De aceea am 
spus că, după părerea mea, cel 
mai bine ar fi să vină ta sfirșitul 
lunii mai sau la începutul lunii 
iunie. Ar fi bine dacă președintele 
și-ar lua cu el soția, pe fiul său, 
cu soția, pe nepoți. Am fi bucu
roși să vedem și pe fratele pre
ședintelui care a vizitat țara noa
stră împreună cu dl. Nixon.

Președintele a avut amabili
tatea de a mă invita la ferma lui. 
El mi-a arătat semănăturile sale 
de porumb — doar nu puteam, 
fiind la președinte, să nu-i văd 
porumbul. (Animație în sală). 
Am văzut vițeii, tăurașii din fer
ma lui Eisenhower. Admirabile 
animale. Ce-i drept, trebuie să 
spun că această fermă nu-i prea 
mare pentru un președinte, dacă 
ții seama de proporțiile acestui 
stat uriaș și bogat. Nu este o 
fermă bogată și pămintul ei nu 
este prea bun. Președintele mi-a 
spus însă, că vrea să muncească 
pentru a ameliora solul și pentru 
a lăsa astfel o amintire bună.

La fermă am făcut cunoștință 
cu nepoții președintelui și am 
ținut cu ei o conferință. (Rîsete 
în sală). I am întrebat dacă vor 
să vină în Rusia. Nepoții, de la 
mic la mare, au răspuns într-un 
glas că vor să plece în Rusia, 
vor să plece la Moscova. Nepotul 
tel mai mare are 11 ani, nepoțica 
cea mai mică 3-4 ani. M-am asi
gurat de sprijinul lor.

Am spus în glumă președinte
lui că îmi este mai ușor să ajung

la un acord asupra vizitei de răs
puns cu nepoții lui decît cu el 
însuși. (Rîsete în sală, aplauze), 
deoarece ei au un anturaj bun pe 
cînd el, probabil, întîmpină anu
mite piedici care nu-i permit să-șl 
realizeze dorința în spiritul și la 
data dorită de eL (Aplauze).'

Vreau să vă spun dragi tava, 
răși, că nu mă Îndoiesc că preșe
dintele este dispus să-și consacre 
voința și eforturile realizării unui 
acord între țările noastre, stabi
lirii unor relații prietenești între 
popoarele noastre și rezolvării 
problemelor urgente în interesul 
întăririi păcii. (Aplauze).

Totodată, mi-am format impre
sia că în America există forțe 
care nu acționează în aceeași di
recție cu președintele.

Aceste forțe sînt pentru con
tinuarea „războiului rece“ și a 
cursei înarmărilor. Sînt aceste 
forțe mari sau mici, influente seu 
neinfluente, pot ele oare să în
vingă forțele care îl sprijină pe 
președinte, iar el este sprijinit de 
majoritatea absolută a poporului 
american — eu nu m-aș grăbi 
să răspund definitiv La aceste în
trebări.

Timpul este un bun sfătuitor. 
După cum spun oamenii ruși: „DL 
mineața este mai înțeleaptă decît 
seara“. Este o zicală înțeleaptă. Să 
așteptăm deci dimineața, cu atît 
mai mult cu cît am sosit la sfîr. 
șitul zilei și acum cînd vorbesc 
este seară. Și poate că vor trece 
multe dimineți pînă vom clarifi
ca bine aceste lucruri. Dar nu 
vom sta cu mîinile încrucișate 
așteptînd zorile, așteptind să 
vedem încotro se va înclina acul 
barometrului relațiilor internațio
nale.

Din partea noastră, VOM 
FACE TOTUL PENTRU CA 
ACUL BAROMETRULUI SA 
NU ÎNCLINE ÎNSPRE FURTU
NA ȘI NICI CHIAR SPRE VA
RIABIL, CI SĂ ARATE TIMP 
FRUMOS (Aplauze prelungite).

Sînt convins, tovarăși, că în 
actualele condiții, cînd forțele 
păcii au crescut nemăsurat de 
mult, cînd lagărul socialist nu
mără aproape un miliard de oa
meni și dispune de posibilități de 
producție uriașe, cînd Uniunea 
Sovietică a ajuns la o mare în
florire în industrie și agricultură, 
în știință, în tehnică și cultură, pu
tem face multe în interesul păcii.

în acțiunile noastre ne bazăm 
pe înțelepciune, pe adevăr, PE 
SPRIJINUL ÎNTREGULUI PO
POR. In afară de aceasta ne ba
zăm pe puternicul nostru poten
țial. Și să știe cei cere vor să 
mențină starea de „război rece“ 
pentru a-1 transforma mai devre. 
me sau mai tîrziu intr-unui cald, 
să știe că în vremurile noastre 
poate începe războiul numai un 
smintit care va pieri el însuși în 
vîlvătaia lui. (Aplauze).

Popoarele trebuie să-i pună în 
cămașă de forță pe acești smin
tiți. SINTEM ÎNCREDINȚAȚI 
CA ÎNȚELEPCIUNEA POLITI
CĂ, RAȚIUNEA OMENEASCA, 
VOR ÎNVINGE. (Aplauze). Citez 
minunatele cuvinte ale lui Puș- 
kin „Trăiască rațiunea, piară în
tunericul I (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși locuitori ai 
Moscovei 1 Sîntem nespus de fe
riciți că ne-am întors în patrie, 
că vedem chipurile dragi ele oa
menilor sovietici. (Aplauze).

TRĂIASCĂ MARELE POPOR 
SOVIETIC CARE CONSTRUIE
ȘTE CU SUCCES COMUNIS. 
MUL SUB CONDUCEREA GLO
RIOSULUI PARTID LENINIȘTI 
(Aplauze prelungite).

TRĂIASCĂ PRIETENIA SO- 
VIETO-AMERICANA1 (Aplauze 
prelungite).

TRĂIASCĂ PRIETENIA IN. 
TRE TOATE POPOARELE LU
MII ! (Aplauze furtunoase, pre
lungite. Toți se ridică în pi
cioare).

(Sublinierile aparțin redac
ției).

Răspunsul lui N. S. Hrușciov
Io întrebarea unui corespondent 

al Agenției TASS
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : Un corespondent 
al Agenției TASS l-a solicitat pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.SS., Nikita Hrușciov, să-și 
spună părerea în legătură cu de
clarația făcută de președintele 
8.U.A., Eisenhower, la conferința 
de presă din 28 septembrie în care 
se spune că în cursul schimbului 
de păreri dintre Hrușciov și Eisen
hower s-a ajuns la un acord în 
legătură cu faptul că tratativele în 
problema Berlinului nu trebuie să 
se prelungească un timp nedefinit 
dar că, in același timp, pentru ele 
nu poate fi fixată vreo perioadă 
limitată de timp,

Nikita Hrușciov a răspuns :

Președintele S.U.A., dl. Eisen
hower, a caracterizat just conținu
tul înțelegerii realizate între noi 
doi. într-adevăr am căzut de acord 
asupra faptului că tratativele în 
problema Berlinului trebuie re
luate, că pentru ele nu se stabi
lește vreun termen limitat în timp 
dar că ele nu trebuie de asemenea 
să se prelungească pe un timp 
nedefinit.

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, ar dori din nou 
să-și exprime convingerea că toate 
părțile interesate se vor strădui ca 
problema Berlinului oocidental să 
fie rezolvată fără amînare, în con
formitate cu interesele destinderii 
încordării în Germania și în Eur, 
ropa, cu interesele întăririi păcii.

Mesajul de răspuns al lui D. Eisenhower 
adresat Iul N. S. Hrușciov

MOSCOVA 29 (Agerpres). —
TASS transmite : Răspunzînd la 
mesajul trimis de Nikita Hrușciov 
de pe bordul avionului, președin
tele S.U.A., D. Eisenhower, a adre
sat președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
un mesaj în care se spune printre 
altele :

Mă bucur știind că, după pă
rerea dv., convorbirile noastre pot 
constitui un pas înainte cit de mic

In dezvoltarea înțelegerii reciproce 
și reducerea cauzelor încordării in
ternaționale care în trecut ne 
creau mari greutăți. împărtășim 
speranța că șe poate realiza un 
concret și substanțial progrea în 
domeniul important al dezarmării.

Eisenhower subliniază în mesa
jul său că membrii familiei sale 
și el personal se gîndeșc cu plă
cere la apropiata vizită a lor în 
U.R.S.S.



N. S. Hrușciov 
a plecat 

spre Pekin
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
prim.secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care conduce 
delegația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S. la sărbătorirea 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chi
neze. a plecat în seara de 29 sep
tembrie din Moscova la Pekin cu 
un avion „TU-114“.

împreună cu N. S. Hrușciov au 
plecat membrii delegației de par. 
tid și guvernamentale Andrei Gro- 
rniko și Andrei Tupolev.

Pe aerodromul Vnukovo, N S. 
Hrușciov a fost condus de condu
cători ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și statului sovie
tic.

Pe aredrom se aflau de aseme
nea liu Siao, ambasadorul R. P. 
Chineze in U.R.S.S., și șefii unor 
reprezentanțe diplomatice acredi 
tați in U.R.S.S.

---•---

Economia R. D. 6.
în plin avînt

BERLIN 29 , _ . .
'A-D.N. transmite: In cursul | 
rnelor 8 luni ale anului 1959 pro
ducția R. D. Germane a crescut ci> 
12,9 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. In 
această perioadă productivitatea 
muncii în industria socialistă a 
crescut cu 10,1 la sută. In aceste 
8 luni comerțul exterior al R. D. 
Germane a crescut cu 17,7 la sută, 
iar în rețeaua comerțului interior 
s-au vindut cu. 11,5 la sută mai 
multe mărfuri.

In luna august 1959 muncitorii 
din întreprinderile industriale au 
realizat cea mai mare creștere a 
producției din acest an. In com
parație cu producția lunii august 
din 1958, producția globală a in
dustriei R. D. Germane a crescut 
cu aproximativ 700 000.000 
adică cu 14,7 la sută.

--------•---------

(Ager preș).
pri-

mărci,

Tezele
C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 

MiT.l transmite Ziarul „Nepsza. 
badsag“, organul central al Parti
dului , Muncitoresc Socialist Un
gar, publică in numărul sau din 
27 septembrie tezele Comitetului 
Centrai al P.M.S.U. cu plivire la 
Congresul al Vll-lea al partidu
lui.

In preambulul tezelor se spune: 
„Unit cu masele muncitoare, 

Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar va lupta în cursul anilor vii
tori pentru îndeplinirea următoare
lor sarcini fundamentale :.

Desăvirșirea construirii bazelor 
societății socialiste și accelerarea 
construirii socialismului.

Crearea, prin depășirea planului 
trienal, a unui nivel de pornire 
mai inalt pentru noul plan cinci, 
nai.

Elaborarea noului plan cincinal 
a cărui realizare va permite o creș
tere a 
sfirșitul 
65-70 
nivelul 
1958.

producției industriale la 
anului 1965 cu cel puțin 

la sută în comparație cu 
atins la sfirșitul anului

Conferința de presă a membrilor delegației 
grupului parlamentar francez 

de prietenie Franța-Romînia
Ședința festivă dé la Pékin consacrată 
împlinirii a IO ani de la proclamarea

R. P. Chineze a luat sfîrșit
PEKIN 29 (Agerpres). — La 

Pekin—capitala Republicii Popu
lare Chineze — ș:-a continuat lu. 
crările ședința festivă consacrată ce. 
lei de-a 10-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Chineze.

Din prezidiul ședin,ei au făcut 
parte Mao Țze-dun. președintele 
C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, Liu Șao.ți, președintele R. P. 
Chineze, Sun Țin-lin și Dun Bi-u, 
vicepreședinți ai R.P. Chineze, Ciu 
De, președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, Ciu 
F.n-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și alți con
ducători ai Partidului Comunist 
Chinez și ai guvernului R.P. Chi
neze, conducătorii delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale ță
rilor socialiste, conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste 
muncitorești.

PEKIN 29 Corespondentul 
gerpres transmite: La 29 sep
tembrie a luat sfîrșit la Pe
kin ședința festivă consacrată ce- 
lei de-a 10-a aniversari a procla
mării Republicii Populare Cnineze.

Partieipanții la ședința festivă 
— în total 10.000 de persoane —• 
s-au întrunit din nou în după.amia
za zilei de 29 septembrie. Ședința 
a fost prezidată de Ciu De, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez și președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Re-

Și

A-

Pe-

Salutul
C.C. al P.C.U.S.

PEKIN 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat 
conducătorilor Republicii Populare 
Chineze, Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
Ciu De și Ciu En lai un salut cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a R. P. Chineze

Mihail Suslov, membru în Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a dat citire 
acestui salut Ia ședința festivă de 
la Pekin.

Oamenii sovietici, 
salut, sînt mîndri 
succese dobîndite 
de către oamenii 
Oamenii sovietici 
victoria revoluției 
cesele construcției 
R. P. Chineză au devenit posibile 
datorită conducerii înțelepte a 
Partidului Comunist Chinez, a Co
mitetului său Central în frunte cu 
marele fiu al poporului chinez, to
varășul Mao Țze dun.

Popoarele sovietic și chinez sînt 
legate prin legăturile indisolubile 
ale unei prietenii veșnice, se sub
liniază în salut. Alianța de ne
zdruncinat a popoarelor noastre a 
devenit unul din cei mai impor
tanți factori în dezvoltarea istoriei 
mondiale.

se arată în 
de minunate1« 
în cei zece ani 
muncii chinezi, 
înțeleg bine că 

populare și suc- 
socialiste în

D. Eisenhower : Vizita lui
N. S. Hrușciov

a însemnat începutul îmbunătățirii 
relațiilor americano-sovietice

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
TASS transmite: La 28 septem
brie a avut loc conferința de pre
să a președintelui D. Eisenhower. 
în cursul căreia acesta a răspuns 
ia numeroasele întrebări referitoa
re la rezultatele vizitei în S.U.A. 
0 lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
D, Eisenhower a declarat că, 
după părerea sa. vizita lui N. S. 
Hrușciov a însemnat începutul 
procesului de îmbunătățire a re
lațiilor americano-sovietice. După 
părerea președintelui S.U.A., în 
urma vizitei lui N. S. Hrușciov, 
poporul american a putut să în
țeleagă mai bine problemele care 
se pun în relațiile dintre cele 
două țări.

D Eisenhower a declarat în 
continuare că in cursul schimbu
lui de vederi care a avut loc la 
Câmp David au fost înlăturate 
numeroase obiectiuni pe care le-a 
avut partea americană în ceea ce 
privește tinerea unei conferințe la 
nivel înalt. Președintele a adău
gat însă că problema tinerii unei 
astfel de conferințe urmează să 
fie examinată în continuare atît 
în cadrul guvernului american, 
cît și cu aliații S.IJ.A. Referindu- 
se la problema Berlinului, D. 
Eisenhower a declarat că a discu
tat această problemă cu președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S S. și că, deși ei nu au dus 
tratative concrete, s-a ai uns la 
un acord cu privire la reluarea 
tratativelor în problema Berlinu
lui. După părerea Președintelui 
toți sînt de acord cu faptul că 
actuala situație din Berlin nu 
este normală. Singura cale pentru 
înlăturarea acestei situații, a sub
liniat el, sint tratativele, care vor 
dura o anumită perioadă de timp. 
Președintele a adăugat că în 
cursul schimbului de vederi cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R S S. nu a fost fixată 
vreo perioadă limitată de timp 
pentru ducerea tratativelor in 
problema Berlinului.

D. Eisenhower a spus că nici 
el. nici președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. nu au 
putut examina amănuntele în le
gătură cu problema dezarmării.

Președintele S U.A. a declarat de 
asemenea că în cursul schimbu
lui de vederi în problema dezar
mării N. S. Hrușciov și-a expri
mat dorința ca puterile occiden
tale să studieze planul de dezar 
mare generală și totală, pe care 
l-a prezentat în cuvîntarea rosti
tă în Organizația Națiunilor Uni
te. Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la motivele pentru care 
vizita lui D. Eisenhower în 
U.R.S S. a fost amînată pentru 
primăvară, președintele s-a refe
rit la faptul că atît el cît și N. S. 
Hrușciov vor fi ocupați in perioaj 
da apropiată, la faptul că p vizită 
în Uniunea Sovietică toamna și 
iarna ar fi legată de greutăți în 
ceea ce privește vizitarea unor 
regiuni, precum și la dorința ne 
poților președintelui. D, Eisen 
bower a subliniat că el și N. S. 
Hrușciov s-au înțeles asupra amî- 
nării vizitei.

Președintele s-a exprimat în 
termeni elogioși despre calitățile 
lui N. S. Hrușciov ca om politic. 
După parerea președintelui, po 
porul american este de acord că 
N S. Hrușciov este un om emi
nent. Comentind problema corner 
tului, D. Eisenhower a amintit 
într o formă generală că cele 
două părți s au declarat gata să 
extindă comerțul reciproc și că 
partea sovietică s-a declarat gata 
să discute problema livrărilor a- 
mericane către Uniunea Sovietică 
în cadrul land lease-ului in fim 
pul celui de al doilea război 
mondial.

In cadrul conferinței de presă 
Eisenhower a vorbit cu căldură 
despre întîl.iirea Și convorbirea 
lui N. S. Hrușciov cu membrii 
familiei președintelui, inclusiv cu 
nepoții.

La începutul conferinței de pre
să președintele a dat citire unei 
declarații, pregătite dinainte, re 
feritoare la greva din industria 
otelului. In declarație se spune 
că greva prelungită și lipsa unui 
acord intre reprezentanții sindi 
ratelor și reprezentanții societăți
lor otelului au creat o „situație 
intolerabilă“ și că președintele 
intenționează să folosească toată 
influența de care dispune pentru 
a pune capăt actualei „stagnări“.

prezenta nților Populari din În
treaga Chină

După, pauză ședința s:a desfășu
rat sub președinția lui Liu Șao-ți.

Cuvîntul de închidere a 
rostit de Liu Șao-ți.

In numele poporului chinez el a 
exprimat prietenilor de peste hota, 
re recunoștință cordială pentru cu
vintele calde de salut și pentru 
participarea la sărbătorirea unui

fost

a R P. Chineze. Liu 
subliniat că poporul chi. 
are de înfruntat multe 
Dar, a adăugat el, po-

deceniu 
Șao-ți a 
nez mai 
greutăți, 
porul chinez, sub conducerea P.C. 
Chinez și a președintelui Mao 
Țze-dun, bizuindu se pe sprijinul 
lagărului socialist și al tuturor oa. 
menilor progresiști din lume, va 
transforma fără îndoială China în
tr.un stat puternic.

In sunetJe unui marș, tn sală 
intră sute de pionieri cu buchete 
de flori pe care le înmîneazâ con
ducătorilor Chinei și oaspeților 
străini aflațî in prezidiu.

Toți se ridică. Răsună solemn 
imnul partidului — Internaționala. 
Liu Șao-ți declară închisă ședința 
festivă închinată împlinirii a 10 
ani de la proclamarea R. P. Chi
neze.

Cuvîntarea rostită 
de tovarășul M. A. Suslov

PEKIN 20 (Agerpres). — TASS 
transmite ; Luînd cuvîntul lq 28 
septembrie la ședința festivă de la 
Pekin consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, M. A. Suslov. 
membru al Prezidiului C.C. 
P.C.US.,

al 
secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a declarat că 
după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie istoria nu a cunos
cut un eveniment de o atît de 
mare amploare și importanță ca 
victoria revoluției chineze

in timpurile noastre, a spus 
M. A. Suslov, cînd există puterni
cul lagăr socialist cu posibilitățile 
sale intr-adevăr nelimitate, con
struirea socialismului a devenit o 
realitate nu numai pentru țările cu 
nivelul de dezvoltare înalt și mij
lociu. Sprijinul frățesc multilateral 
și întrajutorarea între țările care 
fac parte din noul sistem mondial 
ușurează victoria socialismului în 
țările în care forțele de produc
ție deocamdată sint slab dezvol
tate.

Nu este greu de înțeles, a subli
niat M. A. Suslov, că această si
tuație are o uriașă însemnătate 
pentru multe popoare din Asia și 
Africa care se străduiesc să rupă 
lanțurile dependenței politice și 
economice și să pățească pe calea 
unui adevărat progres.

Caracterizînd succesele obținute 
de poporul chinez in decurs de 
zece ani, M. A. Suslov a subliniat 
că în noua Chină au fost desăvîr- 
țite în linii mari transformările so. 
cialiste în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Poporul sovietic, a declarat M. A. 
Suslov, știe bine că toate succesele

Republicii Populare Chineze au 
fost obținute datorită faptului că în 
fruntea statului ți poporului $e află 
Partidul Comunist Chinez, com
bativ ți călit în luptă.

Cea de-a 8-a plenară a C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a spus 
M. A. Suslov, a chemat poporul 
chinez să lupte pentru îndeplinirea 
înainte de termen a celui de-al 
doilea plan cincinal, a trasat sar
cina de a ajunge în următorii 10 
ani Anglia in ce privețte nivelul 
producției celor mai importante 
tipuri de produse industriale. Ple
nara a criticat greșelile oportuniste 
de dreapta ale unor activiști de 
partid care s-au îndoit de forțele 
și posibilitățile poporului chinez, 
de caracterul realist al liniei gene
rale a partidului.

Fără îndoială, a spus M. A. Sus
lov, că hotărîrile plenarei vor uni 
ți mai mult pe comuniștii din Chi
na in jurul Comitetului lor Central 
în frunte cu tovarășul Mao Țze- 
dun.

In cuvîntarea sa M. A. Suslov a 
vorbit pe scurt despre succesele 
Uniunii Sovietice obținute în ulti
mii ani. El a arătat, printre altele, 
că aceste succese reprezintă o bază 
de nădejde a victoriei poporului 
sovietic în întrecerea pașnică cu 
S.U.A.

Comunitatea țărilor socialiste, a 
arătat M. A. Suslov. este bastionul 
de nădejde al păcii generale și- 
progresului, forța cea mai puternică 
de pe pămint, spre care privețte cu 
speranță întreaga omenire.

Uniunea Sovietică, ca și toate ță
rile Socialiste, a spus M. A. Suslov, 
este gata oricind pentru orice tra
tative, pentru orice acțiuni care pot 
garanta popoarelor o pace trainică.

In această ordine de idei vorbito
rul a subliniat că vizita lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. constituie o ex
presie vie a dorinței Uniunii So
vietice și a tuturor țărilor socia
liste de a obține lichidarea „răz
boiului rece“ și încordării interna
ționale.

Acum, cînd vizita lui N. S. 
Hrușciov s-a apropiat de sfîrșit, 
a declarat M. A. Suslov, se poale 
spune fără exagerare că tovarășul 
Hrușciov a reprezentat și a apărat 
cu cinste, demnitate ți strălucire, 
cu cea mai mare energie, cu adin
ei convingere ți principialitate le
ninistă politica de întărire a păcii 
în lumea întreagă — politica tutu
ror țărilor socialiste și a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

M. A. Suslov a relevat rolul im
portant al popoarelor asiatice în 
lupta comună pentru pace.

Statele socialiste, a spus M. A. 
Suslov, sprijină cu hotărîre nă
zuința țărilor Asiei ți Africii de 
a-ți dezvolta economia națională. 
Acordăm și vom acorda și pe vii
tor, pe măsura creșterii posibilită
ților noastre, un ajutor și mai mare 
tuturor țărilor din Asia ți Africa.

Alianța ți prietenia dintre cele 
două mari puteri socialiste. China 
ți U.R.S.S., a subliniat M. A. Sus
lov, prietenia dintre toate țările 
socialiste devin pe zi ce trece tot 
mai puternice și de nezdruncinat. 
Prietenia dintre popoarele noastre, 
ca parte integrantă a întregii mari 
comunități a țărilor socialiste, re
prezintă o forță care a avut și, 
fără îndoială, va avea ți în viitor 
o profundă influență binefăcătoare 
asupra întregului mers al istoriei 
mondiale.

pentru relații
Luni după-amiază, membrii de

legației grupului parlamentar fran
cez pentru relații de prieteni: 
Franța-Romînia, condusă de Eu
gene van der Meersch, vicepreșe
dintele Adunării Naționale Fran
ceze, s-au țntîlnit în cadrul, unei 
conferințe de presa cu reprezen
tanții presei centrale, radioului și 
televiziunii.

Conferința de presă a fost des
chisă de deputatul Gheorghe Va- 
silichi.

In cadrul conferinței de presă, 
dl. Eugene van der Meersch a 
arătat că membrii grupului parla
mentar de prietenie Franța-Romî
nia au manifestat în dese rînduri 
dorința lor de a lua contact di
rect cu poporul romrn și au găs:t 
toată înțel.gerea și bunăvoința 
autorităților romînești pentru or
ganizarea acestei călătorii în Ro
mînia.

Vorbitorul a evocat apoi tradi
țiile de prietenie franeo-romîne.

_ Impărtășindu-și impresiile din 
vizita făcută în Romînia, conducă
torul delegației grupului parla
mentar francez pentru relații de 
prietenie Franța-Romînia a subli
niat că realizările din țara noastră 
au fost urmărite de membrii dele
gației cu viu interes, deoarece nu 
cunoșteau viața din țara noastră 
sub regimul democrat-popular. „Noi 
nu cunoaștem Romînia dinainte 
de război decît din cărți — a spus 
vorbitorul. Prietenii noștri ne-au 
spus că în momentul eliberării 
țării dv. ați găsit multe distrugeri 
provocate de război, multă mizerie 
datorită în special războiului și 
indiferenței puterii politice de pînă 
atunci. Noi considerăm deci că ați

plecat de la zero acum 15 ani, și 
tot ce s-a făcut în cei 15 ani re
prezintă un efort considerabil. 
Găsim o comuniune de intenții pe 
toate plamyile, pentru dezvoltarea 
industriei, agriculturii, pentru 

sînt 
pro- 

toate 
spre 
tere

nurile petrolifere de la Ploești ; 
ați avut de creat o industrie co
nexă de utilaje de foraj, care 
este intr-adevăr importantă“.

„Ne-a impresionat imensul efort 
făcut pe tot litoralul Mării Negre 
pentru asigurarea vacanței, pentru 
a se îmbunătăți starea sănătății 
populației Medicii noștri și.au dat 
seama că ați făcut și pe plan spi
talicesc și clinic mari eforturi, 
ceea ce a făcut ca viața populației 
dv. să fie prelungită eu mai bine 
de 20 de a ii. Nu uităm de aseme
nea vizitele făcute în podgoriile 
dv., în gospodăriile colective și 
cele de stat“.

In continuare, dl. Eugène van 
der Meersch a făcut o comparație 
între organizarea de stat a țării 
sale și organizarea de stat a țării 
noastre, exprimîndu-și interesul 
pentru studierea legilor de bază 
ale R.P. Romîne, pentru un schimb 
de vederi prietenesc In domeniul 
juridic.

Conducătorul delegației grupu
lui parlamentar francez pentru 
relații de prietenie Franța-Romînia 
a exprimat mulțumirile delegației 
franceze pentru mesajul prietenesc 
adresat de președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe

problemele sociale, care 
l'gate de aceasta și pentru 
greșul ce trebuie realizat în 
domeniile. înainte de război, 
exemplu, nu ați avut decit 
nurile petrolifere

Maurer, președintelui Republicii 
Franceze, generalul De Gaulle.

Vicepreședintele Adunării Națio
nale Franceze a arătat că a fost 
foarte impresionat de convorbirea 
pe care a avut-o cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In concluziile declarației sale, 
dl. Eugène van der Meersch a 
subliniat că în relațiile dintre po
poare trebuie să domnească un 
spirit de toleranță îndreptat spre 
progres pe plan material și spiri
tual.

Apoi, conducătorul delegației 
franceze a răspuns la întrebările 
ziariștilor. Sintetizînd ceea ce l-a 
impresionat cel mai mult în mod 
plăcut în cursul vizitei făcute în 
țara noastră, domnia sa a scos în 
evidență „dorința de evoluție pe 
plan material, pe pian industrial- 
agricol și de asemenea de a se 
ridica standardul de viață al 
populației“

Răspunzînd unei întrebări 
privire la perspectivele îmbunătă
țirii relațiilor între Est și Vest în 
atmosfera favorabilă creată în 
urma vizitei făcută de N. S. Hruș
ciov în Statele Unite, conducăto
rul delegației franceze s-a pro- 

în 
că 
să

nunțat în favoarea destinderii’ 
relațiile internaționale, arătînd 
este necesar ca fiecare țară 
aibă regimul pe care îl vrea.

In încheierea conferinței

cil

de
presă, deputatul Gheorghe Vasi- 
lichi a _ mulțumit parlamentarilor
francezi, exprimîndu-și convinge
rea. că discuția deputaților fran
cezi cu reprezentanții presei și ra
dioului din țara noastră va sluji 
unei și mai mari apropieri a ce
lor două popoare.

(Agerpres)

Plecarea delegației grupului parlamentar francez

Cuvîntarea rostită 
de tovarășul Emil Bodnăraș

DRAGI TOVARĂȘI,
Din însărcinarea Comitetului 

Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a guvernului R. P. 
Romîne și a Prezidiului 
Adunări Naționale a R. P. 
mîne, vă transmitem dv., și prin 
dv. întregului popor chinez, un 
fierbinte salut frățesc și 
mai călduroase felicitări cu prile- 

**'*’ J~ * '"i aniversări a

Marii
Ro-

cele

jul celei de-a 10-a aniversări 
proclamării R. P. Chineze.

Instaurarea puterii populare a 
încununat lupta îndelungată, dîr- 
ză și grea pe care poporul chinez 
a dus-o sub conducerea încerca
tului său partid comunist. In cei 
zece ani de existență, China 
Populară a obținut mari realizări 
în opera de construire a socia
lismului, în industrializarea țării 
și transformarea socialistă a a- 
griculturii, în ridicarea nivelului 
de trai, material și cultural al 
celor ce muncesc. Poporul romîn 
se bucură din toată inima de a- 
ceste realizări fără precedent în 
istoria Chinei. Ele sînt rod al 
luptei pline de abnegație a po
porului chinez care urmează cu 
avînt și încredere nestrămutată 
partidul său comunist și confir
mă în mod strălucit inepuizabila 
forță creatoare a marxism-leni- 
nismului, a nobilelor idei ale so
cialismului. Republica Populară 
Chineză are un rol de seamă în 
viața internațională, ea reprezen- 
tînd un factor de mare însemnă
tate in lupta pentru consolidarea 
și întărirea păcii în Asia și în 
întreaga lume, pentru îndepărta
rea și lichidarea primejdiei de 
război. Realizările voastre, dragi 
tovarăși, aduc o mare contribu
ție la întărirea continuă a lagă
rului țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică, la întări
rea forțelor socialismului și păcii 
în întreaga lume, însuflețesc 
lupta popoarelor pentru indepen-

dență națională, pentru lichida
rea colonialismului, pentru bună
stare și progres social.

Tovarăși, problema menținerii 
și consolidării păcii este proble
ma centrală a zilelor noastre. Re
glementarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase între state, 
lichidarea războiului rece, înceta
rea împovărătoarei și primejdioa
sei curse a înarmărilor — cerințe 
arzătoare ale întregii omeniri — 
reprezintă nu numai o vitală ne
cesitate istorică, ci și obiective 
a căror înfăptuire este pe deplin 
posibilă în perioada pe care o 
trăim. Principiile coexistentei paș
nice, ce stau la baza politicii de 
pace promovată cu neabătută 
consecventă de Uniunea Sovie
tică, China Populară și celelalte 
țări socialiste, aprobate cu încre
dere de popoare, se afirmă cu o 
forță fără precedent în întreaga 
lume și dobîndesc recunoașterea 
opiniei publice mondiale. Vizita 
făcută de tovarășul Hrușciov în 
Statele Unite ale Americii și pro
punerile prezentate de el la Or
ganizația Națiunilor Umte cu 
privire la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale au o însemnă
tate istorică pentru asigurarea 
păcii în întreaga lume. împreu
nă cu toate popoarele iubitoare 
de pace, poporul romîn își însu
șește pe deplin aceste propuneri 
și sprijină cu toate forțele rea
lizarea lor.

Dragi tovarăși, poporul romîn, 
care a sărbătorit nu de mult cea 
de-a 15-a aniversare a eliberării 
patriei sale de sub jugul fascist, 
construiește cu succes socialis
mul, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn Romînia a 
devenit o tară cu o industrie îna
intată socialistă, cu o agricultură 
în care precumpănește hotărîtor 
socialismul, cu nivelul de trai al 
poporului in continuă creștere.

Intre poporul romîn și poporul 
chinez, între țările noastre s au 
statornicit și se dezvoltă strînse 
relații de prietenie sinceră, de 
colaborare frățească și într-ajuto- 
rare. La dezvoltarea acestor re
lații au adus o contribuție de sea
mă vizitele reciproce făcute de 
conducătorii de partid și de stat 
din țările noastre. “ 
Populară Romînă 
sprijină neabătut dreptul Repu
blicii Populare Chineze de a-și 
ocupa în Organizația Națiunilor 
Unite locul cuvenit, ca singurul 
reprezentant legal și de fapt al 
întregului popor chinez.

Dragi tovarăși, bucuria și en
tuziasmul manifestate de poporul 
chinez în aceste zile de sărbă
toare sînt mărturia cea mai eloc
ventă a atașamentului său ne
strămutat față de partidul său 
comunist, față de cauza socia
lismului și a păcii, a hotărtrii 
sale de a lupta cu avînt pentru 
continua înflorire a patriei, pentru 
viitorul său fericit, pentru asigu
rarea unei păci trainice între po
poare. Urăm din toată iniwia po
porului frate chinez noi și mă
rețe succese în lupta sa pentru 
deplina victorie a socialismului 
în Republica Populară Chineză.

Trăiască marele popor chinez 
și forța sa conducătoare. Parti
dul Comunist Chinez i Trăiască 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez în frunte cu to
varășul Mao Țze dun 1 Trăiască 
prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și poporul chinez 1 
Trăiască puternicul lagăr al țări
lor socialiste 1 Trăiască pacea în 
Întreaga lume I

Republica 
a sprijinit și

Marți dimineața e părăsit Ca. 
pitala delegația grupului parla
mentar francez pentru relații de 
prietenie Franța-Romînia, care a 
făcut o vizită în țara noastră la 
invitația grupului parlamentar 
romîn pentru relații de prietenie 
Romînia-Franța. Delegația a fost 
condusă de Eugène van der 
Meersch, deputat U.N.R., vice, 
președinte al Adunării Naționale 
Franceze, președintele grupului 
parlamentar pentru relații de prie, 
tenie Franța-Romînia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de deputății Petre Dră. 
goescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, acad. Simion 
Stoilov, președintele grupului par
lamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Franța, acad, 
prof. dr. St. S. Nicolau, vicepre
ședinte, Barbu Solomon, secretar, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, C. 
Parascnivescu.Bălăceanu, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, de alți deputați ai Marii 
Adunări Naționale, reprezentanți 
ai conducerii Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

Au fost de față Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la Bucu
rești, și membri ai legației 
Franței.

Salutind pe oaspeți, acad. S. 
Stoilov a spus printre altele : Ne 
exprimăm convingerea că vizita 
dv. în R. P. Romînă va. contribui 
la intensificarea colaborării gru-

purilor noastre parlamentate de 
prietenie, la dezvoltarea relațiilor 
parlamentare dintre Romînia și 
Franța și va exercite o influentă 
pozitivă în lărgirea schimburilor 
economice și culturale dintre ță
rile noastre.
Răspunzînd, conducătorul de

legației franceze, Eugène van der 
Meersch, a spus printre altele :

Am venit în Romînia cu deosebi
tă bucurie și pentru motivul că 
vizitam pentru prima oară o re
publică populară. Plecăm cu re
gretul de a vă părăsi. Aceasta 
înseamnă că această călătorie a 
noastră a fos* fructuoasă, că prie
tenia franco-romînă, pe care noî 
o reprezentăm s-a întărit, i

(Agerpres)

Cu prilejul aniversarii R. P. Chineze

Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale 

a R. P. Romîne în Pekin
va-PEKIN 20. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. 
Romîne, participantă la sărbătorirea 
celei de-a zecea aniversări a pro
clamării R. P. Chineze, a între
prins in cursul zilelor de luni și 
marți cîteva vizite în Pekin. Luni, Marți, delegația R.P. Romîne a v 
delegația romînă însoțită de tov. Liu 
Tin-i, membru supleant al Birou
lui Politie, al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez și vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a vizitat 
expoziția industriei și transportu
rilor. Oaspeții au vizitat standul 
central al expoziției, standurile 
industriei și geologiei, standul au
tocamioanelor și automobilelor, 
pentru prima oară fabricate în 
China la noile fabrici din Ciang

ciun și Pekin, standurile de 
goane, sonde petrolifere etc., apre
ciind cu căldură marele progres 
industrial realizat în cei 10 ani 
de la ehberare de clasa munci
toare din China, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez.

ritat noua gară a orașului, inaugu
rată de curind. Noua gară, cu in
stalațiile ei moderne și frumuse
țea stilului arhitectonic, a lăsat 
oaspeților romini o plăcută im
presie Adresîndu-se funcționarilor 
și muncitorilor care au însoțit 
delegația în cursul vizitei, tovară
șul Emil Bodnăraș i-a felicitat 
călduros pentru această monu
mentală construcție și a urat mun
citorilor feroviari noi succese în 
lupta pentru socialism.

INFORMAȚII
Academicianul K. I. Skriabin, 

directorul Institutului de helniin- 
tologie din Moscova, oaspete al 
țării noastre, a făcut luni o vi
zită la Institutul de studii ro- 
mîno-sovietic 
Romîne.

Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, marți a avut 
loc la Ambasada R.P. Chineze 
din București o conferință de 
presă. Au participat numeroși re
prezentanți ai presei romîne și 
corespondenți ai presei străine.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze Siu Gien-guo a 
vorbit pe larg despre succesele 
mari obținute de poporul chinez 
în cei 10 ani care au trecut de 
la proclamarea R.P. Chineze. 
Subliniind realizările obținute de 
poporul chinez în construirea so
cialismului, ambasadorul Siu 
Gien-guo a arătat că aceste mari 
succese au fost posibile numai 
datorită politicii juste promovate 
de Partidul Comunist Chinez în 
frunte cu tovarășul Mao Țze-dun. 
Vorbitorul a arătat de asemenea 
sprijinul important pe care l-a 
primit și îl primește China din 
partea țărilor lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Ziariștii prezenți au pus nu
meroase întrebări la care a răs
puns ambasadorul Șiu Gien-guo.

După conferința de presă a ur
mat vizionarea unor filme docu-

mentare și jurnale de actualități 
oglindind succesele repurtate de 
poporul chinez în munca sa.★

Cu prilejul celei de.a 10-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, tnarți seara a 
avut loc la cin.’inatograful „Pa
tria“ un spectacol de gală cu fil
mul „Prin fier și foc“

La spectacolul de gală au parti
cipat tovărășii Vasile Dumitrescu, 
adjunct a! ministrului Afacerilor 
Externe, Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului Invățămintului și Cul
turii, Oetav Livczeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministe
rul Invățămintului și țulturii, din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultura, un nume
ros public.

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
ambasador extraordinar și pleni. 
potențiar al R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasadei.

Tov. M. Stanciu, director gene
ral adjunct al cinematografiei, 
după ce a prezentat publicului fil
mul, a 
succese 
nezi in

vorbit despre importanUle 
obținute de cineaștii cili, 

ultimii 10 ani.

al Academiei R.P.

★

Skriabin va confe-Acad. K- I.
renția miercuri 30 septembrie ora 
18, în sala Institutului de cerce
tări zootehnice din str. Dr. Stai- 
covici nr. 63, despre „Problemele 
actuale ale helmintologiei teore
tice și practice“.

★
Marți la amiază a părăsit Ca

pitala delegația japoneză, con
dusă de dl. Kitamura Tokutaro, 
președintele Asociației pentru 
sprijinirea dezvoltării comerțului 
Japoniei cu liniunea Sovietică și 
țările din Europa Răsăriteană, 
membru in parlamentul japonez.

Scrisoare din R. P. Chineză
La conducerea uzinelor de au

tocamioane „Steagul Roșu“ din 
Orașul Stalin a sosit o scrisoare 
din partea corporației naționale 
chineze pentru importul mașini
lor de transport. In scrisoare se 
exprimă mulțumiri pentru buna 
calitate a primelor 400 autoca
mioane S R. 101 importate de 
către R.P. Chineză. „Aceste auto
camioane — se arată în scrisoare
— au parcurs in numai 4 luni

norma anuală de kilometraj prin- 
tr-o exploatare intensivă. Auto
camioanele romînești au parcurs 
cu succes drumurile munților 
Tian-șan la 2.400 m. altitudine. 
Conducerea corporației naționale 
chineze pentru importul mașini
lor de transport exprimă pentru 
aceasta cele mai caide mulțumiri 
constructorilor de autocamioane 
de la uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin“. (Agerpres)

(Agerpres)
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MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a hotărît 
să convoace la 27 octombrie 1959, 
la Moscova, cea de-a treia sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
al celei de-a cincea legislaturi.

LONDRA. — După cum frans, 
mite corespondentul din Londra 
al Agenției France presse, purtă
torul de cuvînt al Ministerului de 
Externe britanic a declarat marți 
că „la Washington au început luni 
consultările intre S.U.A. și aliații 
lor cu privire la rezultatele între
vederilor Eisenhower-Hrușciov“.

MOSCOVA.—La 29 septembrie 
la invitația Ministerului Agricultu- 
rii al U.R.S S., a sosit la Moscova 
E. T. Benson, ministrul Agricultu
rii al S.U.A, cu soția și două fiice.

MOSCOVA. — La 29 septem
brie în sala Sverdlov din Kremlin, 
s-a înminat premiul internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare“ lui Ivor Montagu, 
cunoscut militant pe tărîm obștesc 
din Anglia, remarcabil participant

al mișcării partizanilor păcii, p 
blicist și autor de scenarii de film.

CAPE CANAVERAL. — Potri
vit unui comunicat al Ministerului 
de Război al Statelor Unite, la 28 
septembrie lansarea unei rachete 
cu două trepte de. tipul „Pchris" 
a eșuat. După 55 de secunde de 
zbor racheta s-a prăbușit în ocean 
la cîțiva kilometri de baza de lan
sare de. la Cape Canaveral. Comu
nicatul precizează că nu a fost sta. 
hilită cauza care a determinat 
eșecul lansării.

ROMA. — Primul ministru al 
Italiei, Antonio Segni. și ministrul 
de Externe, Giussppe P.’lla,1 au 
părăsit marți seara Roma p’e- 
cînd spre Washington intr-o vizită 
oficială.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
s-au încheiat lucrările celei de.a 
6-a adunări generale a Federației 
mondiale a oamenilor de știință. 
La lucrările adunării au luat par
te reprezentanți din 24 de țări. A- 
dunarea a ales noua conducere a 
Federației.
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