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Pentru o bună practică
in

Mersul lucrărilor agricole

producție
părtășit experiența organizației 
U.T.M. legată de sprijinirea pro
cesului de practică în producție.

„Pentru a-și însuși o bună ca
lificare, elevii în timpul practi
cii sînt repartizați să lucreze pe 
lîngă muncitori și maiștri bine 
pregătiți — s-a spus în referat. 
La Întreprinderea Măgura Codlei, 
de pildă, cei care conduc prac 
tica ucenicilor sînt dintre mun
citorii cei mai buni, comuniști,

necesar ca să lucrez bine și m-a 
pus adesea să execut singur li
nele piese“.

Dar pentru o practică bună nu 
este deajuns numai o repartizare 
justă pe lîngă lucrătorii buni ci 
și dorința elevilor de a învăța cît 
mai multe. Organizațiile U.T.M., 
atît a întreprinderii cît și a șco
lii, sînt datoare să se ocupe per
manent de practica ucenicilor.

„La

Pe marginea adunării 
activul U.T.M. din școlile 

profesionale din raionul 
Codlea, consacrată analizei 
muncii în lumina celei de-a 

Vll-a Plenare a C.C. al U.T.M

cu

am 
tre- 

isto-

Bătrînul muncitor, comunistul 
Iosif Szekely, și-a scos un car
nețel, a citit atent din însemnă
rile lui și l-a lăsat jos din mînă.

— Mă uit la voi. Sînteți a- 
proape copii. Curat îmbrăcați, cu 
fețele voastre luminoase și ochii 
aprinși pentru învățătură, nu se- 
mănați nici pe departe cu uce
nicii de pe vremea patronilor. 
Ucenicii din vremea aceea 
n-aveau școală unde să învețe, 
iar la ateliere patronii îi 
puneau să spele podele, să 
măture, să care ; orice, 
numai meserie nu. In 
schimb bătaie din belșug 
în cursul fiecărei zile de 
12 și 14 ore. Ca să învețe 
ceva, ucenicul trebuia să 
fure tot timpul cu ochii 
de la patron. Cum puteam 
învăța în acea vreme ? 
Greu, foarte greu, în con
dițiile acelea vitrege, noi 
învățat totuși meserie. Au 
cut ani și ani cu muncă
vitoare, greutăți și batjocură, 
dar am învățat. Voi aveți școli, 
profesori, internate și cînd ați 
devenit mai măricei, intrațj în 
fabrică și faceți practică lin
gă lucrători virstnici. în școală, 
am auzit aici în consfătuirea 
voastră, învățați sîrguincios. Dar 
la practică, în ateliere ce faceți? 
Teoria fără practică nu face cît 
o ceapă degerată.

...Și apoi alți vorbitori, elevi 
ucenici, profesori, muncitori din 
întreprinderi au spus multe lu
cruri despre practica în produc
ție. Consfătuirea activului U.T.M. 
din școlile profesionale din raio
nul Codlea, la care au participat 
ca invitați activiști de partid și ai 
organizației U.T.M., cadre didac
tice, directori de întreprindere — 
a dezbătut în lumina Plenarei a 
Vll-a a C.C. al U.T.M. activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
școlile profesionale ale raionului 
privind îmbunătățirea continuă a 
procesului de învățămînt, a prac
ticii și educației politice a uce
nicilor. Despre practica în pro
ducție s-a vorbit ca despre acel 
element esențial fără de care ele
vul ucenic nu poate deveni un a- 
devărat muncitor capabil să poar
te personal răspunderea unei sar
cini de producție. Pentru îmbu
nătățirea procesului de practică 
în anul școlar .trecut și în noul 
an s-au făcut lucruri bune. Re
feratul ținut în consfătuire, tine
rii veniți la tribună, au îm-

------ •------ ----------
O seară a studenților 

brigadieri
De curînd, Casa de cultură a 

studenților în colaborare cu Co
mitetul orășenesc U.T<M.-Cluj a 
organizat o interesantă seară, de
dicată studenților brigadieri. Cu 
acest prilej au fost înmînate in
signele de „Brigadier al muncii 
patriotice” unui mare număr de 
studenți care au depus în vara 
aceasta peste 100 ore de muncă 
voluntară. Au fost de asemenea 
ir. minate numeroase premii în 
obiecte și cărți, studenților care 
au lucrat cu entuziasm pe șan
tierul de la Luduș. Printre aceș
tia se numără și asistentul Adrian 
Stoica, studenții Szipeș Francisc 
de la conservator, Dumitrașcu 
Sever de la Universitatea ,flabeș- 
Bolyai” și mulți alții.

Cu această ocazie, studenții 
brigadieri din Cluj au lansat o 
chemare către toți studenții din 
țară de a efectua în anul univer
sitar 1959—1960 cel puțin cîte 
50 ore muncă voluntară fiecare.

O formație a Casei de cultura 
a prezentat un bogat program ar
tistic, după care a urmat balul 
studenților brigadieri.

\ NICOLAE EDROIU
student

sau fără de partid, cu bogată ex
periență în muncă. Comunistul 
Otto Golobiev se ocupă cu răb
dare părintească de elevii care-i 
sînt încredințați. La fel se poate 
vorbi la Fabrica „Colorom“ des
pre tov. Spînu Gheorghe. Sub 
îndrumarea unor astfel de oa
meni. ucenicii capătă însușiri 
practice deosebite și se dezvoltă 
din punct de vedere moral. în
vață tainele mașinii, devin lu
crători buni“.

Pe mine — spune ucenicul 
Alexandru — m-au învă-

nci — spune Rusen Au
rel, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Întreprinde
rea „Electroprecizia" — 
organizația U.T.M. a luat 
mai multe măsuri pentru 
a ajuta ca practica elevu
lui în producție să fie cît 
mai eficace. Fiecare secre
tar de organizație de 
bază U.T.M. are în pla
nul său de muncă un 
punct special legat de în

drumarea și controlarea activi
tății de practică a ucenicilor 
din secția respectivă. In colabo
rare cu organizația U.T.M. din 
școli, noi am organizat cîteva 
adunări educative unde muncito
rii întreprinderii au vorbit uce
nicilor despre meserie, spirit ino
vator în muncă, combativitate, 
cinste etc. In plus, cu lucrătorii 
tineri care au în grija lor uce
nici, noi am discutat în adunările 
noastre U.T.M. Aceștia au primit 

sarcină de organizație să răs.

In majoritatea regiunilor țării 
recoltările și însămînțările de 
toamnă se apropie de sfîrșit.

Potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii și Sil- 
viculturi, gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile agricole 
colective din regiunile Constanța, 
București, lași, Oradea, Baia 
Mare, Ploești, Pitești și altele, 
au terminat însămînțarea grîului 
și secarei de toamnă. în același 
timp au continuat celelalte lu
crări agricole de toamnă. S-a 
cules peste 80 la sută din recol
ta de struguri, culesul fructelor 
este aproape terminat în toate 
bazinele pomicole, au fost execu
tate arăturile adinei de toamnă 
pentru însămînțările de primă
vară pe 59 la sută din suprafața 
prevăzută.

In săptămîna viitoare oamenii

muncii din agricultură trebuie 
să-și concentreze eforturile pen
tru terminarea în cîteva zile a 
însămînțărilor în întreaga țară, 
pentru intensificarea transportu
lui, preluării și însilozării sfeclei 
de zahăr, a arăturilor adînci de 
toamnă și încorporării de îngră
șăminte, pentru terminarea cule
sului strugurilor și a fructelor.

In această perioadă, unitățile 
agricole cooperatiste și țăranii 
cu gospodării individuale să fie 
sprijiniți pentru livrarea la ba
zele de recepție a produselor con
tractate în acest an și a celor 
datorate statului pentru plata în 
natură a lucrărilor executate de 
S.M.T.-uri.

Este necesar să se acorde o 
atenție deosebită transportului și 
însilozării cartofilor.

(Ăgerpres)

Consfătuire
cu inovatori fruntași

La Casa tehnicii transporturi
lor și telecomunicațiilor din Ca
pitală a avut loc sîmbătă o 
consfătuire cu inovatori fruntași, 
conducători de întreprinderi, 
activiști de partid și sindicali din 
unitățile Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, pre
cum și cu reprezentanți ai Ofi
ciului de standarde și invenții. 
Consfătuirea, organizată de Di
recția tehnică a ministerului, a 
analizat activitatea de invenții și 
inovații pe semestrul 1 a.c.

Din cele 3.907 propuneri de 
inovații făcute de lucrătorii din 
transporturi și telecomunicații în 
această perioadă au fost accep
tate pînă acum 1.840, care aduc

(Continuare în pag. 3-a)

Boboc
țat mai mulți muncitori în timpul 
orelor de practică. Fiecare mi-a 
arătat la mașina lui tot ce este

V. CONSTANTINESCU

In pauza consfătuirii numeroși tineri t-au Inscris la discuții.

economii antecalculate în valoare 
de peste 6.330.000 lei. Cea mai 
mare parte a inovațiilor aplicate 
au rezolvat probleme importante 
ale producției, contribuind la 
sporirea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Consfătuirea a scos in evidență 
experiența bună a organelor din 
Departamentul Căilor Ferate care 
lucrează în domeniul inovațiilor 
și raționalizărilor, în ceea ce 
privește popularizarea și extin
derea acestora. Astfel, au fost pu
blicate culegeri de inovații pe 
sectoare de specialitate, precum 
și colecția „în ajutorul inovato
rului feroviar“, in care apar bro
șuri cuprinzînd teme de inovații 
propuse spre rezolvare.

Analizind totodată lipsurile 
care în unele sectoare au frînat 
dezvoltarea acestei mișcări, par- 
ticipanții la consfătuire aii făcut 
propuneri privitoare la îmbună
tățirea muncii de rezolvare a ino
vațiilor și raționalizărilor, de 
extindere și generalizare a ace
stora, pentru activizarea cabine
telor tehnice etc.

(Ăgerpres)

MOSCOVA 31 (Ăgerpres). — 
TASS transmite :

Specialiștii sovietici au consta, 
tat fenomenul concentrării ener
giei, pînă în prezent necunoscut 
și neconfirmat în mod experi
mental.

Acest fenomen miraculos a 
fost observat la uzina „Santeh- 
nica“ din Moscova, unde a fost 
confecționat un aparat cu semi
conductor! pentru reglarea mi
croclimei în apartamente. După 
dorință, un astfel de aparat, a- 
limentat de la rețeaua electrică, 
poate furniza căldură sau frig. 
Cînd aparatul a fost conectat 
pentru a furniza căldură s-a vă
zut că el furnizează aproape de 
două orj mai multă energie decît 
cea pe care o capMă de la re
țeaua electrică. Apa care circulă 
în aparat a căpătat 10 kilocalo- 
rii de căldură deși curentul elec. 
trie (transformat în 
furniza conductorilor 
zeau apa numai 5,5

căldură) 
ce încăl- 
kilocalorii.

Ginduri pentru maiștrii mei

Excavatoristul utemisi Mihai loan 
oste unul din fruntașii întreprin

derii miniere din Teliuc.
Foto î ApERPRES

Citeam în ziarul „Scînteia 
tineretului“ articolul „Maistru 1“ 
și gîndurile m-au dus la primii 
mei ani petrecuți în uzină. Eram 
încă elev la școala profesională 
cînd împreună cu alți colegi fu
sesem repartizat să fac practică 
la oțelăria Hunedoarei. Maistrul, 
comunistul Aurel Stanciu, ne dă
dea primele lecții despre oțel. 
Era spre toamnă. Prin ferestrele 
deschise ale halei, pătrundeau din 
belșug razele soarelui și lumina 
lui se împletea cu lumina albă 
a cuptoarelor Siemens-Martin. 
Maistrul ne-a chemat aproape de 
el, alături de ceilalți oțelari. 
Fruntea îi era fierbinte ți broboa
ne rnaiți de sudoare îi cădeau pe 
șalopetă.

— Încă o clipă și gata — ne-a 
spus el. Priviți 1

Și la picioarele noastre, de-a 
lungul jgheabului, a țîșnit înco- 
lăcindu-se ca un șarpe frumos și 
îmblînzit, șarja de oțel. Maistrul 
o privea îndelung, ne privea și 
pe noi și fața lui strălucea de 
mulțumire.

— Ține-ți minte, ne-a spus el. 
E prima voastră șarjă.

— A noastră ?! ne-am mirat 
noi. Dar nu v-am ajutat cu ni
mic, ci doar am privit cum lu
crează oțelarii...

— Ați privit, e drept — a 
spus maistrul. Dar credeți că 
nu știu ce se petrece în sufle
tul vostru ? Eh, șoimilor, a res- 
j rat maistrul din adîncul piep
tului, mă bucur că v-ați alea

această meserie. Iaca, șarja asta 
v-am închinat-o vouă, 
oțelari 1 Așa-i tovarăși? i-a în
trebat el pe oțelarii din sector.

— Așa-i, au răspuns oțelarii. 
Maistrul ne-a invitat apoi să 

vedem și alte sectoare din uzină. 
Mergea înaintea noastră și din 
cînd în cînd se oprea să ne dea 
explicații. Și peste vuietul și 
ignetul mașinilor se ridica mereu 
glasul lui :

— Ei, băieți, am dreptate cînd 
vă spun că avem o uzină fru
moasă ?

Așa l-am cunoscut pe primul

trecut anii Acum sînt stu- 
dar niciodată nu voți uita

Au 
viitorilor dent, 

oamenii în mijlocul cărora am 
crescut și m-am format eu ca tî- 
năr muncitor. în vara acestui an 
am cerut să fac practica la Cîm- 
pia Turzii, în uzina din care am 
placat la facultate. împreună cu 
mine au mers încă 34 de colegi. 
iAșteptam cu bucurie clipa re
vederii cu maiștrii mei, cu to
varășii mei de muncă, cu tine
rii din uzină. I-am regăsit în 
atelier, muncind cu aceeași pa
siune. în biografia multora din- 
trei ei s-au petrecut însă schim-

maistru. Tovarășul Stanciumeu
era iubit și stimat nu numai de 
noi tinerii ci și de toți muncito
rii din sector. El știa să insufle 
tinerilor încredere în propriile 
or forțe și nu precupețea nici o 
ilipă atunci cînd cineva dintre 
toi avea nevoie de ajutorul său.

Am lucrat apoi la „Industria 
sîrmei“ din Cîmpia Turzii. Am 
Cunoscut aici alți oameni pe ca- 
fe-i sțsmt la fel de apropiați și 
de dragi. îmi amintesc ea azi 
de zilele în care maistrul Iuliu 
Florea stătea cu mine ore întregi 
în secția de laminate, lîngă cup
toarele de încălzit lingouri aju- 
tîndu-mă să-mi însușesc cea de a 
doua meserie, meseria do lami- 
norist,

Blag,bări emoționante. Ivîibai 
un tînăr cam de aceeași vîrstă 
cu mine, fecior de moț, a 
devenit în deu ani maistru de 
schimb. Dtemfstul Mihai Mursoi 
era șef de echipă la bare trase. 
Mi-aduc aminte că maistrul Fio- 
rea îi spunea deseori : „Măi Mi- 
hăiță, tu ești bun de inginer, de 
ce nu te apuci tu de carte ?“

— Și pînă la urmă m-am a- 
pucat, îmi povestea rîzînd 
Mursoi. Iacă-mă-s student la fără 
frecvență în anul întîi.

Achim Vezoc și Ion Gușă au 
devenit și ei, la 26 de ani, mâți- 
Ștri de schimb. Cînd au venit în 
uzină le era teamă să se și apro
pie de mașini. Comunistul Iuliu 
Florea i-a crescut, l-a învățat să

a-

prac- 
de la 
tova- 
in a-

fie îndrăzneți și curajoși, s-a 
propiat de ei ca de proprii săi 
copii și azi, dascăl și elevi, sînt 
fruntași în producție, respectați 
și iuhfți de tovarășii lor de 
muncă.

în timpul cît am făcut 
tică am regăsit în maiștrii 
„Industria Sîrmei“ aceiași 
răși buni, gata să ne vină
jutor și să ne împărtășească din 
cunoștințele lor. Sub conducerea 
acestor maiștri noi, studenții, 
constituiți într-o brigadă de pro
ducție, am elaborat 12 șarje de 
oțel. Și tot cu ajutorul lor am 
confecționat o machetă pe care, 
mai apoi, întoreîndu-ne la Bucu
rești, am expus-o la expoziția in
stitutului. Macheta aceasta ne a- 
duce mereu aminte de oamenii 
uzinei, de tovarășii maiștri care 
ne-au ajutat să ne însușim tai
nele meseriei.

...Dar despre Marcu C., ce a- 
mintiri frumoase poate păstra un 
tînăr ? Faptele lui murdare nu 
pot trezi decît indignare și 
repulsie. Aducînd cu cl apucături 
din vechea societate, Marcu s-a 
exclus prin purtările sale din 
rîndurile adevăraților maiștri diin 
întreprinderile noastre socialiste, 
crescuți și educați de partid, 
din rîndurile acelor maiștri de 
care ne vom aminti totdeauna 
cu dragoste și respectul cuvenit.

A. BRINZAN 
Itudent în anul III 
Institutul politehnic

Bueurejti

Aspect din sala Congresului

Ședința din
Sîmbătă dimineața, la Palatul 

Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Asociației romîne 
pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică—A.R.L.U.S.

La lucrări iau parte delegații 
aleși în adunările ce an avut loc 
în Capitală și în toate centrele 
regionale din țară — muncitori 
fruntași, inovatori și raționali- 
zatori din iabrici, uzine, mine, 
fruntași ai recoltelor bogate, aca
demicieni și alți oameni de știin
ță, artă și cultură, profesori și 
învățători, activiști ai A.R.L.U.S.. 
ului care s-au distins în munca 
pe tărîmul întăririi prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Partitipanții la Congres au în- 
tîmpinat cu puternice aplauze pe 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Constantin Pîrvulescu.

In sală se află numeroși in
vitați—membri ai C.C. al P.M.R., 

;ai guvernului și Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, conducă
tori al instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Sînt de asemenea, prezenți 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne în frunte

Coeficientul 
întotdeauna 
1, a fost în cazul de față de 1,82.

Concentrarea de energie se 
petrece în permanență : apar, 
pier și din nou apar stele, din 
fragmentele materiei interstelare 
se creează formațiuni noi, mai 
mari. Pămîntul nostru continuă 
să „crească“ sporindu-și greuta
tea cu 1.000 tone în 24 de ore, 
în plantele verzi se concentrează 
razele soarelui.

Astfel energia nu se creează, 
ea nu poate fi decît colectată. 
Energia nu se distruge, ea nu 
poate fi decît dispersată.

In prezent, savanții sovietici 
deslușesc taina sursei de căldură 
suplimentară.

S-a făcut un pas concret spre 
dezlegarea tainelor circuitului 
energiei. Cînd va stăpîni legile 
sale, omenirea va dispune de un 
belșug de energie obținut- prin 
concentrarea ei. Este de așteptat 
ca aceasta să ducă la crearea 
treptată a unei ramuri puternice 
a tehnicii noi — energetica elec
tronică. Oamenii vor obține io 
energie de multe ori superioară 
celei atomice și absolut inofen
sivă.

de randament, care 
este mai mic decît

dimineața zilei de
cu E. 1. Afanasenko, președintele 
Asociației, ministrul Invățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., precum și 
A. A. Epișev ambsadorul U.R.S.S. 
la București și membri ai am
basadei sovietice.

Cuvîntul de deschidere a Con
gresului a fost rostit de acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S. 
Congresul a adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi: 
1) Darea de seamă a Consiliului 
General A.R.L.U.S. cu privire 
la activitatea desfășurată între 
cele două Congrese; 2) Ale
gerea noului Consiliu General 
A.R.L.U.S.

Intrîndu-se în ordinea de zi a 
lucrărilor Congresului, a luat cu. 
vîntitl acad. Petre Constantines- 
cu-lași, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., care a 
prezentat darea de seamă.

In numele delegației pe care 
o conduce, E. 1. Afanasenko a a- 
dresat Congresului un călduros 
cuvînt de salut. Totodată con
ducătorul delegației sovietice a 
transmis celui de-al V-lea Con
gres ; al A.R.L.U.S.-litri un me
saj adresat 
asociațiilor 
și relații 
străine și 
ciației de 
mine. In mesaj se arată, printre 
altele, că relațiile de prietenie 
dintre cele două popoare care își 
au tradiția în trecutul îndepăr
tat, au cuhoscut o înflorire fără 
seamăn odată cu eliberarea Ro. 
mîniei de sub jugul fascist. Aceste 
relații au la 
multilaterală și ajutorul reciproc 
frățesc.

La nobila operă de întărire a 
legăturilor de prietenie romîno. 
sovietice, se spune în încheiere 
în mesaj, aduce o mare contribu
ție A.R.L.U.S.-ut care în cei 15 
ani de existență și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu nu numai în 
Romînia, ci și peste hotarele ei.

Cuvîntarea conducătorului de
legației sovietice și mesajul pe 
care l-a transmis au fost primite 
cu puternice și îndelungate a- 
platize.

După pauză, lucrările Congre
sului au continuat sub președin
ția acad. Cezar Petrescu, care a 
dat citire salutului adresat Con-

31 octombrie

de Prezidiul Uniunii 
sovietice de prietenie 
culturale cu țările 
de conducerea Aso- 
prietenie sovieto-ro-

bază colaborarea

gresului de acad. <3. I. Parhon, 
președintele A-R.L.U.S.-ului.

După ce își exprimă regretul 
de a nu putea participa la lu
crările Congresului, acad. C. I. 
Parhon scrie printre altele:

Prietenia față de lumea nouă, 
dragostea față de constructorii 
comunismului au încolțit de mult 
trainic în conștiințele oamenilor 
adevărați de pe meleagurile noa
stre. Sămința aceasta a dat roa
de îmbelșugate, pe care le culeg 
necontenit constructorii socialis
mului din patria noastră. Și de 
fiecare dată cînd zăbovim pu
țin, ca să contemplăm peisajul 
realizărilor înfăptuite, nu putem 
să nu le asociem cu frăția ro- 
mîno sovi'tică, cu jdzea minuna
tă a prieteniei popoarelor noa
stre.

în încheiere acad. C. I. Par
hon urează delegaților și Con
gresului dezbateri rodnice și 
spor la muncă.

Textul salutului a fost primit 
cu multă căldură de participan- 
ții la Congres.

După alegerea comis'iei pentru 
propunerea noului Consiliu Ge
neral A.R.L.U.S. și a comisiei 
pentru redactarea rezoluției 
Congresului, au început discu. 
{iile asupra dării de seamă.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul prof. Alexandru 
Roșea, vicepreședinte al Consi
liului regional A.R.L.U.S. Cluj, 
Eroii Muncii Socialiste ing. Ilie 
T. andafireăcu, de la Uzinele 
„Ernst Thâlmann“ din Orbșul 
Stalin, și Maria Zidaru, preșe
dinta gospodăriei agricole co
lective „Steagul lui Lenin“ din 
regiunea Baia Mare, Marin Fio. 
r’a lonescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Anton Moldoveanu, directorul 
Combinatului petrochimic Bor- 
zești, regiunea Bacău, acad. 
Gh. Ionescu-Sisești, Spiridon 
Bulete, secretar al Consiliului 
orășenesc A.R.L.U.S. București, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 

• al Consiliului General A.R.L.U.S. 
ing. Mircea Marincescu de la 
Uzinele „Semănătoarea“ din 
Capitală, 
lăceanu, președintele < 
lui regional A.R.L.U.S. 
rești, și Marin Zamfir, 
la Uzinele metalurgice 
greșul“ din Brăila.

„Semănătoarea
C. Paraschivescu-Bă-

Consiliu- 
Bucu- 

maistru 
„Pro-

Orașul București 
devine tot

Sfaturile populare raionale din 
Capitală sînt în întrecere în 
activitatea de gospodărire și în
frumusețare a orașului.

Importante acțiuni s-au des
fășurat în acest an pentru extin
derea rețelei de apă și canali
zare în diferite puncte ale Ca
pitalei. Totodată au fost execu
tate reparații capitale și curente 
la peste 2.200 de locuințe, pre
cum și la numeroase construcții 
social-culturale și au fost amenia-

mai frumos
jate cu posibilități locale noi 
spații de locuit, care au și fost 
date în folosință.

Pentru o mai bună deservire a 
populației și pentru completarea 
fondului local de bunuri de con
sum și alte produse, au fost în
ființate peste 200 de unități ale 
industriei locale, printre care 
unități producătoare de obiecte 
de uz casnic și materiale de con
strucții. în același timp au spo
rit numărul sortimentelor de 
produse realizate de industria 
locală. De asemenea, prin grija 
sfaturilor populare, rețeaua de 
unități comerciale a fost mărită 
eu încă 159 de magazine de pro
duse industriale și alimentare, 
multe din ele amplasate îndeo
sebi în noile cartiere de locuințe.

Alte realizări au fost înfăptui!e 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de desfășurare a procesului de în
vățămînt. în acest scop au fost 
construite noi școli și săli de 
clasă, ai» fost create 24 de ate
liere pentru politehnizarea învă- 
țămîntului, noi laboratoare și 
terenuri sportive.

(Ăgerpres)

Din frumusețile patriei : Lacul Roșu

500 tone fier vechi 
colectat de brigăzii® 
utemisie din Capitală 

a plecat 
spre Hunedoara

Sîmbătă dupâ-amiază a ple
cat din Capitală spre Hunedoa
ra un tren încărcat cu 500 tone 
de fier vechi, colectat în ultimul 
timp de brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, din București.

Acesta este cel de-al 4-lea 
tren cu fier vechi pe care tine
retul Capitalei îl trimite siderur- 
giștilor de la cele două mari 
combinate - Hunedoara si Re-



B ai de horă. Qiteva ti nere din Peretu au îmbrăcat frumoase costume naționale.

Să cunoaștem
comorile muzicii (o
Muzica a devenit în anii pu

terii populare prin grija partidu
lui și guvernului, o artă pusă în 
slujba marilor mase de oameni 
ai muncii.

In dorința de a veni în aju
torul tinerilor dornic; să se a- 
propie de muzică, să-i cunoască 
marile sale valori, ziarul nostru 
publică un ciclu de materiale a 
căror menire este de a înlesni 
tinerilor noștri drumul spre cu
noașterea celor mai de seamă 
opere ale compozitorilor clasici 
și contemporani.

★
Unii ascultători nu se pot ori

enta in marile lucrări instrumen
tale sau simfonice cu ușurința cu 
care pricep, de pildă, un vals de 
Strauss. Așa după cum cel care 
nu și-a format obișnuința cititu
lui, nu va putea pătrunde înțele
sul Glossei lui Eminescu cu a- 
ceeași ușurință cu care poate a- 
simila, să zicem „Pe lîngă plopii 
fără soț“ a aceluiași luceafăr al 
poeziei romînești, sau ușa după 
cum cel ce se mulțumește să 
creadă că o mică acuarelă re
prezintă tot ce se poate da in do
meniul artelor plastice. Ascultăto
rul neformat are impresia că nu 
se poate apropia in nici un chip 
de simfonii și alte lucrări „grele“. 
Este o părere neîntemeiată sădită 
de clasele exploatatoare de ieri 
care aveau tot interesul să țină 
poporul in întuneric. O muzică 
profundă, expresivă in orice gen 
și de oricare dimensiune ar fi 
ea, de la cel mai scurt lied — 
forma cultă a cîntecului — pînă 
la cea mai amplă operă, poate 
fi asimilată, înțeleasă, oricît de 
grea ni s-ar înfățișa ea, în apa
rență, la început. în condițiile 
noastre, în care marile va
lori ale culturii au fost puse 
la îndemîna tuturora, ele au des
chisă calea sigură de pătrundere 
adîncă in conștiința maselor largi 
ale poporului.

Nu e ușor, firește, să cunoști 
în profunzime marile crea
ții ale muzicii universale, să te 
ridici la nivelul superior al ope
relor de geniu ale omenirii, dar 
orice porțiune parcursă din ca
lea ce ne duce spre ele, repre
zintă o cucerire care oferă mari 
satisfacții spirituale. Pentru con
tinua lor împlinire e necesară 
perspectiva, educarea continuă a 
posibilităților de 
muzicală pe care le

Ca orice ramură 
omenești, muzica își 
istorie. Filele ei nu consemnează 
date precise decît de vreo patru 
secole încoace ; dar vestigiile 
mute ale trecutului îndepărtat al 
omenirii, monumentele, inscripți
ile, basoreliefurile găsite pe tot

receptivitate 
avem.
a activității 
are și ea o

in Maramureș, 
la vînătoare

A început vînătoarea în Ma
ramureș pe terenuri care cuprind 
o suprafață de aproximativ 10.000 
de hectare. Pentru ca acest sezon 
de vînătoare să fie cit mai pro
ductiv, Asociația de vinătoare și 
pescuit sportiv a raionului Si- 
ghet s-a preocupat din timp pen
tru asigurarea hranei necesare 
animalelor de pădure. în toate 
locurile de vinătoare populate 
cu cerbicee s-au construit sără
cii tip, în care au fost depozitate 
peste 500 kg de sare. N-au fost 
uitate nici culturile pentru hra
na porcilor mistreți. în cîteva 
locuri de vînătoare, cum ar fi 
Rumișoara sau Valea Vinului au 
fost amenajate ogoare speciale 
cultivate cu nap porcesc.

Finalul cocoșului de munte a 
constituit totdeauna o mare pa
siune pentru vinători Pînă în 
acest sezon, vînătorii de cocoși de 
munte care veneau la izvorul 
Dragoș erau nevoiți să se adă
postească noaptea pe unde pu
teau. în prezent, la dispoziția 
acestora, s-a construit o casă 
de vînătoare prin munca volun
tară a vânătorilor maramureșeni 
și cu contribuția lucrătorilor de 
ia ocolul silvic din Bor.șa.

(A ger preș) 

întinsul pămîntului, din China 
și Japonia pînă în Europa, din 
Africa pînă în cele două Americi 
sau Australia, legendele și mitu
rile civilizațiilor antice, stau măr
turie în fel și chip despre pre
zența neîntreruptă a muzicii în 
viața omului.

Poporul făurește mereu muzi
că, căci la voioșie sau tristețe, 
cînd iubește sau luptă, cînd e 
apăsat de suferință, cînd îi este 
dor, cînd privește cu încântare la 
frumusețile și măreția naturii, 
omul cîntă.

Emanație directă a vieții, cân
tecul reprezintă o pătrunzătoare 
oglindire a ei în sunete și ver
suri.

Cine nu cunoaște, de exemplu, 
cîntecul popular „Mugur, mugu
rel“, care s-a născut în vremurile 
de obidă îndurată de țărănimea 
noastră timpul nedreptății 

sociale a regimului burghezo-mo- 
șieresc ?

Cine nu știe de asemenea cîn
tecul vestit al edecarilor de pe 
Volga „Ei Uhnem“ ori „Alarma, 
alarma, alarma“, al eroicelor lup
te ale muncitorilor noștri cefe
riști împotriva singeroasei ex
ploatări de altă dată. Epoca 
noastră de adinei transformări 
revoluționare a făcut să 
pară și să înflorească

a-
un

'nou gen de cîntec, răspîndit 
în rîndurile cele mai largi ale 
poporului : cîntecul de mase. 
Cîntecul, prietenul dintotdeauna 
al omului din popor, e astăzi un 
tovarăș nedespărțit al constructo
rilor vieții noi și apărătorilor 
cauzei păcii în lumea întreagă.

Cîntecul popular și-a urmat 
de-a lungul vremurilor evoluția 
lui susținută, dînd modele de 
artă șlefuită cu migală din ge
nerație in generație. A apărut 
însă și muzica datorită unor 
creatori remarcabili care și-au 
închinat întreaga existență 
artei sunetelor și pe care
au ridicat-o în decursul timpului 
pe trepte din ce în ce mai înalte. 
Muzicienii străluciți ai diverselor 
epoci și popoare au dat la iveală 
monumente sonore de artă care 
constituie forme complexe, supe
rioare de oglindire a vieții. Sim
foniile Eroica sau a IX a de 
Beethoven, opera Boris Godunov 
de Mussorgski, sau Simfonia Le
ningradului de Șostakovici sînt 
exemple strălucite care evocîn- 
du-ne momente din trecutul mai 
îndepărtat sau mai apropiat al 
omenirii, demonstrează cu netă
găduită claritate 'caracterul social 
al muzicii.

Legăturile multilaterale cu via-

Chiulangiul la hipnotizator maeștri

peste hotare
Modei

inimiiivt.

— Și acum dumneata vei face

rT*

desen, de caricaturistul 
polonez: E. LIPINSKI

Hipnotizatorul:
ceea ce faci de obicei in timpul lucrului. Unu. doi, 
trei — gata I (după revista „KROKOD1L")

ARBITRUL : 
MAESTRUL : — Schimbul!

(după revista „KROKOD1L“ i

/ofă de 
emoțional 
transmite 
lui prin

ța poporului, imprimă muzicii un 
caracter realist ; aceste legături 
fac din arta sunetelor o formă 
de cunoaștere a existenței umane. 
Cînd a scris cea de a III-a sim
fonie a sa, Eroica, Beethoven a- 
vea mereu în conștiință idealu
rile de libertate și egalitate ale 
revoluționarilor francezi, iar cînd 
a scris Simfonia a IX-a cu cor și 
soliști, a fost animat de umanis
mul cel mai înaintat al timpului 
său. Pentru generația noastră a- 
ceste lucrări beethoveniene repre
zintă nu numai ecourile unei 
epoci de intense frământări și nă
zuințe, ci și expresii ale atitudinii 
cetățenești a genialului muzician 
care spunea „Libertatea și pro
gresul sînt țeluri în artă ca și 
in întreaga viață“.

Atitudinea artistului 
realități se exprimă 
prin sunete. Creatorul 
ascultătorului trăirile 
muzică. „Ceea ce e important în 
artă e să vibrezi tu însuți și să-i 
faci și pe alții să vibreze“... spu
nea Enescu.

Muzica e un limbaj sonor emo
țional. Ea e lipsită de precizia 
cuvântului — acesta fiind capabil 
să vehiculeze noțiuni ; cuvintul 
poate fi asociat muzicii, dar arta 
sunetelor are o forță proprie de 
a impresiona.

Fiecare poate pătrunde în minu
natul templu al culturii muzicale 
universale. E nevoie numai de 
dragoste și interes susținut pen
tru frumos, pentru cultură, care 
ne luminează și înfrumusețează 
viața, dîndu-ne forțe sporite de 
muncă.

Muzica adevărată e o artă no
bilă, care ne vorbește despre ce 
e frumos și înălțător în viața 
menilor. Pentru a o înțelege 
deplin, pentru a-i pătrunde 
găția de conținut, pentru a 
noaște variatele forme ale 
mijloacele prin care reușește 
compozitorul să ne miște sufle
tul, e necesar să ascultăm, să as
cultăm, să ascultăm cît mai mult, 
și să căutăm a înțelege ce ascul
tăm, fără să ne 
fața unor opere 
greu cuprinse, 
înțelege.

Ascultând mereu, cu atenție, 
beneficiind de variatele forme 
prin care sînt popularizate la 
noi valorile de artă, să ne apro
piem de muzica marilor compo
zitori. Ea ne stă la îndemînă.

descurajăm în 
ce se lasă mai 
Treptat, le vom

E. PRICOPE

Deșertul Kara-Kum își dezvăluie secretele
Plantarea perdelelor 

forestiere sub forma unor 
benzi drepte în zona de 
protecție a localităților 
din deșertul Kara-Kum 
a contribuit, la acumula
rea unor mase enorme 
de nisip.

Explorînd sud-estul 
deșertului Kara-Kum, în 
apropiere de Nebit-Dag, 
orașul petrolului din 
Turkmenia, unde nisipu.

80 de ani 
de orașul 
de nepoți

Oameni neînfricafi

SPARTACUS

realizat și

în 
în 
este

care im- 
proporții 

foarte

L.

In orașul Roșorv din Pamir, 
la o altitudine de peste 3.000 de 
m. locuiește Samglis Aimov, care 
a atins vîrsta de 140 de ani.

El se sime și vede bine avind 
și o memorie bună. Face plim

bări în satele vecine, slrăbătînd 
poteci abrupte. Cei doi copii ai 
lui în vîrstă de peste 
locuiesc în apropiere 
Roșorv. El are 100 
și strănepoți.

Plante aurifere
De multă vreme se știa 

plantele conțin numeroase ele
mente chimice prețioase cum 
sînt cuprul, fosforul, zincul și 
chiar aurul. In R. Cehoslovacă 
a fost însă descoperită planta cu 
cea mai mare cantitate de aur 
din lume. Este vorba de planta 
numită popular „coada calului" 
care crește în regiunea Oslany 
din Slovacia. Prin arderea aces
te; plante s-a constatat că într-o 
tonă de cenușă este conținută 
cantitatea de 576 grame aur. La 
o cantitate asemănătoare de ce
nușă rezultată de pe urma arde
rii celorlalte plante din această 
regiune nu se poate extrage mai 
mult decît 0,2 grame aur.

Institutul de cercetări a hîr- 
tiei din Kiev a realizat o manta 
de ploaie confecționată din hirtie 
impregnată. O asemenea haină, 
care costă numai o rublă, va 
putea fi cumpărată la toate 
chioșcurile de ziare și aruncată 
după întrebuințare, dacă cumva 
s-a rupt.

★
lava, anul este so.
12 luni dar neegale

In insula 
cotit a avea 
cu 41, 23, 24, 25, 27, 45, 43, 26, 
25, 24. 23 și 41 zile. Calendarul 
se bazează pe răsăritul și apu
sul constelației Orion și a Pleia
delor precum și pe numărul de 
pete care apar pe capul peștelui 
de apă dulce „lwaks betiika“.

★
Cel mai ușor lemn din lume 

este b al sa, avind densitatea >0,125

Recent într-o maternitate din Praga s-au născut patru gemeni, 
lat-o pe tînăra mamă fericită în mijlocul noilor născuți.

cel 
ln-

rilc se deplasează 
mai mult, specialiștii 
stitutului de Cercetări 
pentru Industria fores
tieră a Asiei Centrale au 
descifrat unul din secre
tele deșertului. Cu aju
torul a șase focare de
formare a dunelor de
nisip în regiunea Nebit- 
Dag, s-a putut stabili di
recția vînturilor.

Intr-adevăr, sub efe«

tul unor vinturi violente, 
nisipul se deplasează 
de-a lungul unui coridor 
natural lat de maximum 
un kilometru. Pe fiecare 
metru pătrat din această 
porțiune trece anual o 
cantitate de 65 tone ni
sip.

Actualmente planta
țiile și instalațiile de 
protecție nu se fac nu
mai în apropierea loca«

— Fii cuminte, șoricelul e de cîrpă

cînd este uscat. 92% din volu
mul său e ocupat de aerul în
chis în celulele sale. Arborele 
respectiv crește în America de 
Sud într-o zonă largă ce se în
tinde de la hotarele Mexicului 
pina în Bolivia. Lemnul este 
bicios, mătăsos, moale și 
poate zgîria cu unghia.

★
într-o zi umedă de vară,

camera în care vă aflați se află 
cel puțin un litru de apă sub 
formă de vapori, o jumătate de 
milion de baeterii și 1,200 mi
liarde de particule de praf.

★

Prima fotografie aeriană a fost 
luată la 19 
balon.

ai
se

în

iunie 1885*dintrun

in- 
fo-

lităților populate șî 
dustriale ci direct în 
carele formării curenți- 
lor precum și în apro
pierea nisipurilor zbu
rătoare. In acest fel 
se evită deplasarea ma, 
selor de nisip, împiedieîn- 
du-se periclitarea recol
telor de către ploile de 
nisip.

Cutremurele 
de pămînt 

pot îi prevăzute!
Omenirea cunoaște nenumărate 

cataclisme provocate de mani
festarea violentă a forțelor na
turii. Furtunile și ciclonii bîntuie 
aproape zilnic deasupra planetei 
noastre, trombele de nisip și de 
apă străbat mările și deșerturile, 
avalanșele de zăpada se rostogo
lesc din munți, din vulcani se re
varsă șuvoaie și rîuri de foc li
chid. Dar nicicînd nu apare na. 
tura mai înfricoșătoare și mai 
haotică decît în timpul marilor 
cutremure de pămînt.

Unde și cînd se va produce un 
cutremur de pămînt? Cum s-ar 
putea prevede apariția cutremu
relor- atit de periculoase pentru 
viața omului ? lată probleme 
care frămîntă de multă vreme pc 
numeroși oameni de știință, dar 
care nu și-au găsit răspunsul 
pînă de curînd. Pentru desco
perirea legilor după care se 
produc aceste catastrofe natu
rale au fost făcute timp de de
cenii zeci de mii de obser
vații pe toate meleagurile pă
mîntului bîntuite de cutremure. 
In această luptă uriașă a oame
nilor de știință, un loc de frunte 
l.au ocupat în permanență sa- 
vanții sovietici.

Metoda care ji dat cele 
mai bune rezultate și care a cori, 
dus recent la uluitoarea reali
zare a oamenilor de știință din 
R.S.S. Tadjikă se bazează pe 
măsurarea înclinației scoarței pă. 
mîntului.

Iată în ce constă această me
todă. Se știe cu precizie în pre
zent că originea cutremurelor 
constă în starea de încordare pu
ternică în care se află pe alocuri 
scoarța terestră. In aceste locuri, 
procesul formării de munți prin 
mișcările scoarței își urmează 
cursul; unele părți din scoarță 
se ridică, altele coboară și la un 
moment dat, deplasările acestea, 
greu de observat fără aparatele 
speciale <’' ■’ ___■
gice, se sfîrșesc printr.o ca
tastrofă.

Se înțelege acum lesne pe ce 
se bazează prezumția făcută de 
seismologi, conform căreia cutre
murele sînt precedate cu 3-10 
zile de modificări sensibile ale 
înclinației scoarței Pămîntului. 
In stațiunile seismice din Tadji- 
kistan, în ultimii 4 ani asemenea 
măsurători au fost efectuate zil
nic și recent s-au obținut date 
care confirmă că această metodă 
poate fi folosită pentru prevede, 
rea cutremurelor de pămînt.

In două cazuri pînă acum, 
aparatele au înregistrat înclina
ții, după care au urmat cu
tremure violente.

Posibilitatea de a se prevedea 
cutremurele reprezintă o uria
șă victorie științifică cu ur
mări practice incalculabile.

Nu încape îndoială că a- 
ceastă descoperire reprezintă o 
victorie științifică de uriașă im
portanță pentru întreaga ome
nire.

din stațiunile seistnolo-

Ing. I. IONESSlfl

E neîndoios că secolul nostru 
realizează cel mai mare număr 
de lucruri care înainte păreau 
imposibile. Era imposibil să vezi 
fața ascunsă a Lunii - și am 
văzut-o. Era imposibil să desfaci 
atomul - și l-am desfăcut. Era 
imposibil, mai ales, să făurești o 
societate lipsită de exploatarea 
omului de către om — și iată, o 
treime a omenirii a 
asta.

în acest veac 
posibilul devine 
de masă posibil, 
greu să vorbești despre Sparta- 
cus, să-ți dai seama de măreția 
lui, ca uriaș, gigantic erou al 
imposibilului. Acum două mii și 
treisprezece ani acest om a în
ceput să uluiască lumea cu fap
te care pînă atunci păreau re
zervate zeilor din povești și le
gende, într-atît de imposibile 
păreau; lîngă Hercule, Prome- 
teu, Anteu, care erau creații „di
vine" din Olimp, plăsmuiri supra
naturale ale fanteziei oameni
lor, lîngă acești dumnezei de 
basm a fost așezat un om real, 
în carne și oase,-și încă ce fel 
de om : un sclav 1 adică o făp
tură pe care stăpînii societi 
din acea vreme o considerau un 
animal care e înzestrat cu avan
tajul de a putea vorbi, dar care 
e lipsit de suflet.

Puterea acestor prejudecăți 
era atit de uriașă, îneît pînă și 
una dintre cele mai luminoase 
minți ale Antichității, cea a fi
lozofului Aristotel, spunea că 
sclavul se deosebește puțin de 
animal, că el e față de stăpîn 
ceea ce este trupul față de su
flet, într-un cuvînt că este „o 
unealtă care poate vorbi". Și, 
așa cum în trecut puteați 
vedea tacîmuri purtînd inscrip
ția „Furat de la restaurantul 
cutare", la fel „uneltele grăitoa
re" ale acelei vremi purtau ade
sea pe gît un colan de fier cu 
inscripția „Am fugit de la stă- 
pînul cutare. Prinde-mă !“

închipuiți-vă că chiar în miezul 
atotputernicului stat roman, nu
mai cîteva zeci de „unelte grăi
toare", de „animale-sclavi", hotă- 
rîseră să se răscoale. A izbîndi 
era imposibil, părea o nebunie. 
Spartacus, un sclav trac din 
nordul Greciei, un om de o deo
sebită forță și îndemînare, încer
case de mai multe ori să fugă și 
ajunsese pînă la urmă gladia
tor, destinat morții pe arena 
circului. Anticul Appian ne po
vestește că Spartacus și-a con
vins tovarășii de la școala de 
gladiatori a lui Batiatus din 
Capua „să-și pună viața în pri
mejdie mai degrabă pentru li
bertate decît pentru a se oieri 
în spectacol la circ".

Lipsiți de arme, cei 200 de 
gladiatori nu izbutesc să fugă 
cu toții : doar 78 dintre ei eva
dează și, luînd de la trecători 
ciomage și pumnale, se refu
giază pe muntele Vezuviu. Nu 
era un munte pustiu și îndepăr
tat, ci unul așezat în imediata 
vecinătate a unor mari așezări 
omenești. Romanii, ocupați cu 
războaie externe, socotind că au 
de a face cu niște tîlhari de rînd, 
trimit cîteva detașamente 
semnate, iar Spartacus, 
toamna și toată iarna, se 
rește pe munte, cheamă 
pe toți sclavii - i se 
chiar și oameni liberi, mici cul
tivatori de pămînt. In condi
țiile foametei care bîntuia acum 
2013 ani, se petrece o adevă
rată minune; din 78, numărul răs- 
culaților devine de aproape zece 
mii. Roma, îngrijorată, trimite, 
în frunte cu pretorul Clodius, o 
armată excelentă care încer- 
cuiește Vezuviul. Era o pe
rioadă bogată în răzmerițe, 
dar ele se caracterizaseră 
totdeauna prin nepriceperea de 
a lupta a răsculaților. De 
data aceasta însă, geniul mi
litar al lui Spartacus, aflat în 
fața unei înfrîngeri care părea 
imposibil de înlăturat, găsește 
o soluție. Peste noapte, sclavii 
împletesc din viță de vie sălba
tecă scări cu care coboară 
muntele într-un loc prăpăstios 
pe care Clodius - știindu-l de 
nestrăbătut - nu-i mai pusese 
sub pază.

Un detașament cade în spa
tele romanilor. înfrînți, ei trimit
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toată 
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De la A la B veți găsi numele științei indispensabile oricărui 
specialist. Inlocuiți cifrele cu litere și veți găsi pe orizontal nu
mele altor noul științe.

GH. RUSU - Oradea ș TU 
DOREL SAT A — lași ; IO AN 
N. RACOVEANU București ; 
M. VO1CU, M. SILVIA — Ga
lați ; M. GIIIDAR — Slobozia; 
GH. VASILE - Curtea de Ar
geș M. MUNTEANU — Cluj.

Răspunsurile trimise sînt foar
te bune. încercați și rezolvați și

Sici-

încâ 
lui

o nouă armată, și mai mare, 
dar și aceasta e zdrobită. De la 
un capăt la altul al Italiei, Spar
tacus, în fruntea a 120.000 sca Ivi, 
caută calea spre libertate. Este 
o armată a tuturor noroadelor 
ținute pe atunci în robie, o 
imensă armată de răsculați cum 
n-a mai văzut și nu mai avea să 
vadă niciodată Antichitatea, o 
armată organizată și disciplinată 
cum n-au cunoscut decît arare
ori răscoalele celor 20 de secole 
ce aveau să urmeze.

Spartacus căuta calea de ie
șire din Italia, socotind că nu
mai astfel vor putea sclavii să 
devină oameni liberi. El înfrînge 
armatele a doi couii romani, 
zdrobește apoi armata proconsu
lului Cassius Longinus și, soco
tind că cea mai bună cale e 
prin Sicilia, se îndreaptă spre 
sud. II întîmpină marea ar
mată a bogătașului Crassus, 
care, dornic de „glorie", se ofe
rise pe el și comorile sale, ru
gind Senatul roman să-i încre
dințeze sarcina de a zdrobi răs
coala. in bătălii înverșunate, 
Spartacus îl învinge dar pirații, 
care-i promiseseră corăbiile ca 
să-și transporte armata în 
lia nu se țin de cuvînt.

Senatul roman chemase 
două armate în ajutorul 
Crassus,

Printr-o manevră strălucită, 
conducătorul sclavilor sparge li
niile dușmane și pleacă spre 
Nord ; dar apoi într-o ultimă 
bătălie e înfrînt de armata co
pleșitoare a lui Crassus.

Plutarh spune că într-una din 
aceste lupte, din 12.000 de 
sclavi găsiți morți pe cîmp, doar 
doi au fost răniți în spate. Toți 
istoricii antici — deși aproape 
toți n-au pic de simpatie pentru 
sclavi - recunosc că Spartacus a 
murit în luptă, ca un erou legen
dar. Romanii, conform unui obicei, 
au căutat să se răzbune pe cada
vrul marelui erou, dar Spartacus 
era într-atît de ciopîrțlt și ames
tecat cu tovarășii săi de luptă, 
încit corpul lui n-a mai putut fi 
regăsit. 6.000 de sclavi căzuți 
prizonieri au fost răstigniți pe 
drumul de la Capua spre Roma. 
Totuși, resturile armatei lui 
Spartacus au continuat să acțio
neze mulți ani după aceea.

Extraordinara răscoală a „a- 
nimalelor cuvîntătoare" a arătat 
că aceste „corpuri fără de su
flet" sînt infinit superioare stă- 
pînîlor cruzi : sclavii, în ciuda 
asprimii luptelor, au fost ome- 
noși, nu s-au dedat la atrocită
țile obișnuite ale acelei vremi ; 
ei nici n-au jefuit țăranii cum 
făceau oștile romane, iar aurul 
și argintul, printr-un ordin spe
cial al lui Spartacus, nu aveau 
ce căuta în rîndurile lor. Por
țiile de mîncare, armele cap
turate de la dușman, totul era 
împărțit conform unui egalita
rism desigur primitiv, naiv, dar 
prin mijlocirea căruia se expri
ma în acea vreme îndepărtată 
și sălbatecă dorința oamenilor 
de a nu se exploata unii pe 
alții.

Desigur, stadiul forțelor ma
teriale ale societății riu permi
tea încă desființarea sclaviei și 
cu atît mai puțin a exploatării. 
Sublima răscoală a lui Sparta
cus a atins insă cu aripile ei 
granițele imposibilului. Ea a 
luminat veacurile ce-au urmat, 
oricînd a existat o răscoală, ori- 
cînd au existat revoluționari.

SERGIU FARCAȘAN
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Careul alăturat are trei pă

trățele. Aranjați astfel cifrele 
din aceste pătrățele, incit adu- 
nîndu-le după fiecare linie, co
loană și diagonală să rezulte 
mereu suma 18.

Aritaiogrif
A
IT]« J 14 4 li 1617 tn f} ș

2413 4
16 7 13 4

16 7 13
21 16 9 13
1716? 13
13 2013 1g

4
4
4
4

jocurilor
jocurile pe care vi le prezentăm 
astăzi. Trimiteți-ne și jocuri ori
ginale elaborate de voi.

I. ROMAN — Sibiu. — Rezol
varea dată jocului prezentat de 
noi este foarte bună. Jocul tri
mis de dumneata nu-l putem 
însă publica pentru că termenii 
nu sînt bine înlănțuiți.
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S-a deschis cel de-al V-lea Congres A.R1.U.S
Darea de seamă a Consiliului General

A.R.LU.S.
Tovarăși,

Congresul nostru se întru
nește în atmosfera însuflețită a 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice, care a devenit o frumoasă 
tradiție în țara noastră. El coin
cide cu aniversarea a două 
date memorabile: aniversarea a 
25 de ani de la constituirea A- 
sociației „Amicii U.R.S.S.“ și 
împlinirea a 15 ani de la consti
tuirea A.R.L.U.S.-ului.

Congresul nostru exprimă sen
timentele de prietenie adîncă pe 
care întregul nostru popor le 
nutrește față de marele popor 
vecin și frate. De la această 
tribună trimitem poporului so
vietic, care peste cîteva zile 
sărbătorește glorioasa aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, urarea fierbinte de 
a obține, sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, noi și mărețe victorii 
în lupta pentru construirea co
munismului, pentru apărarea 
păcii în lume.

Oamenii muncii din țara noa
stră au salutat cu un nestăvilit 
entuziasm victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
nașterea primului stat al mun
citorilor și țăranilor — Uniunea 
Sovietică. Chiar din primele 
zile ale puterii sovietice, mun
citorii din Romînia au văzut în 
tînărul stat socialist cea mai 
importantă cucerire a întregii 
omeniri muncitoare. In clocotul 
luptei revoluționare, clasa mun
citoare și-a făurit avangarda ei, 
Partidul Comunist din Romînia, 
care a înscris pe steagul său 
de luptă hotărîrea fermă, de a 
merge pe drumul marelui Octom
brie. El a dus o luptă consec
ventă și neînduplecată împotriva 
pregătirilor de război antisovie- 
tic, pentru râspîndirea în mase 
a adevărului despre Uniunea So
vietică.

Vorbitorul a subliniat că veș
tile despre succesul construcției 
socialiste, despre lupta nobilă a 
U.R.S.S. pentru apărarea păcii 
însuflețeau masele muncitoare, 
toate forțele patriotice și an
tifasciste, le dădeau curaj in lup
ta lor, încredere în viitor. Tn 
acele vremuri, în urmă cu un 
sfert de veac, din inițiativa co
muniștilor a fost creată în 
țara noastră Asociația „Amicii 
U.R.S.S." la care au aderat oa
meni aparținînd celor mai dife
rite categorii sociale și profe
siuni și care-și propuneau să 
dea Ia o parte cortina minciu
nilor și calomniilor pe care le 
răspîndea reacțiunea, să facă 
cunoscute poporului nostru rea
lizările 
vietice.

Baza 
citorii, 
vieții culturale și științifice, oa
meni luminați, patrioți încercați, 
printre care se numărau: prof. 
univ. G. I. Parhon, Radu Gernă- 
tescu, scriitorii: Alexandru Sa
bia, N. D. Cocea, George Mi- 
hail Zamfirescu ; Scarlat Gali- 
machi, avocat G. Paraschivescu 
Bălăceanu și alții.

După ce s-a referit pe larg 
la activitatea desfășurată de A- 
sociația „Amicii U.R.S.S." 
ciuda obstacolelor ridicate 
tot pasul de către autoritățile 
statului burghez, vorbitorul a 
arătat că guvernul burghezo- 
moșieresc a interzis asociația 
„Amicii U.R.S.S.“, dar această 
măsură nu a însemnat înăbuși
rea muncii puse în slujba prie
teniei cu Uniunea Sovietică. In 
anul 1935 a luat ființă o nouă 
organizație, „Societatea pentru 
întreținerea raporturilor culturale 
dintre Romînia și Uniunea So
vietică", printre membrii căreia 
se aflau, alături de muncitori, 
fruntași ai științei și culturii ro- 
mînești, scriitori și artiști cu re
nume : marele George Enescu, 
Traian Săvulescu, N. Tonitza, 
Tony Bulandra, V. Maximilian, 
Gheorghe Timică, Matei Socor 
și alții. Urmărită pas cu pas de 
organele siguranței burgheZo- 
moșierești, Societatea a reușit 
totuși să-și desfășoare activita
tea pînă în anul 1936 și apoi 
sub denumiri schimbate, în gru
pări mai mici, pînă în anul 1937 
—1938. Chiar și în condițiile o- 
diosului război antisovietic în 
care guvernul trădător fascist a 
tîfît poporul romîn, cei mai ho- 
tărîți fii ai poporului, în frun
te cu comuniștii, înfruntând cu 
curaj sălbatica teroare, nu au 
pregetat să ducă în rîndurile 
poporului cuvîntul adevărului 
despre Uniunea Sovietică.

Exprimăm de aici omagiul și 
recunoștința noastră tuturor a- 
celora care, în 
ale regimului I 
resc, au militat 
pentru prietenia 
Sovietică.

1 n continuare 
spus: In cei 15 
scurs de la 23 Augusto 1944 
R.P. Romînă și

epocale ale Uniunii So-

asociației o formau mun- 
intelectualii, fruntași ai

în 
la

condițiile grele 
burghezo-moșie- 

cu
cu

hotărîre 
Uniunea

a 
s-au 
între 
s-au 

statornicit relații de tip iîou, ca
racteristice unor țări socialiste 
care pășesc umăr la umăr sub 
faldurile aceluiași steag birui
tor — steagul marxism-leninis- 
mului.

La izvoarele acestor relații 
se află rolul hotărîtor pe care 
l-a jucat Uniunea Sovietică în 
zdrobirea fascismului, lupta e- 
roică a armatei sovietice elibe
ratoare pentru izgonirea cotro
pitorilor hitleriști. Uniunea So
vietică a ajutat poporul, nostru 
să se elibereze și să-și ia. soar
ta în propriile sale mîini. Sîn- 
gele vărsat de vitejii ostași so
vietici și romîni, care au luptat 
cot la cot pentru eliberarea pă- 
mîntului patriei noastre și apoi 
pe frontul de vest, pînă în mun
ții Tatra, a pecetluit frăția de 
arme romîno-sovietică, expresie 
a prieteniei și alianței de ne.

vorbitorul 
ani care 

igust 1944 
U.R.S.S.

de învățăminte

zdruncinat dintre popoarele ro
mîn și sovietic. Amintirea eroi
lor sovietici și romîni care au 
căzut în lupta împotriva duș
manului comun trăiește mereu 
în inimile poporului nostru. Veș
nică este recunoștința lui față 
de marele popor sovietic elibe
rator I

Vorbitorul a subliniat că 
după eliberare Uniunea Sovietică 
ne-a dat și ne dă un ajutor ne
precupețit și multilateral în dez
voltarea economiei noastre na
ționale în ansamblu, la făurirea 
unor noi ramuri ale economiei, 
care n-au existat înainte. Oa
menii sovietici ne-au deschis 
larg porțile bogatului lor tezaur 
de experiență în toate dome
niile de activitate, pe care oa
menii muncii din țara noastră 
îl studiază și în care văd un 
prețios izvor 
practice.

Intruchipînd în mod viu prin
cipiul internaționalismului pro
letar, colaborarea țărilor socia
liste, într-ajutorarea lor tovără
șească a contribuit în mod ho- 
tăritor la avintul economiei și 
culturii fiecăreia dintre ele in 
parte, la întărirea lagărului so
cialist in ansamblu; ca adevă- 
raji tovarăși și frați, popoarele 
țărilor socialiste se sprijină re
ciproc pentru a păși împreună 
în lumea comunismului.

In continuare, ocupîndu-se de 
activitatea A.R.L.U.S., vorbitorul 
a spus: în decursul celor 15 
ani de existență, rîndurile Aso
ciației noastre. au crescut an de 
an și alături de celelalte orga
nizații de masă și instituții de 
stat, își aduce aportul la opera 
pe care o înfăptuiește Partidul 
Muncitoresc Romîn de educare 
a oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar! al 
atașamentului și prieteniei față 
de Uniunea Sovietică, față de 
toate țările lagărului socialist.

In cei 4 ani care au trecut de 
la ultimul nostru congres, 
A.R.L.U.S., bucurîndu-se în per
manență de îndrumarea partidu
lui, a reușit să realizeze o îm
bunătățire a activității sale.

în prezent, in jurul fiecăreia 
dintre organizațiile noastre 
există un activ obștesc format 
din oameni cu profesii și ocu
pații diferite care constituie spri. 
jinui principal al muncii noa
stre.

Principalul conținut al muncii 
cultural-politice de masă desfă
șurate de A.R.L.U.S. în acest 
timp l-a constituit popularizarea 
mărețelor realizări ale Uniunii 
Sovietice pe drumul construirii 
comunismului, râspîndirea expe
rienței sovietice in diferite do
menii de activitate, populariza
rea politicii externe de pace a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări ale lagărului socialist.

Vorbitorul a trecut apoi în re
vistă principalele acțiuni și for
me de activitate ale A.R.L.U.S.

Peste 300.000 muncitori, teh
nicieni și ingineri au luat parte 
la cele 5.000 manifestări în ca
drul „Zilelor științei și tehnicii 
sovietice". O acțiune de mari 
proporții a fost și . „Sâptămîna 
agrotehnicii sovietice". Pentru 
popularizarea realizărilor Uniu
nii Sovietice în domeniul ra
chetelor cosmice au fost organi
zate în întreaga țară un număr 
de 3.000 de conferințe. A fost 
organizată expoziția „Folosirea 
pașnică a energiei atomice în 
U.R.S.S.“, deschisă în Capitală 
și în 17 orașe din țară, și vizi
tată de peste o jumătate de mi
lion de oameni ai muncii. De 
un succes deosebit s-a bucurat 
și expoziția „U.R.S.S. pe drumul 
construirii comunismului“, des
chisă în București, Cluj, Timi
șoara, Orașul Stalin, Hunedoara, 
Onești. Personalități ale vieții 
noastre economice, științifice, 
culturale și obștești au ținut 
conferințe consacrate marilor o- 
biective ale septenalului, construc
ției desfășurate a comunismului 
în U.R.S.S. Au fost invitați în 
țara noastră cunoscuți inovatori, 
fruntași în producție, personali
tăți ale științei, artei și culturii 
din U.R.S.S. și s-au organizat 
schimburi de experiență în do
meniile cele mai variate.

In ultimul timp au fost folo
site o serie de forme noi, care 
au avut un răsunet deosebit în 
rîndurile maselor celor mai 
largi, ca de exemplu „Serbările 
prieteniei“, organizate pe co
mune sau pe regiune. Printre 
formele noi se numără și con
cursurile populare „Ce știți 
despre U.R.S.S. ?“ avînd ca pre
mii un număr de călătorii tu
ristice în U.R.S.S. La concursul 
„Croaziera prieteniei“ din 1958 
au participat 100.000 concurenți 
iar la concursul „De 1 Mai la 
Moscova“ numărul participanți- 
lor s-a ridicat la aproape 400.000 
de oameni ai muncii. Peste 2.000 
de turiști romîni — muncitori, 
țărani, ingineri și tehnicieni, oa
meni de cultură etc. din toate 
colțurile țării — au călătorit în 
U.R.S.S. cu cele șase „Trenuri 
ale prieteniei“ organizate în acest 
an. Au fost organizate schimburi 
de delegații ale unor orașe din 
R.P.R. și U.R.S.S. Prin varie
tatea manifestărilor ce au loc 
cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, ca și prin parti
ciparea largă a maselor, această 
sărbătoare constituie în fiecare 
an expresia celor mai înalte sen
timente de dragoste și. prietenie 
dintre poporul nostru și poporul 
sovietic .

O contribuție prețioasă la cu
noașterea țării sovietice a consti
tuit organizarea decadelor con
sacrate republicilor unionale so
vietice. Un centru important 
al activității cultural-politice de 
masă îl constituie Casele Prie-

științifice,

creațiile dramaturgilor 
și filmele sovietice. Tur- 
vizitele personalităților 
sovietice sînt socotite de 
romînesc ca mari eveni-

teniei Romîno-Sovietice din Ca
pitală, din orașele Iași, Timișoa
ra, Stalin, Constanța și Oradea. 
O activitate rodnică desfășoară 
de asemenea revista „Veac Nou", 
Biblioteca Centrală A.R.L.U.S. și 
Institutul Romîno-Sovietic de 
pe lingă Academia Republicii 
Populare Romîne. S-au obținut 
rezultate bune în organizarea, 
pentru numeroși doritori, a în- 
vățămîntului popular de limba 
rusă. In cei 15 ani care au tre
cut de la eliberare au fost tipă
rite în tiraje mau numeroase 
cărți din literatura rusă și sovie
tică, dintre care în ultimii 4 ani 
„Cartea Rusă“ a editat 420 de 
titluri de cărți. Apropiate și 
dragi sînt spectatorilor din țara 
noastră 
sovietici 
neele și 
artistice 
publicul 
mente culturale.

In intensificarea continuă a 
schimburilor culturale romîno- 
sovietice un rol de seamă îl are 
acordul cu privire la colaborarea 
culturală dintre R.P.R. și 
U.R.S.S., semnat la 7 aprilie 
1956, precum și planurile anuale 
de colaborare culturală.

Sentimentele de prietenie pe 
care poporul sovietic le nutrește 
față de poporul romîn își gă
sesc expresia în ' interesul fier
binte pe care-1 manifestă pentru 
realizările oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, 
pentru cultura și arta romî- 
nească. Organizațiile obștești so
vietice desfășoară o activitate 
tot mai largă de informare a 
oamenilor sovietici despre viața 
și realizările poporului romîn.

Vorbitorul s-a referit ia nu
meroasele manifestări artistice 
rominești din U.R.S.S. printre 
care expoziția „Romînia pe 
drumul socialismului" organiza
tă anul acesta la Moscova și 
care s-au bucurat de o caldă 
primire din partea oamenilor so
vietici.

O expresie a interesului opi
niei publice sovietice față de țara 
și poporul nostru sint Decadele 
și Zilele culturii rominești or
ganizate în ultimii ani în mai 
multe republici unionale. Citito
rii sovietici manifestă un interes 
tot mai viu pentru literatura ro- 
mineasca. In ultimii 12 ani, în 
U.R.S.S. au fost tipărite 149 de 
titluri cu un tiraj total de 
7.900.000 exemplare. Mihail Sa- 
doveanu este citit in 20 de limbi 
ale popoarelor U.R.S.S. O sursă 
importantă de informare a oa
menilor sovietici despre viața și 
realizările poporului nostru este 
revista „Narodnaia Ruminia“ 
care se difuzează în întreaga 
Uniune Sovietică într-un tiraj 
lunar de 100.000 exemplare.

O contribuție însemnată la 
tot mai buna cunoaștere recipro
că aduc schimburile turistice 
romîno-sovietice. Atit Asociația 
de Prietenie Sovieto-Romina din 
Moscova, cît și filialele ei des
fășoară a rodnică activitate de 
răspindire a cunoștințelor despre 
Republica Populară Romină.

in numele Congresului nostru, 
exprim de aici cele mai vii 
mulțumiri conducerii și tuturor 
membrilor Asociației de Priete
nie Sovieto-Romîne din U.R.S.S. 
și altor organizații obștești din 
U.R.S.S. pentru rodnica lor acti
vitate. Exprimăm de asemenea 
calde mulțumiri Uniunii Asocia
țiilor de Prietenie și Legături 
Culturale cu Țările. Străine pen
tru sprijinul pe care l-a acordat 
activității Asociației noastre.

Arătînd în continuare că Con
gresul A.R.L.U.S. a fost pre
cedat de adunări ale Consiliilor 
regionale, în cadrul cărora a 
fost analizată activitatea desfă
șurată în ultima perioadă, vorbi
torul a subliniat că în centrul 
muncii A.R.L.U.S.-ului trebuie sa 
stea preocuparea pentru continua 
întărire a prieteniei între poporul 
romîn și poporul sovietic, popu
larizarea realizărilor p'oporului 
sovietic în toate domeniile de 
activitate, a luptei sale pentru 
îndeplinirea sarcinilor mărețului 
plan septenal, a realizărilor ști
inței și tehnicii sovietice, care 
ocupă în mod necontestat primul 
loc în lume, a inițiativelor Uni
unii Sovietice și a celorlalte țări 
ale lagărului socialist îndreptate 
spre destinderea încordării in
ternaționale și întărirea păcii 
între popoare.

Nu încape îndoială că organi
zațiile A.R.L.U.S. de la orașe și 
sate vor ști să ridice activitatea 
noastră la un nivel din ce în ce 
mai înalt.

După ce a arătat grandioasele 
obiective ale planului septenal 
al U.R.S.S. și a subliniat că sub 
conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice în frunte cu 
Comitetul său Central leninist, 
popoarele sovietice dau viață cu 
succes hotărîrilor Congresului 
al XXI-lea al P.G.U.S., vorbito
rul a spus: exemplul Uniunii 
Sovietice arată convingător că 
socialismul schimbă radical soar
ta omului pe pămînt, transfor- 
mîndu-1 într-un om cu adevărat 
liber, stăpîn pe soarta sa,, asi- 
gurînd satisfacerea tot mai de
plină a cerințelor sale la un înalț 
nivel de civilizație materială și 
spirituală, oferindu-i cele mai 
largi posibilități de instruire și 
odihnă, condiții pentru dezvolta
rea multilaterală a personalității 
lui, a tuturor aptitudinilor sale 
creatoare.

Subliniind că epocalele succe
se ale Uniunii Sovietice în ex- 
plorarea spațiului cosmic con
stituie o strălucită ilustrare a 
superiorității sistemului 
list, vorbitorul a spus:

socia-
JIOI, .v.unv.u. „ . ideile
nemuritoare ale Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, ale 
genialului Lenin, luminează 
grandioasele transformări revo
luționare pe care le trăiește ome-

I

se desfășoa- 
cînd datorită

nirea. Sub steagul acestor idei, 
popoarele mai multor țări din 
Europa și Asia în frunte cu cla
sa muncitoare au răsturnat prin- 
tr-o luptă eroică dominația ex
ploatatorilor, instaurînd puterea 
populară. De la Pacific și pînă 
la Elba, sub același steag birui
tor al ideilor lui Marx, Engels și 
Lenin, aproape un miliard de 
oameni construiesc cu succes 
orinduirea nouă, uniți în marea 
familie frățească a 
cialist, în frunte cu 
vietică.

Congresul nostru 
ră într-un moment 
luptei neobosite a Uniunii Sovie
tice și a tuturor țărilor socialiste, 
a mișcării mondiale pentru pace 
au apărut semnele unui început 
de înseninare a atmosferei inter
naționale, iar principiile coexis
tenței pașnice se afirmă cu o tot 
mai mare forță. De o mare în
semnătate pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru 
consolidarea păcii, pentru asigu
rarea securității popoarelor sînt 
rezultatele vizitei în S.U.A. a 
tovarășului N. S. Hrușciov și 
propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

Poporul romîn, care muncește 
cu avînt pentru construirea so
cialismului, aduce o contribuție 
activă la munca instaurării unei 
păci durabile în întreaga lume. 
Conștienți de măreția cauzei 
noastre nobile, vom munci cu 
dragoste și entuziasm sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn pentru înflorirea patriei 
noastre scumpe, Republica Popu
lară Romînă, pentru victoria so
cialismului, pentru apărarea pă
cii, pentru întărirea continuă a 
prieteniei romîno-sovietice.

Trăiască marele popor sovie
tic, constructorul comunismului I

Trăiască poporul romîn, i 
structor al socialismului 
scumpa noastră patrie I

Trăiască în veci prietenia 
mîno-sovietică I

I

lagărului so- 
Uniunea So-

con- 
în

ro-

In ședința de' după-amiază. lu
crările au continuat sub preșe
dinția tov. Maria Rosetli, care a 
dat citire unei scrisori adresate 
congresului de acad. Tudor Ar- 
ghezi, prin care el își exprimă 
regretul de a nu putea participa 
la congres. tn scrisoare acad. 
Tudor Arghezi scrie printre alte
le : „Pentru intîia oară, acum în 
istoria relațiilor de la stat la stat 
se aude cuvîntul prietenie. Uni
unea Sovietică a introdus în po
litica internațională prietenia. 
Statelor mari, dar boierești, nu 
le plăcea prietenia cu popoare
le mici care umblau cu picioa
rele goale și în opinci prin bu
ruieni. Uniunea Sovietică e statul 
cel mai mare de pe continent. El 
i-a dat poporului nostru priete
nia lui, o prietenie pe totdea
una“.

Au continuat apoi discuțiile a- 
supra dării de seamă prezentate 
în ședința de dimineață .

Au luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Prisnea, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii, Eroul Muncii Socialiste Ni- 
colae Hudițeanu, președintele 
gospodăriei agricole colective 
„Filimon Sîrbu“, regiunea Con
stanța, Ion Dumitrescu, prim- 
secretar al Uniunii Compozitori
lor, acad. Gfigore Benetato, Va- 
sile Obradov, delegat din regiu
nea Timișoara, acad. Duiliu Mar- 
cu, președintele Uniunii Arhitec- 
ților, Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., Ștefan Pataki, 
secretar al Consiliului A.R.L.U,S. 
al Regiunii Autonome Maghiare, 
scriitorul Demostene Botez, E- 
roul Muncii Socialiste Ștefan 
Tripșa, oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara, pictorul 
Corneliu Baba și acad. Ștefan 
Milcu. Poetul Eugen Frunză a 
recitat din versurile sale închi
nate prieteniei poporului nostru 
cu marele popor sovietic.

Lucrările congresului continuă. 
(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

pundă direct de calificarea noilor 
veniți în întreprindere ; sînt con
trolați, periodic, cum își îndepli
nesc această sarcină.

„Iar la noi, la „Colorom“ — 
spune tov. Spînu Gheorghe—pen
tru practica ucenicilor răspund 
pe linie de organizație U.T.M. 
unii ingineri tineri. Ei se ocupă 
îndeaproape de organizarea pro
cesului de însușire practică a 
meseriei urmărind evoluția uce
nicilor“.

Toate acestea sînt bune. Ele 
fac ca pe linia însușirii practice 
a meseriei să se obțină succese. 
In consfătuire s-au scos însă la 
iveală și lipsurile legate de prac
tica în ] 
spuse cu 
înlăturate

Intrînd 
ca elevii 
partizați 
producție 
tea să lucreze la mașini decit a- 
tunci cînd muncitorii respectivi 
fac pauză. Este de asemenea 
dăunător procesului de practică 
faptul că elevii sînt lăsați să lu
creze fa aceeași operație luni de 
zile. Lucrurile acestea — s-a a- 
rătat în consfătuire — se petrec 
mai des la Fabrica de scule Riș- 
nov. Directorul acestei fabrici —

producție. Ele au fost 
mult curaj pentru a fi

> grabnic.
în fabrică se întîmplă 
școlii profesionale, re- 
pe lingă muncitori, în 
să nu aibă posibiiita-

Salutul conducătorului 
delegației sovietice, 

E. I. Afanasenko

Apelul Sovietului
Suprem al U.R.S.S. 

adresat parlamentelor 
tuturor țărilor lumii

prieteni, 
în numele

Dragi tovarăși și
Permiteți-mi ca 

conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-romînă și în numele de
legației noastre să salut din toa
tă inima pe participanții la cel 
de-al V-lea Congres A.R.L.U.S. 

rodnice

Asoeia-

de 
din 

toată

Lagărul socialist 
nezdruncinat 
o influență 

destinelor o-

și să vă urez mari și 
succese în muncă.

îngăduiți-mi să salut în mod 
deosebit pe președintele 
ției romîne pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică, 
academicianul C. I. Parhon, 
mare și sincer prieten al Uni
unii Sovietice, să-l felicit cu pri
lejul primirii înaltei distincții 
sovietice — Ordinul Lenin — și 
să-i urez din tot sufletul multă 
sănătate și activitate rodnică con
tinuă pentru întărirea prieteniei 
și colaborării culturale romîno- 
sovietice.

Congresul A.R.L.U.S. are loc 
într-o perioadă excepțional 
importantă și interesantă 
viața lumii întregi, cînd 
omenirea progresistă aprobă re
zultatele vizitei istorice a tova
rășului N. S. Hrușciov în Statele 
Unite ale Americii, vizită care a 
sădit în inimile tuturor popoare
lor de pe glob speranța reală în 
menținerea păcii și care a pus 
bazele slăbirii încordării inter
naționale și ale lichidării „răz
boiului rece”

Etapa istorică actuală de dez
voltare a omenirii este marcată 
de mereu noi succese remarcabi
le ale țărilor comunității socia
liste care construiesc cu încrede
re o viață nouă sub conducerea 
partidelor lor comuniste și 
muncitorești. în cuvîntarca rosti
tă la recepția festivă de la Pekin 
în cinstea celei de-a X-a aniver
sări a Republicii Populare Chi
neze, N. S. Hrușciov a arătat a- 
cest lucru în mod cît se poate 
de plastic : „Noul sistem mon
dial pășește cu încredere înainte, 
se dezvoltă în ritm rapid, acumu
lează forțe ca o plantă sănătoasă 
în timpul primăverii. După cum 
un copac puternic care a prins 
rădăcini adinei nu se teme nici 
de vînt și nici de secetă, tot ast
fel nici noua lume socialistă nu 
se teme de nici un fel de furtuni 
și intemperii.
a devenit o forță de 
care exercită acum 
hotărîtoare asupra 
menirii“.

Și cu cît forțele 
cialist cresc mai mult, cu atît 
mai mari sînt posibilitățile sale 
pentru apărarea cu succes a 
cauzei păcii pe pămînt.

Minunatele succese ale țărilor 
lagărului socialist arată în mod 
grăitor cît de nemărginite sînt 
orizonturile care se deschid în 
fața popoarelor ce se călăuzesc 
după învățătura nemuritoare a 
marxism-leninismului.

Vorbitorul a arătat pe larg re
marcabilele succese obținute de 
oamenii sovietici, sub conducerea 
P.C.U.S., în realizarea hotărîrilor 
celui de-al XXI-lea Congres al 
partidului.

împreună cu noi, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a guvernului democrat- 
popular, a spus în continuare 
vorbitorul, construiește cu succes 
viața sa nouă și poporul romîn. 
Poporul romîn, stăpînul vieții 
sale, a obținut succese uriașe în 
construcția socialistă.

După ce a subliniat creșterea 
neîntreruptă a producției in
dustriale și agricole obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului, vorbitorul a arătat că 
această creștere duce implicit la 
îmbunătățirea traiului tuturor 
oamenilor muncii și creează o 
bază trainică pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale a 
țării.

Poporul sovietic urmărește cu 
multă atenție aceste succese mi
nunate și ele îl bucură în mod 
sincer.

Referindu-se apoi la prietenia

lagărului so-

Pentru o bună practică 
în producție

prezent în consfătuire — a pro
mis să îndrepte situația și ca 
primă măsură să ceară noi ma
șini ministerului de resort, cu 
ajutorul cărora să îmbunătățeas
că condițiile de practică ale uce
nicilor. Pe lingă aceste chestiuni 
de ordin administrativ, este evi
dent că și organizația U.T.M. 
din fabrică are mare vină. 6um 
a putut să treacă nepăsătoare pe 
lingă faptul că ucenicii în timpul 
acordat practicii pierd vremea 
sau își însușesc unilateral pro
blemele viitoarei lor munci ?

Se mai întîmplă, și acesta 
este un lucru grav — s-a ară
tat de asemenea în consfătuire— 
ca unii ucenici să fie folosiți la 
munci 
Școlii 
ții din Săcele au fost folosiți pe 
unele 
muncind la săparea șanțurilor 
sau căratul pietrelor. Ce pot în
văța elevii din această situație, 
în legătură cu meseria aleasă de 
zidar, dulgher, mozaicar etc. ? 
Cum a putut organizația U.T.M. 
din școală să tolereze astfel de 
lucruri ?

Astfel de întrebări au răsunat 
în consfătuire cerînd răspunsuri 
imediate: înlăturarea definitivă a 
acestor situații. Vrem să devenim 
muncitori calificați și pentru a- 
ceasta trebuie să facem o practică 

necorespunzătoare. Elevii 
profesionale de construe-

șantiere drept salahori.

trainică, de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și poporul sovie
tic, vorbitorul a spus : Această 
prietenie se întemeiază pe prin
cipiul leninist de nezdruncinat al 
internaționalismului proletar, pe 
respectul și ajutorul reciproc al 
țărilor noastre, pe principiul 
egalității depline în drepturi. Pe 
noi ne leagă de poporul romîn, 
ca și de popoarele celorlalte țări 
socialiste, comunitatea intereselor 
și țelurilor finale, unitatea ideo
logiei.

Oamenii sovietici dau o înaltă 
prețuire marelui rol pe care l-a 
jucat în întărirea relațiilor noa
stre de prietenie crearea în urmă 
cu 25 de ani, din inițiativa Par
tidului Comunist din Romînia, a 
Asociației „Amicii U.R.S.S.”.

O mare importanță pentru în
tărirea relațiilor noastre de prie
tenie are activitatea desfășurată 
de Asociația romînă pentru le
găturile de prietenie cu Uniunea 
Sovietică, A.R.L.U.S., întemeiată 
în noiembrie 1944, curînd după 
eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist.

în urina activității multilatera
le a A.R.L.U.S., căreia îi acordă 
un sprijin uriaș în muncă Comi
tetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, muncitorii, țără
nimea muncitoare și intelectuali
tatea din Romînia au căpătat 
posibilitatea de a cunoaște pe 
larg viața poporului sovietic, 
realizările lui în construirea so
cietății comuniste.

Ca o expresie a prieteniei lot 
mai strînse dintre poporul sovie
tic și poporul romîn, ca o conse
cință logică pentru satisfacerea 
interesului din ce în ce mai mare 
față de viața și munca poporului 
dv., în luna mai 1958' a luat 
ființă în Uniunea Sovietică Aso
ciația de prietenie sovieto-romî
nă. Asociația are un mare nursăr 

membri colectivi printre care 
numără : Prezidiul Academiei 

de Științe a U.R.S.S., Academia 
de științe medicale a U.R.S.S., 
Uniunea regională din Moscova 
a pictorilor, Uzina de stat de 
rulmenți nr. 1 din Moscova, Uzi
na pentru construcții de mașini 
grele din Ural (Sverdlovsk), 
sovhozul „Gorki-II“ din raionul 
Kunțevo, regiunea Moscova, col
hozul „Lenin“ din raionul Ti
raspol, și mulți alții.

Asociația contribuie la cunoaș
terea de către masele largi ale 
poporului sovietic a succeselor 
și realizărilor dobîndite de po
porul romîn în toate domeniile 
construcției socialiste, a istoriei 
și culturii sale naționale, a luptei 
poporului romîn frate pentru 
apărarea păcii.

După ce a 
de prietenie 
treține prin 
strînse relații 
contact permanent eu Consiliul 
General A.R.L.U.S. și face cu a- 
cesta schimb de experiență, vor
bitorul a enumărat formele mul
tiple de manifestări, organizate, 
de asociație.

De o uriașă importanță pen
tru întărirea legăturilor de prie
tenie dintre țările noastre este 
contactul personal prietenesc 
dintre conducătorii de stat și de 
partid ai Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romîne. A- 
vem cu toții în memorie acele 
cîteva zile recente cînd la invi
tația C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Miniștri și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., Ni
kita Sergheevici Hrușciov s-a 
odihnit în țara dv.

în încheiere dați-mi voie să-mi 
exprim convingerea că lucrările 
Congresului al V-lea al Asocia
ției A.R.L.U.S. vor sluji 
și adîncirii continue a 
lor de prietenie dintre 
le Romîniei și Uniunii 
și vor contribui la cauza păcii în 
lumea întreagă.

de
se

arătat că Asociația 
sovieto-romînă în- 

toate mijloacele 
prietenești și un

întăririi 
legături- 
popoare- 
Sovietice

corespunzătoare în producție — 
au spus tinerii vorbitori. Și pen
tru ca astfel de probleme care 
frînează activitatea practicii să 
nu mai existe, consfătuirea a 
hotărît printre multe alte lucruri 
legate de învățătură și educație, 
măsuri privind practica în pro
ducție.

— Comitetele organizațiilor 
UT.M. în colaborare cu condu
cerile școlilor vor controla felul 
cum sînt repartizați elevii pe 
lingă maiștri și muncitori, felul 
cum ucenicii își însușesc mese
ria. Acolo unde se vor constata 
unele lipsuri se va cere sprijinul 
organizației de partid în vederea 
înlăturării lor cît mai grabnice.

— Organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderile care patronea 
ză școlile vor colabora în mod 
activ cu organizațiile U.Ì.M. din 
școli. în adunările generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din întreprinderi se va analiza 
felul cum utemiștii care răspund 
direct de calificarea ucenicilor în 
orele de practică, se ocupă de a- 
ceștia pentru a le împărtăși me
seria

— Organizațiile U.T.M. din 
școli în colaborare cu cele din în. 
treprinderi vor organiza întîl- 
niri cu muncitori fruntași în 
producție, inovatori și raționali- 
zatori, care . să vorbească elevi-

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite : Sesiunea Sovietu
lui Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste a adresat 
un Apel parlamentelor tuturor țărilor lumii.

Evoluția relațiilor internaționale, se arată în Apel, a intrat in
tr-un stadiu de deosebită răspundere. Secolul atomului, al electronicii 
și al cuceririi Cosmosului a deschis perspective mărețe, de nebănuit 
dezvoltării științei și tehnicii. Totodată însă, omenirea s-a aflat în 
fața pericolului real al folosirii acestor mari descoperiri în scopul 
exterminării oamenilor și distrugerii valorilor materiale.

Cursa înarmărilor îndreaptă omenirea spre prăpastia unui nou 
război.

Care este ieșirea î Cum să se pună capăt situației create, cum 
să se asigure oamenilor o viață liniștită, pașnică ?

Există un mijloc sigur, hotărîtor, de excludere a posibilității 
dezlănțuirii războiului. Acest mijloc este dezarmarea generală și to
tală a statelor.

Dezarmarea generală și totală situează toate statele pe poziții 
identice. Ea nu va aduce prejudicii nici uneia dintre țări, dimpotrivă 
ea va asigura securitatea tuturor popoarelor.

Dezarmarea gmerală și totală, arată Apelul în continuare, va 
deschide o etapă cu adevărat nouă în istoria relațiilor internaționale. 
Coexistența pașnică a statelor cu sisteme social economice diferite va 
fi trainic asigurată.

Vor fi eliberate uriașe mijloace materiale și financiare care astăzi 
sînt folosite pentru înarmare.

Dezarmarea generală și totală va deschide o pagină nouă în isto
ria dezvoltării țărilor slab dezvoltate din punct de vedere economic. 
Ea va accelera procesul de lichidare a înapoierii de veacuri a țărilor 
slab dezvoltate și coloniale scoțind la iveală o nouă sursă de mijloa
ce pentru ajutorarea economică a acestora.

Soluția problemei dezarmării se află in miinile oamenilor. Omul a 
creat o armă distrugătoare. El poate și trebuia să o nimicească !

Perspectivele soluționării acestei probleme — cea mai urgentă a 
contemporaneității — sînt cu atit mai favorabile cu cit în ultimul 
timp in evoluția relațiilor internaționale au avut loc schimbări spre 
mai bine. înțelegerea faptului că continuarea cursei înarmărilor este 
absurdă și periculoasă pătrunde în conștiința unor pături tot mai 
largi ale populației, a membrilor parlamentelor, reprezentanților 
vieții publice și de stat. Pretutindeni se intensifică năzuințele de a 
se pune capă) „războiului rece“, de a se soluționa problemele inter
naționale litigioase fără folosirea forței, pe baza tratativelor și acor
durilor.

Un rol de seamă în destinderea încordării internaționale l-a avut 
vizita președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, în Statele Unite ale Americii și întrevederile sale cu președintele 
D. Eisenhower.

In fața omenirii se deschide posibilitatea reală de a orienta evo
luția relațiilor internaționale pe o cale nouă: să se pună cșpăt 
cursei înarmărilor, să se obțină ca metoda tratativelor să fie unica 
metodă de soluționare a problemelor internaționale.

Totul depinde în prezent de voința și perseverența popoarelor. O 
răspundere deosebită revine în această problemă parlamentelor, gu
vernelor și oamenilor de stat. Popoarele, alegătorii așteaptă ca par
lamentele să-și spună cuvîntul.

Există căi reale pentru soluționarea problemei dezarmării gene
rale și totale. Ele sînt arătate în propunerile guvernului sovietic pre
zentate spre examinare Organizației Națiunilor Unite. în prezent 
depinde direct de guvernele și parlamentele celorlalte țări, în primul 
rînd ale celor mai mari state, de buna lor credință și dorință, dacă 
va înceta producția uneltelor morții și ale distrugerii și vor fi nimi
cite stocurile de arme acumulate, dacă omenirea va merge pe calea 
războiului distrugător sau va porni pe calea dezvoltării pașnice.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., guvernul Uniunii Sovietice, îndepli
nind voința poporului sovietic, vor face tot ce depinde de ele pentru 
soluționarea problemei dezarmării și transformării slăbirii încordării 
internaționale, realizate pînă în prezent, într-o pace trainică.

Sovietul Suprem a! U.R.S.S., aprobînd întrutotul inițiativa de pace 
a guvernului sovietic, care a prezentat spre examinare Organizației 
Națiunilor Unite programul de dezarmare generală și totală, își ex
primă încrederea că inițiativa nobilă a guvernului sovietic va găsi 
înțelegere și sprijin în rîndul parlamentelor și guvernelor celorlalte 
țări

Sovietul Suprem al U.R.S.S. speră, se spune in încheierea Apelu
lui, că parlamentele și membrii parlamentelor din toate țările vor 
face tot ce le va sta în putință pentru a izbăvi popoarele de îngrozi
torul flagel — cursa înarmărilor —pentru a obține dezarmarea și a 
deschide întregii omeniri calea spre o pace veșnică.

Vizita acad. Atanase Joja 
în Grecia

ATENA 31. — Corespondență 
specială: Vizita în Grecia a acad. 
Atanase Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ți mi
nistru al învățămîntului și Cul
turii al R.P.R., ca invitat al 
Academiei de Științe din Atena, 
prilejuiește o întărire a legătu
rilor de prietenie între popoarele 
romîn și grec.

întrunindu-se în adunare ex
traordinară, Academia de Științe 
din Atena a ascultat conferința 
acad. Atanase Joja despre „Pre
zența lui Aristotel în logica mo
dernă“

în sala mare de ședințe a a- 
cademiei, împodobită cu drapele 
de stat ale R.P. Romîne și Gre
ciei, se aflau: Spiros Melas, pre
ședintele Academiei; prof. Anas- 
tase Orlandos, secretar general 
al Academiei; cunoscutul astro
nom Xanthakis și ceilalți mem
bri ai Senatului. Erau de aseme
nea de față, printre alții, depu
tății Iliu Kițikis, Spiros Merku- 
ris, Zakas Siliopulos, reprezen
tanți ai ministerelor de Externe 
și Educației; oameni de cultură; 
Sofocles Venizelos, președinte a]

lor despre activitatea desfășu
rată în procesul de producție și 
munca lor creatoare.

— Pentru însușirea tehnicii 
înaintate comitetele U.T.M., ce
rînd sprijinul cadrelor didactice, 
vor organiza cercuri științifice în 
fiecare școală, în care să se 
țină conferințe și expuneri pe 
diferite teme

„Iar noi muncitorii — a spus 
strungarul Savu Victor — ne 
angajăm să-i ajutăm și mai mult 
pe ucenici. Partidul ne 
țează acești tineri ca pe 
pii pe care trebuie să-i 
Atenția noastră asupra 
buie să fie pe două

meredic) 
niște co- 
creștem. 
lor tre- 

, planuri:
profesional și educativ. Să le 
arătăm cum funcționează mași 
na, să Ie vorbim despre protec
ția muncii, să-i învățăm cum 
să-și ascută singuri cuțitele : 
să-i ajutăm totodată să înțelea
gă viața, să devină oameni cin
stiți și demni, să fie combativi 
și intransigenți cu ei înșiși și cu 
cei din jur. fntr un cuvînt. să-i 
ajutăm cu toată dragostea să de
vină atlevărați muncitori. Acești 
ucenici sînt schimbul de mîine. 
cei care vor veni să se alăture 
puternicei noastre clase munci 
toare care luptă în fruntea tu
turor oamenilor muncii pentru 
construirea socialismului.

Partidului liberal grec; Evelpi- 
dis și Maccas, foști miniștri, ge
neralul L. Spais, fost ministru, 
președintele Ligii de prietenie 
greco-romînă, ambasadorul R. P. 
Romîne, Ion Drînceanu și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Ședința a fost deschisă de pre
ședintele Academiei, Spiros Me
las, care prezentînd pe înaltul 
oaspete .romîn, a spus printre al
tele : Eminentul confrate a avut 
bunăvoința de a accepta invita
ția Academiei noastre, inspirată 
din dorința de a dezvolta rela
țiile culturale între oamenii de 
știință și artă independent de 
orice deosebire de regim politic. 
Sîntem ferm convinși că aceasta 
corespunde întrutotul marii coti
turi istorice a umanității ca
racterizat prin imensele descope
riri ale științei și tehnicii. Bucu
ria noastră de a primi pe exce
lența sa dl. Atanase Joja este cu 
atît mai mare cu cît e vorba de 
un savant al poporului ro
mîn, popor care de-a lungul se
colelor nu numai că n-a fost 
ostil Greciei, dar întotdeauna 
unul dintre prietenii săi cei mai 
apropiați.

Președintele academiei a dat 
apoi cuvîntul acad. Atanase Joja, 
care a conferențiat despre „Pre
zența lui Aristotel în logica mo
dernă“.

La sfîrșitul expunerii sale, 
acad. Atanase Joja a fost înde
lung aplaudat de asistență.

Sîmbătă dimineața „acad. Ata
nase Joja. însoțit de ambasadorul 
R.P. Romîne în Grecia. Ion 
Drînceanu, a făcut o vizită d-lui 
Constantin Tsatsos, ministru la 
Președinția guvernului grec.

Cu acest prilej s-au discutat 
probleme cu caracter cultural 
interesînd cele două țări.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

★
ATENA 31 Corespondentă 

specială : La 31 octombrie, am
basadorul R. P. Romîne în Gre
cia. Ion Drînceanu, a organi
zat în cinstea tov. Atanase 
Joja o reuniune la restaurantul 
„Astoria".

In timpul reuniunii, au avut 
referitoare la 
și culturale 
țări Reuniu- 
într-o atmos-

loe discuții amicale 
relațiile științifice 
dintre cele două 
nea s-a desfășurat 
feră cordială.

*
Președintele Academiei de 

Științe din Atena, Spiros Me- 
las. a oferit sîmbătă seara un 
dineu în onoarea acad. Atanase 
Joja.

Cu acest prilej, acad Anas- 
tase Orlandos. secretarul gene
ral al Academiei, și acad. A* 
tanase Joja au rostit cuvîntări,
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LUCRĂRILE SESIUNII SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S

Guvernul sovietic face totul pentru a descliide
calea luminoasă a păcii în întreaga lume

Raportul prezentat de N. S. HRUȘCIOV
la situația internațională și la politica externă a

cu privire
Uniunii Sovietice

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite: La ora 10, în 
Marele Palat al Kremlinului s-au întrunit deputății celor două 
Camere — Sovietul Uniunii și Sovietului Naționalităților.

In balcoane și în loji se aflau numeroși oaspeți, diplomați 
străini, ziariști sovietici și străini.

Deputății l.au întimpinat cu aplauze prelungite pe N. S. Hruș. 
ciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a pre
zentat raportul cu privire la situația internațională și la politica 
externă a Uniunii Sovietice.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite:

în raportul său cu privire Ia 
situația internațională și politica 
externă a Uniunii Sovietice, pre
zentat la 31 octombrie la cea 
de-a 111-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care se des
fășoară la Kremlin, N. S. Hruș
ciov a snbliniat cu satisfacție că 
datorită eforturilor depuse de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, precum și de toa
te forțele iubitoare de pace, ulti
ma perioadă s-a caracterizat 
printr-o îmbunătățire vizibilă a 
situației internaționale.

Principalul, a declarat el, con
stă în faptul că încordarea în re
lațiile dintre state a slăbit con-

siderabil, iar perspectivele de în
tărire a păcii în întreaga lume 
au devenit mai favorabile.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în prezent în Occident începe să 
predomine o apreciere mai lucidă 
a situației, o înțelegere mai rea
listă a raportului de forțe care 
s-a creat pe arena internaționa
lă. Un asemenea mod de a în
țelege lucrurile duce în mod ine
vitabil la concluzia că calculele 
cu privire la folosirea forței mi
litare împotriva lumii socialiste 
trebuie să fie date la arhivă. 
Viața însăși reclamă ca statele 
cu orînduiri sociale diferite să 
știe să trăiască împreună pe pla
neta noastră, să coexiste pașnic.

în Algeria 
întregului 
rol important în reglementarea 
problemei algeriene. Ele vor a- 
vea acest rol dacă nu vor rănii- 
ne simple declarații, dacă vor 
fi întărite de măsuri reale care, 
ținînd seama de drepturile 
populației algeriene la o dezvol
tare liberă și independentă, ar 
asigura totodată punerea de a- 
cord a intereselor reciproce ale 
părților.

Nu este greu de constatat că 
reglementarea pașnică a proble
mei algeriene ar contribui la ri
dicarea- prestigiului internațio
nal al Franței și a rolului ei 
de mare putere.

a unuj referendum al 
popor, pot avea un

Reglementarea problemelor ne
rezolvate constituie calea spre 
îmbunătățirea continuă a situa
ției internaționale, a constatat 
N. S. Hrușciov. Noi am reușit 
să realizăm o anumită îmbună
tățire a atmosferei internațio
nale în ansamblu și să deschi
dem calea tratativelor. Acum in
trăm in faza unor astfel de 
tative. 
pentru 
gheața 
obține 
rabilă

In mod concret, 
seamnă în primul rînd a rezolva, 
în sfirșit, problemele dezarmării, 
a pune capăt cursei înarmărilor.

tra- 
Mai este mult de făcut 
a topi așa cum trebuie 

„războiului rece“ și a 
o îmbunătățire conside- 
a relațiilor dintre state, 

aceasta în.

pașnicăCoexistența 
un imperativ al vieții

Subliniind că coexistența paș
nică este un imperativ al vieții, 
N. S. Hrușciov a spus: PRIN 
POLITICA LOR IUBITOARE 
DE PACE UNIUNEA SOVIE
TICA Șl TOATE TARILE SO
CIALISTE AU DESCHIS IN 
FAȚA OMENIRII CALEA EVO
LUȚIEI SOCIETĂȚII FARA 
RĂZBOAIE, PE BAZELE CO
LABORĂRII PAȘNICE.

In prezent nu se pune proble
ma daca coexistența pașnică tre
buie sau nu trebuie să existe — 
ea există și va exista, dacă nu 
vrem nebunia unui război mon
dial în care ar fi folosite arme 
nucleare și rachetă. Fondul ches
tiunii constă în a coexista pe o 
bază rezonabilă.

Principiul coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale di
ferite, a declarat N. S. Hrușciov, 
înseamnă neatnestesc în treburile 
interne, necesitatea concesiilor 
reciproce, a compromisurilor, 
sau, dacă doriți, acomodări de 
ambele părți — in domeniul 
relațiilor internaționale — in 
rezolvarea problemelor practice 
urgente in interesul menținerii 
și întăririi păcii.

Cum se aplică aceasta la con
dițiile actuale?

Să luăm bunăoară problema 
dezarmării. Guvernul sovietic a 
prezentat propunerea cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală. Socotim că înfăptuirea 
acestei propuneri va asigura 
pacea pentru toate popoarele. 
Sîntem însă dispuși să exami
năm și alte propuneri pentru a 
se ajunge la soluții reciproc ac
ceptabile ale problemei dezar
mării.

Pe de 
pitaliste 
Se știe, 
cunoscut statul nostru sovietic, 
iar apoi și majoritatea altor 
țări socialiste, deși cercurile gu
vernante capitaliste sint adver
sare ale socialismului. Ele ati 
relații diplomatice cu țările so
cialiste, poartă tratative cu ele, 
participă și discută împreună cu 
ele problemele internaționale în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Și acestea sînt, desigur, con
cesii sau. dacă vreți, o acomo
dare din partea statelor capita
liste care sînt nevoite să țină 
seamă de faptul real ai existen
ței și dezvoltării țărilor siste
mului mondial socialist.

Nu trebuie însă să confundăm 
concesiile reciproce în interesul 
coexistenței pașnice a statelor 
cu concesiile în ceea 
privește principiile, in 
ce privește natura însăși a 
duirii noastre socialiste, a 
logiei noastre. Aici nici nu 
te fi măcar vorba de concesii 
sau de adaptare.

Sîntem siguri de forța adevă
rului nostru, a subliniat 
Hrușciov, noi purtăm sus 
monstrăm în fața lumii 
acest adevăr socialist, superiori
tatea socialismului.

N.S. Hrușciov a calificat ca 
o denaturare a esenței marxism- 
leninismului afirmațiile unor 
sonalități burgheze care se 
nunță împotriva coexistenței 
ni/e și pretind că Uniunea 
vietică ar formula lozinca coexis
tenței pașnice numai ca o lozin
că provizorie, din considerente 
tactice, deoarece marxism leninis
mul, pretind ei, ar porni de fapt 
de la teza necesității războiului 
pentru vi -forja socialismului.

Marxismul, a subliniat el. a 
dus întotdeauna o luptă neîm
păcată împotriva militarismului 
și nu a considerat nici o dată 
războiul între state ca fiind ne-

altă parte și statele ca- 
fac anumite concesii, 
de pildă, că ele au re-

ce 
ceea 
orin- 
idi’O- 
poa-

N. S. 
și de- 
întregi

per. 
pro- 
paș-
So-

clasei 
istorică 
au fost 

declanșate nu de comuniști, ci 
de imperialiști. Orientarea spre 
coexistenta pașnică a statelor 
găsește acum o înțelegere tot 
mai mare in Occident.

Și dacă în prezent toată lu
mea vede că începe o încălzire 
în domeniul relațiilor internațio
nale, firește că la aceasta au 
contribuit in mare măsură e- 
forturile depuse de Uniunea So
vietică și de celelalte țări socia
liste.

N. S. Hrușciov a arătat că 
schimbul de păreri pe care l-a 
avut cu primul ministru al 
Marii Britanii, Macmillan, în 
timpul vizitei acestuia în 
U.R.S.S., a avut un rol evident 
atît pentru imbunătățirea rela
țiilor anglo-sovietice, cit și pen
tru însănătoșirea situației inter
naționale generale. El consideră 
înțelegerea cu privire la schim
bul de vizite între președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele S.U.A. 
ca un pas deosebit de impor
tant care deschide mari pers
pective în direcția îmbunătățirii 
radicale a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. și a destin
derii generale a încordării inter
naționale

N. S. Hrușciov a relevat că, 
după cît se pare, poziția Uniu
nii Sovietice este înțeleasă acum 
mai bine în Statele Unite ale 
Americii. Convorbirile sale cu 
președintele Eisenhower au fost 
foarte utile și au contribuit la 
realizarea unei anumite înțele
geri. la apropierea punctelor de 
vedere în ceea ce privește apre
cierea situației existente în an
samblul ei. abordarea unor im
portante probleme concrete și 
recunoașterea faptului că este 
necesară îmbunătățirea rela
țiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
Aceasta, a subliniat N. S. Hruș
ciov, reprezintă o contribuție 
substanțială la întărirea păcii 
generale, contribuție pe care o 
apreciem foarte mult.

Referindu-se la înțelegerea 
realizată cu privire la întîlnirea 
sa cu președintele Republicii 
Franceze, generalul De Gaulle, 
N. S. Hrușciov a spus : Cre
dem că această întîlnire va fi 
utilă pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre U.R.S.S. și Franța, 
pentru cauza întăririi păcii ge
nerale

El a subliniat că în ansam
blu relațiile dintre Uniunea So
vietică și Franța evoluează nor
mal, deși participarea acesteia 
din urmă la blocuri militare în
dreptate împotriva U.R.S.S. 
pune o anumită amprentă pe 
politica sa. Oamenii sovietici ar 
vrea să trăiască în pace și prie
tenie cu poporul francez, ej do
resc Franței prosperitate și mă
reție.

Privind în zare, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu văd obsta
cole sau impedimente care ar 
putea stînjeni serios relațiile 
bune, prietenești între țara noa
stră și Republica Franceză.

Aș vrea să declar, de Ia înal
ta tribună a Sovietului Su
prem al U R.S.S.. că prețuim 
mult declarațiile realiste ale 
președintelui De Gaulle și ale 
primului ministru Debré cu pri
vire la caracterul imuabil al 
frontierelor de Pe Oder-Neisse. 
Aceasta contribuie fără îndoială 
la întărirea păcii în Europa.

N. S Hrușciov a declarat că 
recentele propuneri ale preșe
dintelui De Gaulle de a rezolva 
problema algeriană pe baza au
todeterminării, prin organizarea

cesar pentru victoria 
muncitoare. Experiența 
dovedește că războaiele

Trebuie eliminate din relațiile 
internaționale moștenirile celui 
de-al doilea război mondial 

și a perioadei „războiului rece"
N. S. Hrușciov a subliniat că 

trebuie eliminate din relațiile 
internaționale nodurile care sînt 
o moștenire a celui de-al doilea 
război mondial și a perioadei 
„războiului rece“ care i-a urmat. 
El a relevat necesitatea rezolvă
rii unei probleme care este de 
multă vreme actuală — înche
ierea Tratatului de pace german. 
N. S. Hrușciov a amintit tot
odată că în cursul convorbirilor 
sale cu președintele Eisenhower 
au căzut de acord că este 
dorit să se reia tratativele 
problema germană.

Șeful guvernului sovietic

de 
în

a 
constatat că, în ansamblu, situa
ția din Europa continuă să in
spire încă destul de multă ne
liniște. In această regiune sînt 
concentrate forțe armate impor
tante ale celor două părți, în 
Europa occidentală slut ampla
sate numeroase baze militare ae
riene și navale străine și în 
afară de aceasta acolo se creea
ză și baze pentru arme rachetă 
și arme nucleare. Armata vest- 
germană este înzestrată cu arme 
nucleare și arme rachetă.

Amintind că Uniunea Sovie
tică a prezentat nu odată pro
puneri asupra modalităților de 
destindere a atmosferei în Eu
ropa, N. S. Hrușciov a decla
rat : Sîntem gata atît pentru 
acțiuni de mare perspectivă în 
această direcție cit și pentru 
orice măsuri parțiale rezonabile. 
Nu dorim decît ca lucrurile 
progreseze ,ca situația din 
ropa să se îmbunătățească, 
nodul european să nu rămină 
încurcat și nedezlegat.

Orientul Apropiat și Mijlociu, 
a subliniat N. S. Hrușciov, con
tinuă să fie una din regiunile 
neliniștite ale globului, fapt care 
ar putea duce la tot felul de 
complicații. Aici situația nu de
vine mai sănătoasă pentru că 
teritoriul unor state este folosit, 
ca și înainte, și uneori chiar 
într-o măsură și mai mare, de 
către unele ppteri străine, drept 
cap de pod pentru pregătiri mi
litare împotriva unor terțe țări.

N. S. Hrușciov a atras din 
nou atenția asupra prejudiciilor 
aduse intereselor întăririi păcii 
generale de țările participante la 
blocuri agresive, care își oferă 
teritoriile pentru amplasarea de 
baze militare străine.

El s-a referit în această ordine 
de idei la Turcia, al cărei teri
toriu este transformat în pre
zent într-un cap de pod militar 
și unde pe deasupra urmează 
să fie amplasate și rachete 
străine cu încărcătură nucleară. 
Este inutil să spunem că acesta 
subminează în primul rînd secu
ritatea Turciei însăși. Am vorbit 
nu odată despre primejdia pe 
care o reprezintă politica externă 
a Turciei și am prezentat pro
puneri concrete în interesul sta
bilirii unor relații de bună ve
cinătate între statele noastre, a 
spus N. S. Hrușciov.

Dorim șincer ca relațiile noa
stre să fie pătrunse de spiritul 
prieteniei și colaborării care a 
caracterizat trecutul relativ nu 
prea îndepărtat, cînd politica 
Turciei era stabilită de o perso
nalitate atit de marcantă ca 
Kernal Ataturk.

N. S. Hrușciov a declarat că 
relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Iran lasă mult de dorit. 
Amintind că, în ultimi ani, gu
vernul sovietic a luat o serie 
de măsuri importante în scopul 
de a stabili relații bune, prie
tenești cu această țară, el a 
subliniat că in pofida intereselor 
naționale ale țării lor. condu
cătorii Iranului au preferat să 
se lege prin obligații 
îndreptate împotriva 
Sovietice.

O asemenea politică 
respunde intereselor 
păcii și ale îmbunătățirii rela
țiilor sovieto iraniene. Orienta
rea viitoare a politicii Iranului 
va trebui să fie apreciată după 
acțiunile concrete ale acelora 
care stabilesc politica acestei 
țări.

In zilele noastre, a declarat 
N. S. Hrușciov, opinia publică 
internațională este serios neli
niștită de problema atitudinii 
S.U.A. și altor cîteva puteri oc
cidentale față de Republica

să
En

ea

militare 
Uniunii

nu co- 
intăririi

Populară Chineză. Cercurile gu
vernante ale statelor occidentale 
ar dori să transforme această 
mare țară într-o putere de ran
gul al doilea, fn Occident se 
mai fac încercări de a promova 
ideea că există nu o singură 
Chină, ci două. Ca urinare a po
ziției adoptate de S.U.A. și de 
aliații lor, drepturile Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. n-au 
fost încă restabilite, deși aceasta 
este în contradicție cu rațiunea. 
Locul ei în această organizație 
este ocupat de niște impostori. 
In pofida faptelor evidente și 
a mersului evoluției istorice, 
S.U.A. continuă să se crampo
neze de rămășițele regimului 
ciankaișist răsturnat. Amestecul 
în treburile interne ale Chinei, 
încercările de a „corecta" geo
grafia și de a crea situația ar
tificială a existenței a „două 
Chine" sint în contradicție cu 
năzuința popoarelor spre lichi
darea „războiului rece“ și crea- 
ză o situație încordată în Extre
mul Orient, a subliniat N. S. 
Hrușciov.

N. S. Hrușciov a declarat că 
după convorbirile care au avut 
loc în cursul vizitei sale în 
S.U.A., cînd a fost abordată și 
problema Chinei, secretarul de 
Stat Herter și adjunctul său 
Dillon au dezlănțuit un fel de 
atac psihologic împotriva Uniu
nii Sovietice, căutînd în mod 
deliberat să denatureze carac. 
terul relațiilor dintre U.R.S.S. 
și China, să pună la îndoială 
suveranitatea Republicii Popu
lare Chineze în rezolvarea pro
blemelor ei de politică internă 
și externă.

Nu știu cum 
americănește, 
Hrușciov, dar 
menea încercări pot fi numite 
logică de cal. China populară 
este un mare stat suveran, gu
vernul ei duce o politică internă 
și externă de sine stătătoare. Și, 
pe bună dreptate americanii în
șiși ridiculizează părerile expri
mate de reprezentanții Departa
mentului de Stat. Domnii Herter

se spune asta pe 
a spus N. S. 
pe rusește ase-

și Dlllon ar trebui să știe că pro
cedeele de acest fel nu pot da 
nici un rezultat atunci cind este 
vorba de Uniunea Sovietică Si 
de China Populară.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că Taivanul și ce
lelalte insule 
restul Chinei, 
sau aluzii la 
cest domeniu 
fondate.

Cei care vorbesc despre răs
punderea U.R.S.S. pentru acțiu
nile Chinei ar trebui să știe că 
Republica Populară Chineză nu 
are nevoie de tutela nimănui. 
Guvernul popular duce o poli
tică proprie și reprezintă cu 
demnitate poporul său, Republi
ca Populară Chineză.

Dacă se vorbește insă despre 
Uniunea Sovietică ca aliat al 
Republicii Populare Chineze, 
sîntem de acord să purtăm a- 
ceastă răspundere, a declarat 
N. S. Hrușciov. Uniunii Sovie
tice ii este apropiată dorința 
poporului chinez și a guvernu
lui R.P. Chineze de a readuce 
în componența statului chinez 
Taivanul și celelalte insule care 
aparțin Cninei, însă sînt ocu
pate de trupe străine, și ea înțe
lege această dorință. In această 
chestiune no] sprijinim și vom 
sprijini intrutotul guvernul Re
publicii Populare Chineze, pînă 
cind va obține rezolvarea aces
tei probleme, deoarece drepturile 
juridice și morale sînt de partea 
iui.

Referindu-se la problema co
reeană, N. S. Hrușciov a spus: 
Avem impresia că Statele Unite 
nu urmăresc în Coreea un con
flict militar. Se creează condiții 
favorabile pentru a pregăti pas 
cu pas rezolvarea definitivă a 
problemei coreene. Acest lucru 
trebuie început prin retragerea 
trupelor străine din Coreea de 
Sud. Dacă in Coreea nu vor 
exista trupe străine și dacă nu 
va exista un amestec din afară 
în treburile ei, coreenii înșiși vor 
ajunge mai repede la o înțele
gere cu privire la apropierea 
treptată între nord și sud, ceea 
ce la rîndul său ar crea premise 
pentru restabilirea unității na
ționale a Coreei pe o bază paș
nică și democratică.

Regretăm foarte mult, a spus 
în continuare N. S. Hrușciov, 
incidentele petrecute în ultimul 
timp la frontiera dintre două 
state prietene cu noi — Repu
blica Populară Chineză, cu care 
sîntem uniți printr-o indestruc
tibilă prietenie frățească și Re
publica India, cu care dezvol- 
țâm cu succes relații de prie
tenie.

Regretăm deosebit de mult 
că aceste incidente s-au soldat 
cu victime omenești atit dintr-o 
parte cît și din cealaltă.

Nimic nu poate compensa 
pierderile suferite de părinții și 
rudele celor care și-au pierdut 
viața. Am fi bucuroși dacă inci
dentele de la frontiera chino- 
indiană nu s-ar repeta, dacă li
tigiile de frontieră existente 
ar fi rezolvate prin tratative 
prietenești, spre satisfacția am. 
belor părți.

se vor reuni cu 
Orice amenințări 
amenințări în a- 
sînt absolut ne-

Pentru a bara calea războiului 
este necesar sâ se înfăptuiască 
dezarmarea generala și totala

N. S. Hrușciov a spus că 
PROBLEMA DEZARMĂRII E- 
STE CEA MAI IMPORTANTA 
PROBLEMA A TIMPURILOR 
NOASTRE. De găsirea unei solu
ții a acestei probleme depinde 
direcția în care se va îndrepta 
omenirea — spre pace sau spre 
război.

Pentru a bara calea războiului 
este necesar să se înfăptuiască 
dezarmarea generală și totală. 
Tocmai în acest scop a supus 
guvernul sovietic examinării 
O.N.U. binecunoscutele sale pro
puneri. Expunînd esența progra. 
mului sovietic care prevede în. 
făptuirea în aproximativ patru 
ani a dezarmării generale și to
tale a statelor, N. S. Hrușciov a 
amintit că Uniunea Sovietică aamintit că Uniunea 
propus instaurarea unui control 
internațional strict, eficient și 
atotcuprinzător.

Dezarmarea generală și totală 
ar deschide o etapă nouă în dez
voltarea societății omenești, — 
etapa păcii fără războaie. Ea ar 
însemna de asemenea un avînt 
uriaș al bunăstării tuturor po. 
poarelor. Problema dezarmării 
nu mai este acum un simplu o- 
fciact de tratative între diplomați 
și de studiu pentru experți, ci cea 
mai importantă problemă a luptei 
sociale la care participă majori
tatea covîrșitoare a omenirii.

îmi face plăcere să constat, a 
spus N. S. Hrușciov, că domnul

eficient și

i face plăcere să constat, a 
N. S. Hrușciov, că domnul 

Eisenhower se pronunță pentru 
necesitatea de a se căuta soluția 
problemei dezarmării. Noi consi
derăm că reacția primului mini
stru al Marii Britanii, dl. Mac
millan, a primului ministru al 
Indiei, dl. Nehru, a președintelui 
Indoneziei, dl. Sukarno, și a al
tora la propunerile sovietice are 
o semnificație pozitivă pentru 
viitoarele tratative.

Este îmbucurător să constatăm 
că în cursul discutării propuneri.

ailor noastre la actuala sesiune 
Adunării Generale a O.N.U. ma. 
joritatea delegaților au exprimat 
sub o formă sau alta o atitudine 
favorabilă față de ideea dezar-ț 
mării generale și totale.

S-a recunoscut unanim că 
Uniunea Sovietică este o mare 
putere mondială. Astăzi, Uniunea 
Sovietică nu mai este singură. 
Există marele lagăr al statelor 
socialiste. In aceste condiții ni
meni nu poate afirma că propu
nerile noastre de dezarmare ge
nerală și totală ar fi dictate de 
slăbiciune. Dispunem de tot ceea 
ce este necesar pentru a ne apăra 
țara împotriva oricăror atentate 
dinafară și pentru a da o ripostă 
nimicitoare dușmanului. Sîntem 
în stare nu numai să asigurăm 
neamestecul în treburile noastre, 
dar și să ajutăm țările socialiste 
frățești să-și apere cuceririle, li
bertatea și independența.

De aceea astăzi cînd prezentăm 
propunerile de dezarmare este 
absolut evident că ele sînt dictate 
cu adevărat de țeluri umanitare, 
urmărind excluderea războiului 
care în secolul armei termonu
cleare poate aduce nenorociri în
grozitoare. Noi nu dorim să fo. 
losim în scopuri militare superio
ritatea de care dispunem și care 
va crește pe măsura dezvoltării 
continue a țărilor socialiste.

N .S. Hrușciov a arătat că în 
țările occidentale există persona
lități care denaturează propune
rile sovietice' cu privire la con
trol, deși atît în declarația pe 
care a făcut-o în fața Adunării 
Generale a O.N.U., cît și în de
clarația guvernului sovietic se 
arată clar că în condițiile dezar
mării generale Uniunea Sovietică 
va fi gata să accepte controlul 
general. Uniunea Sovietică este 
ae asemenea de acord să instituie 
organe corespunzătoare, evident 
sub egida O.N.U., in scopul asi-

gurării unui control eficient, pen
tru ca toate statele care își asumă 
obligații sacre în ce privește de
zarmarea să le respecte cu fermi
tate.

Cei care se pronunță pentru 
crearea unor forțe armate inter
naționale, a spus șeful guvernu
lui sovietic, nu urmăresc decît 
un singur scop — acela de a îm
piedica țările să adopte propune
rile sovietice de dezarmare.

N. S. Hrușciov a declarat că 
afirmația dușmanilor păcii care 
încearcă să discrediteze progra
mul sovietic de dezarmare că 
U.R.S.S. ar propune dezarmarea 
generală și totală și nu ar mai 
fi de.acord cu nimic altceva nu 
corespund realității.

In propunerile sovietice se 
spune că aacă puterile occiden. 
tale nu vor fi dispuse să accepte 
dezarmarea generală și totală, 
Uniunea Sovietică consideră că 
este posibil și necesar să se a- 
jungă la o înțelegere chiar și nu
mai în legătură cu măsuri par
țiale în domeniul dezarmării.

Uniunea Sovietică consideră că 
în categoria acestor acțiuni in
tră : interzicerea armei nucleare 
și, în primul rînd, încetarea ex
perimentării ei, crearea unei 
zone de control și inspecții con
comitent cu reducerea trupelor 
străine pe teritoriile țărilor res
pective din Europa, crearea în 
Europa Centrală a unei zone de- 
nuclearizate, liehidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine, 
încheierea Pactului de neagre
siune între statele membre ale 
N.A.T.O. și statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia și al
tele.

Se înțelege că guvernul sovie
tic este gata să examineze și să 
discute atît amendamentele și 
completările la propunerile noa
stre, cît și alte propuneri îndrep
tate spre rezolvarea problemei 
dezarmării.

Constatăm cu plăcere, a spus 
N. S. Hrușciov, că datorită înțe
legerii realizate între Uniunea 
Sovietică șj Statele Unite ale 
Americii propunerile în problema 
dezarmării generale și totale s-au 
bucurat de aprobare în Comitetul 
Politic al O.N.U.

Salutăm cu căldură această ho- 
fărîre unanimă, a spus șeful gu
vernului sovietic. Cu toate aces
tea nu trebuie să supraapreciem 
cele realizate, deoarece mai 
există forțe care vor face totul 
pentru a împiedica aplicarea 
unor măsuri realiste in vederea 
dezarmării generale și totale.

Pentru ca speranțele luminoa
se ale popoarelor să poată de
veni realitate, adversarii dezar
mării trebuie demascați și tre
buie să li se dea o ripostă ho- 
tărîtă.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
mod deosebit marea importan
ță a înțelegerii realizate cu 
președintele S.U.A., Eisenhower, 
potrivit căreia toate problemele 
internaționale trebuie să fie re
zolvate nu prin folosirea for
ței, ci prin mijloace pașnice — 
pe calea tratativelor.

N. S. Hrușciov a declarat că 
a căzut la Înțelegere cu preșe
dintele Eisenhower asupra con
vocării conferinței șefilor de

guverne. De asemenea și primul 
ministru al Marii Britanii, dl. 
Macmillan, a declarat în repe
tate rînduri că este pentru con
vocarea conferinței șefilor de 
guverne.

Guvernul sovietic împărtă
șește intrutotul părerea că este 
de dorit convocarea cît mai 
grabnică a acestei conferințe. 
Sperăm că și guvernele celor
lalte sfate se vor situa pe o 
poziție constructivă în această 
problemă, a spus N. S. Hruș
ciov : Cu cît aceasta conferință 
va fi convocată mai repede, cu 
atit va fi mai bine pentru cauza 
păcii.

Unii oameni de stat din Occi
dent își exprimă în prezent pă
rerea că conferința șefilor de gu
verne trebuie ținută atunci cind 
principalele probleme litigioase 
vor fi rezolvate. în prealabil și, 
afirmă, că numai în acest caz în
tîlnirea șefilor de 
eficientă. Dar așa 
mai acei care nu 
situația reală sau 
ducă în eroare pe 
se pricep puțin în

guverne va fi 
pot vorbi nu- 
țin seama de 
doresc să in- 
oamenii care 
politică. Dacă 

principalele probleme s.ar rezol
va pînă la întîlnirea șefilor de 
guverne, atunci aceasta ar fi o 
intîlnire nu pentru rezolvarea 
problemelor actuale ci. pentru a 
prinde împreună pește — eu însă 
nu sînt pescar, nu prind pește—, 
a audia concerte și altele, adică 
pentru a petrece în mod plăcut 
timpul.

Referindu-se la problemele 
care, după părerea Uniunii So
vietice, arștrebui să fie discutate 
la conferința șefilor de guverne, 
N. S. Hrușciov a spus că locul 
cel mai important trebuie să re
vină problemei dezarmării care 
preocupă întreaga lume.

Uniunea Sovietică consideră 
că, în interesul întăririi păcii, 
la conferință trebuie să fie exa
minată problema încheierii Tra
tatului de pace cu Germania și 
reglementarea situației din Ber
linul Occidental decurgînd din 
aceasta. Ar putea fi examinate 
și alie probleme internaționale 
care prezintă interes general.

La succesul conferinței la ni
vel înalt ar contribui hotărîrea 
fermă a tuturor statelor de a 
nu întreprinde nici un fel de 
măsuri care ar putea să înrău
tățească situația înainte de con
ferință, să sporească neîncrede
rea din relațiile între partici- 
panți, să semene sîmburele sus
piciunii.

In concluzie, N. S. Hrușciov 
a declarat că guvernul sovietic 
consideră de datoria sa față de 
poporul sovietic și întreaga o- 
menire să consolideze destinde
rea realizată în relațiile inter
naționale, să urmeze cu fermi
tate linia trecerii de la destin
dere la lichidarea totală a încor
dării internaționale, linia trans
formării destinderii realizate în
tr-o pace trainică.

In acest scop, a spus el, este 
necesari

Să se promoveze o politică 
activă de îmbunătățire a rela
țiilor dintre țări.

Să se realizeze pas cu pas 
rezolvarea în practică a tuturor 
problemelor internaționale ur-

gente pentru a asigura o viață 
pașnică popoarelor.

Să nu se slăbească vigilența 
față de forțele și cercurile care 
vor să întoarcă evoluția eveni
mentelor internaționale înapoi, 
pe calea războiului rece și a 
înrăutățirii relațiilor dintre țări, 
să se demonstreze neobosit po
poarelor lipsa de temei, carac
terul nefast și prejudiciile pe 
care le aduce omenirii această 
poziție a cercurilor militariste 
războinice.

Dacă vor fi puse în acțiune 
toate forțele care sînt pentru 
reglementarea pașnică a proble
melor internaționale, dacă cercu
rile conducătoare care stabilesc 
politica țărilor occidentale vor 
înțelege că in vremurile noastre 
este imposibil să se ducă o altă 
politică decît politica coexisten
ței pașnice, dacă popoarele își 
vor spune cuvîntul răspicat îm
potriva războiului, a declarat 
N. S. Hrușciov, încă în viitorul 
apropiat se vor face pași hotă- 
rîtori pe calea înlăturării pri
mejdiei de război și se va des
chide o cale limpede, luminoasă 
spre pace pentru întreaga ome
nire.

In ceea Ce îl privește, guver
nul sovietic va face tot ce-i stă 
în putință pentru îndeplinirea 
acestei sarcini mărețe.

N. S. Hrușciov a declarat cu 
un sentiment de adîncă satis
facție că toate țările sistemului 
mondial al socialismului sînt 
mai unite ca oricînd. Ele acțio
nează în front unit pentru înde
plinirea sarcinii istorice— aceea 
de a izbăvi omenirea de răz
boaie și de a asigura dezvolta
rea popoarelor pe calea păcii și 
progresului social.

Ingăduiți-mi, a spus N. S, 
Hrușciov, să transmit în numele 
dv., în numele poporului sovie
tic, fraților noștri din țările de 
democrație populară un fierbin
te salut 
cese în 
lui.

Șeful 
declarat 
pășește cu încredere înainte, în
deplinind cu succes sarcinile 
construirii comunismului trasa
te de Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. Țara se află'într o pe
rioadă de mare avînt. Este în
deplinit și depășit cu succes 
planul primului an al septena- 
lului care a fost marcat cu noi 
realizări importante în dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
culturii și științei, prin ridica
rea bunăstării poporului.

Cum să nu ne bucurăm, cum 
să nu ne mîndrim cu izbînzi 
ale oamenilor sovietici ca lan
sarea cu succes numai în cursul 
unui singur an, 1959, a trei ra
chete cosmice care au trezit ad
mirația întregii omeniri, a spus 
N. S. Hrușciov.

In numele guvernului sovie
tic, al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., al Comitetului Castrai 
al Partidului Comunist, N. S. 
Hrușciov a felicitat cu toată 
căldura pe savanții-eroi pentru 
fotografierea reversului Lunii, 
arătînd că aceasta este o glo
rioasă realizare științifică.

(Subtitlurile ți sublinierile a- 
parfin redacției).

și să le urez noi suc- 
construirea socialisniu-

guvernului 
că Uniunea

sovietic a 
Sovietică

încheierea lucrărilor
Sovietului

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La discuțiile 
pe marginea raportului prezentat 
de N. S. Hrușciov cu privire la 
situația internațională și politica 
externă a Uniunii Sovietice care 
au avut loc la 31 octombrie în 
cadrul sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a luat cuvîntul 
Aleksandr Bakulev, președintele 
Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S.

A. Bakulev a cerut tuturor oa
menilor de știință din lume să-și 
unească eforturile în lupta îm
potriva războiului.

Luind cuvintul în cadrul dezba. 
terilor Valter Klauson, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Estone, a declarat că 
vizita istorică în S.U.A. a lui 
N. S. Hrușciov și prezentarea de 
către eT în cadrul Adunării Ge
nerale a O.N U„ a propunerii cu 
privire la dezarmare au pus în 
mișcare toate popoarele lumii.

A urmat la cuvînt Viktor Bla- 
jenov, mecanic la depoul de lo
comotive Moscova.

In numele muncitorilor sovie
tici, Viktor Blajenov a aprobat 
politica externă a guvernului so
vietic expusă în raportul lui N. S. 
Hrușciov.

Luînd cuvîntul în continuarea 
discuțiilor, A. A. Gromîko, mi. 
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a subliniat că vizita in 
S.U.A a lui N. S. Hrușciov și 
întrevederile lui cu președintele 
Eisenhower au dat o lovitură a. 
depților războiului rece.

Suprem al
Printre problemele care nu 

suportă amînare Gromîko a su
bliniat problema dezarmării — 
cea mai importantă problemă a 
timpurilor noastre. Problema de
zarmării generale necesită o re
zolvare curajoasă. Propunerile 
Uniunii Sovietice prezentate spre 
examinare O.N.U. constituie un 
pas principial și calitativ nou.

A. A. Gromîko a subliniat că 
programul sovietic al dezarmării 
generale și totale prevede un 
control riguros. Dar acest con
trol, a spus el, nu trebuie rupt 
de problema dezarmării, și cu 
atît mai mult nu trebuie să i se 
substituie.

Vorbitorul a demascat decla
rațiile perfide ale unor persona. 
lități occidentale care pretind că 
se pronunță pentru un control ge
neral și total. El a subliniat că 
aceste personalități vor să orga
nizeze o rețea de spionaj in țările 
socialiste, și. în primul rînd în 
Uniunea Sovietică. Uniunea So
vietică nu vrea să transforme 
controlul înțr-un Serviciu de 
spionaj, a declarat A. A- Gro
mîko.

Problema controlului total, a 
subliniat el, trebuie să fie strîns 
legată de programul dezarmării 
totale.

In cuvîntarea sa, Gheorghi 
Jukov, președintele Comitetului 
de Stat pentru legăturile cultu
rale eu țările străine de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U RiS.S., 
a subliniat rolul important al 
schimbului de valori culturale in.
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tre țări în domeniul luptei pentru 
destinderea încordării internațio. 
nale. El a citat cifre vădind nă
zuința statului sovietic de a ex
tinde legăturile culturale. In ul
timii ani, peste 2 milioane de oa. 
meni sovietici au fost în străină
tate și peste 1.500.000 de străini 
au vizitat Uniunea Sovietică. In 
instituțiile sovietice de învățămînt 
superior studiază peste 10.000 de 
sțudenți și aspiranți străini. La 
rîndul lor. sute de sțudenți și’ 
aspiranți sovietici învață în străi
nătate.

Scriitorul Aleksandr Kornei- 
ciuk, referindu se la însemnăta
tea istorică a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A., a déclarai : 
Mulțumim cu căldură poporului 
american pentru căldura și 
ospitalitatea pe care a manifes
tat-o față de N. S. Hrușciov. 
Oamenii sovietici nu vor rămî- 
ne datori și îl vor întîmpina pe 
președintele S U.A. cu demnita
tea ce se cuvine țării sale.

In încheierea discuțiilor pe 
marginea raportului prezentat 
de N. Ș. Hrușciov, Sovietul Su
prem al U R S S. a adoptat o 
hotărîre în care aprobă politica 
externă a guvernului sovietic. 
De asemenea, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat apelul a- 
dresat 'parlamentelor tuturor ță. 
rilor lumii. Cu aceasta cea de-a 
treia sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și-a încheiat 
lucrările.
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