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Adunări festive

pinii 
la

cu 
bune

Fctoreporterul nostru a 
preună cu utemițjH Eugen Croitorul 

ultimele realizări In muncă

acest prilej muncito. 
inginerii tehnicienii 

întreprinderile petrolr 
raportat succese-

petrolistului"„Ziua
Sîmbătă după-amiază, în 

numeroase centre petrolifere 
din țară Moreni, Tîrgoviște, 
Zîmpina, Moinești, Tg. Jiu, 
Țicleni, Bilteni și altele — 
au avut loc adunări con
sacrate „Zilei petrolistului". 
Cu 
rit, 
din 
fere au 
le obținute de ei în lupta 
pentru traducerea in viață a 
hotăririlor celui de-al IH-lea 
Congres al P.M.R. și s-au an
gajat să muncească cu aceeași 
perseverență pentru îndepli
nirea înainte de termen a 
planului anual de producție, 
contribuind astfel la întări
rea economică a patriei noas
tre, la apărarea păcii.

Sondorii schelei Moreni au 
forat peste plan în cinstea 
„Zilei petrolistului" aproape 
3.500 m. ; muncitorii rafi
năriei nr. 4—Cimpina au ra
portat că au realizat în nu
mai 8 luni angajamentul de 
a obține pînă la sfirșitul a- 
nului economii, prin reduce
rea prețului de cost, in va
loare de 1.610.000 lei. In ca
drul adunării festiv e care a 
avut loc sîmbătă sondorii în
treprinderii de foraj Zătreni, 
au anunțat că în primele 9 
luni ale anului au săpat cu 
turbina, peste plan, cu 10.000 
m. mai mult decît prevedea 
planul

tn încheierea adunărilor 
au fost prezentate programe 
^artistice.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Acolo unde 
cresc specialiștii

Era ora opt și ceva. Oamenii 
din schimbul de noapte își im- 
brăcoseră hainele de stradă și 
acum se îndreptau cu pași gră
biți spre locul unde avea să se 
țină o scurtă consfătuire. De o- 
bicei, după ieșirea din schimb, 
tinerii sondori din brigada lui 
Gheorghf Nițoi obișnuiesc să 
discute despre munca brigăzii.

— Asupra noastră sint îndrep
tate privirile multor sondori, a 
spus brigadierul. Și asta cu 
atît mai mult cu cît ne numă
răm printre puținele brigăzi pe 
trust care aplică 
turbina.

Sonda pe 
brigada lui 
pată de ei _
sistem de foraj. La început, trea
ba n-a mers tocmai bine. Muiți 
vedeau pentru prima dată o 
turbină. Auziseră ei ee-i drept, 
spunindu-se multe despre fora
jul cu turbina : că viteza de 
înaintare a sapei e întreită, și 
că economia de materiale e 
mult mai mare fața de forajul 
cu masa rotativă. Iar cînd, în- 
sfîrșit, turbina a fost cuplată în 
capul tijei patrate a sondei, oa
menii se arătau 
„Nici nu mai 
forajul cu turbina 
minunat*.  Dar iată 
după cîteva minute 
ceput să „tușească" 
fundat... Granicul a

forajul cu

care o
Nițoi 
cu

forează acum 
e a doua să- 

ajutorul noului

care mai susțineau că forajul 
turbina ar da rezultate 
numai în schelele din Moldova.

Broșura „Principiile forajului 
cu turbina" a fost citită de toa
tă brigada din scoarță in scoarță. 
Muiți au ajuns la un asemenea 
grad de cunoaștere a turbinei 
incit fyi pot spune în orice clipă 
care este regimul de lucru al 
sondei. De multe ori turbinele 
sint reparate pe loc, de oamenii 
din brigadă. „De ce adică să o 
mai trambalăm pe drum, 
la standul de reparații de 
Bascov" ?

Un capitol important 
„știința" forajului cu turbina e 
cooperarea între schimburi și 
între oamenii din cadrul aceleași 
echipe. Acesta e un lucru care 
se învață mai puțin din cărți. 
Trebuie să te pătrunzi singur 
de roadele muncii în comun. 
Cei din brigada comunistului Ni
țoi n-au nici la acest 
note de care să le fie 
Întrajutorarea între

din

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor în duminică
Din duminică
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din acest an
Oțelarii de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara au ela
borat sîmbătă cea de-a 2.000-a 
șarjă rapidă din acest an. A- 
cest număr mare de șarje e- 
laborate într-un timp mai 
scurt decît cel planificat, îm
preună cu alte măsuri apli
cate de oțelari, au dat posibi
litate să se obțină indici spo
riți de utilizare a cuptoarelor.

La oțelăria Martin nr. 1 de 
exemplu, unde s-au elaborat 
cele mai multe șarje rapide, 
s-a obținut în ultima lună, în 
medie zilnic pe fiecare m.p. 
de cuptor cîte 290 kg. de oțel 
peste indicele planificat

Recolta bogata 
d« struguri in G. A. S.

In aceste zile, tn gospodă
riile agricole de stat din ma
joritatea podgoriilor țării se 
face culesul viilor. Și in acest 
an producția de struguri este 
bună. La Odobești, Cotești, 
Cotnari. Huși, gospodăriile de 
stat obțin în medie între 8—10 
mii kg. de struguri la hectar. 
La Valea Călugărească, Săhă- 
teni, Răducești, Rm. 
Drăgășani recoltele 
prevederile planului, 
pină acum au fost 
circa 20.000 tone de 
cantitate mai mare 
aceea strinsă in aceeași 
rioadă a anului precedent.

Datorită producțiilor spori
te, gospodăriile agricole de 
stat au livrat pină acum o 
cantitate de struguri care în
trece cu 20 la sută pe cea pla
nificată.

Concomitent cu recoltarea 
se desfășoară campania de vi- 
nificare.

Sărat și 
depășesc 
în total, 
recoltate 
struguri, 
de

Prin reducerea timpului de 
elaborare a șarjelor și ridica
rea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, oțelarii hunedo- 
reni au realizat anul acesta 
economii în valoare de peste 
6.000.000 lei.

delegației noastre la O.N.U
o

toamnă. Un vînt 
ușor culegînd din crengile copa
cilor frunzele pe care toamna, 
neîntrecutul pictor, le împestri
țase cu toate nuanțele 
și rugină vrînd parcă 
te oscă prin coloritul
rumenă de pîine nouă 
topit în boabele dulci de strugu
ri, bucuria recoltelor îmbelșugate, 
rodul muncii creatoare a poporu
lui nostru.

La Filatura Romînă de Bum
bac ne întîmpină zumzetul ma
șinilor, Ne apropiem de una din 
filatoare.

Sava Maria e o tînără cu păr 
negru strlns într-o băsmăluță, o 
tînără filatoare, așa cum sint 
sute. Care sint preocupările ac
tuale ale acestei tinere ? Des
tule.., Emoționată, ne-a mărturi
sit că împreună cu tovarășele ei 
de muncă se interesează în mod 
special în aceste zile de proble
mele internaționale și cu deosebi
re de lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

„Simțim un simțămîni de pu
ternică 
despre 
care o 
legația 
căreia se află tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — ne-a declarat 
Sava Maria. De la tribuna O.N.U 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a făcut cunoscut 
lumi voința neclintită de 
poporului nostru, poziția 
în principalele probleme 
tuației internaționale, năzuințele

frumoasă după-amiază de 
călduț adia

de galben 
să atnrn- 
lor coaja 
șl soarele

mîndrie patriotică aflînd 
neobosita activitate pe 

desfășoară la O.N.U. de- 
R. P. Romine în fruntea

întregii 
pace a 
R.P.R. 
ale si-

și interesele vitale ale poporului 
nostru. Oamenii muncii din pa
tria noastră iubită vor -să trăias
că în pace. Propunerile guvernu
lui romin cu privire la acțiuni 
pe plan, regional pentru îmbună
tățirea relațiilor între state veci
ne și la promovarea ideilor păcii 
în rindurile tineretului reprezin
tă o însemnată contribuție adusă 
la lupta pentru izbinda cauzei 
păcii, cauză pe care o sprijinim 
din toată inima.

Noi muncitorii, a continuat ea, 
știm ca oamenii simpli din toată 
lumea doresc o viață luminoa
să fără arme, fără războaie. To
varășul Hrușciov a exprimat cu 
claritate năzuințele tuturor po
poarelor lumii prin istoricele 
sale propuneri privind dezarma
rea generală și totală și lichida»

rea colonialismului. Aceste pro
puneri se bucură de aprobarea 
deplină a îhi-egului nostru po
por, ca și de aprobarea tuturor 
celor ce iubesc cu adevărat pa
cea. Din păcate, la tribuna 
O.N.U. unii politicieni occiden
tali au vorbit In spiritul războiu
lui rece, au dovedit lipsa unul 
spirit constructiv. Toți acești duș
mani ai colaborării internaționale 
au primit o ripostă viguroasă 
din partea țărilor socialiste și a 
altor țări iubitoare de oace. Se
siunea O.N.U, permite încă odată 
tuturor popoarelor lumii să con
state cine apără cu adevărat pa
cea. și. cine o subminează".

Cuvinte simple, emoționante, 
izvorîte din inimă.

Adunări
GH. CHIDU

ale oamenilor muncii

entuziasmați : 
încape vorbă : 

e un lucru 
că numai 
sapa a in
și s-a în- 

_____ . început să 
înfășoare cablul pe tobă. Sapa a 
fost dată afară. Ceva din scrâș
netul monoton și parcă mohorît 
cu care granicul trăgea prăjinele 
din puț se citea și pe fețele son
dorilor. Ce se intimplase ? Era 
un eșec ? Oare forajul cu turbi
na nu se putea aplica decît în 
anumite terenuri, așa cum mai 
susțineau unii ? Lucrurile s-au 
lămurit după ce turbina a fost 
demontată : in interiorul turbi
nei s-au găsit bucăți de roci 
alte materiale care au scăpat 
supravegherea sitei de noroi 
care au blocat turbina.

— Din cauza asta să se 
oprit turbina ?

— Păi voi ce ziceți ? Sigur 
că asta e cauza ! Ai auzit Saf- 
ta? Ai auzit Duțică ? De azi în
colo voi o să aveți grijă ca no
roiul de sondă să nu mai aibă 
„impurități" — că uite ce se 
poate întîmpla, a spus brigadie
rul calm, ca și cum nu s-ar fi 
întîmplat nimic grav. Băieții au 
pus capul în jos. Le era rușine. 
Brigadierul le spusese lucrul a- 
ceasta și cu o zi mai înainte, dar 
ei crezuseră că e doar o precau
ție inutila din partea „bătrî- 
nului".

Și începînd din ziua aceea, 
noroiul a fost „pur".

De atunci au trecut mai multe 
luni. Bilanțul poate fi întocmit 
după rapoartele de serviciu ale 
celor două sonde forate cu 
turbina de brigada comunistului 
Gheorghe Nițoi : sute de metri 
forați înainte de termen, o uzură 
mult mai mică a instalațiilor... 
Bilanțul poate fi făcut și după 
salariile primite pe ultima lună 
de membrii brigăzii : 2900 
maiștri ; 2180 lei ajutorii 
maiștri ; între 1700 și 2100 
sondorii. In plus, brigada 
Gheorghe Nițoi ca și alte 
găzi care au aplicat forajul cu 
turbina, a arătat că noul sistem 
de săpare a sondelor poate fi 
extins cu succes și în schelele 
din cadrul trustului Pitești. A 
dezmințit astfel părerea unora

f» 
la 
fi

fi

lei, 
de 

lei, 
lui 

bri-

E dimineață. înainte de în. 
cepereo unui nou schimb de 
lucru echipa acestei sonde 
din schela Moreni discuta 

planul operației de foraj.

capitol 
rușine, 

membrii 
brigăzii a devenit un lucru obiș
nuit.

— Ce-ai de gînd, tovarășe Ni
țoi. vrei sâ-i scoți pe toți spe
cialiști in foraje cu turbina ?, îl 
întreabă cite cineva pe respon
sabilul brigăzii. Acesta zimbește 
cu înțeles. Are el un gînd pe 
care deocamdată nu l-a împărtă
șit nimănui. După ce l-o studia 
pe toate părțile, o să-l aducă la 
cunoștința conducerii întreprin
derii. Comunistul Gheorghe 
țoi se gindește câ atunci 
forajul cu turbina nu va 
avea nici un fel de „secrete*  
pentru oamenii din brigada sa, 
aceștia o să meargă in toate 
schelele din împrejurimi. Atunci 
în schelele din cadrul trustului 
Pitești vor fi încă 21 de specia
liști ai forajului cu turbina.

Ni
ci nd 
mei

G. AVRAMESCU

-----

Culesul strugurilor.

LA MOARA
•—în stil

BLESTEMATA
popular —

de IO N BRAD
Războiul cine-l mai vrea, Umplea meșterul-balaur
Putrezească-i inima Saci, în noapte, plini de aur.
Sâ-i romîie scorbura Praf pe gene de-i cădea
Să urle vintul prin ea, Părea un polen de stea
întunericul s-o-nghitâ Că un vis in el ardea ; 

Praf pe degetele grele —Ca pe-o moara părăsită,
Fără cîntec, fără zări, Numai stele și inele,
Ocolită de cărări,
De cărări, de voie bună 
Și de razele de lună —

Că dormeau inimi în ele.

Blestemat să fii, morare,
S-o-nconjoore mătrăgună, Să ții munții in spinare,
Oaspeți aibă în toți vecii Vipere să-ți bea din singe,
Bufnița și liliecii I Câ nimenea nu te-o phnge '. 

Să te soarbă noaptea, hăul,
Război, nesătulă moară, C-ai pus lîngâ prunc călăul,
Sta morarul tău să moară, Viermi in fraga de pe buze
Că-I încurca oamenii Și în loc de mingi obuze,
Și cascada luminii. Galbene fotografii,
Multe veacuri, blestematul, Mii, în loc de părinți vii,
A zorit cu măcinatul. Ai pus om să-și sape groapa, I
De-apuca un cîmp de flori, Leșuri sa ne spurce apa,
Cîmp de flori și de feciori, Prunci să sugă, rece, sinul,
II măcina pînă-n zori. 
Și din oase și din vise,

Umbre căutirid stăpînul I

Din vise cu lacrimi scrise, Nu cumva, in nopți pustii, 
Tocte-ai vrea să le re-nvii ?

Din florile lumii toate Teme-te cumplit, morare, 1
Și din inimi măcinate De minia din popoare I

Pe banca acuzaților:
Președintele î Are cuvîntul 

procurorul, pentru dezvoltarea 
rechizitoriului în procesul a- 
cuzaților : Iakov Lukici Os- 
trovnov și fiul său Semion.

Procurorul : Tovarăși și to
varășe, în persoana lui Iakov 
Lukici Ostrovnov și aceea a 
fiului său Semion, avem de-a 
face cu doi dușmani înrăiți ai 
vieții noi a poporului, cu vrăj
mași declarați ai mișcării col
hoznice — singurul drum pen
tru izbăvirea țărănimii munci
toare de sub jugul exploatării 
chiaburești și al mizeriei, sin
gurul drum spre belșug și lu
mină pentru cazacii muncitori.

In numele poporului liber, 
constructor al lumii socialiste, 
aduc lui Iakov Lukici Ostrov
nov acuzațiile :

— de a fi participat la com
plotul contrarevoluționar or
ganizat de ofițerii albi, de a 
fi găzduit și conlucrat cu ofi
țerii contrarevoluționari, esau- 
lul Polovțev și horunjul Lia- 
tievski;

— de a fi sabotat din punct 
de vedere economic colhozul 
din Gremeacii-Log și de a fi 
răspîndit zvonuri calomnioase 
pe seama mișcării colhoznice;

— de a fi participat la asa
sinarea bestială a cazacului 
sărac Hoprov și a soției sale;

— de a fi participat la asa
sinarea minunaților comuniști, 
luptători pentru mișcarea col-

era uneori cam repezit, noi îl 
criticam în celulă pentru anu
mite ieșiri stingiste, dar era 
un comunist devotat pînă la 
capăt partidului, un luptător 
care nu avea alt scop în viață 
decît apărarea revoluției. De- 
aia l-au urît atîta ticăloșii. Și 
cum să nu-1 omoare, netrebni
cii. cînd chiaburul Ostrovnov 
și-a ucis și mama, numai să 
se pună el la adăpost, să-și

Manifestarea sprijinului de
plin pe care oamenii muncii 
din țara noastră îl acordă de
legației țării noastre în acti
vitatea desfășurată la sesiunea 
a XV-a a Adunării Generale 
a O.N.U., continuă să se o- 
glindească în adunările care 
au loc la orașe și sate și în 
mesajele trimise la New York 
către delegația țării noastre, 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

„De pe întinsele ogoare ale 
gospodăriei noastre — a spus 
la o adunare mecanizatorul 
Nicolae Anghel de la gospo
dăria agricolă de stat „Bra- 
gadiru“ — urmărim cu multă 
atenție lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite, 
pentru că dorim 
inima ca actuala sesiune a 
O.N.U. să contribuie la alun
garea norilor războiului rece, 
la stabilirea unui climat de 
pace și bună înțelegere în 
lume. Numai așa putem 
munci în liniște ea să smul
gem ogoarelor roade cît mai 
bogate. Prin faptele noastre, 
prin hotărîrea de a munci 
mai bine, cu mai mult spor, 
ne alăturăm propunerilor pe 
care delegația sovietică con
dusă de tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, delegația țării noastre, 
condusă de tovarășul Gheorghe

Aceasta, 
din toată

Gheorghiu-Dej și delegațiile 
celorlalte țări socialiste, le-au 
făcut la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.".

„Sint muncitoare și mamă 
a doi copii — a declarat la adu
narea colectivului întreprin
derii „Pavel Tcacenco“ din 
Capitală tov. Angela Minăsti- 
reanu — și doresc ca alături 
de toți copiii din patria noa
stră șl din Întreaga lume 
copiii mei să nu mai cunoască 
grozăviile războiului. Gindul 
meu, ca și al tuturor oameni
lor muncii de pe cuprinsul 
patriei, este alături de dele
gația țării noastre in frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej".

„Sint deosebit de bucuros, 
a declarat mecanicul Tănase 
Tudor la adunarea care a 
avut loc la 
maritim din 
ideilor păcii 
pașnice între 
de Uniunea _____ _
celelalte state socialiste li se 
alătură acum. Ia sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U., tot 
mai muiți reprezentanți ai 
statelor neutre și ai altor 
state de pe glob care văd in 
problema dezarmării generale 
și totale calea sigură de rea
lizare a visului de totdeauna 
al popoarelor — o lume fără 
arme, fără

șantierul naval 
Constanța — că 

și coexistenței 
state promovate 
Sovietică și de

războaie**.
(Agerpres)

Au îndeplinit
Marinarii, docherii și meca

nizatorii de la Direcția regio
nală a navigației civile Con
stanța au realizat anul acesta 
beneficii peste plan 
loare de 5.760.000 lei 
nomie la prețul de 
4.316.000 lei.

planul anual

in va- 
și o eco- 
cost de

lăcomia bur
ucis năpîrcile. După mine nu 
există pedeapsă prea aspră 
pentru acești ticăloși.

Președintele: Are cuvîntul 
martorul Kondrat Maidanni- 
kov.

Kondrat Maidannikov : Dra
gii mei tovarăși. Multe am în
vățat eu din cele întîmplate în 
satul nostru. Uite, vă spun 
drept, cu mina pe inimă, cînd 
am intrat la

Schiță de proces literar pe marginea 
romanului „Pămint desțelenit" 

de Mihail Șolohov

dovezile cele 
pe care se

hoznică, Semion Davîdov și 
Makar Nagulnov;

— de a fi asasinat cu pre
meditare pe propria-i mamă;

iar lui Semion Ostrovnov a- 
cuzația de a fi fost complice 
și tăinuitor al acțiunilor crimi
nale ale tatălui său.

Pentru aceste grave crime 
împotriva poporului, cer să li 
se aplice acuzaților pedeapsa 
cea mai necruțătoare.

Propun de a- 
semenea să se 
treacă de în
dată la audie
rea martorilor 
ale căror de
poziții vorscoa. 
te la iveală în
seși faptele și
mai zdrobitoare 
întemeiază acuzațiile.

Președintele: Se aprobă. Să 
fie introdus martorul Andrei 
Razmiotnov.

Andrei Razmiotnov : Tova
răși, după cum știți, eu sint 
acum secretarul celulei de 
partid din Gremeacii-Log. Nu-i 
vorbă, sarcina asta îmi face 
mare cinste, dar mai bine ar 
fi fost să fi rămas doar unul 
din membrii celulei și să fi tră
it secretarul nostru Nagulnov. 
Ah, Makarușka, săreai tu peste 
cal cîteodată, dar cît de aprig 
erai împotriva dușmanilor po
porului, cum îți știau ei de 
frică! Da tovarăși, Nagulnov

ducă mai departe îndeletniciri
le criminale împreună cu Po
lovțev, Liatievski și toată 
șleahta lor.

Dar cu Semion Davîdov 
ce-au avut netrebnicii ? Omul 
ăsta nu voia nimic pentru 
sine. El, muncitor din Piter 
și-a închinat toate puterile de 
cînd a venit trimis de partid 
în Gremeacii-Log, ridicării bu
năstării colhoznicilor noștri. 
La toate se gîndea, numai la 
el. nu. Chibzuia și cum să facă 
să meargă mai bine colhozul, 
și cum să ajute școala din sat 
și pe învățători, se îngrijea 
s-aducă un felcer ca să nască 
mai ușor nevasta lui Mihei 
Kuznețov, ajuta pe tinerii că
sătoriți. Iată ce oameni au

început în col
hoz, nu știu 
cum, parcă a- 
veam două su
flete. Unul era 
sufletul meu de 
colhoznic por
nit hotărît pe 
calea cea nouă 

și altul era su- 
de 

Ziua lucram

și luminoasă 
fletul de țăran mijlocaș, 
mic proprietar.
cu hărnicie la colhoz și noap
tea plîngeam după boișorii 
mei pe care-i adusesem la 
grajdul comun. Mi se ru
pea inima după lucrul meu, 
proprietatea mea, suflet îna
poiat ce eram, cum ar fi 
zis Makarușka Nagulnov. Dar 
ce s-a întîmplat la noi m-a 
învățat ce înseamnă bleste
matele de năravuri 
care te trag înapoi, 
tea asta de avere și 
tuire l-au stricat 
Lukici Ostrovnov.

învechite 
Uite, se- 
de căpă- 
pe Iakov

r

chiabur, 
la o se-

El a fost o vreme 
după aia a sărăcit de 
cetă și a trecut drept mijlocaș, 
de aia l-am primit in colhoz. 
Dar in sufletul lui era negru, 
doar dușmănie și venin avea 
împotriva poporului, sete neo- 
goită de avere și de împilare 
a celor săraci. Pentru asta și-a 
ucis mama, l-a ucis pe Hoprov 
și pe nevastă-sa care i era cu
mătră, l-a ucis pe Davidov și 
pe Nagulnov, îndemna la răs
coală împotriva Puterii Sovie
tice. Pe fată se arăta a fi 
un gospodar bun iar pe 
Ia spate ne lovea. lovea în 
viața noastră cea nouă, răs- 
pîndea zvonuri împotriva col
hozului, făcea așa ca să ni se 
îmbolnăvească vitele, doar- 
doar o stîrni nemulțumiri 
printre colhoznici. Și cite și 
mai cite !

Mulțumesc partidului că 
ne-a arătat o cale nouă șl ne a 
luminat mintea, învățindu-ne 
să nu ne agățăm de peticele 
noastre de pămînt și de felul 
vechi de trai care ne aducea 
numai sărăcie. Partidul ne a 
arătat un drum spre fericire 
și ne a dat un țel adevărat in 
viață. Mi se rupe inima că am 
plătit atît de greu, cu pierde
rea unor oameni minunați ca

Colectivul secției de 
nipulare a mărfurilor, 
desfășoară o însuflețită între
cere, a obținut cel mai ridicat 
indice de productivitate. La 
14 septembrie, colectivul sec
ției și-a îndeplinit planul a- 
nual de producție, realizind 
totodată un beneficiu peste 
plan în valoare de 587.000 lei 
și o economie în valoare de 
1.526.000 lei.

Succese frumoase au obți
nut și muncitorii secțiilor de 
mecanizate, ateliere, transpor
turi maritime de mărfuri din 
cadrul D.R.N.C. Constanța.

mu
curi

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului 
Gus Hali, 

secretar general 
al Comitetului National 
al Partidului Comunist 

din S. U. A.

B. DUMITRESCU
(Continuare in pag. 3-a)

Dragă tovarășe Gus Hali,
Cu prilejul împlinirii a 

30 de ani. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romin vă trimite dv, 
fiu credincios al clasei 
muncitoare americane, cele 
mai calde felicitări și vă 
urează din toată inima 
multă sănătate și noi suc
cese în lupta dv. neobosită 
pentru întărirea Partidului 
Comunist din S.U.A . pen 
tru interesele vitale ale oa
menilor muncii americani 
pentru pace și progres so 
cial.
COMITETUL CENTRAL 

AL 
PARTIDULUI MUNCITG 

RESC ROMIN



Locuitori ci Moscovei conduc la gară un grup de 700 de mo bilizați din A "nota Sovwbcă 
care pleacă in Karaganda pentru valorificarea păminturiipr.
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Galeriile Tretiakov

Ce lucrări pregătesc 

tinerii dirijori...

„încă nu sînt descrise emo
țiile revoluționarilor, admi- 
rîr.d tablouri ca „Ivan cel 
groaznic și fiul său" sau 
tabloul în care luptătorul 
mîndru și dîrz refuză înain
tea execuției, blagoslovenia 
preotului. Noi admiram ta
bloul ..Căsătorie nedreaptă" 
văzînd în el oprimarea secu
lară a femeii, ne opream mul
tă vreme în fața „Procesiunii 
religioase" stăteam ore întregi 
uitlndu-ne la epopeile mili
tare, înspăimîntătoare, pictate 
de Vereșciaghin, priveam în
delungat soarta deținuților 
politici în tabloul ..Etapa". în
țelegeam adine ..Edecarii" și 
sutele de pînze și desene din 
visța muncitorilor, țăranilor, 
soldaților. burgheziei și cleru
lui..."

A.ceste citeva rtnduri le-a 
scris, U memoriile sale, revo
luționarul Bonei-Bruevici : ele

■ se referă la minunata tradiție 
a unui mare muzeu din 
Moscova.

Galeriile Tretiakov tnmă- 
nuchează o colecție impresio
nantă de artă închinată vieții 
ți luptei poporului rus. Și 
fără îndoială de aceea ea este 
legată în modul cel mai strins 
de formarea oamenilor înain
tați ai Rusiei, de lupta revo
luționarilor și izbinda lor.

Galeriile Tretiakov au apă
rut la mijlocul secolului tre
cut odată cu fenomenalul 
avint al plasticii ruse; începu
turile lor se leagă de persona
litatea deosebită a lui Pavel 
Mihailovici Tretiakov. Ga-

V. I. Muhina : Muncitorul 
și colhoznica.

Barza - 
specie în dispariție

încă în urmă cu 10 ani, 
după calculele ornitologilor, 
in Europa își făceau cuib a- 
proape 800.000 de berze. Noua 
evidență a berzelor, efectuată 
de ornitologii europeni, de
monstrează că aceste păsări 
sînt întilnite din ce în ce mai 
rar, iar numărul lor total este 
în prezent de numai 94.000 
perechi. Deosebit de mult a 
scăzut numărul de berze în 
țările industrializate, străbă
tute de linii electrice de înal
tă tensiune. Totuși, cauza 
principală a pieirii berzelor 
este pusă pe seama folosirii 
din ce în ce mai intense a 
insecticidelor în combaterea 
lăcustelor hrana principală a 
berzelor în timpul iernării.

T. matelin

leriile au păstrat cîteva por
trete ale acestui 
adevărat și mare _ _
artei ruge. în cel datorat lui 
Repin, Panel Tretiakov apare 
ca un om înzestrat cu o sensi
bilitate specială, ginditor pro
fund și concentrat

„Arta este dreptul unor 
aleși" declara nobilimea, în
chizând în palatele sale uriașe 
bogății culturale care mai toa
te, reprezentau creația Euro
pei occidentale. Un muzeu de 
artă rusă era abia o dorință a 
intelectualilor democrați deși 
la mijlocul veacului trecut se 

cunoscător 
iubitor al

Marile muzee 
ale lumii

‘e «le

manifestase geniul lui i va.no v 
și Bnullov, se afirma fenome
nala generație care va da Ru
siei pe Repin, Serov, Surikov, 
Șișkin, Kramskoi. Pictura iși 
întoarce atenția spre viața po
porului — e un moment de co
titură. de avint fără prece
dent. Pinzela aqestor creatori 
Însuflețiți de idealuri demo
crate. atașați de popor, vor 
forma fondul de cur ei gale- 
ziilor care se fondează in

colecția 
a devenit in 

centrul creației

cină Pazei Mihailovici Ti 
kov cumpără un mic tal

Mereu îmbogățită, 
lui Tretiakov 
scurtă vreme 
plastice ruse ; ' aici se f< 
și se transmitea de la o gene
rație la alta tradiția minunată 
a. artei legată de popor și în
chinată lui, concepția despre 
menirea artistului-cetâțean, 
estetica înaintată a ginditori- 
lor ruși.

Primei pinze, i se vor adău
ga cu timpul mereu altele: 
Briullov, Ivanov, lucrări ale 
vechilor maeștri ruși. Pictorii 
peredvijnici vor găsi in Tre
tiakov un susținător și un ad
mirator permanent. Galeria 
se lărgește. în muzeul Tretia
kov, sint expuse lucrări de

Acum doi ani la Londra a 
apărut Logzang Rampa. ..cu
noscător al tainelor medicinii 
orientale". Numeroase ziare, 
înecîndu-se de entuziasm, 
scriau despre el ca despre o 
„minune orientală". Cartea sa 
„Al treilea ochi" a devenit la 
modă și a adus profituri con
siderabile editorilor din dife
rite țări din Apus. Potrivit 
relatărilor ziarului „Christ 
und Welt" din Stuttgart, car
tea a fost editată în Germa
nia occidentală intr-un tiraj 
de 85.000 exemplare.

Pe neașteptate însă, omul 
cu fața puhavă și mîinile îm
preunate ca pentru rugăciu
ne, care privea de pe fotogra
fiile de reclamă, a fost re
cunoscut drept escrocul Henri 
Uoskins din Liverpool.

Iată un fapt, orieit de scan
dalos ar părea la prima vede
re, foarte obișnuit în viața 
contemporană a Germaniei 
occidentale unde guvernanții 
revanșarzi se străduiesc să tic
sească vitrinele librăriilor nu 
numai cu cea mai fioroasă li
teratură fascistă ci si cu cele 
mai obscure scrieri mistice me
nite să îndobitocească masele 
largi populare, să le îndepăr
teze de la marile probleme ale 
contemporaneității. S-ar putea 
da multe exemple ce dove
desc străduința ideologilor 
burghezi contemporani de a 
cultiva în miezul veacului ști. 
inței cele mai înapoiate su
perstiții. cele mai aberante 
concepții despre lumea în
conjurătoare.

■ului 
este 
trial

Vereșciaghin. Serov, peisajele 
lui Șișkin. marile compozsțn 
istorice ale lui Remn și Sun- 
kov. Istoria picturii ruse re
face, in compoziții 
tale istoria fnsdți c 
rus. O colecție rp- 
formată diiur-un 
portretistic deosebit de bogat. 
Galeriile Tretiakov conservă 
portretele oamenilor de seamă 
ai culturii ruse — Pușkin, Her- 
țen, Tolstoi. Nekrasov, Mu* * 
sorgschi. Și in 1892. tind Tre
tiakov. credincios ideii sale, 
dăruiește colecția sa orașulus 
Moscova, primul mi 
zrti naționali rusă va

In siazrsTea ce k deschide 
in pnmâ 
a IV-a de 

Simfonia 
I-a de Tiber.- Olah și o lu
crare. pliiâ aszizL unici în 
tara noastri Parata pentru 
corn și orchestră de Alfred 
Mendel<r>hn, cantată „Cînte- 
ceie Hi roși mei* a lui Walter 
Klepper și Partita pentru 
coarde de Andrei Porfetje.

De asemenea, mi-am pro
pus să dirijez cîteva lucrări 
rominești mai vechi, din pă
cate mult prea rar executate 
la noi ca. de pildă : Simfonia 
de cameră și Suita a IlI-a 
^Sătească de George Enescu, 
„Omagiul lui George Enescu”, 
de Teodor Grigoriu, „Povești 
din Grui*. de Marțian Negrea. 
..Două capric::* de Theodor 
Rogalski și altele.

meni să ..zboare- în aer fără 
rrfei un aparat de zbor ci nu
mai cu ajutorul unui... efort 
de voință.

★
Potrivit legendei, o data pe 

an, primăvara, în noaptea 
Walpurgiilor, în munții Harz, 
diferitele „forțe negre*4 își țin 
adunarea. Această legendă 
naivă despre așa-zisa sărbă
toare a vrăjitorilor și vrăjitoa
relor a tos; înfățișată încă de 
genialul Goethe în „Faust“.

Acum însă, în Germania oc
cidentală nu trebuie să te ca- 
Jeri pe povimișurile repezi ale 
piscului Broken, nutrind spe
ranța deșartă de a arunca o 
privire asupra a ceea ce de 
fapt n-a existat decît în închi
puirea oamenilor din trecutul 
mai îndepărtat. „Priveliștea* 
căutată poate fi văzută în să
lile de ședință, ale numeroase
lor societăți și uniuni ale o- 
cultiștilor, spiritiștilor, para, 
psihologilor, astrologilor și al
tor șarlatani mistici, care zi 
de zi organizează în R.F.G. 
nopți ale Walpurgiilor într-o 
manieră contemporană.

Pentru cine reprezintă un 
avantaj de a răspîndi negura 
mistică în secolul sputnicilor 
și lunicilor, în secolul pă
trunderii spre sursele inepui
zabile ale energiei nucleare, 
creării mașinilor electronice ?

Desigur că pentru burghezie. 
Orînduirea capitalistă con

damnată la pieire de către is
torie, își prelungește agonia, 
folosind printre altele «opiul"

țit
Colecțiile sale s-a: 

fi extips. capru 
perioadele c 

artei ruse. O gc 
vieticâ 
cei Ituri plastice 

socialiste. In

rilor încercări.
Ceea ce caracterizează lo

cul Galeriilor Tretiakov ia- 
tre marile colecții de arzâ 
plastică ale lumii este prezen
ța sa activă. insuflețitoare. :■ 
viața și lupta poporului so
vietic. Tocmai de aceea Ga
leriile se bucură de dragostea 
și prețuirea pasionată a oa
menilor soneriei ca și a ne- 
număraților vizitatori de peste 
hotare.

M. CELAC

„Nopțile Walpurgiei“ in Germania occidentală
Ur. oarecare Kurt Tramp Iar 

teftruia o editură din Muneher. 
j-a publicat o lucrare destul de 
voluminoasă) se erijează în 
mare ..tămăduitor- chipurile 
cu ajutorul privirii pătrunză
toare și a „cuvîntului crești
nesc* 4. In totală contradicție 
cu bunul simț, cartea pu
blicată de editura amintită 
afirmă cu seriozitate că Tram 
pier „vindecă" cele mai grele 
boli — cancer, tuberculoză etc. 
Un bolnav a fost chiar „sal
vat" după ce Trampier a avut 
cu el o convorbire... telefonică.

Unul din stîlpij astrologiei 
vest-germane — W. Koch în
cearcă chiar să creeze o 
..academie de astrologie". 
Unele edituri vest-germane 
se întrec a difuza pe piața 
Europei occidentale — cele mai 
oribile producții literare ale 
ocultismului. Editura „Zenith" 
produce și difuzează, de pildă, 
lucrările ..Tehnica astrologiei" 
a ]ui Neidhart, „Astrologia 
veche și nouă« a lui Charlotte 
Eger și Krammer „Calculul 
sistematic ai horoscoapelor" 
a lui Erich Karl Kiihr etc.

Așa-zisul „doctor" Otto 
Lauker autorul cărții „Ta
bloul astrologie al lumii" are 
chiar nerușinarea de a da în 
plin miez al veacului XX, un 
instructaj amănunțit în legă
tură cu modul în care se 
poate alcătui un horoscop 
personal.

Un oarecare Eduard Frank 
încearcă să demonstreze că 
este capabil să-i facă pe oa

losif Conta
m dirijor al Orchestrei 
vfonice a Radioteleviziunii

Consecvent față de Hnea pe 
oare a<n adoptat-o încă de 
acum cîțiva ani de a sluji îna
inte de toate cauza creoției 
noastre naționale, am înscris in 
repertoriul meu pe noua sta
giune un număr considerabil 
de lucrări romînești. Socot de 
datoria mea să contribui in mă
sura maximă posibilă la promo
varea noilor lucrări ale compo
zitorilor noștri, sprijinind în 
mod deosebit eforturile tinerilor 
mei coleg'.

Pe linia primelor audiții ro- 
minești voi pregăti un concert cu 
cea de a ll-a Simfonie a luî 
Enescu. Dea semen ea voi dirija în 

i cadrul concertului de închidere a 
Lunri Prieteniei Romino-Sovie- 

* ti ce, cea moi recentă creație 
1 a lui Alfred Mendelsohn, ora- 
I toriul intitulat „Pentru marele 

Octombrie- scris pe versuri de 
V. Maiakovski. Moi am in pers
pectiva oa prime audiții romi*  
naști : oratoriul „Stejarul din 
Borzești • de Matei Socor, apoi 
un nou Concert pentru orche
stră de coarde de I. Dumitrescu, 
vo rxjțiuni pentru orchestra de 
Ovidiu Varga, precum și unele 
lucrări noi ale tinerilor mei co- 
egi Tiberiu Oloh, Anatoi Vieru 
și Dumrtw Bughiei.

Din i'terotur’o universe lâ 
mi-om propus să dirijez, pe lin
gă unele lucrări rar cintate ale 
unor mori ctoskri ©a Mozort, 
Beethoven sau Brahms $i o sea
mă de compoziții necunoscute 
sau prea puțin răspindle ole 

; :ui Soswkov»o Bortok. Honeg
ger și Stomrintki.

Mircta Crietetcw

casiere 
fervent

că 
de Bach, 

Haydn, 
pînă în

Din muzica universală do
resc să introduc în progra
mele concertelor mele o serie 
ie lucrări foarte valoroase 
ale unor maeștri preclasici și 
clasici, care din motive inex
plicabile lipsesc cu desăvîr- 
șîre din repertoriile noastre. 
Este profund regretabil 
mai există lucrări 
Haendel, Mqzart, 
Schubert etc. care 
prezent nu au fost auzite mă
car o dată în țara noastră.

Mă voi strădui de aseme
nea să aduc un aport serios 
la cunoașterea și răspîndirea 
maeștrilor vremurilor noa- 
tre. Iată cîteva exemple din 
lucrările pe care le voi în
scrie în programele concerte
lor mele din această stagiune: 
Simfonia scită de Prokofiev, 
Concert pentru orchestră de 
Tamberg, Concert pentru două 
orchestre de coarde de Mar- 
tinu, Simfonietta și Passaca- 
glia din opera „Peter Grimes" 
de Benjamin Britten, Con
cert pentru coarde și alămuri 
de Hindemith, Simfonia a 
IV-a de Honegger, Simfonia 
a Vl-a de Vaughan Williams, 
..Escale" de Jacques Ibert și 
Partita de Petrassi.

în sfîrșit aș mai dori să 
adaug reluarea operei „Tînăra 
Gardă" de Meitus*  ne care am 
pregătit-o în cadrul activită
ții mele pedagogice cu 
mentele clasei de operă 
Conservatorul „Ciprian 
rumbescu".

ele- 
din 
Po-

Pe glob - zeci de calendare
Știd o«r« câ nu 

locxe popoarele lumii 
in prezent in 

•nul I960 ? De pildă, 
îji /r«k și Afganistan 
erSe acum anul 1379, 
iar in Etiopia a înce
put lu 12 septembrie 
•nul 1952. In Japonia 
calendarele arată anul 
2619 al erei dinastiei 
imperiale, iar in In
donezia anul 1891, 

Pe globul pămin. 
tesc există cîteva seci 
de calendare. Recal
cularea datelor din 
unul în altul necesită 
mult timp, fiind ade
seori o operație com
plicată: De aceea oa. 
menii de știință lu
crează de mai mulți 
ani la elaborarea unor 
proiecte de calendar 
pentru întreaga lume.

mistcismului în scopul narco
tizării maselor, ca mijloc de 
înrobire sufletească a oame
nilor muncii. Mai mult, în 
Germania occidentală, predici
le mistice sînt folosite ca în
veliș mistic al acțiunilor re
vanșarde și rasiste.

Cunoscutul scriitor german 
antifascist Lyon Feuchtwan
ger, în romanul său „Frații 
Lautensak" a scos la iveală, 
cu o mare forță artistică în
rudirea interioară a căpete
niilor fasciste cu diferiți mis
tici. Oskar Lautensak, un ilu
zionist și hipnotizator, devine 
pentru un oarecare timp sfă
tuitorul și favoritul, parcă al 
„doilea eu" al lui Hitler. 
Aici nu este vorba despre 
o invenție a scriitorului. într- 
adevăr căpeteniile fasciste au 
recurs la serviciile astrologilor 
și chiromanților. O zi înaintea 
incendierii Reichstagului, pre
zicătorul Erich Hanusen in
format despre desfășurarea 
pregătirilor pentru această pro
vocarea monstruoasă fascistă, 
apărind în fața unui „public 
ales" a proclamat ca un ora
col ; „Văd o mare casă în flă 
cari !“

In afară de Hanusen, hitle- 
riștii foloseau pe astrologul 
Krafft, care din însărcinarea 
lui Goebbels a „interpretat" în 
interesele propagandei fascis
te proorocirile cititorului în 
stele din Evul Mediu, Nos
tradamus. „însăși" Hubert 
Korsch, șeful centrului as
trologie s-a bucurat de 
un sprijin generos al na-

„Uzina" producătoare 
de sunete

Noul Studio de concert al 
Radioteleviziunii impresionează 
nu numai prin excepționala va
loare acustică a sălii ci și prin 
noua orgă ce reprezintă o reali
zare de seamă a constructorilor 
de instrumente muzicale.

Orga este unul dintre cele 
mai vechi instrumente muzicale 
cunoscute în cursul istoriei.

De-a lungul vremurilor, acest 
instmipent s-a perfecționat ui
mitor.

în cursul acest?; evoluții și a- 
tribuțiile celui ce cînta la orgă 
s-au schimbat puțin. Contribuția 
lui „fizică" s-a micșorat. Din- 
tr-un misterios mînuitor de cla
pe ascuns de ochii mulțimii pe 
care trebuia s-o extazieze, orga- 
nistul s-a transformat într-un 
artist ale cărui mișcări în fața 
pupitrului orgii — devenit între 
timp mobil și independent — 
pot fi privite întocmai ca și 
mișcările unui pianist

Spectacolul oferit de un or
ganist care cîntă este de altmin
teri mult mai interesant decît 
cel dat de un pianist. Spre 
deosebire d« pian, orga are mai 
multe claviaturi suprapuse pe

Cel mai recent pro
iect este dezbătut în 
prezent de o comisie 
de experți ai O.N.U. 
în noul calendar în 
fiecare an toate zilele 
săptămânii vor cădea 
la aceleași date Ziua 
dintre 30 decembrie 
și 1 ianuarie va fi 
notată cu o literă.

T. ROLL

ce 
pe

ziștilor, după 
au pus mîna

Iar acum, autorii 
negre stau din nou în slujba 
fascismului care renaște în 
Germania occidentală, con
tribuie la prelucrarea ideolo
gică a micului burghez ger
man în spiritul militarismului 
și rasismului. Ei se simt bine 
în condițiile regimului cleri- 
calo-militarist al lui Ade
nauer.

Clica militaristă vest-germa- 
nă, sub egida N.A.T.O.-ului, 
își întinde labele spre armele 
atomice. Ministerul de Război 
al R.F.G. mînă tineretul în ca
zărmile Bundeswehrului, care 
după cum declară Strauss 
constituie încă o instituție a 
„libertății germane". Militariș- 
tii se străduiesc să pregăteas
că poporul german pentru noi 
aventuri războinice, disprețu- 
ind adevăratele interese vitale 
ale oamenilor muncii.

Iată de ce le sînt necesare 
dezbateri mistice despre 
„viața netrecătoare" și „moar
tea ca eliberarea sufletului 
de cătușele materiei" etc. 
Unii demenți încearcă să îm
pace pe această cale masele 
cu cursa înarmărilor, cu ex
perimentarea armamentului 
atomic, cu însăși perspectiva 
„morții atomice".

în zilele noastre, această 
politică reacționară este lip
sită însă de orice nădejde. Ea 
nu poate fi decît condamnată 
la un eșec inevitabil.

aceștia 
putere, 
cărților

(După „Nauka i relighia“). 

care artistul trebuie să le acțio
neze cu mîinile și una pe care 
trebuie s-o acționeze cu picioa
rele (pedalierul).

Beneficiind dc introducerea 
mijloacelor tehnice electromeca
nice noi, această orgă este o a- 
devârată uzină producătoare de 
sunete. Toate sunetele sînt pro
duse prin suflarea aerului în 
niște tuburi. Dacă se ține sea-

O Însemnată 
realizare tehnică: 

noua orgă 
a Radioteleviziunii

ma de faptul ci orga are peste 
7500 de asemenea tuburi și că 
aenK trebuie sa ajungă la fie
care cu o presiune și un debit 
anumit, eate ivșor de înțeles cît 
de importantă și de complicată 
rMe partea tehnică prin interme
diul căreia se realizează condi
țiile necesare unei bune funcțio
nări Nu este ‘de mirare deci că 
în spatele fațadei orgii propriu-

Gradina Cișmigîu 
văzută din helicopter

Foto i AGERPRES

Așteptat cu mult interes de 
publicul bucureștean, spec
tacolul „Așa s-a născut dra
gostea" prezentat de Ansam
blul maghiar de patinaj ar
tistic, s-a bucurat din prima 
zi, de un remarcabil succes. 
Membrii ansamblului din 
țara prietenă, se dovedesc a 
fi nu numai artiști talentați, 
dar mai ales posesorii desă- 
vîrșiți ai măiestriei pe care 
o reclamă patinajul ar-

• fistic.

Foto : V. RANGA

zise, unde tuburile stau în front 
ca niște uriașe creioane așezate 
după înălțime, se găsește un la
birint de canale și o adevărată 
sală de mașini y

Mai complicată decît > distri
buția aerului sub presiun^, wco- 
manda, care face tuburi!e^ să 
înceapă să sune se realizează 
prin acționarea unor relee elec
tromagnetice al căror contact 
este stabilit de apăsarea clapei 
și de revenirea ei în poziția ini
țială. Releele dau drumul aeru
lui în tub sau îl opresc prin 
deschiderea și închiderea unor 
ușițe mișcate lateral ea ușile 
compartimentelor vagoanelor de 
cale ferată.

Numărul impresionant de con
tacte, corespunzător claviaturi
lor, instalația de telecomandă 
perfecționată fac ca noua orgă 
să poată fi echivalată cu o ade
vărată centrală telefonică orășe
nească. Miile de fire care o lea
gă cu pupitrul abia încap în 
tubul metalic flexibil care se în
tinde pe podiumul orchestrei, în 
fața spectatorilor, ca un șarpe 
gigantic, groe de aproape 30 cm.

Numai printr-o astfel dylBsta- 
lație j>ot ft obținute efectele so
nore pe care le poate da astări 
o orgă modernă ca a Radio- 
televisâunii. O orgă ca aceasta a 
devenit mult mai mult decît un 
simplu instrument muzical. Ea 
generează sunete care in ansam
blu sînt mai puternice deât o 
orchestră simfonică mare, iar ca 
diversitate de timbra instrumen
tale o întrec. Orga poate imita 
toate instrumentele unei or
chestre, de la flaut la contrabas.

Mai mult încă, ea poate imita 
fi vocea omenească și poate ge
nera sunete al căror timbru nu 
se întUnește la nici un istrument 
dar farmecă auzul prin colori
tul lor sonor specific. Orga 
Radioteleviziunii are 80 de altfel 
de posibilități cunoscute sub 
numele de registre.

Sînt foarte interesante mijloa
cele prin care se obține conți
nutul sonor corespunzător uneî 
astfel de posibilități de imita
ție. în primul rînd intervitie 
înălțimea tubului de orgă căreia 
îi corespunde o anumită înălți
me a sunetului pe care-1 produ
ce. între înălțimea fiaicâ a tu- 
bulm și înălțimea }ui seaoră 
există iwi un raport Hirers. Cu 
oit tubsl orgii este mai inait 
cu atit sunetul emis de a este 
mai jos, mai grav. Așa se n- 
plică de ce orga are pentru so
netele mai joase decît ale 
contrabasului tuburi a căror 
înălțime trece de 5 m. iar pen
tru sunete de piculină, tuburi 
de oîțiva centimetri. Lungimea 
unui tub influențează însă nu
mai sunetul fundamental emis 
de el. Coloritul sonor, timbru? 
acestui sunet, ca și intensitatea 
lui, sînt determinate de grosi
mea, de forma și de natura pe
reților tubului. De aceea tubu
rile au înfățișări deosebite.

Unul din marile avantaje ale 
comenzii electromagnetice e®te 
posihilitatea de a schimba de 
la pupitru mai toate elemei^^’ 
le esențiale în desfășurarea Unei 
producții muzicale.

Datorită însușirilor sale orga 
Radioteleviziunii se situează ca 
mărime și caracteristici tehnice 
alături de cele mai moderne 
orgi de concert din cele mai ves
tite săli din lume.

Ing. A. NECȘULEA



Un maistru
„binevoitor 4
La prima vedere maistrul 

Ion Dumitru de la secția 
strungărie a Uzinelor „Poia- 
na-Cimpina" nu pare un om 
prea săritor la nevoie. Dar 
cei care-! cunosc bine afirmă 
fără intenții Ironice că mai
strul nu este ceea ee pare. Și 
aceștia spun că el este deose
bit de... „binevoitor". Gestul 
de bunăvoință, manifestat re
cent față de doi tineri din 
secția sa, l-a consacrat defini, 
tiv. „Examenul" care i-a a- 
dus consacrarea a avut loc 
fără public și la loc dosit, cu 
citva timp în urmă, cind ti
nerii Constantin Urlățeanu și 
Aurelian Moholea datorită 
obișnuitelor lor neatenții, au 
rebutai o însemnată cantitate 
de piese. Puse in fața comi
siei de recepție aceste piese 
ar fi fost cotate ca atare (re
buturi) și date la fier vechi. 
Dar Inima bună a maistrului 
a tresărit sensibil și de astă 
dată. El a ascuns cn propriile 
sale miini piesele respective 
de ochii curioșilor din comisia 
de recepție.

Așa s-a făcui că cei doi ti. 
neri strungari in loc să înve
țe cum să lucreze fără rebut, 
au învățat cum... poți scăpa 
fără emoții de rebuturi.

Mergina pe această linie 
poate că maistrul Ion Dumi
tru va ascunde toate rebuturi
le, In speranța că, într una 
din zile, s-ar putea număra 
printre fruntașii Întreprinde
rii Ceea ce, oricum, nn se va 
putea intimpla niciodată.

Epigrame
(apărute la gazeta poetului ute- 
mist de control de la Uzinele 

„1 Mai“ PI o ești).

Tovarășului Anton Ioan, care 
în urma criticii aduse nu a mai 
dat nici un rebut.

Cînd te-mpunge-un ac, o țeapă, 
Șchiopătezi ca vai de tine
Cînd o critică te-nțeapă 
Dimpotrivă, mergi mai bine !

Tovarășului Gheorghe 
care face risipă de material.

— Din cite știu. vwl la mata
Nu prea arunci nimic 1 Nici o 

centimă
La muncă— itunei de ee nn faci 

așa ?
Și mi-ai răspuns pe loe !
Să-fi spun ceva :
Acasă... plătesc materia

prim*.

sosit în Bucu-

.defecțiune" a tractorului.

mai găzduiește 
șl turiști din 
Austria, din 

S.U.A., Irak și

(Urmare din pag I-a)

Davîdov și Nagulnov care s-au 
jertfit pentru noi.

Președintele : Are cuvîntul 
martorul Ipolit Șalîi.

Ipolit Șalîi : Apoi, după 
cum știți, de bună seamă, eu 
sînt fierarul satului Mi-e mai 
la indemînă să dau cu barosul 
și să repar plugurile și borca
nele colhozului decît să vor
besc în fața lumii. Dar trebuie 
să spun adevărul. O să vor
besc și eu cum oi ști și să nu 
fie cu supărare dacă nu mă 
pricep prea bine la potrivitul 
cuvintelor. Eu am avut cinstea 
de a fi primit în partid, dar 
înainte de asta mi am făcut 
datoria șl i-am spus tovarășu
lui Davîdov că-1 bănuiesc pe 
Iakpv Lukici Ostrovnov de 
omorîrea lui Hoprov și a fe
meii sale. După ce-l bănuiam ? 
Am văzut eu în pămînt. in 
curtea lui Hoprov, după crimă, 
urmele unor potcoave de ciz
me, care le luase de la mine 
Ostrovnov. Dar de ce l-a oro
rii pe Hoprov. tovarăși 7 
Fiindcă Hoprov și-a dat sea
ma că Puterea Sovietică e a 
noastră a oameni lor săraci, si 
n-a vrut să se înhăiteze cu 
alde Polovțev. Liatievski și 
ceilalți Clini O viață întreagă 
a muncit Hoprov pe degeaba 
chiaburilor Lapșinov și Ostrov 
nov. dar ei cu nevastă șa n avea 
ce minea și ce îmbrăca. Cînd 
a înțeles că Puterea Sovietică 
îi apără pe cei nevoiași, dru
mul lui s-a despărțit de cel al 
lui Iakov Lukici Ostrovnov și 
atunci acesta i-a căsăpit, pe el 
și pe femeia lui.

Avocatul acuzaților : Protes
tez împotriva tezei după care 
Iakov Lukici ar fi ucis pe Ho
prov. El a fost numai de față 
la asasinat

Ipolit Șalii : Ia mai las o cu 
protestul dumitale Iakov Lu
kici a venit la Polovțev cu 
gîndul de a-i spune să-l ucidă 
pe Hoprov

Avocatul acuzaților : I-a 
spus din cuvinte acest lucru, 
poți s-o dovedești 7

fl

I
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a
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„Pudoare” !

Transformator cu... cadouri
Nu încape nici o îndoială că 

tovarășii din comisia de recepție 
a secției de mașini statice de la 
Uzinele Electroputere" din Cra
iova au simțul umorului. Des
pre acest lucru s-au convins nu 
demult tinerii din postul utemist 
de control al stației electrice 
l.RE.B, OborBucurești, Primind 
transformatorul electr io. eu nr. 
39.430, mare ie-a fost surpriza ti. 
nerilor de la l.R.E.B, Obor cînd, 
în interiorul acestuia, au găsit pe 
lingă piesele prevăzute în STAS 
unele obiecte cu totul originale, 
care nu au nici un rol în func
ționarea transformatorului. Scoa
se pe rind. au apărut ca din pă-

Complicații
La întreprinderea de Industrie 

LecakS Urziceni vestea s-a râspin- 
dit reped». Au sosit cele două 
tractoare universale UTOS-26 
trimise înainte de termen 
de harnicii constructori de io 
Uzinele „Ernst Thălmenn* 4 din 
Orașul Stalin. Un singur amă
nunt de ordin administrativ 
urma să fie îndeplinit: înscrie
rea lor In circulație. Această 
formalitate se lac» pe baza 
facturilor, care trebuiau să in- 
soțeascâ in mod firesc tractoa
rele. odată cu expedierea Ier. 
Facturile Insă n-au sosit odată 
eu tractoarele. Se pare că pen
tru unii tovarăși din secția ad
ministrativă a Uzinelor „Ernst 
Thălmann", expedierea acestor 
forme constituia un lucru mai 
dificil decît însăși... construcția 
tractoarelor de către, muncitori- 
Altfel nu se explică faptul că 
din 22 Iulie și pinâ

Ipolit Șalîi ! Domnule, apoi 
noi sîntem oameni simpli, nu 
na pricepem la chițibușuri a- 
vocățești. Nu i-a spus-o din 
cuvinte dar i-a apus-o din ochi 
și, pe deasupra, a mai adus și 
pe fiul chiaburului Rvanîi, pe 
Timofei, care l-a ajutat să 
intre cu minciuni în casa lui 
Hoprov și să-l omoare. Așa că, 
oricum ai întoarce-o tot cri
minal e „clientul” dumitale.

Președintele : Se respinge 
protestul apărării. Are cuvîn 
tul martorul Șciukar.

Moș Sciukar : Eu știu multe 
și trebuie să le spun pe 
Eu știu, de 
Lukici Ostrovnov 
pe adimistratorul 
nostru era un dușman $i 
deversionist. El a ațîtat 

__ __ _  i toate.
pildă, că Iakov 

făceacare 
colhozului 

un 
fe-

banca acuzaților :
lăcomia burgheza

e

meile acelea cu minciuni de 
i-au bătut pe Davidov.

Si mai știu, ce, nu-1 cunosc 
eu. dragii mei, pe năpîrca aia 
de Polovțev ? Cîți cazaci să
raci n-a tăiat el eu sabia în 
războiul civil ! $i chiorul ace
la de Liatievski nu i-a omorît 
pe cei doi tovarăși de la 
GP.U. cînd se duceau cu 
droșca 1 Dar ha învățat minte 
Andriușa Razmiotnov. adevă
rat cazac, dintr.un foc l-a 
doborît pe chior cînd a vrut să 
fugă din casa lu! Ostrovnov. 
Ah. să fi trăit Davîdov și Na
gulnov ce s-ar fi bucurat să 
vadă cum a înflorit colhozul 
nostru, ce viață frumoasă duc 
azi cazacii noștri din Gremea- 
eii-Log. Iaca eu. Eu sint aeum 
paznic de noapte și mă plimb 
noaptea cu ,o șubă pe mine... 
am fel de fel de treburi, sînt 
doar paznic de noapte și-am 
de lucru pînă peste cap pentru 
bătrînețele mele,..:

I

Bl
I ! . '

fi cițiva
tăria unui scamator, un lanț 
macara, cîteva scule 
electrozi de suduri.

In ceea ce privește prezența 
obiectelor din interiorul transfor
matorului s’au făcut cele mai di
verse presupuneri. Unii susțineau 
că ele ar constitui o ..mică aten
ție" din partea celor de la 
„Electroputere", alții că n.ar fi 
vorba de o atenție ci dimpotrivă 
de.., neatenție. Oricum, obiectele 
de mai sus pot fi folosite, cu 
condiție ce le un transport viitor 
tovarășii de la „Electroputere" 
sa trimită și un aparat de sudat 
și o macara asigurînd astfel în- 
trebuințarea seule lor fi electro
zilor.

birocratice
ea uză 

cu-
septembrie facturile M 
nu ajunseseră la destinația 
venita.

L ISAIIA 
?iB. PTTTLESCU

după scrisorile trimise de 
corespondenții voluntari 
MILU GHEORGHE - a fas
ter, TOMA NICOLAE - e- 
lectrician ți P AND REA 

ION w tractorist.

Numeroși turiști 
ne vizitează țara

Grupuri de oaspeți 
Uniunea Sovietică și din R.D. 
Germană se află la Poiana 
Ștalin, Predeal și Sinaia. Tu
riști sovietici vizitează zilele 
acestea și Sibiul, Orașul Stalin 
și Valea Prahovei.

In păduri din regiunile Pi
tești și Bacău, oaspeți din
R.F. Germană și Elveția vî- 
nează urși și cerbi carpatini.

Recent a sosit în țară un 
grup de oaspeți din Belgia, 
reprezentanți ai unor agenții 
de voiaj.

Stațiunea Mamaia este vizi
tată de turiști din R.D. Ger
mană și din Belgia, iar un 
grup de turiști cehoslovaci, 
care au petrecut cîteva zile la 
Constanța, a —
rești.

Țara noastră 
în aceste zile 
R.P. Bulgaria, 
Franța, Italia, 
din alte țări.

acuzaților: Ce- 
interogați și mar-

de mină Sviridov, 
apărării : Se afir- 
Iakov Lukici Os- 
l-ar fi ucis pe Ho-

Nagulnov nu l-a

O voce din sală : Iar bați 
cîmpii, moșule !

Președintele : Martor, mai ai 
ceva esențial de comunicat ?

Moș Șciukar: Apoi chiar 
isențial, nu mai am (risete in 
sală).

Avocatul
rem să fie 
torii apărării.

Președintele : Să fie intro
dusă martora Lukeria Nagul- 
nova

Lușka : Nu mă mai cheamă 
așa, ci mă numesc Lukeria Ni- 
kiticiița Sviridova și sînt soția 
inginerului

Avocatul
mă despre 
trovnov că 
prov, Dar 

face curte.

din de 
acte te 
de asta, 

la ucide-

ucis pe Timofei Rvanîi fiind- 
că-ți făcea curte 7

Lușka: Vezi-ti de treabă, 
cetătene. eu sînt femeie se
rioasă, nu mi se 
După cîte știu (se uită spre 
locul din sală unde se află ac
tualul ei soț) fostul meu băr
bat Nagulnov, ca om devotat 
Puterii Sovietice, l-a impușcal 
pe Timofei Rvanîi, pedepsin 
du-1 că era din banda lui Po 
lovțev, că evadase 
portare și comitea 
roriste în sat. Afară 
Timofei a participat 
rea lui Hoprov și deci avea 
încă o vină. Așa că dumneata, 
cetâțene, nu mai da crezare 
vorbelor care le scornesc cu
metrele prin sat, că ești dita 
mai avocatul.

Avocatul Mă rog. dacă asta 
este părerea dumitale. Dom
nule președinte, pot să trec la 
pledoarie.

Președintele 5 Are cuvîntul

Să fie intensificate lucrările 
agricole de toamnă

De la Ministerul Agriculturii
In ultima săptămînă în 

multe regiuni ale țării lucră
rile agricole de toamnă s-au 
desfășurat într-un ritm mai 
intens. Recoltarea florii-soa- 
relui și a cartofilor este a- 
proape terminată. Porumbul 
a fost cules în regiunile Cra
iova și Suceava în proporție 
de aproape 90 la sută, sfecla 
de zahăr a fost recoltată în 
regiunile Pitești și Constanța 
de pe mai mult de 70 la sută 
din suprafața cultivată.

In efectuarea arăturilor și 
tnsămînțărilor de toamnă, 
cele mai bune rezultate au 
fost obținute în regiunea Con
stanța. în ultimii ani, în a- 
ceastă regiune însămînțîndu- 
se timpuriu și în terenuri bine 
pregătite, au fost obținute re
colte bune de grîu. Experiența 
dobîndită este folosită acum ; 
în regiune s-a însămințat 68 
la sută din suprafața desti
nată grîului și secarei.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă 
la 6 octombrie sfecla de zahăr 
a fost recoltată în proporție 
de 44 la sută, iar porumbul 
54 la sută.

Au fost executate lucrări 
de pregătire a terenului 
tru insămînțări pe mai 
de 1.800.000 ha. și s-a 
mînțat aproape 1.000.000 
tare.

Ministerul Agriculturii a- 
preeiază că in săptămîna care 
a trecut lucrările agricole de 
toamnă nu s-au desfășurat 
satisfăcător. Principala cauză 
a rămînerii în urmă a recol
tărilor o constituie lipsurile 
înregistrate în organizarea și 
folosirea judicioasă a forțelor 
de lucru

Lucrările de pregătire a te-

pen- 
mult 
însă 
hec-

Infor
Sîmbătă a avut loc la Aca

demia R. P. Romîne semna
rea planului de colaborare 
științifică intre Academia R.P. 
Romlnă și Aeademia de știin
țe a R. P. Ungare pe anul 
1W1.

★
Sîmbătă seara a sosit în Ca- (Agerpres)

Maistrul Balinca Hicolaie din secția croit a Fabricii de încălțăminte „Kirov“ din Capitala se 
preocupă îndeaproape de calificarea elevelor de la școala profesionala care fac practica în 

această secție. Foto : N. STELORIAN

avocatul spre a-șî dezvolta ple
doaria.

Avocatul: Domnilor, tova
rășilor. Se aduce sus-numitului 
Iakov Lukici Ostrovnov acu
zația de a fi ucis. După cum 
am mai arătat, el, cu mîna lui. 
n-a ucis. Ancheta a dovedi’ 
doar că el a anunțat pe Polov 
țev și Liatievski de sosirea lu 
Davîdov și a lui Nagulnov, dai 
mitraliera și grenada le-au pus 
în funcție cei doi ofițeri albi- 
gardiști. Davîdov și Nagulnov 
au murit ca niște eroi, într-a- 
devăr, dar ce vină are Iakov 
Lukici dacă n-a fost și el erou? 
Educația pe care a primit-o 
acasă nu l-a format astfel. In 
afară de aceasta. Iakov Lukici 
n-a omorît cu mîna lui nici 
pe Hoprov, el doar a aprins 

cîteva chibrituri și a adus to
porul. Nici pe mama sa n-a 
împușcat-o, și nici măcar n-a 
bruscat-o ; ci doar a închis-o 
în casă, unde a murit, poate, 
de bătrinețe.

S-a spus de asemenea că ar 
fi vrut să se îmbogățească- 
Păi, cine nu vrea 7 Poate să se 
facă vreo vină cuiva din a- 
ceasta ? Ii place cuiva să se 
hrănească prost și să umble in 
zdrențe ?

Cît despre fiul lui Iakov Lu
kici, cred că el s-a lăsat in
fluențat de autoritatea părin 
tească și, de aceea, trebuie 
scos din cauză.

Procurorul : (cu indignare) 
herein respingerea tezelor apă
rării ca fiind complect false. 
Avocatului i se pare că faptul 
de a fi ajutat pe Polovțev cu 
lumină și a-i fi oferit toporul 
spre a ucide, nu-1 acuză sufi
cient pe Ostrovnov. E bine să 
afle că acesta a fost nu nu
mai autorul moral al crimei, 

renurilor pentru însămînțare 
nu se desfășoară la nivelul 
mijloacelor existente. însă- 
mînțarea grîului este în ge
neral rămasă în urmă, cu 
toate că au existat suprafețe 
însemnate pe care au fost e- 
xecutate arături și puteau fi 
însămînțate.

în săptămîna următoare 
muncile agricole de toamnă 
trebuie mult intensificate. 
Este necesar ca în următoa
rele zile să se folosească la 
maximum forțele pentru gră
birea recoltărilor. Concomi
tent, să se intensifice arătu
rile de însămînțare folosin- 
du-se în acest scop întregul 
parc de tractoare și atelajele 
gospodăriilor și să se asigure 
toate măsurile pentru execu
tarea de lucrări de bună ca
litate.

Timpul fiind înaintat, însă- 
mînțările de toamnă trebuie 
mult grăbite pentru a fi exe
cutate în perioada optimă, 
chiar dacă pînă acum nu au 
căzut suficiente ploi. Expe
riența a dovedit că gospodă
riile care au executat însă- 
mînțările chiar și în condiții 
de secetă au obținut recolte 
mai bune decît atunci cînd 
le-au executat cu întîrziere, 
deși vremea a fost mai priel
nică. Este necesar însă să se 
folosească cantități cît mai 
mari de îngrășăminte, să se 
reverifice puterea de germi
nație a semințelor și să se a- 
sigure o bună pregătire a te
renurilor.

în zilele următoare să se 
intensifice și celelalte lucrări 
ale campaniei de toamnă și 
să se intensifice recoltarea și 
însilozarea sfeclei de zahăr.

(Agerpres)

m a ț I I
pitală pentru a face o vizită 
în țara noastră, dl. Olivier 
Caldwell, director al Departa
mentului educației din Minis
terul Sănătății, Educației și 
Asigurărilor Sociale al S.U.A.

ci și cel care a comis înscena
rea fără de care Polovțev n-ar 
fi pătruns în casa lui Hoprov. 
De bună seamă că dacă nu 
trăgeau cei doi ofițeri. Os
trovnov n-ar fi șovăit să i u- 
cidă el pe activiștii Davidov 
și Nagulnov ca să-și apere 
pielea așa cum n-a pregetat 
să-și ucidă și mama Aceasta 
n-a murit de bătrinețe ; ea a 
mestecat cu gingiile văduvite 
de dinți mănușa veche, nu din 
cauza bătrineței. ci a foamei.

Iakov Lukici Ostrovnov nu 
trebuia neapărat să fie erou — 
ce idee absurdă ’ trebuia, doar 
să nu se pună în calea celor 
care voiau să ridice la o via
ță omenească pe țăranii mun
citori. El. ca gospodar price
put, și-a dat seama imediat de 

avantajul colhozului pentru ță
ranii muncitori dar. purtat de 
pofta lui nemăsurată de avu
ție, a devenit o unealtă a duș 
manilor poporului și a impe
rialiștilor străini, Pe măsură 
ce pierdea sprijinul cazacilor, 
înșelați o vreme, se înrăia șl 
mai mult. Ar fi preferat să 
dea foc întregului sat. numai 
el să se îmbogățească, suflet 
de chiabur lacom !

Ce înseamnă că a vrut sase 
îmbogățească ? Și Davîdov și 
Nagulnov au vrut să facă viața 
cazacilor muncitori mai bună, 
doar nu pentru propriul interes 
luptau ! Ei vojau să ridic? la o 
viață civilizată pe toți cei ce 
muncesc, Ostrovnov însă a 
vrut să jefuiască pe cei săraci 
ca să se înavuțească tot mai 
mult el. Iar fiul lui era bucă
țică ruptă din el, îi semăna în- 
trutotul și, deoarece e major, 
răspunde pentru faptele lui, 
alături de tatăl său. Dacă 
un om cinstit, l-ar fi pus

era
pe

„LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO-SOVIETICE"

Vizitele delegației 
de oameni de cultură sovietici

sărbătorirea Lunii 
romîno-sovietice au 
sîmbătă vizitele în

N. Meseațev, vice-

prieteniei ro- 
interesîndu-se 
activitatea a- 

Apoi oaspe-

Membrii delegației sovietice 
de oameni de cultură care 
participă la manifestările pri
lejuite de 
prieteniei 
continuat 
Capitală.

■Tov. N.
președinte al Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, prim- 
vicepreședinte al Societății 
Unionale pentru răspîndirea 
cunoștințelor politice și știin
țifice. conducătorul delegației, 
a vizitat Casa 
mîno-sovietice, 
îndeaproape de 
cestei instituții.
tele a făcut o vizită" la sediul 
Societății pentru răspîndirea 
științei și culturii, unde a avut 
o întrevedere cu membri ai 
Prezidiului Consiliului de con
ducere al S.R.S.C.

Prof. dr. E. A. Vasiukova a 
vizitat Institutul de endrocri- 
nologie al Academiei R. P.. 
Romîne, unde s-a interesat de 
diferite aspecte ale muncii 
științifice desfășurate în acest 
institut.

A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice,, di
rectorul Observatorului Astro
nomic de la Pulkovo, a vizitat 
Institutul de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne, unde 
s-a întreținut cu acad. Horia 
Hulubel, directorul Institutu
lui și cu colaboratori științi
fici.

Maistrul petrolist I. I. Mer- 
javin a vizitat noile cartiere 
muncitorești din Capitală.

La ora 13, întreaga dele
gație a vizitat Institutul de 
studii romîno-șovietic al Aca
demiei R. P. Romîne. Aci 
acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași, directorul institutului, a 
informat pe oaspeți asupra 
activității de cercetare, docu
mentare și informare desfășu
rate de institut.

cursul după-amiezii.

nu numai 
Lukici și ale 
a arunca o. 
modului de 
chiaburesc, 
bestiale, a

Iakov Lukici Ostrovnov în im. 
posibilitate de a face rău, ce- 
rind ajutorul altor oameni 
cinstiți.

Scopul procesului nostru e 
de a condamna 
faptele lui Iakov 
fiului său. ci de 
probiul asupra 
viață burghez, 
asupra lăcomiei 
lăcomiei care merge pînă 1*  
crimă și care izbucnea adesea 
în trecutul satului. Comuniș
tii au arătat țăranilor mun
citori drumul colhozurilor, 
care înseamnă ruperea cu a- 
ceste rămășițe ticăloase ale 
trecutului, dar indivizi putrezi 
ca Ostrovnov se agățau de 
aceste rămășițe. Zadarnic în. 
să. căci valu] înaintării vic
torioase a poporului sovietic 
spre socialism, i-a măturat ca 
pe niște otrepe.

Președintele: Are ultimul 
cuvînt acuzatul Iakov Lukici 
Ostrovnov (Ostrovnov tace) 
Președintele : Are cuvîntul 

acuzatul Sșmion Ostrovnov.
Semi on Ostrovnov: Taica 

tace acum, dar înainte m-ar 
fi bătut dacă nu l-aș fi as
cultat sau cine știe ce mi-ar fi 
făcut... Eu nu puteam să-i su
făr Pe Polovțev și Liatievski. 
Mi-era frică de ei... Beau și 
înjurau în casa noastră, ba 
chiorul s-a legat chiar de ne- 
vastă-mea. Taica nu mi-a 
spus la vreme că-1 învățam 
eu minte. îndurați-vă, sînt 
tînăr. Am să muncesc...

(Tribunalul se retrage pen
tru deliberare).

Președintele: Tribunalul
își însușește concluziile rechi
zitoriului și găsește pe Iakov 
Lukici Ostrovnov și pe fiul 
său. Semion, vinovati de acu
zațiile ce H s-au adus. Ca 
atare, confirmă sentința de 
detențiune dată anterior de 
Tribunalul Special și, decla- 
rîndu-i pe cei doi acuzați ele
mente dușmănoase, descom
puse din punct de vedere mo
ral. o primejdie publică, îi 
exclude din rîndurile socie
tății noi. 

I.

I
1

membrii delegației au avut o 
intîlnire prietenească cu oa
menii muncii din Capitală în 
sala Casei prieteniei romîno- 
sovietice.

Oamenii muncii prezenți au 
făcut membrilor delegației 
sovietice o primire călduroasă.

Oaspeții au fost salutați de 
tov. Marin Florea lonescu, vi
cepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. care a subli
niat bucuria cu care poporul 
nostru primește in mijlocul 
său pe solii marelui popor so
vietic, constructor al comu
nismului.

Au luat apoi cuvîntul mem
brii delegației sovietice care 
au adus poporului romîn sa
lutul frățesc al oamenilor so
vietici. Ei au expus apoi di
ferite aspecte ale muncii en
tuziaste a poporului sovietic 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului septenal, au vorbit 
despre succesele Uniunii So
vietice pe " ‘ 
culturii, al ridicării continue 
a nivelului de trai.

Cuvintele oaspeților au fost 
viu și îndelung aplaudate.

A urmat un recital muzical 
coregrafic.

lntîinirea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

♦
Sîmbătă seara conducătorul 

delegației sovietice, N. N. Me
seațev, a vorbit la posturile 
noastre de televiziune.

Seara, membrii delegației 
sovietice de oameni de cultu
ră au participat la un concert 
de muzică populară romîneas- 
că intitulat „Cîntec, joc și voie 
bună” dat in studioul de con
certe al Radioteleviziunii ro- 
mîne.

tărînaul științei,

(Agerpres)

Intîlnire între scriitori romini
și scriitori sovietici

avut lac laSîmbătă seara a
Casa Scriitorilor „Mihail Sado’ 
veanuu din Capitală o intîlnire 
prieteneasca intre scriitorii ro- 
mini și scriitorii sovietici Ale. 
xandr Korneiciuk și Vanda Va- 
nlevskaia. La intîlnire a pârtiei^ 
pat, de asemenea, conf. univ, 
N, I. Balașov, șeful secției lite
ratură din țările de democrație 
populară a Institutului de litera, 
tură mondială „Maxim Gorki".

Oaspeții au fost salutați de Mi
hai Beniuc, prim secretar al

C o n f e
tn cadrul manifestărilor Lunii 

prieteniei romîno-sovietice, sîm
bătă seara a avut loc la Casa 
oamenilor de știință din Capitală 
conferința acad. Emil Condurachi 
directorul Institutului de arheo.

La Moscova

Deschiderea „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice"

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Alături de poporul romîn, oa
menii sovietici marchează 
prin diverse manifestări Luna 
prieteniei romîno-sovietice. 
Prima festivitate consacrată 
deschiderii Lunii prieteniei a 
avut loc sîmbătă seara la 
Moscova. La Casa prieteniei 
popoarelor, au venit sute de 
locuitori ai capitalei sovietice: 
oameni de știință, scriitori, ar
tiști, muncitori și ingineri de 
la întreprinderile membre co
lective ale Asociației de prie
tenie sovieto-romîne, studenți 
și elevi. Au participat Nicolae 
Guină. ambasadorul R. P. Ro
mine la Moseova, delegația de 
scriitori romini care se află 
în U.R.S.S.. în frunte cu Aurel 
Mihale, un grup de turiști din 
țara noastră, veniți 
Trenul prieteniei.

Festivitatea a fost 
de Ana Țukanova, 
ședințe al Consiliului 
ducere al A.P.S.R, Scoțînd în 
evidentă semnificația Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, 
vorbitoarea a trecut în revistă 
succesele obținute de poporul 
nostru în anii regimului de
mocrat-popular. Vorbitoarea a 
subliniat de asemenea rolul 
activ pe care îl joacă țara 
noastră în viața internațională 
arătînd că tovarășii N. S. 
Hru^ciov și Gheorghe Gheor-

aici cu

deschisă 
vicepre- 
de con-

Declarația F. M. T. D.
în legătură cu situația din Congo

BUDAPESTA 8 (Agerpres).
— Secretariatul F.M.T.D. a 
dat publicității o declarație în 
legătură cu șituația din Con
go. în declarația sa. secreta
riatul F.M.T.D. condamnă cu 
hotărîre acțiunile forțelor im
perialiste care urmăresc să 
mențină în Congo condițiile 
existente pentru a putea ex
ploata în continuare bogățiile 
acestei țări.

F.M.T.D. condamnă acțiuni
le colonialiștilor belgieni și 
ale N.A.T.O. care sînt răs
punzători pentru agresiune și 
vărsările de sînge.

F.M.T.D. cere retragerea 
imediată a tuturor trupelor 
belgiene.

F.M.T.D. protestează împo
triva activității intervențio- 
niștilor imperialiști și agen- 

ftMri consacrate 
deschiderii 

„Lunii prieteniei 
romîno-soYietice“

în orașele Cluj, Stalin, Plo*  
ești, Constanta. Bacău, Baia 
Mare, Galați, Brăila, Focșani, 
Tecuci și în alte localități din 
țară au avut loc adunări con
sacrate deschiderii Lunii prie
teniei romîno-sovietice. La 
deschiderea aeestei tradiționa
le sărbători a poporului nostru 
au luat cuvîntul conducători 
ai consiliilor regionale și oră
șenești A.R.L.U.S. Vorbitorii 
au subliniat istoricele realizări 
obținute de poporul sovietic 
sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist, politica con
secventă de pace pe care o 
duce Uniunea Sovietică. Ei au 
scos în evidență realizările 
obținute de poporul nostru pe 
drumul construirii socialismu
lui. avîntul cu care oamenii 
muncii traduc în viață istori
cele hotărîri ale celui de al 
III-lea Congres al partidului; 
subliniind totodată ajutorul 
frățesc pe care țara noastră 
îl primește continuu din par
tea Uniunii Sovietice și colabo
rarea cu celelalte țări socia
liste.

Adunările au constituit un 
nou prilej de manifestare a 
sentimentelor de caldă și sin
ceră prietenie care unesc po
poarele rom în și sovietic în 
lupta lor comună pentru în
făptuirea celor mai înalte 
idealuri ale omenirii.

în încheierea adunărilor au 
urmat bogate programe artis
tice.

(Agerpres)

Uniunii Scriitorilor din R. P- 
Romîna.

Al. Komeiciuk, Vanda Vast’ 
levskaia și N. I. Balașov și-au 
împărtășit impresiile despre vizi
tele făcute în țara noastră, despre 
literatura, arta și arhitectura 
R. P. Romîne.

Apoi oaspeții au răspuns la în- 
treburile puse de scriitorii ro- 
mini în legătură cu problemele 
actuale ale literaturii sovietice și 
creațiile lor proprii.

lntîinirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres) ,

r I n ț q
logie al Academiei R, P. Ronu.no, 
despre a ,,Colaborarea romîntr 
sovietica, chezășia construirii so*  
cialismului în patria noastră".

(Agerpres)

ghiu-Dej, împreună eu ceilalți 
conducători ai țărilor socialista 
care se află acum la O.N.U., 
pășesc în fruntea luptei pen
tru dezarmarea generală șl 
totală și pentru abolirea ru
șinosului sistem al colonialis. 
mulul.

Ing. Lev Mahlin, de la 
Uzina de frîne din Moscova, 
a arătat in cuvîntarea sa că 
colectivul uzinei ca și toți oa
menii sovietici urmăresc cu 
viu interes desfășurarea cons
trucției socialiste în patria 
noastră.

A vorbit apoi Romulus Rus, 
președintele Consiliului Re
gional A.R.L.U.S. Hunedoara, 
care a sosit la Moscova cu 
Trenul prieteniei.

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, Nicolae Guină, a 
subliniat în cuvîntul său că le
găturile de colaborare econo
mică și culturală romîno- 
sovietice, oferă o vie imagine 
a rodniciei relațiilor de tip 
nou dintre țările lagărului so
cialist.

Adunarea a fost salutată de 
un grup de pionieri de la 
Școala nr. 182 din Moscova. 
Cei prezenți au adoptat apoi 
în unanimitate textul unei te
legrame de șalut adresate 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Festivitatea s-a încheiat 
printr-un concert prezentat de 
artiști sovietici și romini.

ților acestora și cere să se 
pună imediat capăt amestecu
lui lor.

F.M.T.D. cere să se înceteze 
folosirea forțelor O.N.U. de 
către statele imperialiste pen
tru un amestec în treburile 
interne ale Congoului.

în încheiere, F.M.T.D. chea
mă toate organizațiile de ti
neret din lume să sprijine ac
tiv poporul și tineretul •’din 
Congo. Sîntem convinși, arată 
secretariatul F.M.T.D., că prin 
acțiuni comune ale poporului 
și tineretului din Congo și cu 
sprijinul popoarelor africane 
și al tuturor popoarelor iubi
toare de libertate din lume se 
poate da o ripostă agresorilor 
și se poate salva Republica 
Congo.

Ronu.no


„Trebuie să facem totul pentru a asigura pacea"
— întâlnirea lui N. S. Hrușciov cu ziariștii la O. N. U. —

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS transmite : Grupul de presă 
de pe lingă președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. anunță :

La 7 octombrie, Asociația corespondenților de pe lingă O.N.U. a 
oferit un dejun în cinstea lui N. S. Hrușciov, conducătorul delegației 
sovietice la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Președintele Asociației, dl. P Sunders, a salutat călduros pe N. S. 
Hrușciov în numele men.brilor asociației și i-a mulțumit că a accep
tat să se întUnească cu ziariștii acreditați pe lingă O.N.U.

întimpinat cu aplauze călduroase, N. S. Hrușciov a spus între 
altele :

Cea de-a XV-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
este sesiunea cea mai impor
tantă de la crearea Organiza*  
ției Națiunilor Unite. La a- 
ceastă sesiune urmează să se 
examineze probleme interna
ționale atit de importante ca 
dezarmarea și lichidarea tota
lă a rușinosului sistem colo
nial.

în condițiile contemporane 
este absurd să se încerce să 
se impună altor țări anumite 
hotăriri, folosind majoritatea 
mecanică din Organizația Na
țiunilor Unite. Este necesar 
ca Organizația Națiunilor 
Unite să țină seama de inte
resele tuturor grupurilor de 
state existente, atit ale celor 
care sint membre ale blocu
rilor militare occidentale, cit 
și ale statelor socialiste și 
neutre. Crearea unei structuri 
corespunzătoare a organelor 
d« lucru ale O.N.U. poate 
contribui la îmbunătățirea ac
tivității Organizației Națiuni
lor Unite.

Apoi N. S. Hrușciov a răs
puns la întrebările «iorespon- 
denților.

întrebarea corespondentei 
societății „National Broadcas
ting Company» — P. Fre
derick.

Domnule președinte ! Con
siderați oare că sint speranțe 
de realizare a unui progres în 
domeniul dezarmării încă îna
inte de a se obține o slăbire 
a divergențelor și lichidarea 
temerilor Și neîncrederii între
S.U.A. și U.R.S.S. ?

N. S. HRUȘCIOV : Cred că 
dacă am renunța să sperăm 
că există posibilitatea reali
zării unui acord cu privire la 
dezarmare, ar însemna să 
condamnăm lumea la un nou 
război, ar însemna că oamenii 
care trebuie să se gîndească 
la pace și să creeze condițiile 
coexistenței pașnice, să recu
noască neputința lor. De 
aceea și în prezent sint opti
mist în ceea ce privește po
sibilitatea realizării unui 
acord de dezarmare.

Actuala sesiune a Adună
rii Generale a coincis cu 
o „perioadă de asalt*  în 
viața poporului american. 
Mă refer la alegerile pre
zidențiale. în S.U.A. toată 
lumea este preocupată acum 
cu aceasta, totul este subor. 
donat acestor alegeri. A. 
ceasta însă este ceva trecător.

Considerăm că trebuie să 
facem totul pentru a asigura 
pacea, să nu stăm cu brațele 
încrucișate, ci să luptăm in 
continuare cu dirzenie pen
tru coexistența pașnică centru 
dezarmare, pentru asigurarea 
unei păci trainice in întreaga 
lume. Dar principalul in lupta 
pentru o pace trainică este 
un singur lucru — dezarmarea 
și nu, așa cum propune pre
ședintele Statelor Unite, dl. 
Eisenhower, controlul asupra 
înarmării. Repet, și voi re
peta pînă ce va deveni 
clar pentru toți, deși am 
vorbit de multe ori despre 
aceasta, că dezarmarea, dis. 
trugerea armamentelor este 
singurul mijloc de a se evita 
războiul, iar controlul asupra 
înarmării înseamnă menține
rea armelor.

în legătură cu aceasta aș 
dori să rectific informa
ția care a apărut în zia
rele americane despre în
tâlnirea mea cu dl. Macmillan. 
Ziarele nu au relatat tocmai 
exact rezultatele întâlnirilor și 
convorbirilor mele cu primul 
ministru al Marii Britanii, 
domnul Macmillan

într-adevăr. am discutat cu 
el despre dezarmare, despre 
posibilitatea realizării unui 
acord ih această problemă. 
Domnul Macmillan a spus că 
nu trebuie să ne grăbim cu 
această problemă, că trebuie 
să așteptăm momentul priel
nic pentru a crea condiții mai 
bune în vederea realizării în
crederii între țări. Atunci 
s-ar putea realiza acordul cu 
privire Ia dezarmare. Domnul 
Macmillan consideră că pen
tru realizarea unei atmosfere 
de încredere ar putea trece 
aproximativ 5—10 ani. iar, 
deocamdată, ar fi mai bine 
să se creeze niște comisii teh- 
nice de experți care să stu
dieze aceste probleme. Cu alte 
cuvinte el propune să înain
tăm lent, la fel cum se mișcă 
pe pămînt nenumărate in
secte, melci și alte organis
me care înaintează cu mare 
greutate.

Discuțiile care au ca temă cu 
ce anume să se înceapă — cu 
crearea condițiilor de încre
dere sau cu dezarmarea — 
sînt sterile. Mă situez pe po
ziția că trebuie să se înceapă 
cu ceea ce este cel mai im
portant — adică cu dezarma
rea : trebuie distruse arma
mentele, trebuie instaurat un 
control pentru ca nimeni 
să nu se mai înarmeze, 
în felul acesta vor fi 
create condiții optime pentru 
o încredere sinceră și pentru 
relații frățești între toate po
poarele.

Cu cît se va amina mai 
mult realizarea unui acord, cu 
atît. an de an va spori 
numărul țărilor deținătoare 
de arme atomice și de 
rachete. Iar dacă vor fi 
mai multe state înarmate cu 
bombe atomice, cu bombe cu 

hidrogen și cu rachete, se vor 
crea și mai multe dificultăți 
pentru realizarea unei înțele
geri referitoare la dezarmare. 
Aceasta înseamnă a con
damna tratativele la ste
rilitate. înseamnă că aceste 
tratative le voi începe cu, 
bunicul, și că nepoții mei 
vor fi aceia care le vor termi
na (risete in sală). întreaga 
omenire va fi aceea care va 
trebui să plătească pentru o 
astfel de reacție in lanț.

Președintele: Următoarele 
două întrebări sînt analoage și 
de aceea m am gîndit să vi le 
citesc simultan.

întrebarea lui J. Newman, 
corespondent al ziarului „New 
York Herald Tribune**  :

Ați fi de acord cu rezultate
le unui vot la O.N.U., bazat 
pe principiul majorității de 
două treimi, pentru a hotărî 
răminerea domnului Hammar- 
skjoeld in' postul de secretar 
general al O.N.U. și pentru a 
lua o hotărîre în legătură cu 
propunerea dv. cu privire la 
organul executiv alcătuit din 
trei persoane ?

întrebarea Iul Arno Torren 
de la ziarul JExpressen" :

Domnule președinte, în dis
cursul pe care l-ați rostit luni 
In Adunarea Generală ați 
spus că veți trage concluziile 
ce se impun din situația exis
tentă, dacă secretarul general 
nu va demisiona. Domnul 
Hammarskjoeld a răspuns că 
nu-și va părăsi postul. Nu ați 
putea să spuneți ce concluzie 
ați și tras sau intenționați să 
trageți ?

N. S. HRUȘCIOV î Aceste 
două întrebări sint înrudite, 
dar ele nu sint analoage.

în legătură cu declarația 
domnului Hammarskjoeld că 
nu va renunța la postul pe 
care îl ocupă. După cum ați 
auzit in intervenția mea am 
spus : Dacă domnul Hammar*  
skjoeld ar da dovadă de cava
lerism el ar renunța la postul 
pe care-1 ocupă. Dar eu nu 
eram convins că are aseme
nea calități și, in această pri
vință, domnul Hammarskjoeld 
a îndreptățit intrutotul părerea 
pe care o am despre el.

Acum, in legătură cu solu
ționarea acestei probleme prin- 
tr-o majoritate de două 
treimi.

Dacă o astfel de hotărîre, ca 
aceea despre care vorbiți ar fi 
adoptată cu două treimi din 
voturi, chiar dacă ea ar fi 
doptată cu o majoritate de 99 
la sută, tot n-am fi de acord 
cu o astfel de hotărîre.

Acele principii ale majorită
ții, pe care dv. le stabiliți la 
două treimi, la rezolvarea pro
blemelor litigioase, sînt pe de
plin acceptabile in interiorul 
țării, cind se hotărăsc proble
me interne — politice, econo
mice și altele. Aici insă avem 
de-a face cu o problemă inter
națională complexă. Această 
problemă o rezolvă țările care 
fac parte din Organizația Na
țiunilor Unite. Aici doar nu 
este un parlament, ci un for 
internațional care a fost creat 
pentru a rezolva problemele 
in așa (el incit soluția să nu 
dăuneze nici unui stat care 
face parte din acest for

Dacă doriți, voi pune aceas
tă problemă in mod mai des
chis Inchipuiți-vă că repre
zentanților statei or-mem bre 
ale ON U. le-ar trece prin 
minte următorul gind „ideal-: 
bai să botărim lichidarea sis 
ternului socialist in Uniunea 
Sovietică. C« s ar întâmpla, 
dacă pentru aceaata ar vota 
toți, afară de reprezentanții 
țărilor socialiste ? Ce am spu
ne noi la aceasta ? Am spune, 
după eutn se zice la noi, 
la ruși. in asemenea îm
prejurări : ..Cărați-vă ’. Voi ați 
luat o astfel de hotărîre, ține
ți vi o, iar noi așa cum am 
trăit in sistemul nostru socia 
list așa vom trăi și mai depar
te. Iar cui se va viri, aceluia, 
scuzați pentru această expre
sie nedelicată, insă destul de 
plastică — aceluia îi vom da 
una peste mutră**.

Acum, in Organizația Națiu
nilor Unite, care este alcătuită 
din state imperialiste, socialis 
te și neutre, țările blocului co
lonial. imperialist dtspun deo
camdată de on mare număr 
de voturi Not țările socialis
te, sintem astăzi in minoritate 
In O N U. Această situație 
este insă schimbătoare : astăzi 
sintem noi in minoritate, iar 
mline. vi-o prezicem veți fi 
voi in minoritate. A«adar. dv. 
nu trebuie să abuzați de ma 
joritatea vremelnică din
O.N.U. pentru a vă impune 
hotăririle minorității, pentru 
că, repet, aici nu i parlament. 
Aici nu discutăm problemele 
interne ale vreunei țări sau al
teia. ci discutăm problemele 
internaționale in condițiile 
respectării suveranității ?i 
neamestecului în treburile al
tor state Acest lucru trebuie 
avut în vedere șl după el tre
buie să ne călăuzim. Atunci se 
va obține o rezolvare justă a 
problemei.

în afară de aceasta, vă rog 
să reflectați serios asupra pro
punerii noastre cu privire la 
structura O.N.U. Noi nu pre
tindem pentru noi situația ca 
astăzi să ocupăm un număr 
egal de locuri cu țările occi

dentale in Consiliul de Secu
ritate și Secretariatul O.N.U. 
Noi nu cerem majoritatea, ci 
numai partea noastră.

în Organizația Națiunilor 
Unite — organizație interna
țională - ar fi reprezen
tate toate cele trei grupuri de 
state : cele capitaliste — țările 
capitalului monopolist, puterile 
coloniale, țările socialiste — 
țări cu adevărat ale lumii li
bere, cele mai libere din cele 
libere și țările neutre. §i ele 
toate ar avea partea lor — 
treimea lor. în felul acesta ar 
fi create condiții egale pentru 
toate cele trei grupuri de sta 
te. Aceasta ar face cu putință 
rezolvarea problemelor inter 
naționale in așa fel incit aces
te soluții să nu prejudicieze 
nici unul din grupurile de sta
te Oare nu ar fi ințelept să 
se procedeze astfel ?

Dacă prin intermediul majo
rității vreți să ne subordonați 
și să ne siliți să soluționăm 
problemele in condiții de ine
galitate, procedînd astfel ne 
veți sili să ne apărăm intere
sele nu prin intermediul votu
lui in O.N.U.. ci in afara Or
ganizației Națiunilor Unite, 
adică ne veți sili să ne bizuim 
pe forța noastră, pe tăria 
noastră. Iar aceasta vă dați 
seama, chiar numai aceasta 
duce la agravarea relațiilor.

Propunerile noastre conțin 
un simbure rațional. Noi do
rim micșorarea Încordării in
ternaționale, dorim coexisten
ță pașnică, dorim pace și prie
tenie, in timp ce dv. vă pro
nunțați pentru dominația asu
pra noastră, asupra țărilor so
cialiste și asupra țărilor neu
tre. Prin urmare vă situați pe 
pozițiile continuării Războiu
lui rece**  și agravării relațiilor. 
Reflectați la aceasta domnilor ! 
Dacă nu veți reflecta astăzi și 
veți Înțelege greșit, atunci, 
sper, o veți înțelege miine, 
pentru că altă ieșire nu există.

Problema se pune astfel : 
sau vom dezvolta relațiile 
noastre pe calea lichidării în
cordării internaționale și „răz
boiului rece* 4, vom tinde către 
pace și prietenie, sau ne vom 
orienta și pe viitor spre agra
varea care numai dumnezeu 
știe cu ce se poate termina 
pentru că orice agravare a în
cordării și a „războiului rece" 
se poate transforma intr-un 
război cald.

întrebarea corespondentului 
de la „Columbia Broadcasting 
Sistem* 4 — R. Hottelet. Ce ați 
realizat, după părerea dv., la 
New York - atît în Organiza 
ția Națiunilor Unite cît și în 
afara ei ?

N. S. HRUȘCIOV : Cred că 
este imposibil să fie măsurată 
cu o anumită măsură cantita
tea și calitatea muncii mele 
în urma scurtei perioade de 
cind mă aflu la Organizația 
Națiunilor Unite. Un singur 
lucru pot să spun : cine crede 
că eforturile noastre au fost 
zadarnice, acela nu înțelege 
tot ceea ce se întâmplă.

Am semănat aci semințe 
bune, semințele păcii și prie
teniei. am demascat minciu
na și am semănat adevărul. 
Și oricît de tare ar țipa unii 
pentru a înăbuși vocea ade
vărului, tot degeaba; le este 
glasul slab. Adevărul nu 
poate fi ucis ! Adevărul va 
triumfa. Cînd va triumfa ? 
Pentru aceasta trebuie să ai 
răbdare.

Noi nu Încetăm lupta pen
tru adevăr, am început o și o 
vom continua, victoria va fi 
de partea noastră. Vă rog să 
țineți minte : Adevărul va 
triumfa pentru că minciuna 
nu poate trăi multă vreme, 
oamenii vor înțelege minciuna 
oricît ar fi ea de machiată, 
oricît de iscusit ar fi ea pre
zentată de către fotografi, 
cineaști, ziariști, artiști — ori
cum fizionomia minciunii va 
eși la iveală și va provoca 
dezgust. Adevărul insă va 
atrage inimile popoarelor, a- 
devărul este de partea noas- 
tră. Adevărul va triumfa! 
(Aplauze)

întrebarea corespondentului 
postului de radio Tunis — 
Simon Molelet. Atît dv. aci 
ia New York cît și alți con
ducători sovietici la Moscova 
ați avut convorbiri cu condu
cătorii guvernului provizoriu 
algerian, ceea ce s-a inter
pretat în sensul recunoașterii 
de facto de către guvernul 
sovietic a guvernului algerian.

Nu ați dori să comentați 
aceasta și în mod special să 
ne spuneți ce ajutor presupu
neți să acordați poporului al
gerian în lupta lui pentru 
independentă ?

N.S. HRUȘCIOV: Ați înțeles 
în mod just că din întâlnirile 
și convorbirile noastre rezultă 
că noi recunoaștem de facto 
guvernul algerian. Consider 
că nu numai noi îl recunoaș
tem. dar că el este recunoscut 
de multe țări ale lumii, și in 
primul rind el a fost recu
noscut de președintele Franței, 
de Gaulle, care a dus trata
tive cu reprezentanții acestui 
guvern provizoriu algerian.

Am răspuns înainte la în
trebări asemănătoare. Am 
spus că noi. oamenii sovietici, 
nutrim sentimente de simpa
tie față de toate popoarele co
loniale care luptă împotriva 
colonialiștilor, pentru inde
pendența lor. Cum putem ex*  
cludp un popor atît de mare 
ca poporul arab care luptă 
pentru independența sa. pen
tru libertatea sa ? Noi salu 
tăm lupta lui. Am acordat și 
vom acorda un ajutor multi
lateral — în măsura posibili
tăților noastre — care să fie 
util poporului algerian In 
lupta sa pentru independen. 
t*.

întrebarea corespondentului 
agenției Worldwide Press Ser
vice — A. Fletcher. întrucît 
Uniunea Sovietică face ape
luri permanente pentru dez
voltarea țărilor slab dezvol
tate. va spori ea oare contri
buțiile in cadrul programului 
de ajutor O-N.U. ?

N. S. HRUȘCIOV : Ne am 
pronunțat in repetate rinduri 
in această problemă. Pârtiei- 
păm la acordarea de ajutor ță
rilor slab dezvoltate prin in
termediul O.N.U., dar prefe
răm ca atâta timp cit nu s-a 
realizat un acord cu privire la 
dezarmare să răminem apro
ximativ la nivelul existent al 
acordării de ajutor prin in
termediul O.N.U. Cind va fi 
realizat un acord cu privire 
la dezarmare, va exista de
plina posibilitate, în urma 
dezarmării, de a face econo
mie de mijloace și prin ur
mare, vom putea spori ajuto
rul acordat țărilor slab dez
voltate. în urma unei înțele
geri cu alte state. Dar noi 
preferăm să acordăm ajutor 
pe bază bilaterală, adică să 
cădem de acord cu țările slab 
dezvoltate șt pe baza acestei 
înțelegeri să le acordăm un 
ajutor dezinteresat

Acum in ce privește decla
rația președintelui Eisenho
wer despre ajutor. As consi
dera, că dacă țările imperia
liste ar înapoia cel puțin a 
zecea parte din ceea ce ele 
au jefuit in țările slab dezvol- 
tate —șj ele le-au jefuit pină 
la ultimul fir de ață — dacă 
ele ar restitui măcar a zecea 
parte, chiar și aceasta ar fi 
puțin. Eu însă nu nutresc 
speranța că ajutorul din par
tea țărilor Imperialiste va fi 
sporit. Doar una este să 
vorbești, iar alta este să faci. 
Capitalismul poate doar să je
fuiască. El nu poate acorda 
ajutor real, pentru că aceasta 
ar contrazice esența capita
lismului.

De aceea, domnilor ziariști, 
trebuie să știți să citiți, dar 
să știți și să înțelegeți cele 
citite. Vă declar aceasta pen
tru că așa imi dictează expe
riența vieții. Luațj Anglia. 
Cit de bogată este această ța
ră. Dar cît de săracă este 
India! Cît de bogată este 
Franța, dar cît de sărace sint 
țările africane jefuite de 
Franța. Cît de bogată este 
Anglia și cit de sărac este 
Ceylonul.

Oare sărăcia este o calitate 
națională a acestor țări ? Nu. 
Aceasta este un fenomen so
cial. aceasta este un fenomen 
politic. Jefuitorii au venit, au 
jefuit popoarele țărilor înro
bite iar apoi mai și spun : 
pentru că v-am jefuit, tot 
nouă să ne mulțumiți pentru 
că v am adus civilizația. Dar 
știți cum se spune la noi — 
ferește-mă doamne de aseme
nea prieteni, că de dușmani 
mă voi feri singur. La fel tre
buie spus și aici — ferește.ne 
doamne, de așa civilizație, iar 
civilizației, fără îndoială, îi 
vom face față noi înșine și 
vom cuceri această civiliza
ție!

în afară de aceasta. India 
se afla Ia un nivel mai înalt 
in vremea cînd Anglia a sub
jugat India. Anglia nu se 
sprijinea pe civilizație, ci pe 
forța jefuitorului. Pe forța 
celui mai puternic. Și asta se 
numește drept! Iar acum ei 
vor să facă pe nobilii. Ei, 
asta, știți... sau, la drept vor- 
bind, ajunge și atît! (Ilaritate 
în sală).

întrebarea corespondentului 
ziarului .Star» din Washing
ton, J Boyd. și a altor co
respondenți.

Are Uniunea Sovietică vreo 
propunere în legătură cu mo
dalitățile de înviorare a acti
vității Comitetului Națiunilor 
Unite pentru folosirea spațiu
lui cosmic în scopuri paș
nice ?

N. S. HRUȘCIOV: Am expus 
la timpul său propunerile 
noastre și sintem gata, dacă 
se va ține seama de dorințele 
noastre, să facem parte din 
acest comitet. Propunerile 
Statelor Unite ale Americii 
le considerăm unilaterale, ele 
nu țin seama de interesele 
țărilor socialiste. S.U.A. vor 
să comande in acest comitet. 
Dacă vreți să comandați nu 
în comitet, ci în cosmos — 
poftim, comandați, acolo este 
loc destul pentru toți. Co
mandați voi și vom comanda 
și noi. (Rîsete în sală).

întrebarea corespondentului 
ziarului „New York Times".
T. Hamilton.

în cursul convorbirilor cu 
domnul Macmillan ați propus, 
pare-se. convocarea la înce
putul anului viitor a unei 
conferințe la nivel înalt si a 
unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale după ce succe
sorul președintelui Eisenho
wer își va fi luat în primire 
postul N-ați putea să ne spu
neți mai amănunțit, cînd, 
după părerea dv.. trebuie să 
aibă loc această întâlnire, ce 
ar trebui să se examineze 
în cadrul ei ?

N. S HRUȘCIOV : Domnul 
Macmillan asigura că con
ferința la nivel înalt va 
avea loc. Eu m-am situai 
pe aceleași poziții pe care 
le-am expus deja: Noi sintem 
pentru conferința la nivel 
înalt pentru a rezolva acolo 
problema încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania și 
pentru a rezolva problema 
care decurge din acesta și a- 
nume a Berlinului occidental, 
ea oraș liber. Dar eu am for
mulat și alte probleme.

în cursul convorbirilor cu 
domnul Macmillan am spus 
că ar trebui poate să prezen
tăm de la bun început pro

blema Tratatului de pace cu 
Germania spre examinare 
unei conferințe de pace a tu
turor țărilor care au luptat 
împotriva Germaniei hit le- 
riște și să încheiem acolo tra
tatul de pace.

Cine va dori să semneze a- 
cela va semna. Am făcut 
această propunere din dorința 
de a accelera încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
pentru că soluționarea acestei 
probleme sa aminat prea 
mult. Domnul Macmillan m a 
asigurat că conferința șefilor 
de guverne ai marilor puteri 
va avea loc și că la conferin
ță vom putea discuta această 
problemă. Dacă este așa, noi 
ne vom ține cuvîntul pe care 
l-am dat după zădărnicirea in 
mai de către Statele Unite ale 
Americii a conferinței la nivel 
înalt de la Paris.

Considerăm, după cum am 
considerat și in trecut, că pro
blema dezarmării este cheia 
problemelor. La actuala Adu
nare nu există, pare-se, condi
ții pentru a obține rezultate 
utile in această problemă, în 
primul rind, trebuie să se țină 
seama câ discutarea acestei 
probleme la O5.U. a coincis 
cu momentul cind este in toi 
campania pentru alegerea pre
ședintelui S.U.A- în aceste 
condiții pe cit se vede. Ameri
ca nu va putea participa acum 
in mod activ la discutarea a- 
cestei probleme foarte impor
tante. Aceasta este o cauză.

în al doilea rind, unii mo
tivează, aceasta prin faptul că 
există multe probleme care 
necesită să fie discutate in șe
dința plenară a Adunării.

Problema dezarmării am 
considerat o întotdeauna și o 
considerăm ca fiind sarcina 
primordială, o problemă care 
prevalează asupra tuturor ce
lorlalte probleme. De aceea, 
dacă se ține seama de aceste 
considerente, evident că va fi 
util să convocăm o sesiune ex
traordinară a Adunării Gene
rale și să nu discutăm la a*  
ceasta sesiune decit o singură 
problemă — realizarea unui a- 
cord referitor la dezarmare și 
la stabilirea controlului inter
național asupra dezarmării.

în legătură cu această pro
blemă am discutat nu numai 
cu domnul Macmillan, ci și cu 
oameni de stat din alte țări.

Care ar fi data indicată pen
tru aceasta ? Aș fi de părere 
că am putea să ne întrunim 
în februarie sau în martie. 
Unii au spus că poate în apri
lie — atunci le convine mai 
mult. Ar fi bine ca această 
Adunare să se convoace în Eu
ropa. Potrivit situației lor geo
grafice 80 la sută dintre țări 
gravitează din punct de vede
re teritorial spre Europa. De 
aceea am prefera ca sesiunea 
extraordinară să fie convocată 
la Geneva. Dar, dacă pârtiei- 
panții la sesiune ar dori să se 
întrunească în Uniunea Sovie
tică și ne ar face această 
cinste, noi am primi cu plăce
re Adunarea la Moscova sau la 
Leningrad. Acolo ar fi create 
condițiile cele mai normale 
pentru lucrările ei

întrebarea corespondentului 
agenției United Press Interna
tional. H. Shapiro ;

Va fi oare menținut statu- 
quo-ul în Berlin pînă la vii
toarea conferință la nivel 
înalt ?

N. S. HRUȘCIOV: Dacă s-ar 
înțelege această întrebare 
așa cum o înțelegem noi, 
în sensul că după alege
rile prezidențiale va avea loc 
conferința la nivel înalt, a- 
tunci vom respecta riguros cu
vîntul dat. Dacă vom constata 
că nu există dorința ca o con
ferință la nivel înalt să aibă 
loc, atunci țările care conside
ră că încheierea Tratatului de 
pace este necesară, se vor în
truni pină la urmă și vor 
semna Tratatul de pace Și 
atunci, regimul de ocupație 
pentru Berlinul occidental își 
va încheia existența.

întrebarea corespondentului 
ziarului irlandez ..Irish Times" 
— dl Murray.

Ați putea dv să spuneți în 
mod precis, că veți trimite un 
om pe orbita pămîntului in 
acest an ?

N S. HRUȘCIOV: Noi consi
derăm acest zbor ca fiind foar
te important, prezentând o 
mare însemnătate științifică. 
De aceea practicile sportului 
nu se potrivesc aici, iar să fi
xezi o dată anumită și in a- 
ceastă zi să trimiți neapărat 
un om în Cosmos — înseamnă 
să abordezi din punct de ve
dere sportiv această problemă 
de cea mai mare importanță. 
Noi nu ne propunem această 
sarcină. Vom trimite omul în 
Cosmos atunci cînd vor fi pre
gătite condițiile corespunzătoa
re acestui zbor.

în încheiere N. S. Hrușciov 
a declarat î

Să ne unim eforturile în 
lupta pentru pace. Sînt comu 
nist. Nu voi divulga un secret 
dacă voi spune că aici se află 
și alți comuniști, în afară de 
mine, ii văd. Ei asistă aici, 
(animație). Dar majoritatea 
celor prezenți aici nu sînt co
muniști Asupra unui singur 
lucru însă trebuie să fim de 
acord — asupra faptului că 
sintem cu toții oameni, iar 
omul, care trăiește pe pămînt, 
vrea să trăiască. Reoet. să ne 
unim așadar eforturile într o 
singură problemă, în lupta 
pentru pace. Problemele orîn- 
duîrii sociale și politice a so
cietății constituie o chestiune 
internă a fiecărui popor, iar 
cauza păcii în întreaga lume 
este o chestiune comună a po
poarelor.

Ședința 
de sîmbâtă 
dimineața

NEW YORK 8 (Agerpres).
— La 8 octombrie, ora 11,01 
(ora locală), s-a deschis șe
dința de dimineață a Adună
rii Generale a O.N.U.

La ședința plenară din di
mineața zilei d?j 8 octombrie 
s-a reluat discutarea proble
mei reprezentării Republicii 
Populare Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite. Adu
nării i-au fost prezentate re
zoluția americană care a fost 
strecurată în Comitetul ge
neral și care recomandă ca la 
actuala sesiune să nu fie exa
minată problema reprezentă
rii R. P Chineze, precum și 
amendamentele Nepalului și 
Guineei care modifică radical 
rezoluția americană.

în această problemă, primul 
a luat cuvîntul Râul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Cubei.

De zece ani, a spus Râul 
Roa. este supusă Adunării Ge
nerale problema reprezentării 
Chinei, dar din păcate pînă 
acum nu s-a luat o hotărîre 
corespunzătoare. Este timpul

—•—

Participarea 
tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-De| 
la recepțiile oferite 

de delegațiile
R. S. S. Ucrainiene 

ți Federației Nigeriei
NEW YORK 8 (Trimisul 

special Agerpres). — Vineri 
seara tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu.Dej, șeful delega
ției Republicii Populare Ro*  
mine la cea de-a XV-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., a participat împreună 
cu tovarășii Ștefan Voitec și 
Leonte Răutu la recepția da
tă de șeful delegației R. S. S. 
Ucrainiene, N. V. Podgornii.

în cursul aceleași seri, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a luat parte la dineul o- 
ferit la „Waldorf Astoria» in 
cinstea șefilor delegațiilor la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nări Generale a O.N.U. de 
către Abubakar Tafewa Ba- 
lewa, primul ministru al Fe
derației Nigeriei, țară care în 
cursul zilei de vineri a deve
nit cel de-al 99-lea membru 
al ON U.

In cursu] dineului, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a întreținut îndelung și 
cordial cu Aklilu Habte Void, 
primvicepremîer al guvernu
lui Etiopiei. De asemenea, a 
avut o convorbire cu Frede
rick Boland, președintele celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Vizita tovarășului 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
la Muzeul de istorie 

naturală din New York
NEW YORK (trimisul spe

cial Agerpres transmite): To
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Ștefan Voitec și Leonte Răutu 
însoțiți de tovarășul George 
Macovescu, trimis extraordi
nar șl ministru plenipotențiar 
in Statele Unite, au făcut o 
vizită la Muzeul de Istorie 
naturală din New York. tnal- 
ții oaspeți au fost intimpinați 
de conducerea muzeului care 
și-a exprimat satisfacția pen
tru această vizită.

Vizitarea muzeului a durat 
două ore

întrevedere 
între N. S. Hrușciov 

și ministrul 
Afacerilor Externe 

al iranului
NEW YORK 8 (Agerpres).

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

In dimineața zilei de 7 oc
tombrie, conducătorul delega
ției U.R.S.S. la cea de a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
N. S. Hrușciov, l-a primit — 
în clădirea reprezentantei so
vietice de Pe lingă O.N.U. — 
pe conducătorul delegației și 
ministrul Afacerilor Externe 
al Iranului, I. Azadi, la cere
rea acestuia.

A avut loc o convorbire in 
cursul căreia au fost discutate 
prcbleme care interesează 
guvernele U.R.S.S. si Ira
nului.

La convorbire a participat 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.SS., A. A. Gromiko.

★

NEW YORK. La 7 octombrie
N. S. Hrușciov. șeful delegației 
sovietice la cea de a XV a se
siune a Adunării Generale a
O. N.U. și președintele Consi
liului de Miniștri al U R.S.S.. 
a participat la prinzul oferit 
de primul ministru al Nige
riei, Abubakar Tafewa Balewa, 
in cinstea șefilor delegatilor 
unor țări. 

să privim lucrurile in mod lu
cid.

De fiecare dată Adunării îi 
este impusă așa-zisa reco
mandare a Comitetului gene
ral care pornește de la gu
vernul Imperialist al S.U.A. și 
prin care se încearcă să se 
mențină reprezentarea Taiva- 
□ului.

Cuba a aruncat jugul Sta
telor Unite și a devenit inde
pendentă. a continuat R. Roa. 
Ea a stabilit relații diploma
tice cu R. P. Chineză și a 
hotărît să voteze pentru pro
punerea Uniunii Sovietice de 
a se include problema repre
zentării Chinei pe ordinea de 
zi a Adunării și pentru amen
damentele aduse de Nepal și 
Guineea la proiectul de rezo
luție al Comitetului general.

Tn sprijinul propunerii so
vietice cu privire Ia include
rea pe ordinea de zi a pro
blemei reprezentării Chinei în 
O.N.U. s-a pronunțat și Torn- 
gren. ministrul Afacerilor Ex
terne al Finlandei. Delegația 
noastră, a spus el, nu poate 
să înțeleagă cum se poate 
contribui la prestigiul și au
toritatea O.N.U., refuzîndu-se 
să se examineze această pro
blemă. Multe țări membre ale 
ONU., inclusiv Finlanda au 
recunoscut Republica Popu
lară Chineză și întrețin cu ea 
relații diplomatice normale. 
Ani de-a rîndul, a declarat 
el. Finlanda s-a pronunțat 
pentru reprezentarea R. P. 
Chineze în O.N.U. Menținîn- 
du-se ferm pe această poziție, 
ea va vota pentru amenda
mentele Nepalului și Guineei 
la proiectul de rezoluție al 
Comitetului general.

Lamentabile au fost decla
rațiile delegaților Spaniei 
franchiste. statelor Panama, 
Costa Rica și Australiei care 
s-au erijat în rolul de avocați 
ai S.U.A. și au sprijinit Re
zoluția americană care împie
dică restabilirea drepturilor 
legale în O.N.U. ale poporului 
chinez de 650 milioane.

Dindu-și probabil seama cît 
de neconvingătoare sint a- 
ceste discursuri, reprezentan
tul S.U.A. a luat cuvîntul „In 
replică". Dar nici el nu a pu
tut aduce nici un argument 
rațional tn sprijinul poziției 
absurde și dăunătoare a gu
vernului său care a fost criti
cat vehement de multe dele
gații reprezentînd țări din 
întreaga lume.

Apoi a luat cuvîntul tn re
plică delegatul Nepalului, 
Saha. El a arătat că in cursul 
dezbaterilor nici un delegat 
nu a putut aduce dovezi în 
sprijinul afirmației că pro
blema reprezentării R. P. 
Chineze la O.N U. nu trebuie 
să fie examinată de Adunarea 
Generală.

Ministrul Afacerilor Exter
ne M’Hammedi. reprezentan
tul Marocului, a cerut ca 
problema reprezentării R. P. 
Chineze la O.N.U. să fie dis
cutată.

După cuvîntarea delegatu
lui filipinez, care a sprijinit 
poziția S U.A.. ședința de di
mineață a Adunării Generale 
a luat sfîrșit

Deschiderea celui de-al 6-lea 
Congres al U. I. S.

BAGDAD 8 (Agerpres). - 
La 8 octombrie s-a deschis la 
Bagdad cel de-al 6 lea Con
gres al Uniunii Internaționale 
a Studenților. La lucrările 
congresului participă delegați 
din 75 de țări, precum și re
prezentanți ai unor organiza
ții internaționale. Studenții 
din R. P. Romină sînt repre
zentat! de o delegație condusă 
de Cornel Burtică, secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele 
U.A.S.R. Delegații s-au întru
nit pentru a discuta proble
mele unității studenților din 
lumea întreagă, ale luptei ti- 
neretului împotriva domina
ției coloniale, pentru indepen
dența națională, pentru îmbu
nătățirea situației materiale, 
sociale și culturale a studen- 
țimii.

tn sala în care se ține con
gresul au sosit în calitate de 
invitați de onoare membrii 
guvernului irakian, în frunte 
cu primul ministru Abdel Ke
rim Kassem, reprezentanți ai 
vieții publice din Irak, ofițeri 
superiori și membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști. In pre
zidiu au luat loc Jiri Pelikan, 
președintele U.I.S., secretarii 
Uniunii, membrii Comitetului 
irakian pentru pregătirea con
gresului.

Telegrama adresată 
Congresului

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș
ciov a adresat o telegramă de 
salut participanților la cel 
de-al 6-lea Congres al Uniu
nii internaționale a studenți
lor, care se desfășoară la 
Bagdad

In telegramă N. S. Hrușciov 
subliniază că congresul s-a 
întrunit într-o perioadă re
marcabilă, cînd atenția a sute 
de milioane de oameni este 
concentrată spre sala ședințe
lor Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite

Influenta S.U.A. 
în declin

NEW YORK 8. - Trimisul 
special Agerpres transmite : 
La începutul ședinței de 
sîmbătă după-amiază a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul reprezentantul Iu
goslaviei pentru a-și motiva 
votul. El a arătat că va vota 
în favoarea înscrierii pe ordi
nea de zi a punctului „Repre
zentarea Chinei în O.N.U.".

După aceea, în cadrul drep
tului de replică, reprezentan
tul Indiei Krishna Menon a 
răspuns afirmațiilor neînteme
iate făcu to in cadrul ședinței 
de dimineață de reprezentan
tul american. Tot în cadrul 
dreptului de replică a luat 
cuvîntul ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. Gro- 
mîko. El a pus în evidență 
netemeinicia așa-numitelor 
argumente aduse de reprezen
tantul S.U A. în continuare, 
președintele a anunțat felul 
în care va decurge votul. El 
a indicat următoarea ordine : 
să se pună întâi la vot primul 
amendament nepalez, apoi 
subamendamentul Guineei, iar 
apoi cel de-al doilea amenda
ment nepalez.

Președintele a anunțat că la 
sfîrșit va fi pusă la vot rezo
luția americană, care a fost 
introdusă spre a fi aprobată 
de Adunarea Generală nu în 
cadrul recomandărilor Comi
tetului general ci separat.

Reprezentantul Indiei a 
atras atenția că președintele 
încalcă procedura punînd la 
vot rezoluția americană.

Președintele a refuzat însă 
să țină seama de protestul re
prezentantului indian.

Punîndu-se Ia vot primul 
amendament nepalez, acesta 
a obținut treizecișipatru de 
voturi pentru., Un număr de 
treizecișiopt de delegați au vo
tat împotrivă iar douăzeciși- 
șase s-au abținut.

tn favoarea amendamentu
lui Guineei au votat treizeci- 
șipatru de delegații. Contra lui 
patruzecișidouă. iar douăzeci- 
șicțouă s-au abținut Al doilea 
amendament nepalez a obți
nut treizecișipatru de voturi, 
patruzeci de delegați au votat 
împotriva lui. iar douăzeci- 
șipatru s-au abținut.

S-a pus apoi la vot pe pa
ragrafe rezoluția americană. 
In ansamblu, această rezolu
ție, contrară Cartei și reguli
lor de procedură, a fost apro
bată cu patruzecișidouă de 
voturi pentru treizecișipatru 
contra, și (jouăzecișidouă abți
neri.

Analiza acestui vot arată 
că două treimi din numărul 
membrilor O.N U. au refuzat 
să subscrie la poziția ameri
cană. fie votând împotrivă, 
fie abținîndu-se.

Este pentru prima oară, 
cînd Statele Unite obțin în a- 
ceastă discuție un număr atît 
de mic de voturi. A lipsit nu
mai puțin pentru ca rezoluția 
americană să fie respinsă, 
după cum o arată foarte bine 
rezultatele votului asupra 
primului amendament nepalez 
cînd diferența a fost de patru 
voturi.

După cum se știe, acest a- 
mendament cerea Adunării 
Generale să accepte propune
rea URS.S. cu privire la in
cluderea Pe ordinea de zi 
a problemei reprezentării 
Chinei.

La ora 10 dimineața pre
ședintele a anunțat în aplau
zele furtunoase ale asistenței 
deschiderea lucrărilor celui 
de-al 6-lea Congres al Uniunii 
Internaționale a Studenților.

★
Generalul Kassem a salutat cu 

căldură pe solii tineretului din 
lumea întreagă.

Primul ministru a subliniat că 
Republica Irak este de partea 
celor care luptă ..împotriva im
perialismului. pentru prietenie 
între popoare, pentru fericirea 
omenirii”.

Ministrul învățămîntului al 
Irakului. Arif a urat succes in 
muncă participanților la Congres.

Aziz Șerif membru al Consi’ 
liului Mondial al Păcij și secre
tar al Consiliului național al 
partizanilor păcii din Irak a 
salutat pe participanții la congres 
în numele Consiliului Mondial al 
Păcii

Președintele a citit apoi tele
gramele de salut primite de con
gres din partea organizațiilor ob. 
ștești din Irak și din partea tui 
Ho Și Min, președintele R D. 
Vietnam, Asistența a primii cu 
aplauze prelungite telegrama de 
salut adresată congresului de 
N. S Hrușciov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R S S.

de N. S. Hrușciov 
U. I. S.

unde se discută cele mai ar
zătoare probleme ale contem
poraneității — dezarmarea și 
eliberarea totală a omenirii de 
rușinoasele rînduieli colo
niale.

N S. Hrușciov își exprimă 
convingerea că studenții vor 
aduce o contribuție demnă la 
soluționarea acestor probleme.

Viitorul aparține tineretu
lui, scrie N. S. Hrușciov, și de 
dv. reprezentanții săi, depin
de în mare măsură ce va adu
ce acest viitor omenirii.
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