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Cuvîntarea
tovarășului Gheorghe Gheorghiu - Dej 

primită cu bucurie de întregul nostru popor
La Institutul politehnic 

din București
In aula mare a Institutu

lui politehnic din Bucu. 
rești nu se ținea, ieri

Ia amiază, nici un curs. Era 
însă plină de lume: alături 
de studenți, oameni cărunți 
— cadre didactice, tehnice, ad
ministrative, aceia care, de o 
viață întreagă, se străduiesc 
să crească constructori pri- 
ceputi, ingineri de nădejde, 
în atenția lor se aflau pro. 
blemele păcii — și nimic nu 
era mai firesc decit aceasta. 
De la pTimul calcul de re
zistență a materialelor pînă 
la ultimul detaliu de execu
ție a unei clădiri, tot ceea ce 
realizează inginerul se în. 
scrie sub, semnul păcii, este 
destinat păcii.

Fiecare cuvint rostit la 27 
septembrie de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fața Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Uni
te a găsit un ecou de o puter
nică. intensitate în inimi
le studenților și dascălilor 
lor. Fiecare cuvint le.a vor
bit despre adevăr și rațiune, 
despre cerințe'e progresului și 
umanității. înțelept și clar, 
profund și cu miez bogat, cu- 
vintul rostit de poporul nostru 
prin cel mai bun dintre fiii 
săi în forul internațional că. 
tre care își îndreaptă privirile 
întreaga omenire, s.a făcut 
auzit cu putere. Aici, în aula 
Institutului politehnic, vorbi
torii au subliniat adeziunea 
deplină la propunerile pre
zentate de delegația noastră 
la O.N.U., la poziția pe care 
ea s.a situat în principalele 
probleme ale actualității — 
pace, dezarmare, lichidarea 
definitivă a colonialismului.

Pace 1 Dezarmare generală 
și completă ! Da. tinerii care 
învață cum să construiască 
uzine, cum să construiască 
mașini și dascălii lor vor ca 
prin eforturile unite ale po
poarelor, armele distrugătoa
re să fie scoase în afara legii, 
vor ca ceea ce vor zidi ei. să 
fie sortit să dureze. De aceea, 
alături de milioanele de oa
meni ai muncii din țara noas
tră, alături de popoarele lu
mii întregi ei salută propune
rile constructive prezentate 
de tovarășul N. S. Hrușciov. 
Ca reprezentant al generației 
mai virstnice, — a spus în ca
drul adunării academicianul 
Nenițescu — am trăit epoca 
diplomației cu ușile închise 
cînd puterile imperialiste de
cideau soarta mulțimilor. 
Astăzi, insă, milioanele 
de oameni, din obiect pasiv, 
au devenit subiect activ al 
diplomației, hotărind ei înșiși 
destinele păcii. Astăzi soarta 
popoarelor nu se mai ’află la 
discreția puterilor imperialis

Adunări și convorbiri în întreaga fără
â duncri și convorbiri pe loca.

Z-l rile de muncă in legătură 
cu expunerea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la cea 
de-a XV-a sestune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au mai avut loc 
în cursul zilei de miercuri la Ate
lierele C.F R. „Gri vița Roșie'1, la 
Uzinele ,$3 August" „Mâo Țze- 
<luă“, „Timpuri Noi". , Grigore 
Preoteasa":,Ia Filatura Roininea- 
scă de Bumbac, la întreprinderile 
„Kirov“ și „Flamura Roșie" etc. 
Numeroase adunări și convorbiri 
au avut loc de asemenea in în
treaga țară.

Intr u convorbire cu alți oțe- 
lari reșițeni, prinrfurnalistul Va. 
sile B.enea, Erou al Muncii So
cialiste, spunea : „Poporul nos
tru muncitor are nevoie de pace 
așa cum omul are nevoie de aer. 
Noi înfăptuim, sub conducerea 
partidului, planuri mărețe menite 
să ridice continuu bunăstarea po
porului, planuri care pot fi rea
lizate numai în condiții de pace. 
De aceea poporul nostru muncește 
și sprijină prin munca sa misiu. 
nea de pace pe cure delegația ț.r 
rii noastre, alături de delegațiile 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări socialiste, o îndeplinește la 
Adunarea Generală a O.N.U, As
cultând cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej simt un 
îndemn in plus ca la locul meu 
de muncă, la furnalele înalte din 
Reșița, să contribui cu forțe spo
rite la înfăptuirea mai devreme a 
marilor sarcini ale planului de 6 
ani". 

te. Este consecința noii reali
tăți internaționale, a uriașelor 
succese ale țărilor socialiste a 
căror influență pe plan mon
dial a devenit colosală.

Abolirea imediată a colo
nialismului ! Da. tinerii care 
învață cum să construiască 
lumea de mîine și dascălii lor 
se revoltă la gîndul că există 
și astăzi, în 1960, țări și po
poare cărora imperialiștii le 
refuză dreptul la libertate și 
independență. Colonialismul 
este o pată rușinoasă a socie
tății capitaliste contemporane, 
un odios spectru al trecutului, 
a spus tovarășul Remus Rădu- 
leț. membru corespondent al 
Academiei R.P.R. Ce însem. 
nează colonialismul iată, 
foarte pe scurt și foarte eloc
vent, demonstrat în cuvinta- 
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. cu referire la 
Congo: „Nu au existat la pro
clamarea independenței decit 
14 congolezi cu studii supe
rioare..." Și-au amintit, cei de 
față la adunare, de timpurile 
cînd țara noastră era și ea 
ținută în dependență economi
că, politică, socială, cultura
lă, tratată ca un fel de colo
nie de către marile puteri im
perialiste. Și au evidențiat cu 
legitimă mîndrie faptul că. in 
anii puterii populare. în afara 
uriașelor succese obținute în 
industrie și agricultură, la noi 
s-au dezvoltat puternice foca
re de cultură la care vin să 
șe adape reprezentanți ai ti
nerei generații din alte țări.

în aula mare a Institutului 
politehnic, tinerii care mînu- 
iesc rigla de calcul, dascălii 
lor, și-au manifestat încrede
rea nețărmurită față de poli
tica de pace a partidului și 
guvernului nostru, expresie 
fidelă a năzuințelor tuturor 
oamenilor muncii din țara 
noastră. Despre ei s a vorbit 
la O.N.U. ! Ei fac parte din 
realitățile Romîniei socialiste, 
ale cărei succese au fost zu
grăvite, cu sobrietatea cifre
lor. în fața Adunării Genera
le a O.N.U. „O deosebită aten
ție se acordă formării cadre
lor naționale de tehnicieni și 
alți specialiști pentru nevoile 
industriei, agriculturii și 
transporturilor, științei și cul
turii. Numărul inginerilor a 
crescut in țara noastră de la 
9.000 cîți erau în 1933 la 
60.000 in I960".

în aula mare a Institutului 
politehnic din București cu. 
vintele acestea, roștite la 
O.N.U., la mii de kilometri 
depărtare, au avut o puternică 
rezonanță...

I. ȘTEFAN -

După ce au luat cunoștință de 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu~Dej numeroși inelaiur. 
giști orădeni de la Uzinele „În
frățirea" au ținut să-și manifeste 
gindurile și sentimentele lor.

Războiul a prefăcuț în ruine 
fabrica noastră, a spus maistrul 
Ștefan Kiss. în anii puterii popu
lare am refăcut-o și afti construit 
o fabrică nouă pe care o mărim 
continuu. La noi in țață poporul 
a construit sule de asemenea fa. 
brici, ca urmare a politicii duse 
de partid pentru continua dezvol
tare a economiei, naționale și ri
dicarea bunăstării poporului. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a exprimat din nou' cu cea mai 
mare claritate și competență do
rința arzătoare a poporului ro. 
min de a munci în liniște și pace 
pentru înflorirea patriei, a de
monstrat convingător că politica 
ț .rii noastre este dictată de inte
resele ei fundamentale, de nece
sitățile dezvoltării ei pe calea 
progresului.

Stând de vorbă cu tovarășii săi 
de muncă ingineiul Ion Dobre 
de la Fabrica „Electromotor" din 
Timișoara spunea : „Țin să-mi 
exprim mândria pentru faptul că 
delegația țării noastre în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu.Dej a propus celui mai mare 
for internațional promovarea în 
rîndunle tineretului a ideilor pă
cii și înțelegerii între popoare".

Muncitorii Fabricii de încălță. 
minte „Nikos Beloiannis" au dis
cutat și ei cu multă însuflețire

La Atelierele 
„llie Pintilie“ din lași

Ieri, după ce au terminat 
lucrul, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de 

Ia Atelierele de reparat ma
terial rulant „llie Pintilie**  
din Iași au luat parte la o 
entuziastă adunare. Cu o sea
ră înainte, pe calea undelor, 
iar cîteva ore mai tîrziu din 
ziare, ei au luat cunoștință 
de cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ros
tită de la tribuna Adunării 
Generale a O.N.U. Conducă
torul iubit al poporului nos
tru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a expus 
punctul de vedere al țării 
noastre în probleme de cea 
mai mare însemnătate pentru 
omenire — problema dezar
mării generale și complete, 
problema lichidării colonialis
mului, problema asigurării pă
cii și securității în lume. Țara 
noastră sprijină istoricele pro
puneri sovietice prezentate de 
tovarășul N. S. Hrușciov în 
cadrul sesiunii O.N.U., consi- 
derindu-le drept calea cea 
mai sigură spre rezolvarea ce
lor mai de seamă probleme 
internaționale ale contempo
raneității.

Acum. în cadrul adunării, 
muncitorii Nicolinei își mani
festă adeziunea lor totală Ia 
poziția țării noastre exprima
tă cu claritate în cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Mai întîi a vorbit 
tov. Dumitru Leonte, preșe
dintele consiliului sindical 
regional. Pe urmă au luat cu- 
vîntul cazangiul Nicolae Ma
rinescu, ajustorul Gheorghe 
Rapotă, maistrul Ion Aldea, 
inginerul Vasile Lupușor. în 
cuvinte entuziaste, izvorî te 
din inimă, ei au ară
tat că întregul colectiv de 
muncă al atelierelor ieșene 
sprijină politica de pace a 
partidului și guvernului, care 
reflectă cele mai fierbinți nă
zuințe ale întregului nostru 
popor. Poporul nostru dorește 
să se realizeze dezarmarea ge
nerală și completă, să fie li
chidat colonialismul și să fie 
normalizate relațiile interna
ționale. încercările cercurilor 
agresive de a împiedica des
tinderea internațională sîrit 
sortite eșecului, deoarece 
popoarele de pretutindeni mi
litează ferm pentru triumful 
coexistenței pașnice. Țara 
noastră — au spus cu mîndrie 
vorbitorii — își aduce o contri
buție prețioasă la cauza apă
rării păcii. Reprezentanții ță
rii, noastre desfășoară la 
O.N.U. o activitate intensă 
împreună cu celelalte delega, 
ții ale țărilor iubitoare de 
pace pentru ca actuala sesiu
ne O.N.U. să fie rodnică și 
să corespundă nădejdilor po- 
poarelor.

în încheiere participanții 
la adunare au trimis delega
ției țării noastre la O.N.U., 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. o moțiune prin care 
aprobă cu căldură activitatea 
delegației.
- C. SLAVIC 

despre cuvîntarea șefului delega
ției țării noastre. „Foarte bine a 
făcut tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu .Dej atrăgînd atenția Adună
rii Generale a O.N.U. usupra di' 
feritelor provocări ale adepților 
războiului rece împotriva po
poarelor care și-au cucerit inde
pendența și își construiesc o via
ță nouă, socialistă — a subliniat 
muncitorul Matei Kalman. Noi 
muncitorii, la fel ca întregul po. 
por, înfierăm pe acei care caută 
să ne calomnieze prin mascarade 
nedemne de felul așa-zisei „săp
tămâni a națiunilor captive" care 
a fost organizată în 8.U.A. sub 
patronajul unor personalități ofi
ciale".

Adunări, convorbiri pe locurile 
de muncă asupra expunerii tova
rășului Gheorghe Gheorghiu.Dej 
au mai avut loc la Uzinele 
..Ernst Thălniann" din Orașul 
Stalin, la Combinatul chimic din 
Făgăraș, la Combinatul forestier 
„Bernat Andrei" din Vatra Dor
itei, la Uzinele „Janos Herbak" 
din Cluj, la „Industria Sîrmei" 
din Cimpia Turzii, la Fabrica de 
confecții din Botoșani, la Uzinele 
„7 Noiembrie", la Fabrica de 
confecții „I. C. Frimu" și Școala 
Medie nr. 3 din Craiova, la In
stitutul Politehnic din Timișoara, 
la Gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Retișu, raionul Agni. 
ta, și în multe alte întreprinderi, 
unități agricole și instituții din 
țară.

( Ag.rpres)

La Uzinele 
„Tudor Vladimirescu44

Un aspect de la adunarea care a avut loc la uzina „Tudor 
Vladimirescu din Capitală

Hala spațioasă a secției 
vopsitorie a Uzinei „Tu
dor Vladimirescu" din 

Capitală a devenit locul unei 
entuziaste adunări. Mulți din
tre muncitori citesc ziarele 
de dimineață ce au publicat 
cuvîntarea la O.N.U. a con
ducătorului iubit al poporu
lui nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în răgazul de 
timp care a mai rămas pînă 
la începerea adunării mun
citorii discută despre lucră
rile celei de a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
își manifestă, prin, cuvinte 
simple, pornite din inimă sen
timentul de legitimă mîndrie 
patriotică față de cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej rostită de la tribuna 
O.N.U.

Muncitorii vorbesc cu in
teres despre propunerile is
torice ale delegației sovietice 
la O.N.U. prezentate de to
varășul Hrușciov,- comentînd 
uriașul lor ecou internațional. 
Bucurîndu-se de eforturile 
nobile ale forțelor iubitoare 
de pace, în frunte cu țările 
lagărului socialist, muncitorii 
uzinei nu uită nici o clipă 
că cercurile agresive vor să 
înrăutățească atmosfera in
ternațională. într-un grup, ci
neva amintește de Hammarsk. 
joeld. „Secretarul general al 
O.N.U. — spune un muncitor 
tovarășilor săi — face jocul 
colonialiștilor comportîndu-se 
— s-o spunem deschis, munci- 
torește — ca un reprezentant 
al N.A.T.O.. și nicidecum al 
O.N.U.". Ceilalți muncitori ii 
aprobă spusele.

Harnicii constructori de 
autobuse și troleibuze urmă
resc-, cu viu interes evenimen
tele internaționale, fiind di
rect interesați ca ororile răz
boiului să nu le mai tulbure 
munca pâșnică, viața nouă, 
fericită, 'pentru care își dă
ruiesc întreaga lor energie 
creatoare. Ei doresc ca ac
tuala sesiune a O.N.U. să co
respundă nădejdilor popoare
lor ca dezbaterile de la O.N.U. 
să fie rodnice. Negustorii 
de moarte și avocații lor vor 
să împiedice destinderea in
ternațională. Nu stă însă în 
puterea lor să oprească mersul 
evenimentelor pe arena mon
dială. Forța popoarelor iubi
toare de pace este invincibilă.

La tribună ia cuvîntul tov.
Dinu Constantin, prim secre
tar al Comitetului raional de 
partid „Nicolae Bălcescu". 
Expunerea prezentată pe mar
ginea cuvîntării rostită de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la a XV-a sesiune a A- 
dunării Generale O.N.U. este 
ascultată cu un interes deo
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sebit. Adeseori ovații și a- 
plauze puternice, entuziaste, 
exprimă adeziunea totală a 
celor 1.400 de muncitori pre- 
zenți la adunare față de po
litica de coexistență pașnică 
dusă de partidul și guvernul 
nostru.

Iau apoi cuvîntul maistrul 
Constantin Militaru, sudorița 
Vasilica Avram, ajustorul 
Priscorniță Iacob, strungarul 
Nicolae Popescu. Cu toții își 
exprimă sentimentele de mîn
drie patriotică cu care au 
citit cuvîntarea celui. mai iu
bit fiu al poporului nostru, 
tovarășul. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, rostită la tribuna 
O.N.U.

„Intr-adevăr, așa cum pro
pun reprezentanții țărilor so
cialiste - a spus maistrul 
Constantin Militaru — a ve
nit timpul să se smulgă oda
tă pentru totdeauna buruiana 
colonialismului care înăbușă 
încă viața atîtor popoare sub
jugate de imperialiști. Colo
nialismul este incompatibil 
cu era marilor transformări 
sociale și a marilor cuceriri 
științifice pe care o trăiește 
în prezent omenirea".

„Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ne 
îndeamnă pe noi tinerii, a 
spus apoi strungarul Nico
lae Popescu, să muncim cu 
și mai mult avîrit pentru' fău
rirea unei vieți fericite, paș
nice. în uzina noastră; crea
ție a regimului nostru de
mocrat-popular, ca și în în
treaga țară, ,se acordă o deo
sebită atenție educării și pre
gătirii tineretului în spiritul 
luptei active pentru pace și 
progres social. Din -păcate 
cercurile reacționare din ță
rile capitaliste fac eforturi 
pentru a crește și pregăti ti
neretul în spiritul/ urii față 
de alte popoare, de a|tă rasă 
și culoare, cu scopul de a-1 
folosi în planurile aventu
riste ale adversarilor păcii. 
Noi susținem cu toată tăria 
propunerea făcută de delega
ția noastră ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să discute și 
să adopte măsuri pentru pro-, 
movarea în rîndurile tinere
tului a ideilor păcii și res
pectului reciproc între po
poare".

In încheierea mitingului, 
muncitorii Uzinei „Tudor 
Vladimirescu" au adoptat cu 
entuziasm o moțiune prin 
care își manifestă totala lor 
adeziune la politica partidu
lui.

DAN PAUL

Pentru 
oțelariile 

patriei
Mobilizați de organizația 

de bază U.T.M., tinerii 
din schela Moreni partici
pă în număr mare la ac- 

-.tîțmile patriotice de co
lectare a fierului vechi. 
Din' inițiativa organizației 
U.T.M., periodic în schelă 
se organizează „Zile de 
colectare a fierului vechi". 

' Tinerii nu pierd nici un 
prilej de a aduna fier 
vechi. Astfel, tinerii șoferi 
cînd se întorc de pe teren 
au- grijă -să aducă în ca
mioane sau remorci fierul 
vechi strîns de tinerii de 
la sonde. Cu prilejul lu
crărilor de recuperare a 
țevilor și instalațiilor vechi 
din sonde se adună canti
tăți însemnate de. fier 
vechi.

Prin acțiuni de muncă 
patriotică, tinerii din sche. 
la Moreni au trimis oțe- 
lăriilor patriei în ultimul 
timp peste - 3 . tone fier 
vechi

IRINA DORIN 
electrician

-----•-----

Economii 
prin inovații

La cabinetul tehnic al 
întreprinderii „Clement 
Gottwald" din Capitală, în 
ultimul timp au fost depu
se noi inovații. Printre ti
nerii inovatori găsim pe 
utemisțul Nicolae Crețu 
care a reălizat pînă acum 
14 inovații. Numai prin 
aplicarea ultimei sale ino
vații, depusă nu demult la 
cabinetul tehnic se reali
zează o economie antecal- 
culată de 5.000 lei.

Printre inovatorii frun- 
tași se numără și utemiștii 
inginer Nicolae Stan ?i 
strungarii Tănase Crăciun 
și Ion Țone care, modi- 
ficînd procesul tehnologic 
de confecționare a unui 
ax întrerupător, au adus 
o economie de 6.000 lei.

S. TRUȘCULESCU 
funcționar

UN ANGAJAMENT 
SPORIT

Tinerii de la Uzinele „Va
sile 'Roaită*  din Capitală 
consideră ca o datorie pa
triotică de a participa la ac
țiunea de colectare a fieru
lui vechi. Anul acesta ei s-au 
angajat să expedieze cuptoa
relor Hunedoarei 100 tone 
de fier vechi. Recent, anga
jamentul a fost majorat cu 
20 de tone.

în numeroase zile, mem
brii celor 8 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, împăr- 
țiți pe echipe au mers prin 
blocuri și pe străzile Capi
talei, au participat la acțiu
nile inițiate în cadrul uzinei, 
colectând pînă acum peste 
96 de tone de fier vechi.

Organizînd întrecerea pen
tru cea mai mare cantitate 
de fier vechi colectată, cei 
20 de tineri din brigada ute- 
mistă de muncă patriotică 
din sectorul 3 montaj ma
șini agricole, condusă de tâ
nărul Ion Lupu, au colectat 
în acest an peste 38 tone da 
fier vechi,

P. L.

Știați câ unele legume se 
pet cultiva și fărâ pămînt, 
în pietriș de riu de exemplu? 
lat-o pe utemista Maria 
Georgescu de la Institutul de 
cercetări horticole din Ca
pitală îngrijind asemenea 

culturi.

Discutînd o inovație. Șeful de brigada Cornel Neagoo 
(stingă) și cocâtorul șef Onisifor Dănilâ, de la fabrica de 
ciment de la Bicaz se sfătuiesc asupra zidăriei de fosteritâ 
o cuptoruîui a cărui durotă de funcționare vor s-o prelungească.

Foto : A. VIERU

Sosirea în Capitală a colectivului 
Teatrului „A. S. Pușkin“ 

din Leningrad
Miercuri dimineață a sosit 

în Capitală colectivul Teatru
lui academic de dramă „A. S. 
Pușkin" din Leningrad, deco
rat <u Ordinul Steagul Roșu 
al Muncii.

La sosire, în Gara de Nord, 
artiștii sovietici au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Con
stanta Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și 
Culturii, Marin Florea Iones- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui general A.R.L.U.S., Al. 
Buican, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, di
rectori de teatre, regizori, ar
tiști ai poporului și numeroși 
alți actori ai teatrelor bucu- 
reștene, oameni de cultură, 
ziariști.

Au fost de față G. E. Cobo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-fnterîm ăl Uniunii Sovieti
ce la București și alți membri 
ai ambasadei.

In numele Ministerului In- 
vățămintului și Culturii și al 
oamenilor de teatru din țara

Mult e dulce 
și frumoasă...

Marcel Bretlațu

7
ngăduiți-mi, dragi prie
teni, să încep aceste 
rînduri printr-o mărtu
risire care îmi stă de 
mult pe suflet și care 
destul de anevoie îmi 
trece pe buze. Am 

greșit acum vreo 15 ani cînd 
printre primele poezii pe care 
le-am publicat a fost și una care 
începea cu vorbele „Nu e dulce, 
nici frumoasa limba ce-o vorbim / 
Limba aceea „armonioasă" nu 
mai vrem s-o știm / Că-i făcută 
ca s-adoarmă inimă și gînd...“

Era, precum vedeți, una dintre 
acele furii iconoclaste, dintre a- 
cele rătăciri aîe stângismului, 
boală a copilăriei; amăgirea de 
a crede că revoluția trebuie să 
măture totul, pentru a clădi pe 
terenuri virgine ! Vouă, tinerilor, 
gîndesc câ este cel mai la locul 
ei să vă fac această mărturisire, 
pe care de altfel am încercat în 
șute și sute de oagini de atunci 
să o tom în calupurile versului, 

. .în minunata, dulcea, frumoasa 
..noastră limbă, cît și cum m-ain 
învrednicit și priceput!

Intr-adevăr, ca orice fenomen 
căre ține de esența vieții, limba 
este și ea într-o continuă evolu
ție, se primenește, se îmbogățește 
cu noțiuni noi. se leapădă de ce- 
e învechit de ceea ce ajunge 
obiect de cercetare istorică sau . 
de muzeu ■ arheologic. Spun acea
sta pentru că înainte de toate, 
cînd este vorba despre limbă, 
trebuie să ne gîndim la marea 
tiparniță, fără slove în care ea a 
fost culeasă de-a lungul vremuri
lor — la folclorul nostru, la ba
ladele, cîntecele, strigăturile, dati- 
nele, așa zise din bătrîni. Numai 
că folclorul, el însuși, nu îmbătrî- 
neștî. Iată ce rostește în prologul 
unei piese pe care o scriu acum, 
bătrînul și veșnicul tînăr păpușar 
Vasilache : „Doar bătrîna datină / 
Vremile n-o clatină / din cea ve-

• che / rădăcină — / că-i pereche / 
și vecină / cu sufletul omului. / 
Dar pe creanga pomului / fiecare 
primăvară / pune dulcea ei po
vară / cu-a’te flori / cu noi cu
lori. / Și-alte pasări, / cu aUe 
glasuri / vin să-i cînte la po
pasuri..."

★
Sub ochii noștri și în urechile 

noastre poporul făurește și astăzi 
cîntece noi, vorbind cu străve
chile vorbe ale dragostei de 
țară, dar și cu vorbele tehnicii 
înaintate, despre munca lui, des- 

noastră, artistul poporului 
Costache Antoniu a adresat 
solilor artei'sovietice un căi. 
duros salut de bun venit.

Din partea Teatrului acade
mic de dramă „A. S. Pușkin”, 
a răspuns regizorul L. S. Vi
vien, artist al poporului-al 
U.R.S.S.

Teatrul academic de dramă 
,.A. S. Pușkin* 1 din Leningrad 
este unul dintre cele mai vechi 
teatre de stat din U.R.S.S.. 
aflîndu-se astăzi în cel de-al 
205-lea an de existență. Colec
tivul său întrunește actori din 
4—5 generații, mulți dintre ei 
bine cunoscuți și dincolo da 
granițele U.R.S.S. Din bogatul 
său repertoriu, colectivul le- 
ningrădean va prezenta în 
turneul in țara noastră piese
le „Tragedia optimistă" de V. 
Vișnevski, „Cadavrul viu" da 
Lev Tolstoi și „Totul rămina 
oamenilor" de I. Alloșin. Din 
București, artiștii Teatrului 
„Pușkin" își vor. continua 
turneul la Timișoara și Cluj.

(Agerpres)

pre viața lui, despre nădejdile 
lui.

Iată, cîntecele nu mai pier 
acum cînd vin „cu drum do 
fier" ! Drumul, de fier din poe
zia populară culeasă de Eminescu 
era acela care ducea la țară o 
mizerie mai crîncenă, o împilai© 
mai cruntă, care nu puteau stârni 
decît mînia cînțecelor răzvrătite, 
sau vaietul doinelor de dor și de 
jale. Clasa noastră muncitoare a 
trimis pe drumul de fier cei mai 
buni fii ai ei pentru a duce la 
țară, odată cu lumina și belșugul, 
și cântecul de voie bună! Cine 
nu ne cunoaște, ar putea într-ade- 
văr crede că folclorul a devenit 
și poate deveni, cum spuneam, 
o piesă de muzeu, cercetată cu 
respect și răceală. Cine ne cu
noaște însă, ascultă cu îneîntare 
încîntătoarele noi creații ale po*  
porului nostru muncitor. ,

Mii și mii ele echipe, la clu*  
buri, la cămine culturale, în 
școli, întrețin și îmbogățesc 
această neprețuită comoară a po
porului nostru; râdioteleviziunei, 
editurile consacră o bună parte 
din activitatea lor valorificării 
folclorului din trecut, consemnă
rii și difuzării creațiilor recente. 
Am avut prilejul în viața mea 
șă călătoresc pe multe meleaguri; 
am avut și fericirea de a învăța 
încă de copil, mai multe limbi. 
Pot spune, fără grija de a mi se 
tăgădui aceasta, că folclorul nos
tra poate sta.,și ista cu cinste prin
tre cele mai Bogate: în forță dar 
și în duioșiei iri avînt dar și în 
înțelepciune. în gravitate dar și 
în umbr, îhtrjj< expresia iubirii 
pentru ceea ce merită a fi iubit, 
și a urii pentru ceea ce merită a 

t Este aci un fenomen isto
ric-cirt torid explicabil. Așezați la 
răscruce de vîntiiri, cunoscînd și 
preluînd în mod creator de la 
toți vecinii noștri, frămîntînd 
toate acestea în /ființa proprie a 
poporului nostril; s-a cristalizat 
— de-a lungul vremii — acest 
sclipitor juvaer cu mii de fațete I 
In treacăt fie spus, păstrarea și 
ducerea mai departe a datinei 
cînțecelor noastre e numai una 
din ,,fațete", pe lîngă care ar 
trebui enumerate și portul națio
nal — atît de variat și de pito- 
resc — ȘÎ îndeletnicirile meșteșu
gărești — ca olăritul, sculptura și 
crestatul în lemn, cusăturile _
și cîte și mai cîte... Este oare

fCon tinuare în pag. 2-aJ



MULT E DULCE
Cum vorbim

a noi, la „Grivi- . 
ța Roșie" — spune 
tînărul muncitor ca- 
iangiu Anton Peagu, 
marea majoritate a 
tinerilor se. strădu
iesc să manifeste și

în felul de a vor^i seriozita
tea și corectitudinea caracte
ristice întregii lor activități. 
Absolvind cursurile școlilor 
profesionale, intrînd în pro
ducție, tinerii muncitori con
tinuă să-și dezvolte cunoștin
țele în domeniul limbii cu a- 
jutorul lecturilor. Cărțile de 
literatură din bibliotecile ate
lierelor'și din bibliotecile per
sonale ne ajută să învățăm să 
vorbim corect, ne îmbogățesc 
necontenit vocabularul, ne 
deprind să folosim expresia 
cea mai potrivită, nuanța cea 
mai indicată pentru ideea pe 
care vrem s-o exprimăm. 
După felul în care vorbește, 
se cunoaște numaidecit omul. 
Nu e de loc întîmplător faptul 
că, Ia noi ca șl in alte părți, 
chiulangiii, certații cu discipli
na, codașii permanenți au un 
limbaj deochiat, „șmecheresc", 
plin de vulgarități. Sint oa
meni care citesc foarte puțin 
sau de loc. Pe aceștia nu înce
tăm să-i criticăm în activita
tea noastră de organizație.

— Și în școală legătura din
tre prețuirea literaturii și fe
lul cum vorbim este foarte 
vizibilă. — intervine eleva 
Bodica Radu de la Școala me
die nr. 1. Sub îndrumarea 
profesorilor de limbă romină 
și a organizației U.T M. cea 
wiai mare parte a elevilor ci
tesc mult, citesc și în afara 
bibliografiilor, participă la di
ferite cercuri. Se găsesc însă 
și unii care nu cunosc lite
ratura, pentru că nu fac nici 
un efort în această direcție ; 
chiar eînd împrumută cărți 
de la bibliotecă le înapoiază 
fără să le citească. Aceasta 
este urmarea obligației impu
să formal de unii profesori — 
6 carte citită pe săptămină. 
Controlul fișelor — și atît — fă
ră discuții pe marginea cărții 
nu atestă lectura. Desigur, ele
vii despre care e vorba au un 
nivel scăzut la învățătură și se 
exprimă foarte prost. Răspun
surile lor fac clasa să rida. 
Nu este de mirare că dintre 
ei se numără corigenții la 
limba romînă. E corigenta 
cea mai rușinoasă pentru un 
elev, după părerea mea.

— Perfect adevărat, se a- 
rată de acord Și Tudor Dri- 
gan, elev la Școala medie nr. 
22. Si dacă acum obligațiile 
școlare, nota, trecerea clasei, 
nu-i stimulează, se poate les
ne bănui că mai tîrziu, să zi
cem pe la 30 de ani, vor fi 
și mai puțin inclinpți să sțu-, 
dieze atributul și-complemen
tul, considertnd că știu de 
mult limba romină...

Cu excepția Unei studente de la Facultatea de filologie, nici 
unul dintre tinerii care au luat loc la „masa rotundă" nu fă
cuse pînă acum din problema în discuție — „Cum vorbim“ — 
un obiect de studiu permanent și sistematic. Și cu toate aces
tea mu s*ar  putea spune că prezența lor aici ar fi fost întâm
plătoare. Muncitori, elevi, ingineri, activiști — fiecare dintre 
ei se străduiește ca, în mijlocul colectivului în care își desfă
șoară activitatea. să se formeze și să contribuie la formarea to
varășilor lor ca oameni înaintați, vrednici de măreția epocii 
noastre, avînd un bogat orizont spiritual, stăpânind temeinic 
multe și variate cunoștințe. Or, limbajul folosit este, între 
altele, oglinda fidelă a capacității intelectuale a vorbitorului, 
aruncând ceie mai adeseori o lumină și asupra profilului său 
moral. Cine luptă pentru o educare sănătoasă a tinerei gene
rații de constructori ai socialismului ajunge să se ocupe, ca 
parte componentă a acestei educații, și de problema cunoaște
rii limbii.

ovarășul Gheorghe 
Șulea, secretar al 
Comitetului raional 
Lenin al U.T.M., 
este de părere că, în 
practică, problema 
principală rămine

organizarea studiului limbii 
romîne pentru tinerii din în
treprinderi. Din ce în ce mai 
multi tineri muncitori, subli
niază el, frecventează cu
succes cursurile serale, de
vin oameni cu pregătire 
medie. Ce facem, însă, cu 
ceilalți ? Putem lăsa să 
crească nemăsurat distanta
dintre ei și muncitorii-elevi, 
lucru vizibil în felul de a se 
exprima al unora față de al 
celorlalți ? Desigur, nu. Ce 
se poate face 1 Pe marginea 
lecturilor literare s-ar putea 
desfășura studiul problemelor 
de limbă. Observîndu-se. de 
exemplu, greșelile cele mai 
frecvente din limbajul tine-

rilor dintr-un loc de muncă, 
cercul de studiere a limbii ar 
putea să închine clarificării 
și combaterii acestor greșeli 
cîteva orc. Conducătorul cer
cului, care ar da astfel un a- 
jutor concret, nemijlocit, ce
lor interesați, s-ar cuveni să 
fie un om cu calificare de spe
cialitate.

— într-adevăr, este o pro
punere bună, spune tovarășul 
Virgil Popescu, inginer la U- 
zinele „Grigore Preoteasa". 
Cu observația însă ca venind 
în întreprinderi acesta tre
buie să cunoască, să țină sea
ma din vreme de nivelul cul
tural al oamenilor pentru 
care se străduiește să alcă
tuiască referatele cu observa
ții lexicale. Pentru că dacă 
va întrebuința cuvinte pe care 
ei nu le înțeleg, efectul va fi 
contrariu celui scontat. Acea
stă prevenire nu este inutilă. 
Există și tendința exprimării 
pretențioase, căutate, inutil 
întortochiate. Se mai află, 
astfel, cîte unii tehnicieni 
care, în cele mai obișnuite 
împrejurări, folosesc cuvinte 
„savante", căutînd să impre
sioneze : li se pare că, îm- 
pestrițîndu-și vorbirea cu ter
meni tehnici, folosind abu
ziv neologismele, își întăresc 
prestigiul în fața muncitoru
lui. Se înșeală însă — și e 
păcat să-i lăsăm să persevere
ze în greșeală. Distanțarea pe 
care o obțin astfel nu e spre 
binele nimănui.

— Legat de această problemă, 
iată și un alt aspect: specia
listul care din lipsă de preo
cupare și-a limitat orizontul 
la cunoștințele profesiunii lui 
— intervine tovarășul Conrad 
Debert. Eu am absolvit facul
tatea de fizică. Am avut nu
meroși colegi, care, in afara 
literaturii de specialitate, nu 
mai citeau o carte : ..N-am 
timp“ — motivau ei. Iar cînd 
totuși își făceau timp, prefe
rau să sp plimbe. Urmarea 
imediată T La redactarea anu
mitor lucrări se loveau de 
propria lor sărăcie de voca
bular, le lipsea suplețea vor
birii, varietatea, plasticitatea. 
Unii profesori treceau cu ve
derea, atenți doar la pfeciziu- 
nea datelor științifice. Am 
cunoscut însă, din fericire, și 
altfel de dascăli. Un exemplu 
de profesor exigent este tova
rășul academician Șerban Ti*  
țeica. Pe drept cuvînt el este 
de părere că și o lucrare știin
țifică, tehnică, trebuie să fie 
expusă atrăgător. Pentru o 
formă greoaie, greu de urmă
rit sau anostă, scade no*.a.  
Est? o exigență pe care și-o 
aplică în primul rind. sieși : 
toate cărțile pe care le-a scrii 
sînt de o impecabilă clarita
te în expunere.

Urmînd astfel de exemple, 
sub o astfel de îndrumare 
profesională, avem tinere ca
dre de absolvenți foarte bine 
pregătiți profesional, care in 
anii studenției au citit și cărți 
beletristice, au vizionat £

i
spectacole și care intră în 
viață cu o pregătire multila
terală. Este tânărul intelec
tual care ne trebuie.

iscuțiile trec asu
pra sarcinilor organi
zațiilor U.T31. Tova
rășii Teodor Gonț, 
ajustor mecanic de la 
„Flacăra Roșie", și 
Anton Peagu aduc

exemple care ilustrează efi
ciența satirei folosite în pro
gramele brigăzilor artistice de 
agitație îndreptate împotriva 
vulgarizării și stîlcirii limbii. 
Se vorbește despre rolul pozi
tiv al gazetelor de perete și 
al stațiilor de radioficare in 
deprinderea tînărului de a se 
exprima corect; despre în
semnătatea întîlnirilor orga
nizate cu scriitorii în cadrul 
șezătorilor și serilor literare. 
Sînt propuse forme noi. atrac
tive, menite să stimuleze 
preocuparea tineretului din 
patria noastră pentru culti
varea limbii.

— Concursurile de tipul 
„Drumeții veseli'4 sînt urmă
rite cu mare interes de tineri. 
Ce-ar fi, propune tovarășul 
Gheorghe Șulea, dacă în ca
drul „Joilor tineretului- s-ar 
iniția și întrecerea pentru cei 
mai buni povestitori ? Pre- 
gătindu-se. de exemplu, să is
torisească frumos, expresiv și 
nuanțat, subiectul unui film 
recent vizionat — sau dind. 
oral, o redactare proprie uneia 
dintre știrile importante ale 
zilei — tinerii ar învăța să se 
exprime in fraze bine con
struite. și-ar dezvolta un stil 
propriu. Presupunind infor
mare șt pricepere. întrecerea 
ar fi educair.i

— Iar eu mă giadeae ca. ttc 
formă de concura, să fie pasă 
in evidentă corectitudinea 
gramaticală, intervine studen-

N-M Mmic deosebit, dar 
lucrul cil mai banal e gindi- 
rea, dacă la el. in genere, poa
te fi vorba de așa ceva.

Ca orice fleac, ține morțiș 
si atragi atenția : neputind 
născoci, imită. Această origi
nalitate ambulantă folosește 
drept uniformă o pereche de 
pantaloni cu nituri, o cămașă 
neagră, foarte economică, sau 
dimpotrivă, una portocalie cu 
buline albe și carouri albastre 
„bonsoir bebe" - pe care 
vara, din cochetărie, o poartă 
descheiată cam pînă la buric. 
Ochelarii de soare „turiști", 
achiziționați la vreun colț de 
bulevard, ii sînt indispensa 
bili chiar pe vreme ploioasă. 
B încălțat cu o droaie de ca
tarame prinse în cîteva bucăți 
de piele : asta, vasăzică - 
sandale. Primăvara și toam
na utilizează pantofi de anti
lopă violet. Are o singură peJ 
reche de ciorapi - maximum 
două - și asta se simte l Po
sedă in schimb un bogat asor
timent de cravate, cu desene 
amănunțite. în toate culorile 
curcubeului.

Aversiunea sălbatică față 
de săpun, pastă de dinți și 
mașină de tuns, face casă

ȘI FRUMOASA.
Eminescti

: S ,:V' £ ■
purii: , ./

ta Sanda Golopența. Iată, 
două echipe de tineri ar pu
tea să se întreacă, public, ast
fel : care dintre ele descoperă 
mai repede și mai complet 
greșelile introduse voit in
tr-un text dat. Acestea însă 
ar fi greșeli care, deși curen
te, să prezinte oarecare difi
cultate : articole greșit ■«pla
sate. topică greșită etc. Gîndi- 
ți-vă la aspectele concrete ale 
întrecerii. Sub o formă adesea 
amuzantă s-ar realiza un lu
cru extrem de prețios — în
vățarea și aplicarea normelor 
gramaticale.

lte propuneri pri. 
vesc diferite institu
ții.

— Este foarte ur
mărită emisiunea 
„Limba noastră- pre
zentată Ia radio de

tovarășul academician Graur. 
Ziarul ..Scinteia tineretului" 
ar trebui să inițieze la Tindpl 
său apariția unui ciclu de ar
ticole pe această temă.

— Editura*  Tineretului ar 
face bine să publice o serie 
de broșuri pe marginea pro
blemelor curente ale limbii de 
toate zilele. Ar fi foarte uti
lă tipărirea, in tiraj de masă, 
a unei așa zise „gramatici a 
greșelilor-

— Combăttnd trivialitate» 
•in limbă, argoul bulevardier, 
degradările de tot felul, tea
trul de estradă ar putea să-și 
îndrepte săgețile satirei îm
potriva limbajului „șmeche
resc". Bineînțeles fără ca a- 
ceasta să însemne un prilej 
de lansare de pe scenă a unor 

. noi serii de Btrarerii lingvis
tice.

Uniunilor de creație, ra- 
dio-ului, Electraeordului le 
revine sarcina de a lupta mai 
mult împotriva platitudinii ,1 
vulgaritArli Intilnite încă în 
unele texte de mutică uscări 
cu largă circulație.

* '
.Discuția In jurul mesei 

rotunde a fost rodnică. Soco
tim că tema ei merită să fie 
reluată și tntr-cir.a din adu
nările generale ale organiza
țiilor de bază UTM Căci 
astăzi ..cum rortra- nu mai 
este o problemă exclusiv a 
speciaUștiior In lingvistică.

îngemănate firesc, „crește
rea limbii rominești și-a pa
triei cinstire*,  din testamen
tul Văcărescutu.. sint pwunc 
care însuflețesc astăzi. mai 
mult ea omeind. tinăr» nce-

musegL

ETEFAM TVRES

Tudor
Ărghe/i
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C1CERONE THEODOREȘCU

LIMBĂ NOASTRĂ
(FRAGMENT)

Munte dealuri, șes uri. mare, 
molt Se surpi, mult se schiaM. 
Tu ne dud spre larg datare, 
flaviule. materni limbă !

Veacuri dac-a» fast de trinU. 
n-au trecut zadarnic anii :

vie-1 limba care-t» Hnti 
■măritorii si tiranii.
E-n istorii »-■ baladă, 
•rinteiazâ in Mriar.
E pe uliță, pe stradă 
ri de zi. a tuturor
Gînduri noi sporesc sili ba 
rădăcinii — rechini lest - 
intilnindu se ca apa 
eu rtaiintul însetat.
Fissia cete ari izvorul 
care-adnee din străbuni 
limba ce» varbi poporul, 
graial marilor furtuni.
A spus foșnetele boldel .
...$i barapnieaî spunea ! 
A spot Krițnetul revoltei.- 
-W-mpririle. tot ea !

Nu mi sint vorbe mai frumoase, 
mai adine in mine na dor. 
rxa vorbit vorbele noastre 
Boris — și Domnul Tudor.
In grai rin ne a spu*  Bălceșcu 
Revelația, fierbinte...

9i-axi prin grai urmăm firescul 
drum al luptei înainte !
Spadă ne râmin și zale 
ți parfum si dulce rac.
Em in eseu. Caragiale. 
Sadoveanu sau Coș buc !
Noui cuvinte cresc puterea 
zĂmisiitâ'n vechiul trunchi.
Nu sint flori de nicâerea ; 
ale noastre sint. mănunchi.
Iar cind zicem azi : poporul 
ți cind zicem : muncitorii , 
clocoU biruitorul
fluviu, străbătând istorii...

Graiul vechi, adine și dulce, 
trece eperile-n șir.
De războL vorbi Neeulce 
De idee. Cantemir.

Graiul lor... Par vorbe simple 
după cum le spune fura... 
După cite pot să schimbe, 
uriașă li-i măsura.

„-Munte, dealuri, șes uri. mare, 
malurile se tot schimbă.

— Noi te-om duce-n lari, cintare^ 
fluviule, maternă limbă

Tfiai i ă
bund cu admirația pentru a- 
numite mărfuri străine, de la 
convulsiile fioroase zise 
„dans", la enormele caroserii 
sclipitoare pe lingă care se 
invirtește extaziat ore in fir : 
se freacă de portiere. își tur
tește nasul de geam, oftează, 
șuieră, plescăie, — incit, vă- 
zindu-l. iți vine să te-apropii 
și să-i spui : dă-i și cu limba, 
neicușorule, să vezi ce gust 
are !

Ei, nu — pin-aici I Aici e 
partea lui simțitoare ; la el 
aparatul vorbirii înseamnă cu 
totul altceva decit la cetățea
nul obișnuit. Ce vreți, el nu e 
ca noi toți (ne-a ferit dumne
zeu) — e un tip aparte, un 
inițiat, un șmecher de modă 
nouă — deși fără certificat și 
diplomă - ca pe vremuri, de 
la Buzău...

tn afara dialogurilor de 
film, lectura lui particulari 
se compune din programul 
„Pronosport", rezultatele Pro
nosport și afișele de pe 
stradă.

El n-ar spune pentru nimic 
in lume ; cutare învață bine 
sau muncește cum trebuie; el 
e de părere că respectivul „le

Dan Dețllu

O neplăcere devin*  
„o nnivlle*  - conversația Cu 
o fată - . vrâjelniță**  — rupe
rea relațiilor, „șucăreală". A- 
pelativui cel mai frecvent în 
relațiile cu amicii este .,bă" 
sau chiar „băi**  — monstruo
zitate născută din patima per
versă pentru stilcirea vorbi 
rit, — pină ți a celei gata stil- 
cite!

E agresiv ți molipsitor ; 
contagiunea se declară de re
guli in rindurile celor lipsiți 
de grija părinților, de spriji
nul colectivului. Sporovăială 
șmecherească îi atrage prin 
bizarerie, prin falsul pitoresc 
al terminologiei ; pînă să 
bage de seamă, s-au și infec
tat. Marea majoritate nici 
nu-și dau seama ce se petrece 
cu ei, ce semnificație are al
terarea — la acest mod — a 
limbajului cotidian.

Vorbirea păsărească (ar
goul) a fost născocită de bor
fași, din necesitatea de a co
munica intre ei cu glas tare 
atunci cind se aflau „pe te

ti d
ren", adică in locuri publice, 
în mijlocul „victimelor". Este 
intr-un cuvînt, un tipar al 
trecutului, un strigoi al vechii 
orinduiri. Ce caută printre 
noi, astăzi, cum de supravie
țuiește încă, de ce-l tolerăm 1 
Ba unit, nu numai câ-l tole
rează. dar. găsindu-l probabil 
„amuzant", mai strecoară ci
te-o mostră de așa ceva în 
activitatea noastră cotidiană. 
Ce vorbă-i aia „domnu șef" — 
cu care te gratulează adesea 
ospătarul sau frizerul dintr-o 
unitate socialistă ? Cum vi se 
par asemenea diminutive za
haroase, ca „tovărășelule* 1 sau 
„tovărășico" de care se folo
sesc uneori, cu nevinovăție, 
oameni în toată firea, ca de 
niște expresii foarte la locul 
or ?

Ei, lasă — s-ar putea zice — 
Lstea-s niște fleacuri, floare la 
ureche pe lingă figurile de 
Stil ale „bulevardiștilor" de 
profesie I Și totuși, ele fac 
parte din aceeași familie sus
pectă. a termenilor meniți să 
înlocuiască exprimarea pro
prie, adevărată. Introduse in 
mod ușuratic în vorbirea cu
rentă, asemenea „inovații" 
constituie un stimul, o incu-

e tn !
rajare pentru tagma șmeche
rilor.

Indivizii cu chică insalubră 
și smocuri ciudate pe frunte, 
cu priviri tenebroase, care 
foiesc la anumite ore pe anu
mite porțiuni de asfalt, tre
buie făcuți să simtă din plin 
izolarea, anacronismul, pos
tura ridicolă în care se află
— așa incit să le fie rușine de 
bazaconiile ca „gineală" ți 
„sanchi ponturi" — nu numai 
in public, ci și acasă, intre 
patru pereți.

Evident, șmecherul n-o să 
cedeze cu una cu două; el, 
nu-i așa ? — e mort după 
chestii originale — dar risul 
reprezintă un instrument re
dutabil, pe care, după cum 
știți, omenirea îl folosește cu 
succes pentru a se despărți 
de trecut. Este cazul să rîdem
- și să-i antrenăm și pe alții 
la această îndeletnicire folosi
toare — ori de cîte ori ne în- 
tîltiim cu limbajul de șamani, 
cu vulgaritatea și lipsa de 
gust — pînă cind „șmecherul", 
adus la disperare („Uite-i cum 
fac mișto de mine !“) vă opta 
pentru vorbire normală. îm
brăcăminte decentă, tunsoare 
pașnică, săpun, idei etd.

(Urmare -din pag.

pentru codanele noastre de lâ 
țară mai greu să facă frumoasele 
înflorituri pe iie la Ipmina elec
trică decît le făceau la opaiț? 
Și vechile cîntece nu-și mai gă
sesc- locul din pricina radiofi- 
căriU?: ; .'--.J'.

Să ne mărginim a vorbi despre 
folclorul oralT acela care stă la. 
temelia literaturii noastre culte. 
Știu și copiii de școală, de la pri
mele lor4 manuale, că din marele 
trunchi al poeziei populare au 
ieșit nu numai Creangă, ci și 
Eminescu, și Caragiale, și Sla
vici, .și Sadoveanu. și Arghezi. 
.Fără a mai. vorbi de alte multe 
mlădițe mai mărunte dintre care 
pe unele vremea le-a frînt, dar 
dintre care 
mai crește 
roadă.

Spuneam mai adineaori că, 
datorită așezării noastre la între
tăiere de drumuri, folclorul nos
tru a îmbinat în el înrîuriri foar
te deosebite. Limba noastră la 
rîndul ei, din aceeași pricină 
amestec de limbă latină și de 
limbă slavă, cu infiltrări, de-a 
lungul vremii, de maghiarisme, 
turcisme, grecisme și altele care 
însă s-au contopit într-un tot 
organic își trage și ea frumuse
țea cu totul specială din această 
îngemănare, fiind 
energică și fermă 
Ea este pentru 
instrument dintre 
perfecte ce i-ar 
îndemână, pentru a se rosti, ros
tind în felul acesta și gîndurile 
oamenilor din vremurile lui. 
Aproape că nu există noțiune în 
limba noastră care să nu poată fi 
exprimată prin mai multe cu
vinte. Posibilitățile de îmbinare 
sînt nesfîrșite; și aceste îmbinări 
nu le facem în mod gratuit, ci 
pentru a crea jocul de nuanțe cel 
mai diferențiat, în așa chip îneît 
să transmitem cititorului nostru 
întregul fond de idei, cu toate 
luminile, umbrele și penumbrele 
care-i dau formă.

Literatura este o școală. Rezul
tatele ei depind în aceeași mă
sură de rîvna și de dragostea de 
carte a cititorului, ca și de price
perea dascălului care-i pune car
tea în mină. Să nu vorbim aici 
despre răspunderea noastră, a 
dascălilor; să vorbim despre voi, 
drag? cititori. Mai deunăzi scriam 
tot în aceste pagini despre insig
na de brigadier al muncii patrio
tice. Socotesc că cel mai bine îi 
stă acestei insigne atunci cînd 
este purtată în piept alături de 
cea de „prieten al cărții*';  că la 
urma urmelor muncă patriotică 
în timpul liber este și ridicarea 
propriului nivel de cultură, de 
cunoaștere și de înțelegere ; ?i 
odată cu această înțelegere ri pe 
aceea a răspunderii tale cetâțe- 
ne»tj Nici aici zîndirea noarirâ 
dialectică cu ne incădcie «ă des- 
pJrțfs iwwile-

Incercați să citiți în mod orga
nizat. nu de-a valma ! Lisați-vă 
sfătuiți și îndrumați de către cei 
care se pricep în treaba asta: în
vățători, instructori, bibliotecari, 
activiști culturali și bineînțeles de 
cronicile din presa pe care par
tidul o tipărește pentru voi. Al- 
cătuiți-vă o mica bibliotecă per
sonală; cînd se va fi strîns chea
gul ei veți

altele cresc și vor b 
yînjos și pline de

și dulce și 
și mlădioasă, 
scriitor un 

cele mai 
putea sta la

vedea cu cîtă dragă

Inimă o veți spori; din lună îri. 
lună și din an tn an. Dar nu ți
neți cărțile numai pe rafturi, îm
bogățiți cu dîe mințile și inimile,' 
scoateți din slove flacăra care 
le-a însuflețit, pentru a-înviă sub 
ochii voștri ’ '/ • - i-

Omul societății comuniste" 
este în primul rînd, un ;omr. 
cult, așa cum ne învață Marx. 
Noi încă n-am ajuns la comu
nism; dar drumul către, el este 

oameni culți, 
largă. ■ viziu- 

Nu numai 
să știe să 

spună pe nume și pe numele 
lor adevărat, tuturor lucrurilor. 
Aceasta este o obligație și o ne
cesitate vitală, în același timp, a 
oricărui om care a depășit stadiul 
primitiv al desemnării obiectelor 
și fenomenelor prin „ăsta", ,,,ăla‘’’, 
„aia" și „ailaltă". A vorbi cu lim
pezime. cu preciziune, a cunoaște 
terminologia întreagă necesară în 
schimbul de idei, între oameni, 
așa cum cunoști terminologia teh
nică a meseriei tale, a nu te măr
gini la aproximații care stîrnesc 
confuzii și la perifraze care aduc 
cu ele semne de întrebare —iată 
comandamente de prim ordin 
pentru cine vrea nu numai să 
se considere, dar să și fie luat 
drept om cult !

Țăranii rid de un domnișor 
care venind în sat vorbește des
pre pădure oricum ar fi pomii de 
bătrîni și de orice spiță ar fi ei, 
și nu știe că una e pădurea, altul 
codrul, alta sihla, altul crîngul, 
altul zăvoiul și că nucetul nu 
seamănă cu făgetul, nici nu ră
sare 1 Să nu rîdeti, aceasta ește 
impresia pe care o dă uneori vor
birea cuiva care învîrtește în 
toată averea lui lexicală cîteva 
sute de cuvinte. Chiar dacă viața 
interioară a unui astfel de om 
este foarte bogată, chiar dacă fără 
a le „numi" el trăiește în depli
nătatea lor mii și mii de nuanțe, 
în clipa cînd zvîrle punte de vor
be către alt om — și limba este 
înainte .de orice o asemenea pun
te — rămîne ..lipit pământului" și 
nu-și poate lua zborul spre culmi.

S-au făcut în această direcție 
pași de șapte leghe, fără îndoială, 
și în socialism crește nu numai 
deschizătura pasului ci și măsura 
leghei!

Da, atît în mediul urban cît și 
în acela rural, cultura a pătruns, 
pătrunde și va pătrunde încă și 
mai mult, îmbibînd mințile și su
fletele însetate ca de o ploaie de 
primăvară.

Toate bune și frumoase dar tre
buie, fără tihnă și fără răgaz, să 
facem ca ogorul să rodească și 
vorbesc în special de ogorul min
ților și sufletelor celor tineri, în 
care sămînța cade mâi adînc și 
încolțește mai bine." Cunoașterea 
amănunțită și diferențiată a lim
bii, deci posibilitatea de a-ți a- 
nropia cultura, de a-i cunoaște și 
nltM^de și desfătarea — repre
zinți una dfntre principalele 
unelte pe care le a\em la înde- 
mină pentru asigurarea recoltei 
viitoare.

Literatura este o oglindă a vie
ții. In ea trebuie să-ți recunoști 
nu numai trăsăturile fizice, oi să 
regăsești și mijloacele de a scoate 
din adînc trăsăturile morale care, 
la rîndul lor, trebuie și pot să 
încapă în cuvinte.

drumul unor 
luminați, cu o 
ne asupra lumii, 
cărturarii trebuie
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C. Otobîcu
Dacă ar fi să stabilim o ierar

hie a factorilor care slujesc în 
permanență dezvoltarea societă
ții, este de netăgăduit că între 
ei un loc foarte ■ important îl 
ocupă limba. Viața și producția 
socială — oricare ar fi treapta 
de dezvoltare pe care se află 
societatea — este de neconceput 
fără posibilitatea ca oamenii să 
comunice între •• ei, să facă 
schimb de idei. Limba a fost tot 
timpul, și este, instrumentul 
indispensabil al luptei și al 
munții, (lfe fiecare ZÎ a oameni
lor. Prin intermediul limbii poți 
să tțanămiți oamenilor gînduri 
mărețe, să-i înflăcărezi pentru 
anumite idei, să-i ridici la luptă 
și să-i organizezi pentru marile 
înfăptuiri. Dar pentru a ne 
bucura din plin de ajutorul 
pe care ni-1 poate da în acțiu
nile noastre limba, trebuie să 
o învățăm, să-i cunoaștem bine 
toate posibilitățile. însușirea 
științei și a tehnicii nu se poate 
face deCît însușiridu-ți o anumi
tă terminologie de specialitate. 
Dezvoltarea științei și a tehni
cii în decursul istoriei a dus la 
crearea așâ-numitulni stil știin
țific. ce se caracterizează prin 
existența unui mare număr de 
termeni speciali și printr-o sin
taxă mai rigidă, care dă posibi
litatea unei exprimări precise 
și clare a ideilor celor mai 
abstractei Vocabularul științific 
și tehnic cunoaște în zilele 
noastre o dezvoltare vertiginoa
să, determinată de dezvoltarea 
fără precedent a științei și a teh
nicii.

Succesele, remarcabile obținut? 
de Uniunea Sovietica îudonie- 
«iul .cercetării, cosmosului șl în 
tehnica râchcțdlor balistice au 
fost în ultima vrem?, o șurșă 
bogată de apariție a noi 'termeni 
tehnici. într-un timp' relativ 
scurt au devenit foarte familiare 
cuvinte ca:' sputnik, satelit ar
tificial, , planetă artificială, navă 
cosmicii, tigvăsafelit, container*  

■ instalație Tadiogoniojnetrica, cos
monaut^ .oosmadrom, a aseleniza 
etc. Cunoașterea acestoj cuvinte 
noi. care anunță, o descoperire, 
o invenție, o realizare este o 
preocupare pasionantă.

în epoca noastră., cind sub 
conducerea partidului se duce o 
largi acțiune de dezvoltare a 
științei și tehnicii și de râspîh- 
dire a cuceririlor acestora în 
rîndul maselor largi populare, 
toți oamenii muncii, și în 
speciaj tineretul, au datoria no
bilă de a-și însuși cit mai temei
nic cunoștințele științifice și teh
nice legate de ramură de acti
vitate în care lucrează și de 
alte activități cu care vin în 
contact și, o dată cu acestea, 
să-și însușească vocabularul ști
ințific și tfehnic respectiv.

Posibilitățile practice de în
sușire a vocabularului culturii, 
științei și tehnicii sînt numeroa
se. în anii regimului democrat- 
popular au fost elaborate dicțio
nare de uz general sau special, 
care folosind ultimele cuceriri 
ale științei și tehnicii, își aduc o 
însemnată' contribuție la preci
zarea conținutului a numerdase 
noțiuni de- cultură : generală, 
științifice tehnice. Lucruri ca; 
Dicționarul^, limbii romîne lite
rare contemporane '(în patru vo
lume), Dic’fiohăViil limbii romî» 
ne moderne, Lexiconul -tehnic, 
romîn (scriere veche și, scriere - 
nouă) etc.,, stau astăzi la înde- 
mîna oricărui tînăr dornic să-și 
dezvolte sau să-și precizeze cu
noștințele Științifice, de tehnică 
sau de cultură generală. Prin a- 
pariția dicționarului enciclope
dic romîn, în curs de elaborare 
la Editura Politică, tineretul va 
intra în pos&sia unui noii și im
portant instrument de cultură. 
Dar acțiunea, aceasta , foarte im
portantă de lămurire și de 
popularizare a înțelesului cuvin
telor ce aparțin vocabularului 
științei și tehnicii nu trebuie lă
sată numai pe seama dicționa
relor, deoarece acestea, $e. că 
nu se pot coborî la un nivel de 
popularizare pe înțelesul mase
lor largi (cum este cazul Lexico-. 
nului tehnic), fie că, deși ar pu
tea, nu o fac totdeauna Pe de 
altă parte dicționarele apar la 
intervale de timp relativ tnari, 
iar termeni tehnici și științifici 
noi apar, aproape în., fiecare zi. 
î>e aceea este necesar ca reivis- I 
tele de specialitate și în «special 
Cșle de popularizare a șîiip.ței 
șî tehnicii, (de exemplu revista 
„Știință și tehnică") să întrețină 
permanent o rubrică de vocabu
lar de .specialitate, în .care ,să. 
definească tprrnenii noi. sau . și 
ynii mai .vechi pe. care unele 
descoperiri științifice și tehnice 
recente îi scot. pe. primul plan, 
fapt care explică marea lor frec
vență în presă, înțr-o. anumită 
perioadă.. , . ■

De asemenea radioul, școala și, 
desigur, organizațiile U.T,Mm’. 
își pot aduce și ele cpn'. 
tribuția la -popularizarea în 
rînduj maselor largi a vocabula
rului legat de ultimele descope- • 
riri ale științei și-lehniciit Profe
sorii, inginerii și tehnicienii, 
fie organizînd la locul lor de 
muncă concursuri pe tema nou
tăților tehnico-științifice, fie 
prin alte metode,: pot t-reti în 
rîndurile tineretului interesul 
pentru însușirea cît mâi deplină 
a vocabularului culturii, științei 
și tehnicii.

i



Exemplul 
secretarului
Gheza Bulz, secretarul orga

nizației U.T.M. a minei se afla 
la sediu. Deodată ușa răbufni la 
perete. In pragul ei apăru un 
tîndr mărunțel, de se pierdea în 
hainele de protecție.

— Ce-i Panțirule?
•— Bai mare, tovarășe secre

tar, jos, la Sălătruc... Telefonul 
e stricat, n-am putut să anun
țăm mai iute... Am fost ți. la 
tovarășul șef de exploatare, la 
tovarășul inginer... Tovarășul 
secretar de partid e la Petro
șani. încă n-am reușit să-l prin
dem la telefon. Sg face pruc la 
brigada de tineret a lui Sălă
truc,

— Phi ! Chiar că e bai dacă 
se prăbușește abatajul ăsta. De 
aici se dă doar producția a mai 
bună. Nu mai e de stat, gîndi 
secretarul ; apoi vorbi tare :

— €ine-i maistru, acolo, jos ?
— Unul iînăruț, nou venit, 

Șandor îi zice. El se zbate să
racul să ajute... da...

— Să vedem ce-i de făcut.
Pînă în abatajul aflat în pri

mejdie avea de urcat din gale
ria principală un plan înclinat 
de vreo 40 de grade, puțin lu
minat, lung de aproximativ 50 
m. Planul era plin de lemn, ar
mături și scânduri pentru ban
daje.

Din suitor, nimeri drept spre 
preabataj; Aici se lovi nas în 
nas cu întreaga grupă a lui Să
lătruc. Cî-țiva Stăteau în picioa
re, cu lămpile agățate de piept, 
de gaica hainelor, ceilalți se 
așezaseră pe niște bușteni, ascul- j 
tînd posomoriți huruiala înfun- i 
dată ce răzbatea dinspre abataj, i

—— Ce-i asta, Sălătruc ? Stai I 
cu mîinile în sin intr-o clipă ca 
asta ?

Șeful grupei, un tînăr uscățiv, 
înalt, se sculă tulburat în pi
cioare la auzul mustrării secre
tarului :■

— Ce să fac ? Să mă pun cu 
muntele ? Ascultați, a boluncii 
de-a binelea Tună și fulgeră nu 
alta... Tot' abatajuj, l-a prins, 
aproape... Nici tovarășul tehni
cian n-a îndrăznit...

—ț-L-a prins, l-a prins.Afă. 
care-s utemiști aici? Savu, Be-i 
lea,- SUagyi... Ce faceți ? Sîntcți \ 
mineri -ori ce sînteți ? Freți să 
pierdeți-. în câteva miaute ce-ați 
răpit muntelui într-o lună ?

Cei numiți săriseră de la lo
cul lor. Primii doi și puseră mi
na pe cite un ftilp. iar celiMt . 
își aburcă pe umeri niște «etw- 
dufi. luînd-o grăbit spre abata
jul lisai în părăsire. Ser retard, 
și el cu un stilp aburcat iu 
spate, pornise înaintea lor.

Sălătruc. șeful minerilor, o 
clipă ezită, apoi, se întoarse 
spre ceilalți ortaci ;

ț- Ce v.ă bleo.jdiți așa? Poate 
vă pare bine;că ne-atn făcut de- 
rușine în fața lui Gheza ? Hei, 
Bratule, sări de ia niște șprai- 
țuri..Tu a’ lui Cricău și tu a'lui 
Punndefer. ingrtjiți-vă de niște 
juguri... Restul puneți mina pe 
securi, ttrnicoape, sap? fi... după 
mine !

Toți intraseră în acțiune. Du
pă puțin timp soseau șeful mi
nei, inginerul șef...

Pe cînd ei treceau .pragul* * | 
abatajului, lupta cu muntele era 
pe terminate. într-un fel de cea
ță încărcată de miros de căr
bune și piatră umedă, se ghiceau 
mai mulți oameni încordați în 
lupta cu muntele. Gheza, secre
tarul. U.T.M., se zărea sub o 
stivă de grinzi, proptite, cruciș 
sub o bolta ce se bănuia mult 
dtlsă în sus. Se muncea să prin
dă o' armatură în scoabe, ajutat 
de alți doi-mineri, pate-se chiar 
dintre cei Ittați la rost cind in
trase în preabataj.

Sub nucul de pe deal. După 
orele de școală, pionierii din 
clasa o Vl-â a Școlii de 
7 ani din Găvona (reg. Pi
tești) se string pe dealul din
spetele școlii și — profitind
de timpul frumos - fac 

lectură în colectiv.

Sălătruc se inUneea acum in 
fața frontului să prătale niște 1 
bulgări aninați de perete. Lingă 
el, cițiva puneau bandaje din 
șcînduri acoperișului, iar alți doi 
ascultau-ultima răsuflare a mun
telui învins, că u ti nd să prindă 
icnitul straturilor care se mai în
căpățânau să se răzvrătească.

Gheza Bulz, secretarul U.T.M. 
se apropie de Sălătruc și băieții 
lui și le spune :

~ Strașnici flăcăi, ați făcut 
bună treabă !

IRIMIE STRAUȚ I

în sălile Muzeului „Simu“ 
din Capitală a avut loc 
miercuri la amiază deschide
rea expoziției „Peisajul polo
nez*,  organizată de Ministerul 
Învățâmîntului și Culturii. ■

La festivitatea de desehi*  
dere au participat reprezen
tanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, Ministe
rului Afacerilor Externe, In
stitutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
artiști plastici, și alți oameni 
de cultură.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Po
lone la București.

★
Miercuri 28 septembrie, mi

nistrul Afacerilor Externe al

-----•----- Foto : N. STELORIAM

Azi începe la Ștrandul Tineretului

O interesantă întrecere 
internațională de natație

Ștrandul Tinerelului din Bucu
rești are de câteva zile oaspeți, 
înotători și poliști din țări 
prietene t U.RS.S., R.D.G., 
R. P. Ungară și R. P. Polonă. 
Oaspeții și-au dat întîlnire în 
piscina de la șosea, răspunzînd 
invitației clubului „Dinamo*-  
București, organizatorul unei 
interesante competiții interna
ționale de. înot și polo.

Amatorii de înot și polo vor 
face chiar astăzi dimineață pri
ma cunoștință cu înotătorii care 
își vor disputa întâietatea în 
primele probe eliminatorii. La 
lumina reflectoarelor vom ur
mări în aceeași zi evoluția a 
patru formații de polo.

Dar pînă atunci să aruncăm 
o privire prin cărțile de vizită 
ale oaspeților noștri. Ursula 
Kiiper — recordmenă mondială 
în proba de 100 m. bras, Gyula 
Dobay, recordmen european la 
100 m. liber și Zinaida Belo- 
veskaia, finalista olimpică la 
100 m. fluture, formează „capul 
de afiș" al întrecerilor. O certă 
valoare internațională au de
monstrat în actualul sezon re- 
cord menii Uniunii Sovietice 
Gheorghi Procopenko, Marina 
Samal și Ghenadii Androsov, 
Eleonora Lehman (R.D.C.), Ke. 
talin Boroș (R.P.U.) precum și 
reprezentanții noștri Al. Popescu 
și C. Blajec.

La antrenamentul de ieri 
dimineață am făcut cunoș
tință cu Andrei Petrovici, an
trenorul coordonator al înotăto
rilor sovietici, care ne-a oferit 
cu multă amabilitate părerea sa 
privind întrecerile ce vor începe 
peste câteva ore.

„Sportul rominesc s-a afirmat 
mult în ultimii ani peste hotare. 
Și aspiră spre progres. Întrece

rile acestea vor oferi un intere
sant schimb de experiență. Evi
dent va fi o mare întrecere unde 
și de astă dată vor învinge cei 
mai buni*.

Nici turneul de polo nu va 
fi mai puțin interesant de vreme 
ce cuprinde formații deosebit 
de valoroase: combinata Dosza 
Budapesta. Dinamo București, 
Dinamo Berlin fi Gwardia Var
șovia.

„Întreceri de o asemenea va
loare internațională — ne spunea 
antrenorul dinamoviștilor bucu- 
reșieni Carol Korcec, vor tre
bui anual organizate in țara 
noastră. Așa cum tirul seu atle
tismul rominesc au înregistrat 
progrese remarcabile prin Cam
pionatele internaționale așa și 
înotul rominesc se va afirma 
pestf hotare prin confruntarea 
sportivilor noștri eu cei de va
loare internaționali* .

R. TARILE 
—•-----

Duminică, cuplaj 
pe stadionul „23 August"

Duminică se vor disputa 
Jocurile celei de-a S-a etape a 
campionatului categoriei A la 
fotbal. In Capitală, pe stadio
nul _Î3 An<ust- se vor desfă
șură in proeram copiat arma
toarele intilniri : Kaptd - Pa
rai Conotawța (ora 14.15) «i 
C.C.A. — Steacul Ro.-u Orașul 
Stalin (ara 18). Iată intilnlrile 
din țară : țt'inu Timișoara — 
Proeresul București; V. T. 
Arad — Știința Ctnj: Mineral 
Lupeni — Dinamo București: 
Dinamo Bacău — Corvinul 
Hunedoara; C5M8 lăți - 
Petrolul Ploesti

(Agerpres)

Festivalul international 
al teatrelor de păpuși și marionete
în fața juriului celui de al 

IT-’.ea Festival internațional 
al teatrelor de păpuși și ma
rionete au fost prezentate 
miercuri spectacolele tea-re- 
ior de păpus: Bery Smith*
și .Jtohrille Thomson- din 
Anglia.

După amiază, pictori și re
gizori din diferitele delegații 
sosite la festival s-au întîlnit 
în sala Teatrului „Țăndărică- 
pentru, a . discuta probleme 
legate de activitatea lor.

La sediul Comitetului de 
organizare a festivalului a 
avut loc. în aceeași după 
amiază, prezentarea înregis
trării pe film a două emi
siuni realizate la televiziunea 
belgiană de secția de mario
nete a Teatrului „De l*Enfan-  
ce- din Bruxelles. Cu acest 
prilej au luat cuvînțul Henri 
Billen, realizator al emisiuni

lor de marionete la televi
ziunea belgiană și Jose Goal, 
director ai Teatrului -De 
lEruance*.

ir
în conținaa’-ea celui de al 

IJ-lea Festivul internațional 
al filmului de păpuși ș; ma
rionete. miercuri s-au prezen
tat in fața juriului alte noi 
producții cinematografice. Au 
fost vizionate filmele Norul 
îndrăgostit11, „Povestea lui 
Vlas pierde-vară". „A trecut 
măsura*  și .Mchiduță*  (Po
veste din pădure), realizări ale 
studiourilor cinematografice 
sovietice. în aceeași zi, cine
matografia . noastră s-a. pre
zentat la concurs cu filmele 
„Ucenicul rrdyfor’. „Omcgiu*,  
„Raidul păcii" și ne
dorit*.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Republicii Populare Romîne. 
Avram Bunaciu. a primit în 
-audiență pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipo
tențiar al Danemarcei Ia 
București. Paul Henning Fis
cher, in legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

(Agerpres)

Documente romînești 
transmise de către 
guvernul U. R. S. S. 
guvernului R. P. R.

i
MOSCOVA 28 -— Corespoir- 

dentul Agerpres transmite : 
La 28 septembrie a avut loc 
la Ambasada R. P. Romîne la 
Moscova semnarea actului de 
transmitere către guvernul 
R. P. Romîne a unor docu
mente de arhivă romînești, 
care au fost păstrate în arhi
vele de stat ale Uniunii So-r 
vietice.

Aceste documente au fost 
salvate de la distrugere de 
armata sovietică în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial.

Actul a fost semnat din 
partea Uniunii Sovietice de 
N. Firiubin, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, iar 
din partea R. P. Romîne de 
N. Guină. ambasadorul R. P. 
Romîne în Uniunea Sovietică. 
La semnare au asistat înalți 
funcționari ai Ministerului A- 
facerilor Externe al Uniunii 
Sovietice, precum și membri 
ai Ambasadei R. P. Romine la 
Moscova.

----- •-----

Prezentarea 
scrisorilor 

de acreditare 
de către ministrul 

R. P. Romîne 
la Tokio

TOKIO 28 (Agerpres). - La 
27 septembrie, ministrul R.P. I 
Romîne la Tokio. Pavel Si- 
iard. a prezentat scrisorile de 
acreditare împăratului Hiro
hito. La ceremorua depunerii 
scrisorilor au fost prezenți 
ministrul Justiției. Tetsuzo 
Ko; ima. reprezaniind guver
nul japonez in locul ministru
lui Afacerilor Externe, ma
rele șambelan, marele mae
stru de ceremonie și alți 
membri ai Casei imperiale, 
P. Siiard a fost însoțit de 
Dumitru Dediu, secretar de 
legație.

Ministrul R.P. Romine a 
transmis in numele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale 
urări de sănătate împăratu
lui Hirohito și de prosperi
tate poporului japonez. în 
răspunsul său. împăratul Ja
poniei a mulțumit pentru bu
nele urări și l-a rugat pe mi
nistrul R.P. Romîne să trans
mită Prezidiului Marii. Adu
nări Naționale cele mai bune 
urârj pentru fericirea și pros
peritatea poporului romîn.

După ceremonialul prezen
tării scrisorilor de acreditare 
a avut, loc o ..convorbire între 
ministrul R.P. Romîne la To
kio și împăratul Japoniei.

-----•-----

Poporul laoțian 
sprijină guvernul 
Suvanna Fumma

VIENTIANE 28 (Agerpres).
- Reprezentanți ai' diferitelor 
pături ale populației din 
Vientiane au adresat primu
lui ministru Suvanna Fumma 
o scrisoare în car® sprijină 
politica de pace, neutralitate 
și conciliere națională pe 
care o duce guvernul.

în aeeastâ scrisoare care a 
fost transmisă de postul 
de radio Vientiane se. spune : 
Ne bucură vestea că guvernul 
desfășoară pregătiri active în 
vederea tratativelor cu for
țele armate din Patet Lao.

Postul de radio Vientiane a 
anunțat de asemenea că peste 
7.000 de locuitori din Paksan i 
(situat la 100 km, nord-est de 
Vientiane) au organizat o de- i 
monstrație în cinstea opera- ’ 
țiunilor întreprinse de bata
lionul 2 de parașutiști co- I 
mandat de căpitanul Kong Le ; 
pentru eliberarea Paksanului 
de clica rebelă.

Demonstranții au declarat 
că sînt hoțărîți să colaboreze 
îir lupta împotriva rebelilor 
cu comitetul condus de căpi
tanul Kong Le, care a înfăp
tuit lovittira de stat, și cu 
guvernul Suvanna Fumma.

Mișcarea grevistă 
din Uruguay

MONTEVIDEO 28 (Ager
pres). — Oamenii muncii; din 
Uruguay intensifică lupta gre
vistă pentru satisfacerea re
vendicărilor lor. La 27 sep
tembrie la Montevideo a avut 
loc o grevă de 24 ore decla
rată de oamenii muncii din. 
industria abatoarelor frigori- 
fere, care fac parte din Con
gresul național al delegaților 
Federației autonome a munci
torilor din industria cărnii. 
Din cauza grevei a fost para
lizată activitatea tuturor aba
toarelor frigorifere din Monte
video.

De peste. 40 de zile durează 
conflictul de muncă în indus
tria textilă din. Uruguay. Oa
menii muncii din această ra
mură industrială cer de ase
menea majorarea salariilor în 
urma creșterii, continue a 
scumpete!. încercările media
torilor de a reglementa con
flictul dintre muncitori și pa
troni nu âu dat rezultate po
zitive.
- Studenții de la Universita
tea din Uruguay își continuă

Sevav cerînd sporirea albcații-
• pentru învățămîntul supe

rior.

Răsunetul internațional al cuvîntării
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). Co
respondență -specială. „

Ziarele centrale din Mosco
va publică un corespondențele 
lor despre lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunăril Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite relatarea cuvîntării ros
tite marți de către conducăto
rul delegației Republicii Popu
lare Romîne. tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

„PRAVDA’* citează pasajul 
din cuvîntare în care condu
cătorul delegației roipîne sub
liniază marea importanță a 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale. Arătînd că tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
salutat noile state africane și 
Republica Cipru, care și-au 
cucerit recent independența, 
ziarul menționează de aseme
nea că șeful delegației romîne 
a insistat asupra problemei 
respectării stricte a statutului 
O.N.U. Ziarul menționează de 
asemenea că în cuvîntarea 
rostită de reprezentantul R.P. 
Romîne se scoate în evidență 
că propunerile prezentate de 
Uniunea Sovietică. în actuala 
sesiune corespund întrutotul 
năzuințelor popoarelor de a se 
ajunge la dispariția războiului 
din viața internațională.

Ziarul „Sovetskaia Rossia“ 
publică o relatare â cuvîntării 
rostite la 27 septembrie de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în ședința Adunării Ge
nerale a O.N.U. sub titlul „Co
laborare și pace între toate 
popoarele-. Ziarul publică 
fragmente din cuvîntare, sub
liniind in special pasajele în 
care conducătorul delegației 
Republicii Populare Romîne se 
referă la problema ajutorului 
acordat țărilor slab dezvoltate 
și la lichidarea irrfediată și de
finitivă a orinduielilor colo
nialiste.

Ziarul ..TRUD“ publică rela
tarea agenției TASS care cu
prinde un rezumat al Cuvîn
tării rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

R. S. Cehoslovacă
PR AGA 28 — Coresponden

tul Agerpres transmite :
întreaga presă cehoslovacă 

de miercuri publică rezumate 
ale cuvîntării rostite la 27 
septembrie de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

„Conducătorul delegației 
romîne Ia a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
— scrie „RUDE PRAVCH - a 
arătat ce importaiiță acordă 
poporul romîn și guvernul 
R. P. Romîne Organizației 
Națiunilor Unite a cărei me
nire principală este asigurarea 
dezvoltării legăturilor între 
țări și popoare, apărarea ome
nirii împotriva suferințelor 
provocate de război și pentru 
întărirea pâcii“.

Ziarul subliniază în mod 
deosebit ideile formulate de 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej în 
legătură cu problema dezar
mării generale Și complete,

Puternicul ecou
al cuvîntării rostită de N. S. Hrușciov 

la sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.
BERLIN 28 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Programul dezarmării gene

rale și totale expus în cuvîn
tarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U. conti
nuă să se afle în centrul a- 
tenției opiniei publice din 
Republica Democrată Ger
mană. Albert Norden, mem
bru în Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G., a . caracterizat 
propunerile șefului guvernu
lui sovietic ca un program al 
păcii în întreaga lume.

Referindu-se la problema 
germană^ A. Norden a subli
niat că planul poporului în 
problema germană și planul

Nădejdea
~r n cuvîntarea rostită de to- 
/ varășul N. S. Hrușciov la 

Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite răsu
nă nota cea mai înaltă, cea mai 
pură de umanitate. Declarația 
privitoare l'a dezarmarea generală 
și totală, ca unică condiție pen. 
tru înlăturarea prihlejdiei unui 
nou război, mai teribil pentru o- 
menire decît toate cele trecute, 
declarația privitoare la indepen
dența țărilor și popoarelor colo
niale, independență la care s~ar 
cuveni să se treacă imediat, ex
primă; modul de gîndire cel mai 
înaintat al clipei de față, singu
rul logic, singurul drept, singu
rul salvator. Soluțiile oferite de 
N. S. Hrușciov ar putea face ca 
sîngeroasa istorie de pînă acunl a 
omenirii să ia .sfîrșit în ceasul (le 
față și ca pe temelia acestui mo
ment să . crească o altă istorie, 
nouă, pașnică, pe rate viitorul să 
o înregistreze cu liniște și. bucu
rie. Citind cuvîntarea șefului de
legației sovietice simți un fel de 
mîndrie, de "fericire că ești conr 
tempotanul celui care, exprimând 
gîndurile poporului său și <al tu
turor popoarelor țăfilor socialis
te, se poate ridica la o asemenea 
măreție morală, poate da aseme. 
nea soluții politice, de natură să 

precum și în legătură cu ne
cesitatea lichidării definitive 
a sistemului colonial. „Rude 
Pravo“ reproduce ample pa
saje din expunerea punctului 
.de vedere al guvernului ro
mîn despre necesitatea trans
formării Balcanilor într-o re
giune eliberată de coșmarul 
războaielor.

Gh. Gheorghiu-Dej — scrie 
ziarul „MLADA FRONTA" — 
a apreciat că coexistența paș
nică este singura soluție na
țională a lumii contemporane, 
divergențele puțind fi rezol
vate numai pe calea tratati
velor".

Ziarul „OBRANA LUDU“ se 
oprește îndeosebi asupra pro
punerii romîne de creare în 
regiunea balcanică a unei zo
ne fără armament atomic și 
fără baze militare străine și 
rampe de lansare a rachete-, 
lor. subliniind importanța a- 
cestei propuneri pentru pacea 
Europei. De asemenea ziarul 
relevă însemnătatea propune
rii romîne privitoare la edu
carea tineretului în spiritul 
păcii, respectului reciproc și 
al colaborării între popoare.

însemnătatea propunerilor 
supuse de către delegația ro- 
mînă discuției Adunării Ge
nerale este subliniată și de 
ziarele : „PRACE". „SVO- 
BODNE SLOVO‘, ,.ZEME- 
DELSKE NOVINV', , LIDO- 
VA DEMOKRACIE*.

S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — 

Corespondență specială :
Postul de televiziune al o- 

rașului New York a transmis 
integral cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, șeful delegației 
R. P. Romîne, în ședința din 
27 septembrie a Adunării Ge
nerale. De asemenea alte trei 
societăți de televiziune — 
„Columbia Broadcasting Sys- 
tem“, ..National Broadcasting 
Corporation- și „American 
Broadcasting Corporation- 
au transmis fragmente din 
cuvîntare. Milioane de ameri
cani au avut prilejul să-l vadă 
și să-1 audă pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej dînd 
glas voinței de pace a poporu
lui romîn de la tribuna Adu
nării Generale a O.N.U.

Paginile presei americane 
continuă să fie dominate de 
lucrările actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Ziarele americane comentează 
pe larg dezbaterile care au 
avut loc în ședința plenară 
din 27 septembrie. Comentato
rii politici se ocupă în artico
lele lor de cuvîntarea șefului 
delegației R. P. Romîne, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej. Zia
rul „NEW YORK TIMES- 
consacră acestei cuvîntări 
două corespondențe care tra
tează probleme de ansamblu 
ale desfășurării lucrărilor se
siunii. Este publicat de ase
menea un rezumat al cuvîntă
rii în care sînt subliniate în 
mod special pasajele privitoa
re la propunerile pentru o 
dezarmare generală și comple

dezarmării pe etape în cele 
două state germane corespund 
în întregime intereselor în
tregii Germanii. El a chemat 
să se intensifice lupta pentru 
înfrînarea militariștilor și 
pentru crearea unei Germanii 
neutre din punct de vedere 
militar.

Comitetul de conducere al 
Uniunii creștin-democrate din 
R.D. Germană, a cărui șe
dință a avut loc la Karl Marx 
Stadt, a adresat lui N. S. 
Hrușciov o telegramă în care 
se subliniază că N. S. Hruș
ciov s-a pronunțat din nou 
ca un reprezentant al între
gii omeniri iubitoare de pace 
și că datorită cuvîntării sale 
țelul nobil al omenirii «• eli«

popoarelor
tranșeze imediat și total proble
mele grele ale omenirii, proble
me pe care diriguitorii occiden
tali le împing în impas, pentru 
că așa cer calculele meschine ale 
.fabricanților de nrmament.

Și odată cu niîndria crește în 
conștiința ta nădejdea că efortu
rile guvernului sovietic și ale ce. 
lorlalte țări socialiste vor fi încu
nunate de reușită.

LUCIA DEMETRIUS

PE SCURT
NEW YORK. - La 28 septem

brie ia avut loc o ședință a Con
siliului de. Securitate la care s-au 
examinat cererile Senegalului și 
Republicii Mali Cu privire la ad
miterea lor în O.N.U Consiliul 
de Securitate a recomandat în 
unanimitate Adunării Generale să 
admită ambele state în Organi
zația Națiunilor Unite.

MOSCOVA. — 'La 28 septem
brie Frol Kozlov, membru al Pre
zidiului C.C. al P. C. U.S. și se
cretar al C.C al P C.U.S., l-a 
primiț pe N. Guină, ambasadorul 
Republicii Populare Romine în 

-U.R.S.S..A avut loc o convorbire 
. care s-a desfășurat Intr-a atmo
sferă caldă, tovărășească. 

tă, la problema organizării 
controlului asupra dezarmării 
precum și referitoare la nece
sitatea aplicării principiilor 
Declarației de independență a 
Statelor Unite la teritoriile 
care se mai află sub regim 
colonial.

Ziarul „New York-’ Times'- 
subliniază în una din cores
pondențele publicate că tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
arătat că sarcina principală a 
lumii este să cadă de acord 
asupra dezarmării și că șeful 
delegației romîne -a chemat la 
dezarmare generală și com
pletă. Comentatorul aceluiași 
ziar, H. Salisbury, relevă că 
tovarășul. Gheorghiu-Dej a a- 
cordat în cuvîntarea sâ prio
ritate problemei dezarmării.,

In corespondența publicată 
de ziarul „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE» se arată că 
Romînia a reînnoit propunerea 
de a se încheia un tratat de 
înțelegere și securitate colec
tivă între statele regiunii bal
canice avînd drept scop să 
consolideze pacea în regiunea 
balcano-adriatică și s-o trans
forme îptr-o zonă fără baze 
militare străine, rampe de lan
sare a rachetelor și arme nu
cleare. Ziarul însoțește relata
rea lucrărilor din 27 septem
brie cu o fotografie a tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej.

Ziarul „DAILY MIRROR- 
subliniază că în cuvîntarea 
conducătorului delegației R. P. 
Romîne se atrage atenția asu
pra primejdiei reînvierii mili
tarismului vest-german

Atît „NEW YORK TIMES- 
cît și ziarele „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE-, „JOURNAL 
AMERICAN-, „WORLD TE
LEGRAM AND SUN*.  „DAI
LY NEWS- și „DAILY MIR
ROR- rețin în corespondențele 
lor argumentele cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej referitoare 
la faptul că secretarul general 
al O N U. a acționat în Congo 
ca un purtător de cuvînt ăl 
politicii colonialiste. Aceleași 
ziare scot în evidență pasajul 
privind necesitatea mutării se
diului O.N.U. pentru a i se a- 
sigura condițiile unei funcțio
nări normale.

Franța
PARIS 28 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Cuvînta
rea rostită marți în fața Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite de conducă
torul delegației R. P. Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, constituie miercuri 
dimineață unul din subiectele 
comentariilor ziarel-or franceze 
care subliniază în special re
înnoirea propunerii guvernu
lui romîn de a se ajunge la o 
înțelegere între statele balca
nice.

„LIBERATION- relevă în 
legătură cu aceasta că „dezba
terile au căpătat un nou im
pute prin intervenție d-lor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Gomulka. DI. Gheorghiu-Dej a 
reînnoit propunerea unui tra

berarea lumii de înrobire și 
războaie — a devenit mai a- 
propiat. Comitetul de condu
cere al Uniunii creștin-demo
crate din Republica Demo
crată Germană mulțumește 
șefului guvernului sovietic 
fiindcă în fața forumului po
poarelor el a subliniat cu in
sistență necesitatea încheierii 
Tratatului de pace cu Ger
mania.

Max Sefrin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, luînd cuvîn- 
tul la Greiz a denumit pro
punerile lui N. S. Hrușciov 
un plan real al păcii și li
bertății.

★
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). 

— TASS transmite : Ziarul „El 
Popular" a publicat un articol 
de fond în care subliniază uriașa 
importanță a propunerilor pre
zentate de N. S. Hrușciov la 
O.N.U. Nikita Hrușciov, repre
zentantul țării socialiste care con
struiește comunismul, scrie ziarul, 
a exprimat în cuvîntarea rostită 
la O.N.U. sentimentele cele mai 
adinei ale întregii omeniri.

Hrușciov. subliniază ziarul, a 
chemat să se traducă în viață pe 
scară mondială dezarmarea gene
rală și totală. In propunerile lui 
Hrușciov, scrie ziarul, se ține, sea
ma de diferitele opinii pe care 
le-a trezit în diferite pături ale 
populației inițiativa U.R.S.S. care 
este însuflețită de dorința de a

DELHI. — Lâ 27 septembrie In 
Delhi s-a dat publicității declara, 
fia comună a primului mi'i:s:lru 
j,. Nehru și lozei Cyranklcwcz,-.. 
președintele Consiliului de . Mi
niștri al R. P. Polone, care a fă
cut o. vizită oficială în India.

NEW YORK. - Primul minis
tru ol Cubei, Fidel Castro, care 
a condus delegația Cubei la cea 
de-ia XV-a sesiune a Adunării-Ge
nerale. a O.N.U, a plecat la 28 
septembrie spre patrie cu un a- 
vion ce i-<a fost pus la dispoziție 
de guvernul sov etic - deoarece a- 
vioanele cubane care sosesc în 
S.U.A, stnt reținute de autorită
țile americane 

tat de securitate colectivă In 
Balcani pentru a transforma 
această regiune într-o zonă 
fără baze străine și armament 
nuclear".

Incepind relatarea despre 
ședința din 27 septembrie a 
Adunării Generale prin darea 
'de seatna despre cuvîntarea 
conducătorului delegației ro
mîne, ziarul „COMBAT- sub
liniază că șeful delegației ro
mîne și-a exprimat părerea 
față de principalele probleme 
ale sesiunii, cu deosebire asu
pra dezarmării generale și 
complete și față de necesita
tea de a se reorganiza secre
tariatul O.N.U. „Combat- a- 
daugă : „Dl. Gheorghiu-Dej a 
reamintit pe de altă parte pro
punerea romină de încheiere 
a unui tratat de neagresiune 
balcanică și a cerut Greciei și 
Turciei să-și reconsidere po
zițiile în ceea ce privește aces
te propuneri".

Aceleași idei sînt relevate șl 
de ziarul „LE FIGARO".

Italia
ROMA 28. - Coresponden

tul Agerpres transmite : In 
relatările lor cu privire la 
lucrările celei de-a XV-a se
siuni a O.N.U., ziarele ita
liene se referă la cuvîntarea 
rostită Ia 27 septembrie în 
fața Adunării Generale de 
către conducătorul delegației 
romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. O deosebită 
atenție se acordă faptului că 
conducătorul delegației romî
ne a reînoit propunerea adre-1 
sată statelor balcanice de a 
încheia un tratat de înțele
gere și securitate colectivă a- 
vind drept scop să consoli
deze pacea în regiunea bal
cano-adriatică. în legătură cu 
aceasta ziarul „IL QUOTI- 
DIANO- subliniază printre 
altele că scopul acestei pro
puneri a guvernului romîn 
este „să transforme regiunea 
respectivă intr-o zonă lipsită 
de baze militare străine și de 
armamente nucleare".

într-o corespondență de la 
New York ziarul „AVANTI" 
scoate în evidență că in cu
vîntarea sa, conducătorul de
legației romîne a subliniat că 
problema dezarmării consti
tuie cea mai însemnată ches
tiune care stă astăzi în fața 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite. In le
gătură cu această; scrie zia
rul, vorbitorul a spus că pro
punerile Uniunii Sovietice de 
dezarmare generală șl totală 
corespund năzuințelor omeni
rii de a păși într-o eră nouă 
din care războiul să fie eli
minat pentru totdeauna. „A- 
vanti» se referă de asemenea 
la pasajele din cuvîntare care 
se referă la necesitatea în
locuirii secretarului general 
al O.N.U. cu un secretariat 
format din 3 persoane.

Aceleași idei din cuvînta
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt relevate și 
in corespondența din New 
York a ziarului „II Paese“.

pune capăt pentru totdeauna răz
boaielor pe pămînt.

O a doua problemă ridicată de 
N. S. Hrușciov, scrie ziarul, este 
colonialismul..

Noi, scrie ziarul, trăim in epo
ca declinului regimului colonial 
crud și inuman. Sistemele de- ex
ploatare care au existat timp de 
veacuri se năruie. Acest lucru îl 
confirmă participarea la sesiune 
a 14 state noi, in majoritate a- 
jricane, care și-au dobindit re
cent independența de stat. 
U.R.S.S., relevă ziarul, a formu
lat propuneri de o importanță 
uriașă : să se adopte o declarație 
solemnă a O N.U., care să confir.. 
me sfîrșitul colonialismului, drep
tul deplin al fiecărui popor la o 
viață independentă și suverană. 
Fără îndoială, scrie in încheiere 
ziarul, că aceste două propuneri 
ale Uniunii Sovietice se vor afla 
în centrul discuțiilor la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

★ '
BEIRUT 28 (Agerpres). — 

într-un articol intitulat „Două 
poziții față de colonialism”, 
ziarul „An-Nida« scrie: „Hruș
ciov a prezentat la O.N.U. un 
proiect istoric, extrem de 
important. în care cere li'chi*  
darea neîntîrziată a colo
nialismului și a sistemului 
colonial în lumea întrea
gă. Toate popoarele, îndeo
sebi acelea care au trăit 
timp de secole sub ju
gul colonialismului, știu în 
prezent că acest proiect pre
zentat de N. S. Hrușciov ex
primă năzuințele lor spre eli
berarea totală dirt robie, tn 
timp ce N. S. Hrușciov ridică 
această problemă într-o for
mă categorică,: Eisenhower se 
situează pe o poziție cu totul 
opusă. Președintele S.U.A. de
clară că îi este, „tpilă" și 
„compătimește- aceste po
poare, gîndlndu-.se la ele ca 
la niște cerșetori ce întinde 
mîinile pe strâdă. El declară 
că este gata să dea de po
mană acestor oameni din 
surplusurile de grîu și orz ale 
monopolurilor aniericane. însă 
popoarelor care se află sub 
jugul imperialist și care luptă 
împotriva lui vor să semene 
singure grîul pe propriul lor 
pămînt, fără imperialiști**.



NEW YORK 29 (Agerpres). 
— La 27 septembrie ora 15,30 
(ora locala) sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U, și-a reluat 
lucrările.

în ședința de după-amiază a 
continuat dezbaterea politică ge
nerală. Primul’ a luat euvîntul 
ministrul Afacerilor Externe al 
Tailandei, Tanat Roman,

Cuvîntarea rostită de Wladyslaw Gomulka
W. Gomulka a condamnat 

dispozițiile discriminatorii ale 
autorităților americane care 
au creat condiții anormale 
pentru activitatea delegațiilor 
unor țări socialiste și Cubei 
la O.N.U.

Salutînd admiterea în 
O.N.U. a unor noi țări inde
pendente din Africa, W. Go
mulka și-a exprimat convin
gerea că și celelalte țări din 
acast continent, și în primul 
îînd Algeria, își vor cuceri de 
asemenea libertatea. W. Go
mulka a avertizat împotriva 
abuzării de euvîntul „ajutor" 
și de steagul O.N.U. pentru a- 
mestecul în treburile interne 
ale acestor țări, așa cum se 
întîmplă în Congo. Delegația 
polonă, a declarat Gomulka, 
se alătură întrutotul criticii 
aduse acțiunilor secretarului 
general al O.N.U.

Conducătorul delegației po
loneze a expus poziția țării 
sale în problema dezarmării 
generale și totale. El a amin
tit că acum un an. de la a- 
ceeași tribună, N. S. Hrușciov 
a prezentat o propunere care 
a fost aprobată în unanimitate 
de Adunarea Generală.

W. Gomulka a arătat că po
zițiile puterilor occidentale în 
problema dezarmării și în 
special planul lor de control 
fără dezarmare sînt cu totul 
nefondate. Planul puterilor 
occidentale, a spus W. Go. 
mulka. nu numai că nu cre
ează condiții pentru dezar
mare. dar accelerează cursa 
înarmărilor și intensifică pri
mejdia războiului.

In continuare. W. Gomulka 
s a ocupat pe larg de situația 
din Germania occidentală, ca

Cuvîntarea rostită de Gamal Abdel Nasser
NEW YORK 23 Ager

pres). — în cursul ședir.iei am 
dimineața zilei de 27 septem
brie a luat euvîntul Gamal 
Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Ur.iie. 
Cea de a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U-, 
a spus el, s-a deschis intr-un 
moment cînd încordarea in
ternațională a luat proporții 
iară precedent, iar râzbciul 
rece a atins cel mai inai: r._- 
vel de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial. 
Aceasta este o primejdie 
gravă pentru omenire. De a- 
ceea asigurarea păci; este nu 
numai o necesitate vitală, c. 
și o datorie morală.

Porțile O N.U.. a spus el. 
trebuie să fie deschise fâră 
nici o discriminare și fana
tism pentru ca această tri
bună internațională să reflec
te cu adevărat năzuințele po
poarelor. Tocmai de aceea, a 
subliniat Nasser., mă folosesc 
de âceastă posibilitate pentru 
a repeta încă o dată dorința 
Republicii Arabe Unite ca • 
porțile Organizației Națiuni- j 
lor Unite să fie deschise pen- 1 
tru Republica Populară Chi
neză. Poporul nostru nu poate 
concepe ca aceste porți sâ fie 
închise pentru un ifert din 
populația globului pămintesc. 
Ridic această problemă cu cea 
mai mare sinceritate. Proce
dez astfel deoarece consider 
că viitorul O.N.U. și totodată 
viitorul dezvoltării pașnice a 
omenirii trec în momentul de 
față print r-o serioasă încer
care.

După ce a relevat că O.N.U. 
se află acum la o răscruce de 
drumuri, Nasser a demascat 
colonialismul în noile sale 
forme. Acum patru ani, a spus 
el, continentul african a fost 
martorul sfîrșitului erei colo
nialismului, dar în prezent 
el se lovește de o nouă formă 
a imperialismului. Agresiunea 
din Suez a fost sfîrșitul im
perialismului fățiș și mormîn- 
tul lui. Astăzi ne ciocnim în 
Congo de un imperialism 
camuflat care nu se dă în 
lături de a folosi însăși Orga
nizația Națiunilor Unite pen
tru a-și atinge scopurile as
cunse.

După cum a declarat 
Nasser.- retragerea forțelor 
imperialiste belgiene din Con
go a fost doar o manevră pen
tru a putea da o lovitură pe 
la spate poporului congolez. 
„Cea mai mare primejdie pen
tru poporul congolez, a decla
rat președintele R.A.U., pri
mejdie care ne amenință și pe 
noi. constă în aceea ca impe
rialismul încearcă să folo
sească < Organizația -Națiunilor 
Unite drept un paravan pen
tru a-și ascunde adevăratele 
țeluriAceastă manevră im
perialistă fire două victime : 
poporul congolez și Organiza
ția Națiunilor Unite.

Președintele R.A.U. a con
damnat cu hoțărîre războiul 
colonial pe care Franța conti
nuă să-1 ducă împotriva po
porului algerian.

Este foarte important, a de
clarat el. ca O.N.U. să nu uite 
de Carta și de hotărîrile sale, 
în caz contrar am încuraja 
pe cei care încearcă să nu 
respecte și să ignoreze O.N.U. 
Exemplul cel mai. evident-al 
unei asemenea ignorări îl con- • 
stituie politica Franței față de 
Algeria.

Lucrările Adunării Generale a 0. N. U.
Delegatul tailandez a subli

niat că prezența la actuala se
siune a numeroase personalități 
de talie mondială demonstrează 
năzuința țărilor de a găsi ' căile 
spre pace. Referindu-se la si
tuația din Congo, reprezentantul 
lailandei a afirmat că „Organi
zația Națiunilor Unite a salvat 

re constituie focarul principal 
ai răzooiujui rece.

W. Gomuika a chemat toate 
statele semnatare a:e acordu
lui ue la Potsdam sa recunoa
scă ca fiina aelinnive toate 
frontiere-e actuale ale Germa
niei.

^i a subliniat necesitatea 
semnării tratatului de pace cu 
ceie uouâ state germane, care 
va reglementa în același timp 
situația anormală am 
occidental.

Conducătorul delegației po
loneze a propus să se creeze 
sub egida O.in.U. un comitet 
special alcătuit din reprezen
tanți de seamă ai diienteior 
țări, care ar avea sarcina să 
ananzeze și să studieze sub 
toate aspecteie urmărite folo
sirii armei atomice pentru via
ța și sănătatea oamenilor, 
pentru economia mondială.

In primul nnd — a spus W. 
Gomulka — trebuie rezo.vată 
pină la capăt problema care 
este deja mai mult deci: coap
ta — problema încetării expe- 
riențe.or cu arma nucleară. De 
asemenea stateie care posedă 
arma atomică trebuie sa fie 
obligate să nu ie transrmtă al
tor sute, iar aces.ea am urmă 
— să nu le primească.

In continuare v* . vomuika 
a spus că o importanță foarte 
mare o au măsurile îndreptate 
spre încetarea ș: reducerea ar
mamentelor in zona grupări
lor militare opuse In această 
ordine de idei. W Gomulka a 
amintit propunerile privitoare 
la crearea unei zone denuclea- 
rizate în Europa Centrală, for
mulate de guvernul R. P. Po
lone In 1957.

W. Gomulka a atras atenția 
Adunării că ideea creării unei

O.N.U.. a declarat Nasser, 
trebuie să-și îndeplinească da
toria. Nu cred că vom formula 
o pretenție prea mare insis
ted asupra acordări j dreptu
lui la autodeterminare po
porului algerian pe baza unui 
plebiscit organiza: sub con
trolul și apărarea OJC.U.

Vorbind despre roiul O N U. 
președintele Nasser a declarat 

rile unor mari puteri de a 
folosi această crgar.izațte :s- 
:e mat.:-aii ca pe o armă in 
războiul rece. Președintele 
R.A-U. a condamna: restr e- 
țule impuse de autoritățile 
americane unei ser.j de due
lași-

Președintele Nasser și*  ex
primat speranța că cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va intra ia 
istorie ca o sesiune a păci..

Fără îndoială că prezenta 
unui mare număr de șeii de 
state în această sală oferă po
sibilitatea să se întreprindă

Ședinfa Comitetului General
NEW YORK 2® (Ager

pres). — Corespondentă spe
cială : In ședința din seara 
zilei de 27 septembrie a Comi
tetului General ai Adunăr i 
Generale a OJC.U. au conti
nuat dezbaterile asupra pro
blemelor de pe ordinea ce zi 
a actualei sesiuni a Acunărti 
Generale.

In cadrul ședințe: au avut 
Inc ample discuri pe margi
nea propunem Uniunii Sov.e- 
tice cu privire la includerea 
pe ordinea de ri * sesiunii a 
problemei reprezentării Chi
nei în OJC.U. Ca Și ia sesiunile 
precedente ale Adunării Ge
nerale, reprezentantul &VJL, 
ignorind. în pofida judecății 
sănătoase, situația reală din 
lume, s-a pronunțat împotriva 
drepturilor legale ale Chinei 
in O.N.U. El a prezentat 
proiect de rezoluție care res
pinge nu numai propunerea 
ca pe ordinea de zi a sesiunii 
să fie inclusă problema repre
zentării Chinei în O.N.U., dar 
exclude orice fel de discuții 
asupra acestei probleme in 
cadrul sesiunii.

V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S.. a spus în euvîntul 
său că delegația sovietică con
sideră drept o necesitate im
perioasă ca pe ordinea de zi 
a celei de.a XV-a sesiuni a 
Adunării Generale să fie in
clusă problema reprezentării 
Chinei în O.N.U. Aceasta este 
o problemă urgentă care își 
așteaptă de mult rezolvarea. 
In fiecare an devine tot mai 
intolerabilă situația că unul 
din statele care au întemeiat 
O.N.țJ. este lipsit de dreptul 
de a lua parte la lucrările Or
ganizației Națiunilor Unite.

Delegatul romîn, Eduard 
Mezincescu, care a luat cu- 
vîntul în cadrul acestei șe
dințe, a arătat că reprezentan
tul Statelor Unite abordează 
și la actuala sesiune problema 
reprezentării Chinei în același 
spirit al „războiului rece“ ca 
și la sesiunile precedente. 
Căutînd să justifice poziția sa 
reprezentantul S.U.A. a reîn
noit vechile .calomnii la?adre- 
sa Chinei Populare. ;Am; auzit 
din gura reprezentantului-'Sta
telor Unite, a spus E. Mezin
cescu printre altele, că orga- 

această țară" și a cerut, chiar, 
lărgirea împuternicirilor secre
tarului general al O.N.U t

Președintele dă euvîntul con
ducătorului delegației Republi
cii Populare Polone, Wladyslaw 
Gomulka, a cărui apariție la 
tribună este întimpinată cu a- 
plauze îndelungate,.

zone denuclearizate a fost for
mulată de Republica Populară 
Romînă — în privința peninsu
lei balcanice, iar recent de gu
vernul R. P. Chineze — în pri
vința Extremului Orient și a 
regiunii Oceanului Pacific. Am 
auzit de la această tribună, a 
spus el, o propunere analoagă 
a Ghanei, în privința Africii.

Polonia, a declarat W. Go
mulka, sprijină pe deplin pro
punerile cu privire ia dezar
mare prezentate la actuala se
siune de Uniunea Sovietică. 
Ne pronunțăm ca aceste pro
puneri să fie discutate in șe
dințele plenare ale Adunării 
Generale.

★
în continuare a luat euvîntul 

reprezentantul permanent al 
S.L A. la OJl.U. udsuorth.

Jalnic și necunvingălor a răsu
nat răspunsul lui la cuvîntarea 
rostită la 2b septembrie de pri
mul ministru al Cubei. Fidel Cas
tro. adsworth n a putut opune 
nimic faptele: ca'e atestă acțiuni
le agresive ale SU.A. împotriva 
Cubei. Tot atu de nepul.ncioase 
tu fost replicile incoerente ale re
prezentantului statului Nicaragua, 
care u încercat să infirme cuvin
tele lui Castro câ guvernul aces
tei țări repremnlă o dictaturi ti- 
ranicâ.

Răspunzi nd la observațiile fă
cute in cursul dezbaterilor, Bas- 
be reprezentantul permanent al 
Cubei l*  UN.IL, a dat o replică 
vehementă minsstrului Afacerilor 
Externe al Guatemalei care a ®' 
ficusul e*  guvernul cu ban pregă
tește e intervenție împotriva G««- 
lemalez.

Cn ^ceasta șed ni9 plenara d:n 
dnpi-amiaza de 27 septembrie a 
uniunii Adu nării Generale a luat 
sftrșit.

eforturi in sprijinul cauzei 
păcii, a declarat în continuare 
Nasser.

In încheiere, președintele a 
am.ntr. că acum anei am, ia 
anul 1955. conferința de la 
Bandung a țărilor din Asia și 
Africa a adopta: botăriri care 
proclamă egalitatea oamenilor 
indiferent c'e rasă și culoarea 
p^eli . care se pronunță pen
tru Lch carea grabnică a coio- 
?-a' sTwhz- care erefiroâ ne- 
oe&.c*tea  dezarmam H ririer- 
zrcerea producer.. sa expert- 
rrcntări. arme: nucleare- Su
bliniind că priEc.pi.le confe
rinței ce la Bandung au fost 
sprijinite pe larg ia lumea 
întreagă, președintele B.A.U. 
a declarat câ Adunarea Gene
rală trebuie să --u>pîe aceste 
pr.nctpu și reg-— ca pe o ex
presie a voinței unanime a 
r-Turcr popoarelor lumii.

Cuvintele de Încheiere ale 
președ-ztelu. Nasser au fost 
urmate de aplauze furtunoase.

OJC.U. deoarece reprezen^E- 
tff aeesiei țări ar fi expri
mat cri uri împotriva lui 
Hammarskjoeld. Acest argu
ment este de-a dreptul ridicol 
fatnKfț la actuala sesiune ac
tivitatea Iui Hammarskjoeid 
a fost obiectul unei critici 
foarte serioase și a-a propus 
restructurarea secretariatului 
ger.erai pentru ea aparat .1 
O.N.U. să nu mai servească 
interesele unui grup de puteri 
sau mai precis interesele pu
terilor eo-onialute. Reprezen
tantul romîn a stras ater.ția 
că în timp ce guvernul Sta
telor Unite se opune discută
rii problemei reprezentării 
Chinei la O.N.U-. delegații ță
rilor din Asia șj Africa care 
au luat euvîntul in Comitet 
șpnjină aceasta propunere.

Reprezentanții romin a 
subliniat câ delegația ameri
cană urmâfește ti împingă 
Corni tecul general pe calea 
adeptârii unei botăriri ilegale.

Delegații Ceylonului, Iugo
slaviei, Bulgariei, Irakului și 
Sudanului s-au pronunțat de 
asemenea pentru includerea 
pe ordinea de zi a sesiunii a 
problemei reprezentării Chi
nei. Ei au arătat caracterul cu 
totul absurd și dăunător al 
poziției S.U.A. și aliaților lor 
în această problemă impor
tantă. poziție care exprimă 
spiritul războiului rece de 
care au dat dovadă în repe- 
tate rinduri la sesiunile ante
rioare.

După aceea președintele a 
pus la vot proiectul de rezo
luție american pe care S.U.A. 
au reușit să-1 strecoare cu a- 
jutorul aliaților săi — Cana
da, Costa Rica. Haiti. Anglia, 
Franța, ciankaișistul și altora. 
Delegațiile a șapte țări — 
U.R.S.S., Sudanul. Bulgaria. 
Romînia, Ceylonul. Irakul, 
Iugoslavia au votat împotrivă. 
Libia s a obținut de la vot.

Comitetul general a trecut 
apoi la discutarea unui alt 
punct, propus de asemenea 
de Uniunea Sovietică. ..Despre 
primejdia care amenință in
dependența politică și integri
tatea teritorială a Republicii 
Congo". Și această propunere

Ședința 
de miercuri 
dimineața

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite : In șe- 
dința din dimineața de 28 
septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat 
dezbaterile de politică gene
rală.

Ședința a început la ora 
10,59 ora locală.

Primul a luat euvîntul șe
ful delegației Uruguayului, 
V. Haedo. El a declarat că ță
rile din America Latină pri
vesc cu simpatie tinerele state 
africane.

La fel ca și ceilalți delegați 
din țările Americii Latine 
care au luat deja euvîntul la 
sesiune, V. Haedo a vorbit cu 
o profundă îngrijorare de 
procesul de ruinare a țărilor 
latino-americane în urma scă
derii sistematice a prețurilor 
materiilor prime pe piața 
mondială.

America Latină, a spus el. 
este nevoită să accepte pre
țuri tot mai scăzute la mate
riile sale prime. în timp ce 
prețurile produselor indus
triale pe care’Ie primește în 
schimbul materiilor sale pri
me au crescut la o serie de 
articole de 15 ori.

Datorită scăderii prețurilor 
materiilor noastre prime. a 
remarcat V. Haedo. din 1945 
și pină în 1960 am pierdut 
cel puțin 11 miliarde dolari.

Krag, ministrul Afacerilor 
Externe al Danemarcei, și-a 
început cuvîntarea cu proble
ma dezarmării. Recunoscind 
că dezarmarea constituie as
tăzi cea mai importantă pro
blemă a politicii internațio
nale, Krag s-a lansat în dis
cuții despre echilibrul mili
tar, repetînd teza răsuflată 
că un astfel de echilibru ar 
constitui cel mai puternic fac
tor de menținere a păcii.

Șeful delegației daneze a 
abordat toate aspectele pro
blemei dezarmării de pe po
ziția de membru al blocului 
militar agresiv N.A.T.O.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Danemarcei a sprijinit 
propunerea S.U.A. cu privire 
la sistemul de control și in
spect e asupra dezarmării s a 
cerut să se acorde preferința 
acestui sistem.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Danemarcei a reafir
mat poziția țârii sale în le
gătură cu reprezentarea Chi
nei Ia Organizați*  Națiunilor 
Unite. Ma. ce vreme sau mai 
urz-u. a syus eL poporul chi
nez va fi reprezenta: in a- 
ccasiă organ, zație de guver
nul care exercită in mod 
efectiv controlul asupra teri
toriului țăr.i. Nici un acord 
cu privire la dezarmare nu 
poate fi eficace fără partid- 
pa-ea RP. Cmneze.

Apo*  a luat euvîntul șeful 
delegației RP Bulgaria, T. 
Jivkov.

al 0. N, U.
a fc*t  iriimpinată cu dușmă
nie de delegația americana 
care a căutat să demonstreze 
. n-oportunitatea’ discutării în 
Adunarea Generală a situa
ției din Congo. Drept argu
ment delegatul S.U.A. a invo
ca: bocârîrile «CBunii extraor- 
drure care a adoptat, după 
cum se știe, o resaitrpe P-ca 
puțin eficace pentru Congo.

Referincu -se 1a atitudinea 
reprezer.tanrului american, 
delegatul romirt. Eduard Me- 
z-Dcescu, a arătat că între ac
țiunile șj principiile Pe care 
le enunță Statele Unite se 
manifestă din nou o contra
dicție serioasă. In prezent, a 
spus delegatul romin. există 
condițiile necesare pentru a 
discuta problema congoleză, 
care interesează toate țările 
Africii deoarece în această 
sesiune au fost primite în 
O.N.U. 13 noi state africane. 
Reprezentantul american se 
opune acum unei astfel de 
discuții, in timp ce in urmă 
cu zece zile. la sesiunea 
extraordinară a Adunării Ge- 
rerale. el pretindea că... la 
dezbaterea prob’emei congo
leze ar trebui să participe și 
noile sute independente din 
Africa. Reprezentantul romîn 
a subliniat de asemenea că în 
cursul dezbaterii generale 
președintele Ghanei și preșe
dintele R A.U. s au ocupat în
deaproape în discursurile lor 
de problema congoleză cerînd 
adoptarea unor măsuri juste 
și eficace. Delegația romînă 
a cerut înscrierea pe ordinea 
de zi a sesiunii a problemei 
congoleze.

Căutînd să salveze presti- 
giul delegației S.U.A., delega
ția engleză a propus ca discu
tarea acestei probleme să se 
amine pe un termen nedefinit. 
De fapt această manevră a 
urmărit să scoată de pe ordi
nea de zi a Adunării Gene- 
rale problema cu privire la 
Congo. După discuții care au 
durat aproape două ore asupra 
problemelor de procedură, 
propunerea Angliei a fost pu
să la vot fiind sprijinită de 11 
delegații. Șapte delegații. în
tre care U.R.S.S., șj R. P 
Romînă au votat împotrivă, o 
delegație s-a abținut de la 
vot

2V. s. hrușciov: Oamenii vor 
să trăiască în prietenie, 

nu mai vor să fie amenințați de război
NEW YORK 28 (Ageipres). 

TASS transmite textul cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la masa 
oferită de Cyrus Eaton:

Fruntași ai vieții publice, zia
riști și oameni de rind mă în. 
treabă deseori de ce m-am dus 
la New York în toamna anului 
1960, a spus N. Ș. Hruș
ciov. Freau să vorbesc încă o 
dată despre acest lucru, deși cred 
că l-am explicat îndeajuns . in 
cuvîntarea pe care arn rostit-o la 
Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite. Delegația 
sovietică a venit la Adunarea 
O.N.U. de la New York pentru 
a dovedi încă o dată necesitatea 
vitală a dezarmării generale și tp. 
tale sub control internațional. Re
pet — sub un sever control in
ternațional.

Unele personalități din occi
dent, căutînd să ocolească pro
blema dezarmării, să abată aten
ția opiniei publice, afirmă că noi 
cerem dezarmare fără control. Or. 
ganele de presă din Statele Unite 
ale A mericii declară că făcînd 
propunerea cu privire la dezar
marea generală, aș fi vorbit în 
termeni nebuloși despre control. 
Nu știu cum să risipesc această 
nebulozitate acelora care și-au 
acoperit cu ea ochii și rațiunea. 
Orice om cu judecată sănătoasă 
poate citi ceea ce am spus sufi
cient de clar despre controlul in
ternațional și principalul — că 
sintem gata să luăm loc la masa 
tratativelor și să ajutăm l-a elu
cidarea problemelor neclare. Dar 
înainte de a lua loc la masă și 
a duce tratative, trebuie să ajun, 
gem la înțelegerea fermă că este 
necesar să rezolvăm problema 
dezarmării, să realizăm un acord 
cu privire la dezarmure sub un 
sever control internațional. Noi 
cerem dezarmare tocmai sub con
trol și nu control asupra înarmă
rilor. Doar controlul asupra înar
mărilor nu micșorează pericolul 
izbucnirii pe neașteptate a răz
boiului. Controlul asupra inarm > 
rilor este steril și din punct de 
vedere economic, deoarece nu 
ușurează povara cursei înarmări, 
lor, care apasă în întregime pe 
um-riî popoarelor.

In cuvîntarea ^a. dl. Eaton a 
menționat cifra de 100 de miliar
de de dolari care se cheliu e 
anual pentru înarmare. Atunci de 
ce *ă  acționăm in așa fel ca peste 
un an doi sau peste cinci ani 
această cifra să se dubleze sau să 
• * tripleze ? Este oare admisibil 
ca giganticele valori umane, crea
te prin munca a miliarde de oa
meni. si se irosească in mod ne- 
productiv sau pentru acumularea 
ae arate de exterminare in mate?

Oamenii ca judecata săn .toată, 
indiferent ane ar ți ci. u

câ este normali aeeax- 
ti irosire uuilili fi pericuioasi 
de valori create pnn munca ou. 
memlor. Oare nu merita să vin 
la New York pentru a angaja 
încă o dală lupta pentru o cauză 
etit de justă și nobilă ca înceta
rea cursei înarmărilor, lichidarea 
totali a rușinosului sistem colo- 
«-*/,  care înjosește demnitatea 
oamenilor ? Oare nu merita si 
traversez oceanul pentru imbu- 
niteXirea activității Organizației 
Nehumler Un.le ia numele *>"  
târirii cauzei pecii 7 Cred câ me
rita !

Guvernul sovietic nu fLa pre- 
rupeta și nu-ri ca precupeți nici 
forțele și nici timpul pentru a 
obține dezermarea, pentm ce po
poarele râ se elibereze de teama 
uxui al treilea război mondial, 
de pornea impozitelor percepute 
in sropel pregătirii unui nou 
războ..

Am supus exnmissării Adunării 
f» Site probleme ■ căror rezol
vare echitabilă ar putea însănă
toși at modera internațională ți 
ar micșor^ pericolul izbucnirii 
unui război nuclear.

In treacăt a/ rren m spun este
ta cucmie despre unele declara, 
ții ți reproșuri făcute in grăbi 
la adresa mea î» legătura cu pro
punerea de a se reorganiza secre
tariatul O^Y.U. Se afirmă că 
Hruțcior U atacă pe Hammarsk-

Cuvîntarea rostită 
de Cyrus Eaton

NEW YORK 23 (Agerpre»). — 
TASS trxjxsinite textul curintirii 
rostite de Cyrus Elston la mas*  
oferită in einste*  lui N. S. Hroș*  
cior.

Ce*  ma: mare piedici în calea 
progresului economic mondial 
constructiv este în prezent — a 
arătat C. Eaton — cursa înar
mărilor. Mulți dintre noi își 
dau seama de pericolul de 
moarte pe care îl prezintă pen
tru omenire războiul modern în 
care ar fi folosite noile mijloace 
fantastice de distrugere nucleară. 
Din păcate, apelurile la princi
piile morale și religioase cele 
mai înalte ale omenirii, care cer 
să se renunțe la pregătirile pen. 
tru un astfel de măcel mondial 
nu au găsit ecou și perspectiva 
distrugerii totale și pe scară 
mondială nu a silit omenirea s® 
renunțe la cursa înarmărilor, care 
amenință cu conflictul final.

Putem discuta aceste probleme 
cu toată sinceritatea, pentru că, 
sînt convins, că faptele ci sînt 
cunoscute. In prezent omenirea 
cheltuiește peste KM miliarde 
de dolari pentru înarmare. Tre
buie să adaug cu regret că a- 
proape jumătate din această sumă 
este cheltuită de țara mea și, 
spre regretul meu și mai mare, 
unele personalități din America 
cer chiar sporirea cu 20 la sută 
a alocațiilor anuale pentru înar
mare. 

joeld și creează o criză a. Orga
nizației Națiunilor Unite.

Ani mai spus că principalul nu 
e critica adusă personal d-lui 
Hammarskjoeld. Nu este vorba de 
faptul g.ă în aprecierea evenimen. 
lelor internaționale el se situează 
pe poziția Departamentului de 
Stat al S.U.A,. ci despre faptul 
că această poziție a. sa influen
țează asupra înjăptuirii hotărîri- 
lor O.N.U. în interesul unui grup 
de state și în dauna altora. Oare 
o hotărîre a Organizației Națiu
nilor Unite poate fi înfăptuită 
de un om care este numai de 
părerea unei anumite părți ? 
Dacă țărilor occidentale le convi
ne candidatura d-lui H-ammarsk. 
joeld. nu vom obiecta dacă elei 
îl vor promova intr-o funcție co
respunzătoare în acel triplu or
gan executiv a cărui creare p 
propunem noi. Dar în acest or
gan, alături de dl, Hammarsk. 
joeld, trebuie să existe un repre
zentant al țărilor socialiste și un 
reprezentant al țărilor neutre. în 
felul acesta, organul executiv al 
O.N.U. ar reflecta raportul real 
de forțe existent acum în lume.

M-ați rugat, d-le Eaton, ca gu
vernul sovietic să-și continue 
neobosit eforturile de a convinge 
oamenii de stal ai lumii să ac
cepte fără nici o rezervă dezar
marea generală și totală. Ca om 
de stat și ca simplu om vă pot 
spune că acesta este unul din 
țelurile principale ale vieții mele, 
ale activității Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și a 
Guvernului Sovietic.

Ne bucurăm că aceste acțiuni 
în apărarea păcii, pentru dezar. 
mare se bucură de sprijinul larg 
al oamenilor de diferite concep
ții sociale și politice

în presă americană apar ob
servații critice la adresa propu
nerilor noastre de dezarmare. 
Unii ziariști americani scriu cam 
astfel : Hrușciov a propus un
plan de dezarmare, dar despre 
control vorbește în termeni cam 
nebuloși.

Aș vrea să mă adresez re pre- 
zentanților presei, dacă ei se 
află aici, iar dacă nu, aș vrea 
ca spusele mele să fie publica'e 
în presă. Trebuie să ajungen la 
un acord în primul rînd asupra 
a ceea ce este principal, adică 
asupra dezarmării generale și to- 
tale sub un sever control inter
național. Iar in ce privește con
trolul să ne înțelegem astfel: 
propuneți formularea dv. Sînt 
convins că în problemele contro
lului vom găsi un limbaj comun. 
Dacă se tu realiza un acord cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, nu va vrui exista un 
obi'ct de litigiu in problemele 
coatroixLu asupra îndeplinirii 
acordului eu privire la dezar
marea generală fi totală.

Aș dori să vâ fac următoarea 
propunere: pină in prezent tra
tativele noastre cu guvernele 
puterilor occidentale cu privire 
li dezarmare merg foărle prost. 
Nu ar trebui oare să se recurgă 
la următoarea experiență: să se 
întrunească oameni de afaceri, 
ziariști, juriști etc. din toate ță
rile (Statele Unite ale Americii, 
Anglia, Franța, țara noastră și 
din alte țări) și să ajute guver
nelor sâ ajungi la un acord cu 
privire la dezarmare? Aș ac
cepta bucuros să expun în fața 
acestor persoane punctul meu 
de vedere, in cazul în care ei 
m-ar invita, și aș asculta consi
derentele lor. Tot așa ar tre
bui sâ procedeze și șefii altor 
guverne. Cred că aceasta ar fi o 
experiență foarte utila și că ea 
ar contribui la realizarea unui ă- 
rord eu privire la dezarmare. 
Doar oamenii, ații cei din țările 
socialiste cit și cei din țările 
capitaliste vor să trăiască în 
prietenie, sâ-și dezrolte econo
mia, ca pe glob să fie pace, ca 
oamenii să nu fie amenințați de 
război. (Aplauze prelungite).

După cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov. Cyrus Eaton a spus : 
Dacă nu aveți nimic de obiectat, 
reprezentanții care participă la 
îatîlnirea noastră ar dori să vâ 
pună cîteva întrebări.

Ce dividende poate aduce cursa 
înarmărilor în afară de moarte și 
distrugere ? Pe de o parte, gin- 
diți-vi la foloasele nelimitate pe 
care le-ar aduce sub formă de 
comerț întregii omeniri cele 100 
miliarde de dolari care se chel
tuiesc acum anual pentru arma
ment. Nu voi dezvălui un secret 
daci voi spune că m prezent în 
fața Statelor Unite stau unele 
probleme economice.

Aș dori în mod sincer, d-le 
președinte Hrușciov, ca să con
tinuați eforturile dv. neobosite de 
convingere a oamenilor de stat 
din lumea întreagă de a aceepta 
fără rezerve dezarmarea generală 
și totală. Sînt convins de sinceri
tatea dv. incontestabilă, atunci 
cînd vorbiți despre năzuința dv. 
spre pace. Sînt de asemenea con
vins că acordați o înaltă apre
ciere avantajelor pe care le-ar 
obține cele două țări ale noastre 
și lumea întreagă dacă va exista 
o moi largă înțelegere reciprocă 
și colaborare în domeniul econo
mic.

Sper și cred că nu mai este 
departe vremea — a spus în în
cheiere C, Eaton — cînd Statele 
Unite, Canada și Uniunea Sovie
tică se vor ridica în sprijinul 
colaborării pe baza unui program 
dictat de rațiunea sănătoasă.

Să înlocuim cursa înarmărilor 
prin eforturile concentrate de a 
dezvolta comerțul într.o lume în 
care va domni pacea.

N S. Hrușciov: Dacă există: 
întrebări, sini gata să răspund 
la ele. Nu trebuie să te eschi
vezi de la întrebări.

întrebare: între U.R.S.S. și 
Canada pol exista oare contacte 
în desfacerea acelorași mărfuri, 
de exemplu, in desfacerea mi
nereu', ui ?

N. S Hrușciov: Mă întrebați 
dacă Uniunea Sovietică poate 
avea contacte cu industriașii ca
nadieni în domeniul producției 
și desfacerii mărfurilor de ace
lași gen, de pildă a minereului? 
Voi da un răspuns scurt: poate.

Noi colaborăm doar, de pildă, 
în cadrul Organizației interna
ționale pentru desfacerea cosi
torului. Acolo fiecare țară are 
o anumită cotă, stabilită prin 
acordul general. De ce să nu 
extindem acest principiu și la 
alte mărfuri ?

Sîntem gata să semnăm un 
astfel de acord. Să semnăm acum 
sau mai tirziu ?

Voci: Acum !
N. S. Hrușciov: Poftiți, sîntem 

gata.
întrebare : Nu considerați,

domnule prim-ministru, că este 
posibil ca pe baza comerțului 
liber, reciproc avantajos între 
S.U.A., Canada și alte țări 
Uniunea Sovietică să se reducă 
substanțial cheltuielile pentru 
înarmare ?

N. S. Hrușciov : Stimați 
domni ! Nu există o fericire 
mai mare pentru guvernul so
vietic, pentru poporul sovietic 
decît realizarea unui acord în 
problema dezarmării. Dacă am 
ajunge la un acord cu privire 
la dezurmare, nu numai că am 
preintimpina pericolul unui nou 
război, ci am putea spori de 
mai multe ori producția pașnică 
spre binele popoarelor, lată 
de ce sintem gata să colaborăm 
în acest domeniu cu toate sta
tee.

Pot să vă spun că atunci cînd 
nt-âm întilnit anul trecut cu pre
ședintele Statelor Unite ale Ame
ricii, am avut cu el o convorbire 
sinceră. O dată el mt-a spus : 
la mine deseori v n militari 
și-mi spun ; dațrne bani pentru 
producția unei arme sau alteia. 
Dacă nu veți da, rușii ne vor 
întrece in domeniul înarmării. 
(Rîsele în sală), heședintele 
m-a întrebat : Dar cum stau lu
crurile la dv. ? Eu j-ain răspuns: 
Și la noi se întîmpTî cam același 
lucru. Militari .și oameni de ști
ință se adresează guvernului și 
cer bani pentru producția de noi 
rachete. Și noi le dăm acești 
bani. Dar peste o jumătate de an 
vin aceiași oameni și spun : am 
elaborat proiecte mai perfecțio
nate de rachete, dați-ne fonduri 
pentru aceste rschele. Voi le 
spunem : Doar v-am alocat recent 
fonduri pentru node rachete. Ei 
insă răspund : Acum am. creat
rachete și mai perfecționate, da- 
ți-ne bani căcț. altfel americanii 
ne vor întrece. (Rîsete în sală).

Și iar sintem ncvoifi să dăm 
bani. Și se întîmplă ca in bas
mul cu cocoșul roșu. (Rîsete).

Cursa înarmărilor nu are limi
te. Să stăvilim această goană spre 
prăpastie, să încetăm cursa înar. 
mărilor și, cu cit vom face a- 
ceasta mai repede, cu atît va fi 
mai bine. Aceasta va fi doar spre 
binele țărilor noastre, spre bine
le popoarelor. (Aplauze prelun
gite).

Dr. Hill. Domnule prim-minis- 
tru ! Fac parte dintre cei care 
salută eforturile dv și sprijină 
propunerile dv. cu privire la de. 
zarmarea generală și totală. A- 
ceste propuneri prevăd efectua
rea unei inspecții internaționale 
și crearea unor posturi de inspec
ție în diferite țări. Deoarece ță
rile noastre se întind pe teritorii 
vaste, in unele regiuni ale acestor 
ț'.ri pot avea loc cazuri de încăl
care a acordului. In legătură cu 
aceasta aș vrea să știu ce părere 
ați avea dacă populația ar comu. 
nica în mod liber unei agenții 
internaționale eventualele cazuri 
de încălcare a acordului de de
zarmare ?

N. S Hrușciov. In numele gu
vernului sovietic declar solemn 
că salutăm ceea ce a spus aici 
omul de știință care mi-a pus 
întrebarea și că pot să-mi pun 
semnătura sub ceea ce a spus el. 
(Aplauze prelungite).

Declarațiile făcute 
de N. S. Hrușciov unor ziariști

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite : Cu pri
lejul recepției oferi le de A. 
Novotny, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, a fost în
conjurat de ziariști americani 
și străini.

Un ziarist american 1-a în
trebat pe N. S. Hrușciov cum 
apreciază propunerea lui W. 
Gomulka ca puterile să re
nunțe de a pune la dispoziția 
aliaților lor arma nucleară.

N. S. Hrușciov a răspuns că 
și Uni.unea Sovietică a propus 
acest lucru. In afară de a- 
ceasta înseamnă că avem 
aliați buni.

Unul din corespondenți a 
ridicat din nou problema 
perspectivei relațiilor sovieto- 
âmericane „Oricît de întune
coasă ar fi noaptea, răspunde 
N. S. Hrușciov, zorile vor 
veni negreșit. Americanii sînt 
oameni inteligenți și ei vor 
îqțelegș acest lucru. In ceea 
ce ne 'privește sîntem întot
deauna gata să venim in în
tâmpinare*.

Recepții oferite 
de conducători 

de de:egații 
la 0. N. U.
NEW YORK 28 (Ager- 

pres). — Antonin Novotny, 
președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, a ofe
rit marți 27 septembrie o 
recepție în cinstea șefilor 
delegațiilor la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. La a- 
ceastă recepție se aflau
N. S. Hrușciov, conducă
torul delegației sovietice, 
Gh. Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației R. P. Ro
mine și alți șefi ai delega
țiilor participante la se
siune.

NEW YORK 28 (Ager
pres). — Marți seara pre
mierul Indiei, Jawaharlal 
Nehru, a oferit un dineu 
în cinstea conducătorilor 
delegațiilor la sesiunea
O. N.U. In cursul . acestei 
recepții, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, conducăto
rul delegației R. P. Romi
ne. a avut o îndelungată și 
prietenească convorbire cu 
primul ministru al Repu
blicii Cuba, Fidel Castro.

NEW YORK 23 (Ager
pres). — Marți 27 septem
brie, Eduardo Victor Haedo, 
șeful delegației Republicii 
Orientale Uruguay la cea 
de-a 15-a sesiune a O.N.U. 
a oferit o recepție în cin
stea conducătorilor delega
țiilor la sesiune. Printre 
oaspeți se aflau N. S. Hruș
ciov, conducătorul delega
ției sovietice, Gh. Gheor- , 
ghiu-Dej, conducătorul de
legației R. P. Romîne, șl 
alti conducători de dele
gații.

întrevederea dintre 
N. S. Hrușciov 

și I. B. Tito
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— TASS transmite: Grupul 
de presă de pe Lingă pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică : 

în dimineața zilei de 28 
septembrie, în clădirea repre
zentanței sovietice pe lingi
O. N.U. a avut loc o întâlnire 
între N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și l. B. 
Tito, președintele R.P.F. Iu
goslavia.

In cursul unei convorbiri 
sincere s-au discutat pro
bleme internaționale privind 
lichidarea colonialismului, si
tuația din Congo, lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U- 
relațiile sovieto-iugoslave etc.

La convorbire au participat 
din partea sovietică : A. zi. 
Gromîko, P. D. Morozov, loc
țiitorul reprezentantului per
manent al U.R.S.S. la O.N.U-
P. A. Satiukov și M. A. Har
lamov, consilieri ai delegației. 
Din partea iugoslavă au fost 
de față K. Popovici, L. Ma
tes. D. Vidici.

Convorbirea a decurs în-, 
tr-o atmosferă prietenească.

întrevederea 
dintre N. S. Hruțciov 

fi B. P. Koirala
NEW YORK 28 (Agerpres).

■ — Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. anunță :

La 27 septembrie, în clădi
rea reprezentanței sovietice 
pe lîngă O.N.U., conducătorul 
delegației sovietice la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
avut o întrevedere cu primul 
ministru și conducătorul de
legației Nepalului B. P. 
Koirala.

A avut loc o convorbire 
prietenească care s-a referit 
la problemele ce interesează 
reciproc guvernele celor două 
țări.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu dezarmarea, A 
N. S. Hrușciov a spus că for-**  
mularea sovietică cu privire 
la dezarmare trebuie accep
tată. iar Uniunea Sovietică 
va accepta formularea Occi
dentului cu privire la con
trol.

Un corespondent l-a între
bat pe N. S. Hrușciov pentru 
ce Uniunea Sovietică insistă 
asupra desființării postului 
de secretar general al O.N.U. 
N. S. Hrușciov a răspuns că, 
în cei 15 ani care au trecut 
de la crearea O.N.U., în lume 
au avut loc multe schimbări. 
A crescut lagărul țărilor so
cialiste. Coloniile înrobite în 
trecut au devenit țări inde
pendente. ..Cum este posibil, 
a întrebat la rîndul său N. S. 
Hrușciov, ca țările occiden
tale care reprezintă numai 
500 milioane de oameni să-și 
dicteze voința întregii lumi ? 
Nu este vorba de Hammarsk
joeld, n-are decît să rămînă, 
noi însă vom propune unul 
al nostru, și țările neutre 
vor propune de asemenea 
pe unul al lor“.
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