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Cuvîntarea 
tovarășului 

N. S. Hrușciov 
la mitingul 

oamenilor muncii 
din Moscova

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a sosit la Viena

VIENA 20. — De la trimisul 
special Agerpres ; Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej, con
ducătorul delegației R. P. Ro- 
mina la cea de a XV a sesiune 
a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, pre
cum și tovarășii Leonte Răutu 
și Ștefan Voitec au sosit în 
seara zilei de 20 octombrie la

Viena, unde au fost întâmpi
nați de reprezentanți ai Minis
terului de Externe al Austriei, 
de membri ai Corpului Diplo
matic și membri ai Legației 
R. P. Romine.

Pe teritoriul Franței, pînă la 
frontiera elvețiană, delegația 
a fost însoțită de tov. Constan* 
tin Nicuță, ministrul R. P. Ro

mine la Paris. La Basel, de!eJ 
gația a fost lntimpinată de 
ministrul R. P. Romîne la 
Berna, Grigore Geamănu, îm
preună cu membrii Legației 
care au însoțit-o pe teritoriul 
Elveției. La frontiera Austriei, 
în întîmpinarea delegației a 
venit tov. Victor Dimitriu, mi
nistrul R. P. Romîne la Viena.
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Adunarea solemnă 
consacrată celei de a 40-a aniversări 
a grevei generale din octombrie 1920

celui

În

In întîmpinarea 
de-al IV-lea Congres 
al Sindicatelor

x
pas cu tehnica nouă
la corespon- 

— In centrul

Aspect de la odunarea solemnă din Capitală.

BACAU (de 
den ml nostra), 
atenției comitetului sindical și 
a comitetului U.T.M. de la 
Uzina de fribre sintetice din 
Săvinești a stat și ridicarea 
continuă a calificării tinerilor 
muncitori la nivelul cerut de 
utilajul modern cu care este 
înzestrată uzina. In acest sens, 
comitetul sindical împreună 
cu comitetul U.T.M. a organi
zat un curs de calificare cu 
durata de 6 luni. De trei ori 
pe săptămînă, cei 434 elevi, în 
majoritatea lor tineri, frecven
tează cursul pe specialitățile : 
operatori chlmiști, operatori 
textili și laboranți. Programa 
analitică urmărește să dea 
cursanților temeinice cunoș
tințe de chimie, matematică, 
fizică, tehnologie de speciali
tate etc.

O grijă deosebită a mani
festat-o comitetul sindical și 
pentru alegerea celor mai 
bune cadre care să predea la

aceste cursuri. Din cele peste 
30 cadre tehnice care predau, 
22 sînt Ingineri. Pînă în pre
zent cursurile au fost absol
vite de două grupe de opera
tori chimiști care lucrează la 
rolanul mic.

Marea majoritate a tinerilor 
absolvenți au terminat cursul 
cu rezultate frumoase. Tineri 
ca Iosif Dumitrescu, Justin 
Dumitriu, Virgil Găină, V. 
Năstase, Victor Sîrbu au obți
nut media zece. Roadele 
meinicei pregătiri date 
cursul pentru ridicarea
lificării se văd la tot pasul. 
Muncitori care înainte de a 
frecventa acest curs aveau o 
calificare slabă, acum sînt 
mîndria secției în care lucrea
ză. Așa au ajuns fruntași ope
ratorii textili Ecaterina Osta- 
che, Elena Roman, Alexan
dru Tătaru și Gheorghe Gră
ri in aru, Ion Stan și alții din 
secția poliamid.

te- 
de 

ca-

„Să cunoaștem mașinile 
fabricii*

Joi după amiază a avut loc 
în sala Teatrului C.C S. adu
narea solemnă organizată de 
Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. și Consiliul local al 
sindicatelor din București, 
consacrată celei de a 40-a ani- 
versări a grevei generale din 
octombrie 1920.

Au participat tovarășii Chivu
-----•---- . ---------

Una din fruntașele secției de 
cusut mânuși a Fabricff „Pe- 
toffî Sandor" din Ttrgu Mu
reș este șl hnăra tren Zulacsi 
care Iși Îndeplinește cu regu
laritate pland de producție.

Foto : A. VIERU

Stoica, Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leontin Sălăjar., Ja
nos Fazekaș, membri ai C.C. 

-al P.M.R., ai guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. conducători ai organi
zațiilor obștești și ai instituții
lor centrale, participant! la 
greva generală din anul 1920, 
muncitori din întreprinderile 
Capitalei, oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
activiști de partid, de stat, ai 
sindicatelor și ai altor organi
zații ale oamenilor muncii.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Apostol, 
Gheorghe Stoica, Florian Dă- 
n ăl ache, Gheorghe Vasilichi, 
Alexandru Sencovici, Mihai 
Gh. Bujor, P. Constantinescu- 
Iași, M. Macavd, C. Agiu, 
Marin Florea Ionescu, Con
stantin Mănescu, Mihail Cru* 
ceanu, C. Țiul eseu, Marin Io
nescu, Ion Țăr&ngol, Iancu Ol* 
teanu, participant! la greva 
generală din octombrie 1920,

Gh. Ionescu, președintele Con
siliului local al sindicatelor 
din București, Florica Cojoca- 
ru, filatoare fruntașă la F.R.B.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Despre cea de a 40 a aniver
sare a grevei generale din oc
tombrie 1920 a vorbit tovară
șul Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de puter
nice aplauze.

In încheiere, Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. a 
prezentat un frumos program 
artistic.

(Agerpres)
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tovarășului 

Gheorghe Stoica

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor, la Filatura de in 
și cînepă din Fălticeni, se des
fășoară o intensă muncă de 
ridicare a nivelului tehnico- 
profesional al muncitorilor, 
pentru cunoașterea și mînui- 
rea cu pricepere a utilajelor 
moderne cu care este înzestra
tă fabrica.

In acest scop, zilele trecute, 
a avut loc un interesant con
curs gen „Drumeții veseli" pe 
tema „Să cunoaștem mașinile 
fabricii". întrebările din con
curs s-au referit îndeosebi la 
utilajele moderne cu care este 
înzestrată fabrica și la desfă
șurarea procesului de pro
ducție.

Cele mai bune răspunsuri 
le-au dat utemistele Profira 
Popa și Maria Loican. Pentru 
strădania cu care s-au pregătit 
ele au fost premiate la con
curs cu cărți.

în cinstea Congresului Sin
dicatelor, comitetul de între
prindere în colaborare cu ■ co
mitetul U.T.M., desfășoară și o 
vie activitate cultural-educa- 
tivă. Printre acțiunile cultu
ral-educative desfășurate in 
ultima perioadă se numără și 
amenajarea unei frumoase vi
trine cu cărți. Aici, comitetul 
sindical a expus cărți ce zu
grăvesc munca șl activitatea 
organizațiilor de sindicat în 
lupta pentru mobilizarea

muncitorilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Pentru a trezi în rîndul 
tinerilor un interes crescînd 
pentru literatură, tov. Maria 
Simina, a ținut recenzia ro
manului „Destinul" de Aurel 
Mihale.

Din fier vechi, 
otel nou!

Pregătiri de iarnă 
la Aviasan

Pentru a se asigura și în 
timpul iernii cele mai bune 
condiții activității aviației sa
nitare, Direcția Aviasan din 
Ministerul Sănătății și preve
derilor Sociale a luat din timp 
măsurile necesare. O atenție 
deosebită s-a acordat stațiilor 
din nordul țării, precum și 
din vecinătatea munților unde 
condițiile de zbor din timpul 
iernii sînt mai dificile. Toate 
stațiile au primit parașute sa
nitare pentru transportarea 
medicamentelor în punctele 
unde nu se poate ateriza în 
timpul iernii.

Totodată la stațiile Aviasan 
au fost amenajate încălzitoare 
de motoare care permit por
nirea în cel mai scurt timp a 
avioanelor, iar avioanele au 
fost înzestrate cu schiuri pen
tru rulare pe terenurile acope
rite cu zăpadă. Organele aero- 
portoare, sprijinite de sfatu
rile populare regionale, au 
pregătit condițiile de adăpos- j 
tire a avioanelor pentru a pu
tea fi gata de zbor în orice 
timp.

(Agerpres)

DEVA (de 1* coresponden
tul nostru).

Tinerii din orașul Hunedoa
ra sînt în prezent fruntași pe 
regiune în acțiunea de colec
tare a fierului vechi. Pe zi ce 
trece ei își sporesc tot mai 
mult eforturile în vederea de
pășirii angajamentului luat la 
începutul anului, de a da oțe- 
lăriilor 18.000 de tone de fier 
vechi.

în primele 15 zile din luna 
octombrie, în acțiunile organi
zate de comitetul orășenesc 
U.T.M., brigăzile de muncă 
patriotică au colectat încă 
3000 de tone fier vechi. In a- 
ceastă acțiune s-au evidențiat 
în mod deosebit brigăzile de 
muncă patriotică de la Trus
tul de utilaj greu, cele de la 
bluming și de la laminoarele 
de 800 mm. De la începutul 
anului și pînă in prezent ti
nerii din orașul Hunedoara au 
colectat 16.000 de tone de fier 
vechi.

★
BACĂU (de la corespondentul 

nostru).
Vestea intrării în exploatare a 

noului furnal de 400 tone de la 
Hunedoara, obiectiv important 
în dezvoltarea industriei noastre 
grele, a umplut de mîndrie ini
mile tuturor tinerilor din regiu
nea Bacău. Ei au hotărît să spri
jine cu toate forțele munca avîn- 
tată a Jurnaliștilor pentru a da 
patriei cît mai mult metal, în 
acest scop, comitetul regional 
U.T.M, a lansat de curînd o che
mare către toate organizațiile 
U.T.M. și de pionieri, către în
tregul tineret din regiune, în ve
derea participării lui cu toate

forțele în acțiunea de colectare • 
fierului vechi. Tinerii din regiu
nea Bacău s-au angajat să trimi
tă oțelăriilor pînă la sfîrșitul fi
nului 7.000 de tone de fier vechi. 
Chemării i-au răspuns cu entu
ziasm tinerii din Roman, Onești 
etc, Numai în ultima săptămînă, 
spre exemplu, tinerii din Roman, 
au trimis cuptoarelor Hunedoarei 
peste 450 tone fier vechi, iar cei 
din Onești 46 tone.

Din păcate însă chemarea nu 
se bucură de aceeași atenție și în 
rîndul tinerilor din Piatra Neamț. 
Cu toate că ei s-au angajat ini
țial ca pînă la sfîrșitul anului să 
trimită oțelăriilor 500 tone fier 
vechi, în ultima săptămînă, dato
rită nepăsării care domnește la 
comitetul orășenesc JJ.T.M., tine
rii din Piatra Neamț au strins 
doar 2000 de kg fier vechi. A- 
ceastă cantitate este foarte mică 
față de posibilitățile existente 
aici. în orașul Piatra Neamț 
sînt 125 de brigăzi de muncă 
patriotică care cuprind peste 
4000 de tineri. Dacă s-ar ține 
seama de posibilitățile existente, 
în fiecare lună tinerii din aceste 
brigăzi ar putea colecta și trimi
te oțelăriilor peste 100 tone de 
fier vechi.

, ★
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
După orele de cursuri, în 

zilele de 8—9 octombrie, elevii 
celor 32 de școli elementare și 
medii din orașul Ploești, la în
demnul organizațiilor U.T.M. 
și al unităților de pionieri, au 
pornit o acțiune de masă pen
tru colectarea fierului vechi. 
Echipe de utemiști și pionieri 
au adunat în aceste zile buca

tă cu bucată metalul existent 
și nefolosit pe care l-au depo
zitat apoi în curțile școlilor 
de unde, conform înțelegerii, 
urmau să-l ridice organele 
I.C.M.

Acțiunea de colectare a fie
rului vechi inițiată în aceste 
zile în orașul Ploești a dat re
zultate frumoase. Unitățile de 
pionieri din școlile elementa
re de 7 ani au strîns fiecare 
între 1000—4000 de kg de fier 
vechi. Bilanțul general al ac
țiunii întreprinse în aceste 
zile s-a soldat cu colectarea a 
30.000—35.000 de kg de fier 
vechi. Din păcate însă cea mai 
mare parte din această canti
tate de fier vechi în loc să ia 
grabnic drumul oțelăriilor, 
continuă să rămînă în curțile 
școlilor.

Probabil că organele I.C.M. 
Ploești așteaptă ca elevii să-l 
și transporte cu brațele la 
rampa de încărcare a vagoa
nelor.

In întreaga țară tineretul 
participă cu însuflețire la ac
țiunea patriotică de colec
tare a metalelor vechi. Rod 
al strădaniei acestora, nu
meroase cantități de fier 
vechi iau zilnic drumul oțe
lăriilor patriei. In fotografie : 
tinerii din orașul Tg. Mureș, 
■membri ai brigăzilor de 
muncă patriotică, care de la 
începutul anului au colectat 
246 tone metale vechi, expe
diază oțelăriilor un nou 

transport de fier vechi.
Foto : V. ALEXANDRU

In cinstea 
Centenarului 
universității 

ieșene
în curînd, bătrîna universita

te ieșeană își sărbătorește cente» 
nărui Pentru ca să întâmpina 
sărbătorește acest măreț eveni
ment, se pregătesc cu aceeași 
rîvnă, cu aceeași febrilitate toți 
studenții.

Corul, împrospătat cu noi 
coriști dintre studenții anului I, 
pregătește sub îndrumarea diri
jorului To-ma Carp noi cintece. 
Printre ele se numără și „Cîntec 
studențesc** — cin tecul închinat 
Centenarului de compozitorul A- 
chim Stoia, pe versuri de Nico- 
lac Talomir.

Cu multă pasiune se pregă
tește și echipa de teatru, care 
va prezenta piesa „Centenarul 
tinereții".

„Miorița**, vestita orchestră de 
muzică populară a studenților 
universității, nu se lasă nici ea 
mai prejos. în cinstea Centenaru
lui pregătește cîteva melodii 
populare moldovenești ca „Hora 
mare moldovenească**, „Cimpo» 
ieșul" etc.

Centenarul universității va fi o 
adevărată sărbătoare 4 tinereții.

COSTEA MARICOIU 
student

Brigada de producție a ti
neretului condusă de Nico- 
loe Silvestru de la secția ro
daj este unul din colectivele 
fruntașe în acțiunea de re
ducere a prețului de cost la 
Uzina de tractocre „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin. 
Numai în cursul lunii sep
tembrie brigada a realizat o 
economie în valoare de 
7.300 lei. In fotografie : Ni- 
co'ae Silvestru împreună cu 
cei doi membri ai brigăzii 
reglînd ambreiajul unui nou 

tractor UTOS-26.

Din „a! nostru" 
vine „a! meu"

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, a primit pe dl.

John B. O’Connor, industriaș din S. U. A.
octombrie 19S0, pre- 

Consiliului de Mi- 
Republicii Populare 
Chivu Stoica, a pri- 

dl. John B. O’Con-

Joi 20 
ședințele 
niștri al 
Romîne, 
mit pe
nor, președintele Concernului 
„Dresser Industries", care vi
zitează țara noastră.

La primire, care s-a desfă-

șurat într-o atmosferă cor
dială, au fost de față Emil 
Bodnăraș și Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, și T. Cris- 
tureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R. P. Ro
mîne.

(Agerpres)

Inmînarea diplomei de membru de onoare 
al Academiei de Arfă a U.R.S.S., 

pictorului Corneliu Baba
Joi după-amiază, la sediul 

Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București a înmînat din 
însărcinarea Prezidiului Aca
demiei de Artă a U.R.S.S. pic
torului Comeliu Baba, mae
stru emerit al artei, diploma 
de membru de onoare al A- 
cademiei de Artă a U.R.S.S., 
ca semn de înaltă prețuire a 
creației sale.

La solemnitate au luat parte 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Învățămîntulul și 
Culturii, artistul poporului 
C. Baraschi, academicieni, 
numeroși artiști plastici, pre-

cum și membri al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Pictorul 
mulțumit 
tincție ce

Au luat 
Gh. Oprescu și artistul plas
tic I. Sălișteanu.

în încheierea solemnității, 
artistul poporului I. Jalea, 
președintele Uniunii Artiști
lor Plastici din R. P. Romînă 
a felicitat călduros pe picto
rul Comeliu Baba, urîndu-i 
noi succese în activitatea sa 
creatoare.

Comeliu Baba a 
pentru înalta dis- 
1 s-a acordat 
apoi cuvin tul acad.

(Agerpres)

Cu cîțiva ani în urmă, în 
satul Dobreni din raionul Vi
dra a luat ființă gospodăria 
agricolă colectivă. Cei mai 
buni oameni din sat, în frunte 
cu comuniștii, s-au hotărît să 
înființeze o familie nouă, 
mare și puternică, să meargă 
spre o viață din ce în ce mai 
bună, mai îmbelșugată, așa 
cum ne arată partidul. Nu 
erau prea mulți atunci, la 
început. Nici jumătate satul, 
nu ca astăzi, cînd sînt cu toții 
colectiviști. De aceea și ave
rea lor comună, strînsă din 
ce adusese fiecare de prin gos
podăria lui individuală, era 
destul de mică : puține ate
laje, cîtc’va animale de muncă, 
o sută și ceva hectare pămînt 
și... cam atîta. Oamenii însă 
erau hotărîți ca, odată intrați 
în gospodăria agricolă colec
tivă, să-și schimbe cu totul 
felul de viață de pînă atunci. 
Voiau să muncească mai mult 
și mai bine, să chibzuiască la 
dezvoltarea averii lor comune, 
a gospodăriei colective, pen
tru ca de aici să crească și ve
nitul lor personal.

Stefan Ivan, pe atunci unul 
dintre cei mai tineri colecti
viști, a înțeles în mare parte 
aceste lucruri. A înțeles că la 
baza bunului trai al fiecărui 
colectivist stă munca în gos
podăria colectivă și, pricepîn- 
du-se destul de bine s-o facă, 
a muncit în asa fel că nimeni 
n-a avut nimic de spus des
pre el decît cuvinte de bine. 
Nu a lipsit de la lucru și nu 
s-a dat la o parte de la greu, 
așa cum mai făceau cîte unii. 
Deci, Ștefan Ivan se nimerea 
cu totul la gînd și la faptă cu 
ceilalți colectiviști. Cînd a ve
nit toamna însă, Ștefan Ivan 
a constatat cu surprindere că 
într-un fel gîndește el, și în- 
tr-altul marea majoritate a 
colectiviștilor.

— Am muncit bine în vara 
aceasta și roadele sînt destul 
de bune, ziceau colectiviștii. 
De aceea trebuie să chibzuim 
tot așa de bine ce facem acu
ma. Trebuie să oprim o parte 
din aceste roade pentru ave
rea comună. Sîntem taman ca 
o familie de însurăței. N-avem 
prea multe acum, la început, 
din cîte ar trebui să avem. 
Dar trebuie să ni le facem. 
Trebuie să ridicăm grajduri 
pentru vite, să cumpărăm ani
male pentru producție, ca
mioane cu care să transpor
tăm produsele.

— Da’ ce ne trebuie nouă

grajduri, camioane și vaci cu 
lapte ? — a sărit atunci Ivan.

— Cum „ce ne trebuie?" — i-a 
explicat comunistul Ion Pro
dan. Tu vrei să rămînem tot 
așa cu puținul pe care-1 avem?

— Nu vreau să rămînem cu 
puțin, a zis Ștefan Ivan. Dar 
eu vreau să împărțim acuma 
totul. De ce sa mai oprim 
pentru vaci și alte alea ? Am 
venit în gospodăria colectivă 
să ne facem viața mai bună 
și acum ne apucăm de chel
tuieli ?
- Dar nu cheltuim degeaba, 

a căutat. Prodan să-1 convingă. 
Dacă din ceea ce economisim 
acum o să cumpărăm vaci cu 
lapte, peste un an de zile banii 
aceștia re vor aduce venituri 
duble din laptele și carnea 
obținută de la acestea. Iar re
zultatul ? Va crește valoarea 
zilei de muncă și din asta nu 
va avea decît de cîștigat fie
care colectivist în parte.

Ștefan Ivan însă își avea 
„logica" lui pe care nu i-o pu
tea zdruncina nimeni. S-au 
străduit și alțl colectiviști ti
neri, prieteni de-ai lui, să-l 
facă să înțeleagă cele ce-i 
spunea Prodan, însă el conti
nua să-și susțină părerea.

Unii l-au întrebat:
— După ce treieri griul, îl 

duci pe tot la moară și-l ma
cini și-1 faci făină, sau lași o 
parte pentru sămînță ca să ai 
și la anu’ ce semăna și ce 
mînca ? După socoteala ta, 
trebuie să mîncăm azi tot ce 
avem, fără să ne gîndim la 
ziua de mîine.

— Uite, eu zic ca voi, a zis 
Ivan pînă la urmă. Faceți așa 
cum credeți de cuviință și oi 
vedea și eu ce o să iasă pînă 
la urmă. Deocamdată nu 
m-ați convins.

Cu timpul, însă, faptele l-au 
convins pe Ștefan Ivan că to
varășii lui de muncă au avut 
dreptate atunci cînd au ho
tărît să pună deoparte bani și 
produse pentru dezvoltarea 
avutului obștesc. Cu banii 
puși deoparte în anul acela, 
și în alți ani, ei și-au cumpărat 
vaci cu lapte, oi, au ridicat 
noi construcții, au cumpărat 
un camion. Din an în an, pe 
măsură ce se dezvolta fondul 
de bază al colectivei, creștea 
și valoarea zilei-muncă. Iar 
în ceea ce privește cireada, 
căreia Ștefan Ivan nu-i vedea 
rostul în gospodăria colectivă,

P. GHELMEZ

(Continuare in pag. 3~a)

Pe șantierele industriei petrochimice
Dezvoltând întrece

rea socialistă și orga- 
nizindu-și mai bine 
lucrul, constructorii 
și montorii de pe 
șantierele industriei 
petrochimice au rea
lizat în primele trei 
trimestre ale acestui 
an un volum de lu
crări cu 12 la sută 
mai nvare decît cel 
din întregul an 1959. 
în această perioadă 
colectivul șantierului 
de la Chișcani, de 
exemplu, și-a depășit 
planul cu 20.5 la 
sută, iar cele ale șan

tierelor de la Onești 
și Borzești cu 10,3 la 
sută.

Productivitatea mun
cii realizată in pri
mele nouă luni ale 
anului de către mun
citorii de pe șantie
rele industriei petro
chimice depășește cu 
3,3 la sulă sarcina de 
plan.

Anul acesta con
structorii și montorii 
de pe aceste șantiere 
au dat în funcțiune 
24 de noi obiective. 
La multe dintre aces
te obiective termene

le de execuție au fost 
mult scurtate. Stadiul 
avansat al lucrărilor 
Fabricii de sodă caus
tică de la Govora a- 
sigură terminarea ei 
mai devreme. în fazi 
finală se găsesc și lu
crările de construcție 
și montaj ale Fabri
cii de celuloză din 
stuf de la Brăila. 
Unele secții de aici 
printre care cea de 
prelucrare a apei, to- 
cătoria și altele se 
află în probe,

(Agerpres)
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al metruluiintroducerea tehnicii noi
Adrian Mihail 

candidat in Științe tehnice, direc
tor al Institutului de cercetări 

metalurgice și miniere

Directivele celui de al 
ill-lea Congres ai parti
dului au pus in fața • 

cercetătorilor dm domeniul 
metalurgiei și mineritului sar
cini deosebit de importante.

Ce am făcut noi pentru tra
ducerea in viață a acestor mă
rețe sarcini ? Să ne opium 
numai la trei dintre proble
mele cercetate ui institutul 
nostru.

In primul rînd — ne a de
clarat ing. Adrian Mihail, di
rectorul I.C.E.M.-uiui — s-au 
intensiiicat cercetările noastre 
inveuerea defimiivăni proce
sului tehnologic de fabricare a 
cocsului metalurgic uin căr
buni energetici sub iormâ ue 
brichete. Kezultate-e obținute 
în această direcție smt impor
tante. După încercarea in fur
nal, care a verificat vaiaoihta- 
tea acestui procedeu, în vede
rea elaborării unor date nece
sare proiectării unei uzine 
mari, am construit în caarui 
institutului nostru două stații 
pilot, (una de 100 kg șarjă, în
călzită electr.c, iar cea^aitâ 
într-un cuptor căptușit cu că
rămida refractara sinea pen
tru 1000 kg șarjă de briche
te ce se cocsitică). Cu ajutorul 
acestor instalații, vom stabili 
parametrii de proiectare, rețe
tele optime, ceie mai economi
ce, pe baza cărora se va trece 
la aplicarea acestui procedeu 
în primul rind la instalația in 
curs de construcție la Cai an și 
apoi în întreaga noastră indus
trie siderurgică.

în aceste aouă stații pilot se 
vor putea determina randa
mentele produselor chimice ce 
se obțin la cocsificare, produ
se deosebit de importante pen
tru economicitatea fabricării 
cocsului, precum și cantități 
suficiente de gudroane, benzen, 
gaze și alte produse ca să se 
poată determina caracteristici 
le și posibilitățile de valorifi
care ale acestora.

Pe b^za datelor ce se vor ob
ține în aceste stații piiot și in 
instalația de la Calan se va 
putea trece la proiectarea și 
construirea unei noi uzine 
pentru fabricarea cocsului me
talurgic din cărbuni energe
tici din Valea Jiului. Această 
uzină va produce în 1965 cel 
puțin 400 de mii de tone de 
cocs.

în ce constă propriu-zis 
cest procedeu, care va permi
te folosirea în siderurgie a 
unui cocs ce se obține dinți un 
cărbune care în mod obișnuit 
nu poate fi folosit la fabrica
rea cocsului ? După cum este 
cunoscut, din cantitatea to
tală de huile ce se extrag pe 
glob, numai 25 la sută sînt așa- 
numitele huile aglutinante — 
acele huile care prin încălzire 
în absența aerului, se topesc 
și se transformă într-un bure
te dur, poros și reactiv de 
cocs. Acest cocs este combusti
bilul fără de care furnalele 
nu pot prodpce fontă. Pentru 
a ocoli acel deficit de huile 
aglutinante cocsificabile și pen
tru a asigura dezvoltarea si
derurgiei, atenția cercetătorilor 
și tehnicienilor s-a îndreptat

a-

„OAZE SOLARE-
La conferința unională pentru 

heliotehnică, care a avut loc la 
Tașkeni, profesorul Valentin 
Baum, doctor in științe tehnice, 
a declarat că specialiștii sovie
tici au construit toate instala
țiile necesare creării unei „oaze 
solare** în pustiu. El a prezen
tat participanților la conferință 
un plan detailat de creare aun plan detailat de 
unei asemenea oaze experimen
tale.

Profesorul Valentin Baum 
consideră că, deși în Uniunea 
Sovietică există 3.000.000 ha de 
pustiuri (din 20 milioane de ha 
cite există pe întregul glob), 
tocmai ea este aceea care tre
buie să dea tin exemplu celor
lalte state in domeniul cuceririi 
pustiurilor cu ajutorul soarelui, 
întrucît dispune de mijloacele 
tehnice necesare acestei acțiuni 
cu adevărat fantastice. 

Intr-unui din laboratoarele 
secției acustică a Institutului 

de fizică din Capitală.

Foto : AL. VIERU

spre folosirea cărbunilor ne- 
aglutinanți, necocsificabili. ca
re pină de curînd nu au fost 
folosiți decît în scopuri ener
getice. la ars.

Pe lingă metodele cercetate 
de către oamenii de știință so
vietici, germani, japonezi, ma
ghiari sau polonezi, cercetă
torii din cadrul institutului 
nosîru, au reușit să pună la 
punct un procedeu original ca
re a fost dezvoltat in contur- 
mitate cu proprietățile cărbu
nelui nostru și cu rezervele de 
cărbuni din țara noastră.

Toate acestea creează condi
țiile ca acest procedeu «ă sa 
tisfacă atît din punct de vede
re tehnic cit și economic ce
rințele dezvoltării siderurgiei 
în țara noastră.

alți
Și

teoretice legate de 
acestor noi combus- 
trecut repede la în- 
industriale într-un

Altă problemă de o deo
sebită importanță este 
reducerea consumului de 

cocs in furnale. Pentru a ajun
ge Ia acest rezultat, siderurgiș- 
tii au la dispoziție mai multe 
căi: concentrarea minereurilor, 
prin îmbogățirea conținutului 
d? fier, aglomerarea minereu
rilor mărunte pentru a ușura 
trecerea gazelor prin furnal, 
lucrul cu presiune ridicată 
la gura furnalului ceea ce in
tensifică procesele ce au loc 
în furnal, funcționarea furna
lului cu temperatura ridicată 
a aerului insuflat la 800— 
1000°. precum și înlocuirea 
parțială a cocsului cu 
combustibili mai ieftini 
mai ușor de procurat.

Cercetătorii noștri s-au ocu
pat de reducerea consumului 
de cocs in furnale prin înlo
cuirea parțială a lui cu păcu
ră și gaz metan. Aceste cer
cetări care au pornit de la 
studierea fundamentală a pro
blemelor 
folosirea 
tibili au 
cercări 
furnal de la Hunedoara. Cer
cetările făcute au arătat că 
introducerea păcurii sau a 
gazului metan în furnal, con
comitent cu ridicarea tempe
raturii aerului cald insuflat 
în furnal pînă la 700’ duce 
la o economie de cea. 120 kg 
de cocs pe tona de fontă. 
Acest procedeu dus la 
capăt și rezolvat de către cer
cetătorii noștri a fost extins 
și va fi generalizat la furna
lele din țară. Prin străduința 
cercetătorilor noștri care și-au 
petrecut de altfel mult timp 
în unitățile industriale, a 
fost introdusă cu succes a- 
ceastă metodă la Hunedoara 
și la Reșița, fădndu-se econo
mii de mii de tone de cocs, 

în sfîrșit după cocs și fon
tă să trecem și la altă ra
mură deosebit de importantă 
a siderurgiei, la fabricarea 
otelului.

întreaga construcție de ma
șini moderne nu poate avea 
loc fără folosirea unor oțeluri

Fundamentind necesitatea 
ceririi pustiurilor Cu ajutorul 
soarelui, Valentin Baum « for 
mulat două argumente princi
pale :

1, Oazele deja existente 
pustiuri, situate deocamdată 
fîșii înguste de a lungul cursuri
lor de apă, dau aproape 25 la 
sută din recolta mondială de 
bumbac și reprezintă zona cea 
mai favorabilă de cultivare a 
acestei plante.

2. Căldura gratuita a soarelui 
reprezintă, potririt aprecierilor 
economiștilor, sursa de energie 
cea mai sigură, cea mai accesi
bilă și cea mai ieftini pentru 
dezvoltarea economiei în regiu
nile secetoase.

V. Baum a prezentat partici
panților la Conferință instala
țiile pentru ..oaza solari" rea
lizate în ultimii ani la heiio- 
laboratorul condus de el, precum 
și la alte instituții de cercetări 
din U.R.S.S, Cea mai eficientă 
este instalația C.T.S. (Centrală 
termică solară) cu o putere de 
2.500 kw Ridicind apa din fin- 
tini sau puțuri, aceasta instala" 
ție poate iriga pină la 5.000 ha. 
Folosind aburul luat de la tur
bine ea poate de asemenea, cu 
ajutorul distilării termice, să 
facă potabilă apa pentru întreaga 
populație a oazei, să producă 
gheață.

Pentru ridicarea apei din fîn- 
tîni pot fi folosite de asemenea 
termoelectrogeneratoare solare 
cu o putere de 40 wați. Acestea 
sînt simple și comode pentru 
sectoarele mici. Au fost realizate 
bucătării — plite solare — care 
pot deservi o familie de 5—6 
persoane, boilere helio care dau 
500 litri de apă fierbinte pe zi, 
uscătorii helio pentru fruc
te și legume și multe alte 
instalații necesare în producție 
și în viața de toate zilele.

(Agerpres) 

de calitate superioară, 
aceste oțeluri nu este posibilă 
construirea unor mașini de 
înaltă tehnicitate cu randa
mente și caracteristici ridicate 
care să corespundă nivelului 
tehnicii mondiale în ceea ce 
privește indicii tehnico econo
mici de funcționare.

Pentru a asigura industriei 
noastre constructoare de ma
șini posibilitatea de a produce 
mașini și aparate care să co
respundă cerințelor tehnicii 
de astăzi, cercetătorii din in
stitutul nostru au studiat și 
pus la punct elaborarea unor 
oțeluri de înlocuire slab alia
te. de aceeași calitate cu a 
oțelurilor „titulare- adică a 
acelora care in mod obișnuit 
au conținut de nichel și mo
libden la nivelul indicat. Prin 
realizarea acestor oțeluri la 
fabricarea unor serii întregi 
de piese (sape cu role, co
roane și roți dințate etc.) vom 
putea înlocui adausurile de 
metale costisitoare. în această 
direcție noi ne preocupăm de 
asemenea de obținerea unor 
©țeluri speciale și diferitelor 
altor aliaje necesare fabricării 
locomotivelor Diesel-eiectrice.

de 
aten- 

efi- 
cerce- 

eta-

In fața noastră stă sar
cina de a intensifica 
mai mult decît pină 

acum legătura cu industria, 
de a lichida lipsurile in 
domeniul documentării, 
a acorda mai multă 
tie studiikr privind 
c aci ta tea economică a < 
tarilor noastre în toate 
pele activității de cercetare, 
de a acorda mai multă aten
ție ridicării calificării cerce
tătorilor noștri la nivelul sar
cinilor ce stau în fața noa
stră. de a evita paralelismele 
în cercetare.

Cercetătorii institutului no
stru. se angajează să-și dă
ruiască toate eforturile pen
tru ca legi nd tot mai puter
nic cercetările noastre de 
practică, fiecare procedeu, 
fiecare metoda nouă studiată 
în institut să nu rămină în 
dosare ci să fie aplicată ime
diat în practică, să aducă un 
aport efectiv la creșterea ni
velului tehnic al producției, 
la introducerea celei 
intate tehnici în 
noastră metalurgică 
nieră.

ace

mai ina- 
industria

„ProăZemWe oceanologiei tre
buie sâ ocupe ocum locul al 
doilea ca importanță după cuce
rirea Cosmosului**.

Aceste cuvinte nu tu fo®t ex
trase din vreo lucrare științifico, 
fantastică. Ele au fost enunțate 
de un om de știință de înaltă 
competență : acad. D. Scerbakov, 
cunoscut geolog și geograf so
vietic.

Cosmosul e mai bine cunoscut 
decît oceanul !

Pare ciudat, dar așa este. Cu. 
noștințele noastre asupra corpu
rilor cerești aflate la distanțe de 
mij de ani lumină sînt mult mai 
cuprinzătoare decît ceea ce știm 
despre un mediu care se află în 
imediata noastră apropiere și a 
cărui suprafață depășește cu 
mult pe « uscatului. Progre
sele extraordinare care au avut 
loc însă în Ultimul timp în 
toate domeniile activității uma
ne au adus pe primul plan. în 
afară de cucerirea Cosmosului, 
și cucerirea... restului suprafeței 
Pământului.

Nu este deci de mirare că 
oamenii de știință sovietici a- 
cordă o atît de mare importanță 
oceanografiei.

Oceanele sînt străbătute de 
nave sovietice — special construi
te pentru cercetări și echipate cu 
cea mai perfecționată aparatură.

cum ați aflat, acum 
zile cea de a Xl-aciteva

Conferință internațională pen
tru măsuri și greutăți a a- 
doptat o nouă definiție a me
trului și a consfințit prin a- 
ceasta trecerea de ia etalo
nul plătină-irldium, cape a 
existat timp de 85 de ani la 
un etalon care definește me
trul ca un anumit număr de 
lungimi de undă a radiației 
portocalii a izotopului crip- 
ion 86.

Cîteva amănunte pe care le 
vom da In rindprile de 
jos sini semnificative cu pri- 
vire la problemele cce 
dus la stabilirea noului 
Ion.

După cum se știe metrul 
nostru de astăzi, a fost stabi
lit la sfirșitul secolului 18 
punînd capăt încilciielor sis
teme de măsuri și greutăți 
din timpul feudalității. Cu
rînd insă datorită creșterii 
preciziei măsurătorilor s-a do
vedit că metrul nu este exact 
a zecea milioana parte din 
sfertul meridianului părnîn- 
tesc.

Etalonul de lungime a de
venit o unitate egală cu l'tn- 
limea unei bare confecționate 
din aliaj de platină.

Creșterea preciziei măsură
torilor a pus din nou, după 
150 de ani, problema alegerii 
unui etalon invariabil, 
data aceasta s-a ales ca 
ion lungimea de undă a 
raze de lumină.

După ce Michelson a 
eoper-.t interferometrul său — 
un aparat destinat măsurării 
lungimii de undă a luminii pe 
baza fenomenului de interfe
rență a razelor de lumină, el 
execută la Sevres. o compa
rație intre lungimea metrului 
etalon și lungimea de undă a 
luminii emise de vaporii de 
cadmiu și găsește că lungi
mea unui metru este egală 
cu 1.553.164 lungimi de undă 
a luminii roșii a cadmiului.

In fața acestui fapt, oame
nii de știință și-au pus cu 
mai multă stăruință întreba
rea ce lungime de undă să 
se aleagă, care es-e cea mai 
netă linie spectrală?

In 
taliv 
lu i a 
leior 
mari 

De 
eta- 
unei

des-

1957, Comitetul consul - 
pentru definirea metru- 
făcut pe baza rezulta- 
cercetărilor celor mai 
laboratoare metrologice

trei propuneri: 
al cadmiului, izotopul 86

izotopul 114 
. ’ ’ 3-

cziptonului și izotopul 198 ai 
mercurului.

Comitetul a hotar îi in una
nimitate să rețină izotopul 
criptonului, de masă atomică 
86 și să alezgi ca etalon ra
diația portocalie a 
element.

Lungimea de undă stab 
tă îngăduie definirea m 
lui cu o miime de mi 
ded cu o predzze de 100 
ari mai bund.

Un imens izvor de bogății
Recolta de date obținută încă 

de pe acum este foarte vastă. 
Navele oceanografice sovietice au 
făcut o seama de importante 
descoperiri.

Cercetătorii au ajuns astăzi la 
concluzia că oceanul reprezintă 
un rezervor de hrană incompa
rabil mai vast decît suprafețele 
cultivate ale uscatului. In ocea
ne. fiecare centimetru cub pe o 
adîncime de sute și mii de me. 
tri. este populat cu zeci și sute 
de animale și plante minuscule. 
Planctonul reprezintă canti
tăți de-a dreptul astrono
mice de substanță hrănitoare 
care crește fără nici un fel de în
grijire din partea omului și care 
nu trebuie decît să fie cules.

Locuitorii microscopici ai o- 
ceanelor reprezintă o abundență 
de resurse alimentare care de
pășește de-a dreptul imaginația. 
Omenirea sc bazează astăzi în 
mod aproape exclusiv pe resur
sele de hrană pe care le oferă 
agricultura. Dezvoltarea științifi. 
că a agriculturii va putea asigu
ra pe deplin chiar și necesită
țile alimentare ale unei omeniri 
mult mai numeroase decît cea 
actuală. Dar resursele alimen
tare ale oceanelor depășesc po. 
sibilitățile uscatului. Să ne gân
dim numai că suprafețele culti-

Citivc cercetători ai Institutului de mecanică aplicată „Troian 
Vuia" al Academiei RP.R., fac diverse experimentări în la

boratoarele institutului.
Foto : N. STELORIAN

Citește aceste cârti:• »

Originea 
omului

In librării puteți găsi tradu
cerea in limba r amină a intere
satei lucruri a cercetătorului 
M. F. Nes tur h de la Institutul și 
Muzeul de Antropologie al Uni
versității din Moscova : „Ori
ginea omului".

Put ne probleme științifice au 
suscitat de-a lungul veacurilor 
atitea pasionante dispute ca pro
bi? ara originii omului. Răstălmă
cită de reprezentanții misticis- 
F.ulu. in dorința lor de a ține 
■c’fie in întuneric, problema ori
ginii omului a fost pe deplin 
lăutarită in zilele noastre de oa- 
metâi de știință care au inmă- 
nuaw-.ist un număr uriaș de date 
ccr? confirmă ideea originii na- 
turele a omului. stabilind că 
pemltixa verigă a cronologiei 
UK.zxe a conslituit-o o specie fo
nii de mzimuțe bipede ajunsă la 
■ar mâ dezvoltare.

Capitolele lucrării — ..Ipote
ca darwisistâ fi alte ipoteze an- 
trwpaceaetice'’. ..Particularitățile 
©e strut tmâ ale corpului uman și 

vabile reprezintă abia o fracțiu
ne din suprafața totală a usca
tului. Uscatul la rindul său re. 
prezintă abia două cincimi din 
suprafața totala a globului. O 
mare parte a uscatului este ari
dă. Viața în oceane oferă cu to- 
tuc alt tablou. în primul rînd 
ea este răspîndită aproape în to
talitatea apelor oceanelor, care 
ocupă aproximativ trei cincimi 
din suprafața globului.

Astăzi se știe că viața pătrun-

de foarte adînc în apele ocea
nelor. Ea nu încetează la cîteva 
sute de metri adîncime, așa cum 
se credea. Plasele și aparatele 
fotografice ale ultimelor expe. 
diții oceanografice au adus de la 
5000—6000 de metri adîncime 
mărturia existenței peștilor și a 
altor animale marine, care tră
iesc sub presiuni de sute de ki 
L'ograme pe centimetru patrat.

în fiecare an, oamenii de ști
ință descoperă specii de animale 
noi, necunoscute. încă nici un 
om de știință nu a văsuț eara-

apariția omului”, Foi marea o- 
mului potrivit datelor paleonto- 
logice“ dovedesc modul cum 
imensul și valorosul material a- 
cumulat de știință în decurs de 
aproape un secol, fundamentează 
din plin teza evoluționistă a 
antropogenezei, cum rezolvarea 
sub toate aspectele a problemei 
originii omului este posibilă nu
mai pe baza materialismului dia
lectic și istoric.

Studiind lucrarea lui M. Nes- 
turh care, deși folosește un imens 
bagaj de cunoștințe științifice este 
scrisă pe înțelesul unor mase 
largi, tinerii cititori vor avea 
prilejul să înțeleagă modul in 
care știința contemporană expli
că importanta problemă a origi
nii omului. p

Să scriem 
repede

De curînd în colecția „în a- 
jutorul. activității practice a 
pionierilor și școlarilor" „Edi
tura Tineretului" a publicat 
cartea lui Henri M. Stahl și 

Aurel Boia ..Să scriem repede".
In numai 50 de pagini auto, 

zii pan la dispoziția tinerilor 
ctitori esaoștințe valoroase de 
tahigrafie r stenografie eare 
dzu tinerilor posibilitatea *â 
acrie mai ușor «i mai repede.

După un scurt istorie al scrie
rii, este prezentat meșteșugul 
„tahi grafi ei" foarte util elevilor 
în luarea de notițe. (Tahigrafia 
nu ne învață numai cum putem 
scrie mai repede cu ajutorul 
•crierii obișnuite, ci chiar mai 
mult : cum să notăm, desprin- 
aînd esențialul1, fondul de idei 
al miei lecții).

Introducând abrevieri conven
ționale în acrierea tahigrafică 
autorii strecoară imperceptibil 
cîteva litere stenografice Cu 
aceasta se trece la expunerea 
semnelor »tenografice.

Fără a avea pretenții de ma. 
nual de stenografie, cartea re- 
prezintă un îndrumar prețios 
pentru tinerii dornici să cu
noască stenografia.

A. BRATU

Pînă ki prezent opacitatea 
cristalinului globului ocular 
nu era vindecabila. Nu de 
mult oftamoiogul S. Fedorov, 
candidat în științe medicale, 
lucrător al filialei din Cebok- 
sar a Institutului de cercetări 
științifice de oftamologie, a 
reușit să efectueze cu succes 
o serie de operații de înlo
cuire a cristalinului bolnav 

cu cristaline artificiale.
Foto : TASS

uriașe, ale căror brațe 
găsite în stomacul bale-

catițele 
au fost a .w __
nelor. în oceane mai există spe
cii de animale despre care se 
credea că ar fi de mult dispă
rute.

„Substanța vie» a oceanelor, 
raportată să zicem la kilometru 
patrat de suprafață a oceanului 
este de multe ori, poate chiar de 
zeci de ori, mai abundentă decît 
cantitatea corespunzătoare a 
„substanței vii" de pe un kilo, 
metru patrat de uscat.

Această abundență fantastică a 
dus la faptul că cele mai mari 
viețuitoare cunoscute astăzi tră
iesc în interiorul oceanelor. Ba
lena, cel mai mare animal ma
rin, întrece cu mult dimensiuni
le elefantului, cel mai mare ani
mal al uscatului. Balena consti
tuie o „minune" pentru natura- 
liști nu numai din cauza mări, 
mii ei extraordinare. Știm că un 
elefant ajunge la maturitate în 
30 de ani în cit timp credeți 
însă că ajunge o balenă la ma
turitate ? Acest animal, care 
în medie de circa zece ori 
greu ca elefantul, ajunge la ma
turitate într-un timp de zece ori 
mai scurt, adică în 2—3 ani ! A- 
ceastă „minune“ a naturii poate 
avea loc numai datorită abun
denței de-a dreptul astronomice 
de alimente, pe care le oferă 
mediul marin, mai ales în dome
niul viețuitoarelor microscopice.

în aceste condiții este evi.

este 
mai

Șfiinfa romînească peste hoiare

La cel de-al V-lea Congres 
forestier mondial

din țara 
și anul a- 
dintre cei

La Moscova și 
Budapesta, la 
Berlin și Seattle, 
la Stockholm și t
Roma de la tri- |
buna unor mari 
congrese științifi- 
ce internaționale, 
oamenii de știință 
noastră au prezentat 
cesta in fața unora 
mai de seamă reprezentanți ai 
științei contemporane, realizări
le deosebite ale cercetării știin
țifice din R.P.R.

Printre reuniunile științifice 
însemnate se numără și cel de 
al V-lea Congres forestier mon
dial la care au participat 
2.000 de delegați din 91 de 
țări.

„Dezbătînd în cadrul a 10 sec
ții de specialitate problema 
„Conservării pădurilor și utili
zării multiple a lemnului", re
centul congres de la Seattle 
(statul Washington — S.U.A.) a 
marcat prin înaltul nivel științi
fic al dezbaterilor, prin sutele 
de importante comunicări pre
zentate un remarcabil eveni
ment științific internațional" — au 
declarat ing. Gh. Lazăr și D. 
Tertecel unui redactor al ziaru
lui nostru în cadrul unei discuții 
despre cel de al V-lea Congres 
forestier mondial.

„Delegația noastră (formată 
din prof. Manea Mănescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., inginerii Gheorghe La
zăr, Dan Tertecel, Ovidij Petru- 
țiu, Nicolae Celac) a prezentat 
în diferite secții ale Congresu
lui 15 importante referate, inter
venind de asemenea de multe 
ori în discuțiile care au avut loc 
pe marginea diverselor proble
me.

Tematica abordată de noi a 
fost variată, demonstrînd din 
plin avîntul deosebit pe care 
l-au luat în anii puterii populare 
cercetările științifice și în dome
niul economiei forestiere.

O serie de comunicări ca : 
„Ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al muncitorilor 
forestieri din R.P.R.“, „Metode 
de împădurire a terenurilor ni
sipoase în regiunile semi-aride", 
„Concepții actuale în silvicultura, 
romînească asupra regenerării 
naturale și artificiale", „Folosirea 
aerosolilor în lupta împotriva 
dăunătorilor pădurii” și multe 
altele, au demonstrat înaltul ni
vel științific al cercetărilor 
■rom în ești în domeniul forestier, 
contribuția pe care știința ro
mînească și-o aduoe la rezol-

Ing. Gh. lazăr, 
Ing. Dan Terlecel

O mașină automată 
pentru sudură sub îlux

Pentru a contribui la sporirea 
productivității muncii la construc
ția vagoanelor, un colectiv de 
specialiști de la Uzinele „23 
August" din Capitală a realizat 
de curînd o mașină automată 
pentru sudarea sub flux a tam
poanelor de vagoane. Această 
mașină este formată’ dintr-un 
automat de sudat sub flux adap
tat special în acest scop și din
tr-un dispozitiv acționat cu mo-

Calculator electronic
pentru nave

Doi specialiști sovietici — 
căpitanul de cursă lungă Ilia 
Buhanovski și inginerul Ro
man Raihlin — au construit 
un dispozitiv original pentru 
preîntâmpinarea ciocnirii va
selor pe mare.

Acest dispozitiv este un 
parat electronic adaptat 
radiolocatorul navei. La 
propierea navelor pe timp 
ceață el înregistrează datele 
radiolocatorului cu privire la 
viteza de apropiere, precum 
și date privind direcția și vi
teza navei însăși. Datele ob
ținute sînt prelucrate fulger

a- 
la 
a- 
de

dentă importanța cercetării de 
către oamenii de știință a po
sibilităților de exploatare a bo
gățiilor alimentare ale oceanu
lui în acest scop este necesară 
în primul rînd cunoașterea cît 
mai amănunțită a tuturor aspec
telor vieții în interiorul ocea
nelor. Care sînt legile după care 
are loc înmulțirea viețuitoare
lor, cum circulă speciile în 
funcție de anotimp, care este 
echilibrul' dintre specii — 
iată doar cîteva din proble
mele pe care viața oceanelor 
le ridică astăzi în fața oameni
lor de știință. Atunci cînd aceste 
probleme vor fi rezolvate, se va 
putea trece la o exploatare pe 
scară largă a bogățiilor alimen
tare ale oceanului.

Materiile prime reprezintă o 
altă bogăție importantă a ocea
nelor. Și nu este vorba numai 
de sare, principala substanță 
minerală dizolvată în apa de 
mare. Lista substanțelor care 
poate fi recuperată în mod eco
nomic din apa oceanelor cuprin
de pînă și aurul'.

Cercetările asupra vastei și 
misterioasei lumi a oceanelor se 
află abia la început. De pe 
acum ele au deschis însă în fața 
noastră perspectivele unor cuce
riri extraordinare, ale unor bo
gății nebănuite.

Ing. F. VIȘINESCU

va rea Unor pro
bleme importante 
ale științei con
temporane.

lata de • pilda 
referatul „Proble
ma folosirii rațio
nale a masei lem- 

economia fcreș- 
Pe baza unei

nocse în 
tieră a R.F.R." 
serii întregi de date, acest re
ferat a arătat cum medul de or
ganizare a producției, eficiența 
economică a procesului tehno- 
Jogic întrebuințat, obținerea 
unor indici ridicați în folosirea 
materiei prime constituie obiec
tive de prim ordin în economia 
forestieră romînească. Comuni
carea noastrâ a arătat de ase
menea importanța unităților eco. 
ncmice complexe în lupta pen
tru o dt mai judicioasă exploa
tare și valorificare superioară a 
lemnului.

Cu deosebit interes a fost 
primită și comunicarea noastră 
cu privire la avantajele opera
țiilor de scoatere a lemnului cu 
ajutorul instalațiilor cu cabluri 
(avantaje pe linia reducerii pre
țului de cost, protejarea semin- 
țerișului etc.)

Cunoscutul specialist elvețian 
Winkelman și o serie de dele
gați cehi, francezi și italieni au 
avut de asemenea cuvinte de 
laudă pentru comunicarea noas
tră cu privire la amploarea, 
densitatea și normele drumuri
lor care deservesc exploatarea 
în păduri, în care noi am făcut 
o prezentare a. modalității de 
proiectare și amplasare a dru
murilor de transport forestier din 
țara noastră.

Cu interes 
primită și 
cu privire 
telei de 
ciupercilor 
cer liber, 
țațele obținute la noi în țară în 
conservarea cherestelei de fag 
prin tratarea superficială cu so
luții chimice.

însemnările făcute de numeroși 
pârtiei pa nți la Congres pe 
cartea de impresii a expoziției 
forestiere organizate de țara 
noastră în cadrul Congresului 
vorbesc din plin despre presti
giul pe care l-au obținut peste 
hotarele țării crecetărîle în do
meniul exploatării și valorificării 
superioare a lemnului - imens 
tezaur aJ țării noastre".

deosebit a fost 
comunicarea noastrâ 

la protecția cheres- 
fag aburit împotriva 
în timpul uscării în 
remarcîndu-se rezul-

tor pentru manevrarea piesej de 
sudat, Openațiil^ de manevrare 
sînt mecanizate astfel îneît un 
singur om poate comanda cu 
ușurință această mașină. Ea în- 
loouiește complet sudarea ma
nuală a tampoanelor, asigură o 
calitate superioară sudurii și un 
randament de circa trei ori mai 
mare.

(Agenpres)

de mecanismul electronic de 
calcul, cu care este prevăzut 
dispozitivul și pe scala sa se 
indică unghiul necesar de de
viere de la drumul navei pen
tru ca aceasta să-și poată 
continua navigația în deplină 
securitate. în caz de pericol 
dispozitivul, care nu cântă
rește decît 7 kilograme, intră 
în funcțiune în mod automat.

(Agerpres)
----------•----------

După cum s-a anunțat, în 
U.R.S.S., a fost construit un 
nou tip de dispozitiv numit 
combina de carotaj care e- 
fectuează 
geologice, 
samblarea

I

diverse explorări 
In fotografie: an- 
unei combine de 

carotaj.

Foto ; TASS



Adunarea solemnă consacrată celei de a 40-a aniversări a grevei generale din octombrie 1020

(ratarea tovarășului Gheorghe
Clasa muncitoare, întregul 

nostru popor, a spus vorbi
torul, aniversează în aceste 
zile împlinirea a 40 de ani de 
la greva generală din octom
brie 1920,

în istoria mișcării muncito
rești din țara noastră și a po
porului romîn, greva generală 
a rămas înscrisă ca una din 

1 cele mai însemnate ridicări la 
luptă ale proletariatului, punc
tul culminant în șirul marilor 

I bătălii de clasă ce au cuprins
1 țara noastră la sfîrșitul pri

mului război mondial imperia
list

Greva generală ca și lupte
le din întreaga perioadă de 
avînt revoluționar 1918—1920 
au dovedit maturizarea politi
că a proletariatului din țara 
noastră și, așa cum a subliniat 
tovarășul Gheorghe Gheor- 

' ghiu-Dej, ele au arătat mai 
mult decît oricînd proletaria
tului din Romînia necesitatea 
de a avea în fruntea sa un 
partid politic revoluționar, 

«■ marxist-leninist, capabil să-l 
conducă în lupta pentru răs
turnarea puterii burgheziei și 
moșierimii.

în locul marilor lupte de 
clasă din anii 1918—1920, S-a 
plămădit Partidul Comunist 
din Romînia. Clasa muncitoa
re, masele de oameni ai mun. 
cii au dobîndit pentru prima 
oară un conducător de nădej
de, devotat îără margini cau
zei eliberării celor ce muncesc, 
independenței și progresului 
patriei, cauzei democrației și 
socialismului.

în continuare, tov. Gheorghe 
S^țcă a înfățișat profundele 
Contradicții existente în Romî
nia burghezo-moșierească, pe 
baza cărora s-au desfășurat 
luptele revoluționare din 
1918—1920. El a arătat condi
țiile de neagră mizerie în care 
clasele stăpînițoare țineau 
clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare, condiții care s-au 
înrăutățit și mai mult ca ur
mare a dezlănțuirii primului 
război mondial imperialist.

Vorbitorul a subliniat apoi 
că victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a 
determinat creșterea năvalni
că a luptei revoluționare a 
maselor din întreaga lume. 
Marea Revoluție din Octom
brie a fost întîmpinată cu 
profundă simpatie și entu
ziasm de masele muncitoare 
din țara noastră, care au vă
zut în ea un exemplu însufle
ți tor.

Sub influența ideilor leni
niste care pătrundeau tot mai 
adine în mișcarea muncito
rească din țara noastră s-a 
ascuțit lupta ideologică in si
nul partidului socialist, între 
elementele revoluționare și 
cele oportuniste. Revoluțio
narii cei mai înaintați s-au 
organizat în grupuri comu
niste care chemau clasa mun
citoare, țărănimea muncitoare 
pe toți asupriții și exploata- 
ții să se ridice la luptă împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc.

Lupta clasei muncitoare îm
potriva regimului burghezo- 
moșieresc, pentru libertăți de
mocratice și viață mai bună 
a luat o amploare necunoscu
tă pînă atunci în țara noastră. 
Grevele, demonstrațiile 
stradă, care se țineau 
exprimau împotrivirea 
de războiul imperialist, 
de silniciile și teroarea 
selor exploatatoare, solidari
tatea frățească a oamenilor 
muncii cu Tara Sovietică, 
protestul lor hotărît față de 
intervenția mîrșavă împotri
va tinerei puteri sovietice șl 
a revoluției ungare.

- Odată cu avîntul luptei re
voluționare a proletariatului 
s-a desfășurat cu o forță cres- 
cîndă lupta țărănimii pentru 
pământ și împotriva războiu
lui imperialist.

Politica claselor stăpînitoa- 
re de sălbatică asuprire na
țională a făcut să se intensi
fice în acești ani lupta oame
nilor muncii aparținînd mi
norităților naționale împotriva 
regimului burghezo-moșieresc.

Ca urmare a stării de spirit 
revoluționare din rîndurile 
maselor populare, la sfîrșitul 
anului 1917 și începutul anu
lui 1918 s-au produs mișcări 
cu caracter revoluționar în 
rîndurile armatei.

Luptele sociale din acea pe- 
■ rioadă exprimau criza profun

dă a regimului burghezo-mo- 
șieresc, care cuprinsese toate 
domeniile vieții sociale, econo
mice și politice. Această criză 
s-a manifestat în același timp 
prin deruta și panica claselor 
stăpînitoare, înspăimînta-te de 
avîntul și combativitatea miș
cării revoluționare.

încercînd să înăbușe în sin
ge lupta maselor, clasele ex
ploatatoare au pus la cale o- 
diosul masacru din 13 decem

de 
lanț, 
față 
față 
cla-

1
5

brie 1918.
Dar în ciuda terorii dezlăn

țuite, luptele revoluționare au 
continuat și au căpătat o și 
mai mare intensitate. Vorbi
torul a arătat că în focul lup
telor muncitorești s-a întărit 
organizarea sindicală a mun
citorilor, au apărut noi forme 
de organizare cum au fost, 
consiliile muncitorești organe 
create de muncitori cu de la 
sine putere, ale căror atribu
ții depășeau sfera apărării in
tereselor profesionale ale 
muncitorilor în fața patroni
lor. în numeroase cazuri, con
siliile muncitorești au dus tra
tative cu autoritățile, care au 
fost nevoite să le recunoască, 
în timpul acestor lupte, clasa 
muncitoare a smuls o serie de 
însemnate revendicări politice 
și economice ca recunoașterea 
sindicatelor și a consiliilor 
muncitorești, ziua de muncă

de 8 ore, desființarea amenzi
lor etc.

Tov. Gh. Stoica a arătat apoi 
măsurile pe care le-au luat 
clasele dominante pentru a 
zdrobi prin violență mișcarea 
muncitorească și s-a referit la 
trădarea de către șefii opor
tuniști ai social-democrației 
care au căutat pe toate căile 
să împiedice declanșarea gre
vei generale.

După ce muncitorii ceferiști 
din întreaga țară, au declarat 
grevă, iar muncitorii din cele
lalte ramuri s-au declarat so
lidari cu lupta ceferiștilor, 
după ce dezlănțuirea grevei 
generale n-a mai putut fi îm
piedicată, conducătorii refor
miști au făcut totul pentru ca 
să fie înfrîntă. Astfel, ei nu 
numai că n-au luat nici o mă
sură pentru conducerea orga
nizată a uriașei mișcări de 
masă ce se deziănțuise, dar au 
dat directive demobilizatoare, 
îndemnînd muncitorii ca în 
timpul grevei să stea acasă, 
să nu facă demonstrații sau 
mitinguri, să renunțe la luptă. 
Pînă la urmă au recunoscut în 
mod deschis că au fost împo
triva grevei generale.

începută la 20 octombrie 
1920, greva generală a cunos
cut o intensitate deosebită și 
s-a extins cu repeziciune în 
întreaga țară. N-a existat oraș 
industrial, centru muncitoresc, 
care să nu se fi încadrat în 
această mare bătălie de clasă. 
După unele calcule, numărul 
total al celor care au partici
pat la grevă — muncitori, 
funcționari particulari și de 
stat — s-a ridicat la 400.000. 
Această masivă ridicare la 
luptă, spiritul combativ al gre
viștilor, rezistența îndîrjită 
opusă organelor de represiune, 
subliniază amploarea și inten
sitatea luptelor.

Analizînd cauzele înfrîngerii 
grevei generale vorbitorul a 
spus : Această înfrîngere se 
datorește în primul rînd fap
tului că clasa muncitoare a 
fost lipsită de un stat major 
revoluționar, de un partid 
marxist-leninist, capabil să o 
conducă la victorie, să asigure 
unirea, sub conducerea prole
tariatului, într-un singur șu
voi revoluționar, a maselor 
largi muncitoare, a țărănimii 
și minorităților naționale a- 
suprite de regimul burghezo- 
moșieresc.

Un alt factor important al 
înfrîngerii grevei generale l-a 
constituit faptul că luptele 
proletariatului au rămas izo
late de luptele țărănimii pen
tru pămînț care se desfășu
rau în același timp, ceea ce 
a înlesnit burgheziei și mo
șierimii să le reprime pe rînd. 
Alianța munci tor ească-țără- 
nească, care nu s-a putut rea
liza atunci, s-a înfăptuit un 
sfert de veac mai tîrziu, sub 
conducerea clasei muncitoare 
în frunte cu partidul ei comu
nist, în focul luptei pentru 
reforma agrară. Tocmai a- 
ceastă alianță a fost forța 
socială hotărâtoare, reprezen- 
tind covîrșitoarea majoritate 
a oamenilor muncii, care a 
făcut posibilă obținerea vic
toriei în lupta pentru instau
rarea regimului democrat- 
popular și desfășurarea cu 
succes a operei de construire 
a socialismului.

Cu toate că greva generală 
a fost înfrîntă, a spus vorbi
torul. ea a avut o uriașă în
semnătate pentru mișcarea 
muncitorească din țara noas
tră. Din experiența grevei 
generale ca și a evenimente
lor din întreaga perioadă 
1918—1920, clasa muncitoare 
a tras învățăminte de cel mai 
mare preț, care i-au permis 
să ridice lupta ei revoluționa
ră pe o treaptă superioară.

Principalul învățământ a 
fost acela al necesității de a-și 
făuri un partid politic revolu
ționar marxist-leninist. în
tr-un manifest din decembrie 
1920, editat de grupurile co
muniste se spunea : „Din gre
șelile făcute, noi trebuie să 
tragem învățăminte pentru 
viitor... Lupta noastră n-a 
luat sfîrșit. Poziția slabă tre
buie întărită și armele îmbu
nătățite. Partidul socialist 
trebuie transformat într-un 
puternic partid politic comu
nist. Lașii, trădătorii, nehotă- 
rîții trebuie scoși afară din 
rîndurile noastre..

Convocat pentru ziua de 8 
mai 1921, Congresul general al 
partidului socialist a hotărît 
cu o majoritate zdrobitoare, 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia și afilierea 
lui la Internaționala a IlI-a. 
Crearea partidului comunist a 
constituit — așa cum a arătat 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
— „o victorie istorică a le
ninismului împotriva oportu
nismului și reformismului în 
mișcarea muncitorească din 
Romînia". Partidul comunist 
s-a născut din nevoia vitală 
a clasei muncitoare, a mase
lor largi muncitoare de a a- 
vea un conducător sigur, de
votat pînă la sacrificiu inte
reselor poporului, revoluționar 
pînă la capăt, capabil să 
călăuzească poporul pe dru
mul deplinei eliberări din 
orice exploatare și asuprire, 
al făuririi unei vieți noi, so
cialiste. în cele aproape patru 
decenii de existență, partidul 
marxist-leninist al clasei 
muncitoare a îndreptățit cu 
prisosință nădejdile pe care 
și le-au pus în el oamenii mun
cii din patria noastră.

Ceea ce caracterizează par
tidul clasei noastre muncitoa
re de-a lungul întregii sale 
existențe este grija pentru 
continua sa întărire ca partid 
revoluționar, construit pe ba
zele ideologice, organizatorice,

politice și tactice ale leninis
mului.

Partidul nostru a dus o lup
tă consecventă împotriva opor
tunismului de orice fel, a zdro
bit fără șovăială fracționismul, 
alungind din rîndurile sale 
elementele antipartinice, dizol
vante. Zdrobirea oricăror ma
nifestări de oportunism și 
fracționism, întărirea neînce
tată a unității și coeziunii rîn- 
durilor sale'au asigurat parti
dului nostru o tărie de neîn
vins. i-au dat posibilitatea 
să-și exercite rolul de organi
zator și mobilizator al maselor, 

în anii grei ai ilegalității, 
înfruntînd prigoane și teroarea 
cruntă dezlănțuită de clasele 
exploatatoare, partidul nostru
— slujind cu credință interese
le oamenilor muncii, le-a lu
minat calea spre eliberarea de 
sub jugul exploatării, i-a mo
bilizat și condus în lupta îm
potriva regimului burghezo- 
moșieresc.

Un moment de însem
nătate istorică în viața parti
dului l-a constituit Con
gresul al V-lea al P.C.R. Apli- 
cînd în mod creator învăță
tura marxist-leninistă, la con
dițiile țării noastre, Congresul 
al V-lea a înarmat partidul 
și clasa muncitoare cu o linie 
clară, strategică și tactică, a 
orientat activitatea partidului 
spre întărirea continuă a le
găturilor cu masele largi de 
oameni ai muncii, îndeosebi 
cu clasa muncitoare, spre în
tărirea organizațiilor din ma
rile întreprinderi.

Dînd viață hotărîrilor celui 
de al V-lea Congres, partidul 
a fost organizatorul și condu
cătorul eroicelor lupte din fe
bruarie 1933 ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști care au 
înscris o pagină glorioasă în 
istoria poporului nostru, ba- 
rînd pentru un timp drumul 
fascismului. In luptele revo
luționare din februarie 1933, 
s-au ridicat din rîndurile cla
sei muncitoare, cadre de con
ducători căliți, care și-au do
vedit prin fapte devotamen
tul față de popor, capacitatea 
de a-1 călăuzi în făurirea unei 
vieți noi, libere de exploatare.

Partidul nostru, singura for
ță politică care s-a ridicat cu 
hotărâre împotriva fascismu
lui și criminalului război anti- 
sovietic — a fost inspiratorul, 
organizatorul și conducătorul 
insurecției armate din August 
1944 — înfăptuită în condițiile 
victoriilor istorice ale armatei 
sovietice eliberatoare, împo
triva hitlerismului. Insurec
ția armată din August 1944 a 
constituit începutul revoluției 
populare, care a dat posibili
tate poporului să devină peri- 
tru prima dată stăpîn pe soar
ta sa, să instaureze regimul 
democrat-popular și să treacă 
sub conducerea partidului 
marxist-leninist al clasei mun
citoare, la construirea societă
ții socialiste.

In această luptă îndelunga
tă și grea, clasa muncitoare, 
partidul său comunist au con
stituit pildă de eroism și ab
negație, de bărbăție și dîrze- 
nie în fața dușmanului de 
clasă.

Pentru viața nouă de astăzi 
s-au jertfit mulți din cei mai 
buni fii ai poporului nostru.

Aniversînd azi una din ma
rile bătălii de clasă ale prole
tariatului din țara noastră, po
porul romîn slăvește lupta 
eroică a clasei muncitoare, în 
frunte cu partidul său comu
nist. eroii săi. care și au dat 
viața pentru apărarea intere
selor fundamentale ale oame
nilor muncii.

Vorbitorul a arătat apoi că 
una din cuceririle de seamă 
ale clasei muncitoare este uni
tatea r înduri lor sale, a cărei 
înfăptuire a început încă îna
inte de 23 August 1944 prin 
realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc și a fost consfin
țită și ridicată pe o treaptă 
mai înaltă prin crearea Parti
dului Muncitoresc Romîn. Fău
rirea Partidului Muncitoresc 
Romîn a dus la întărirea for
țelor clasei muncitoare, a fă
cut să crească capacitatea sa 
de conducător al întregului 
popor pe drumul luminos al 
socialismului.

Partidul nostru a acordat o 
atenție continuă întăririi uni
tății și coeziunii rîndurilor 
sale, a disciplinei de partid, 
aplicării neabătute a normelor 
leniniste în viața partidului. 
Partidul nostru, strîns legat de 
masele largi ale celor ce mun
cesc, este astăzi mai puternic 
și mai unit ca oricînd în ju
rul Comitetului său Central 
în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Urmînd cu neclintită încre
dere partidul nostru și înfăp
tuind neabătut politica sa le
ninistă, clasa muncitoare, po
porul muncitor, au realizat 
uriașe prefaceri revoluționare 
în toate domeniile de activita
te socială.

După ce a amintit principa
lele succese obținute de po
porul nostru, vorbitorul a 
spus :

Cît de puternic contrastea
ză situația de astăzi a țării 
noastre — avîntul continuu 
al economiei naționale, condi
țiile tot mai bune de viață 
ale oamenilor muncii — cu 
înapoierea economică, cu mi
zeria cruntă și lipsa de drep
turi a maselor muncitoare din 
Romînia burghezo-moșierească
— pe care noi, cei mai în 
vîrstă, le-am cunoscut din 
experiența proprie și de care 
ne amintim și astăzi cu un 
sentiment de amărăciune și 
revoltă !

Făcînd bilanțul mărețelor 
realizări ale poporului romîn, 
Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn —

Stoica
eveniment de însemnătate is
torică în viața partidului și 
a țării noastre — a consfințit 
victoria socialismului în Re
publica Populară Română.

Mărețul program de muncă 
și luptă pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste prezen
tat în raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congres a deschis poporului 
nostru noi și minunate pers
pective.

Rezultatele obținute în în
deplinirea sarcinilor planu
lui de stat pe anul în curs, 
avîntul și entuziasmul carac
teristice activității neobosite 
ce se desfășoară în întreprin
deri, pe ogoare, în instituții, 
în toate domeniile de activi
tate. demonstrează hotărîrea 
și voința unanimă a clasei 
muncitoare, a țărănimii mun
citoare, intelectualității, a în
tregului nostru popor de a în
făptui hotărârile istorice ale 
congresului partidului nostru.

Vorbitorul a subliniat, în 
continuare, că în cei 40 de 
ani care au trecut de la gre
va generală s-au produs pro
funde schimbări în viața in
ternațională.

înfățișînd tabloul acestor 
transformări, vorbitorul a 
subliniat succesele fără prece
dent obținute de Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste în toate domeniile. El a 
arătat că întregul mers al 
dezvoltării sociale contempo
rane confirmă că viitorul a- 
pa-rține în mod inevitabil for
țelor progresului social, demo
crației și socialismului. Aceas
tă realitate nu este pe pla
cul cercurilor agresive care 
întrețin atmosfera încărcată a 
războiului rece și a cursei 
înarmărilor.

împotriva uneltirilor agre
sive ale cercurilor imperialiste 
se unesc tot mai activ forțele 
iubitoare de pace din lumea 
întreagă. Rolul hotărâtor în 
lupta pentru apărarea păcii 
îl au țările lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovie
tică. Alături de ele luptă nu
meroase state care au scutu
rat jugul robiei coloniale, 
clasa muncitoare și cercuri 
tot mai largi ale opiniei pu
blice din țările capitaliste.

în strînsă unire cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, 
Republica Populară Romînă 
militează activ pentru micșo
rarea încordării internaționale, 
pentru demascarea și zădărni
cirea uneltirilor cercurilor a- 
gresive, pentru promovarea 
perseverentă a principiilor 
coexistenței pașnice și stator
nicirea unei păci trainice în 
lume.

Politica externă a statului 
nostru și-a găsit o cuprinză
toare expresie în activitatea 
desfășurată la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej care a dat glas în modul 
cel mai deplin năzuinței de 
pace a poporului romîn. Acti
vitatea delegației țării noastre 
la O.N.U.. poziția clară și fer
mă a solilor ei în problemele 
fundamentale ale vieții inter
naționale se bucură de spriji
nul entuziast al întregului 
popor.

Profund atașat cauzei păcii 
și libertății popoarelor, po
porul romîn își exprimă ade
ziunea totală față de propu
nerile prezentate de tovarășul
N. S. Hrușciov cu privire la 
dezarmarea generală și com
plectă, la abolirea definitivă a 
sistemului colonial și la îmbu
nătățirea și perfecționarea ac
tivității O.N.U,

Propunerile prezentate la
O. N.U. de delegația țării noas
tre cu privire la dezvoltarea 
și îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite, la 
promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între popoare, reflectă strădu
ința Republicii Populare Ro- 
mîne de a-și aduce o contri
buție cît mai activă la men
ținerea și consolidarea păcii. 
Poporul romîn este hotărît să 
militeze activ și în viitor pen
tru înfăptuirea principiilor 
coexistenței pașnice, pentru 
realizarea destinderii în rela
țiile internaționale, demascînd 
uneltirile cercurilor agresive.

Chezășia apărării păcii, ga
ranția victoriei politicii de 
pace și securitate internațio
nală o constituie coeziunea și 
unitatea lagărului socialist. 
Poporul nostru este hotărît să 
contribuie la întărirea conti
nuă a forței și coeziunii ma
rii comunități a țărilor lagă
rului socialist, să întărească 
prietenia și alianța indestruc
tibilă cu Uniunea Sovietică, cu 
toate țările socialiste surori — 
cauză scumpă oamenilor mun
cii din țara noastră.

In încheiere vorbitorul a 
spus : Partidul Muncitoresc 
Romîn dă o înaltă cinstire 
tradițiilor revoluționare ale 
proletariatului și ale poporu
lui romîn, între care greva 
generală din 1920 ocupă un 
loc important.

Cinstirea acestor glorioase 
tradiții de luptă își găsește 
cea mai deplină expresie în 
munca plină de entuziasm a 
poporului nostru pentru în
florirea patriei socialiste.

Sub steagul marxism-leni- 
nismului, înarmați cu hotărâ
rile Congresului al III-lea, 
strîns uniți în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, să 
muncim neobosit pentru con
tinua dezvoltare a economiei 
și culturii, pentru desăvîrși
rea construcției socialiste, 
pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului 
în lumea întreagă.

Toamna în Parcul de Cultură și Odihna „I. V. Stalin’4 din
Capitala. Foto : AGERFRES

Numirea noului ambasador 
al R. P. Romîne în R. D. Germană

1 4-

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, tov. Ștefan Cleja a fost 
numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo-

tențiar al R. P. Române în 
R. D. Germană, în -locul tov.

oIosif Puvak care a primit 
altă însărcinare.

(Agerpres)

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, joi după- 
amiază, la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice A.R.L.U.S., a 
avut loc simpozionul „Succe
se ale Teatrului d© Operă . șL 
Balet al R. P. Romîne în 
Uniunea Sovietică”. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul Mihai 
Brediceanu, directorul Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, Zenaida Palii, artistă 
emerită, laureată a Premiului 
de Stat, Jean Rînzescu, artist 
emerit și Hero Lupescu, regi
zor.

★
CRAIOVA. - La „Librăria 

noastră" nr. 1 și librăria Car
tea Rusă din Craiova, precum 
și la librăriile din Turnu Seve
rin și Tg. Jiu s-au deschis, în 
după-amiaza zilei de 19 oc
tombrie, expoziții ale cărții so
vietice.

★
PLOEȘTl. — Filmele sovietice 

„Serioja”, „Nopți albe”, „Pămint

desțelenit” și altele dintre noile 
producții ale studiourilor sovieti- 
ce care au rulat săptămîna tre
cută la cinematograful „Progre
sul” din Ploești și la Sinaia s-au 
bucurat de un deosebit succes.

★
ORAȘUL STALIN. - La clu

bul Uzinelor „Steagul Roșu” a 
fost deschisă o expoziție de foto
grafii 
co va,

în
mare
neri și tehnicieni au asistat la 
jurnalul vorbit cu tema „Ajuto
rul sovietic dat cadrelor din uzi
na noastră”. Au luat cuvîntul in
gineri și tehnicieni care au stu
diat sau au făcut schimburi de 
experiență în U.R.S.S. și care au 
împărtășit învățăminte în legătu
ră cu tehnica avansată a con
strucției de autocamioane în 
Uniunea Sovietică.

intitulată „Bu.curești-Mos- 
două capitale prietene”, 
cadrul aceluiași club, un 
număr de muncitori, ingi-

Informație
Oaspetele indonezian, prof, 

dr. Soedjono Poesponegoro, 
rectorul Universității din 
Djakarta, a făcut Joi dimi
neața o vizită la Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală. în cursul a- 
celeiași dimineți oaspetele a 
prezentat la spitalul „Emi
lia Irza" în fața medicilor șl 
studenților care fac practică

la acest spital, un program de 
diafilme de specialitate. De 
asemenea, prof. dr. Soed
jono Poesponegoro a avut o 
intîlnire la sediul Academiei 
R. P. Romîne, cu academicieni 
și membri corespondenți al 
Academiei.

După amiază, oaspetele in
donezian a vizitat spitalul 
Fundeni.

vine .al meu
(Urmare din pag. l-a)

aceasta numără astăzi 41 de 
vaci cu lapte. Pînă la sfîrșitul 
acestui an, colectiviștii și-au 
propus să ajungă la 50 de 
capete, iar pînă îh 1965 la 300. 
în anul 1959 de la vacile pro
prietate obștească gospodăria 
s-a ales cu un venit de peste 
92.000 lei. Atunci și valoa
rea zilei-muncă a crescut sim
țitor, revenindu-i fiecărui co
lectivist, o însemnată cantita
te de. grîu, porumb, ulei, 
zahăr etc., plus bani. La 
cele aproape 250 zile-mun- 
că, făcute împreună cu so
ția în gospodărie, Ștefan 
Ivan a primit în mînă „bani 
gheață" peste 3000 lei. Și-a 
adus aminte de valoarea zilei- 
muncă, mult mai mică în anii 
aceia de început, cînd și avu
tul obștesc al gospodăriei co
lective era de asemenea mic, 
și n-a putut să nu vadă cum 
lucrurile se leagă între ele. 
De aceea astăzi, cînd îl vede 
pe cîte unul care nu înțelege 
prea bine că la baza creșterii 
venitului personal stă dezvol-

Ședința
Academiei R.P.R.

Academia R. P. Romîne a 
ținut joi la amiază o ședință 
consacrată aniversării a 40 de 
ani de la greva generală din 
anul 1920.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. 
Joja, președintele 
R. P. Romîne.

Apoi. acad. P. 
nescu-Iașj într-o 
amplă a arătat împrejurările 
istorice în care a avut loc 
greva generală din anul 1920, 
subliniind Importanța ei po
litică și locul ei în istoria 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Atanase
Academiei

Constanti- 
expunere

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE 

Rezoluții ale Congresului ILLS.
BAGDAD 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : In rezoluția 
cu privire la pace adoptată la 
cel. de-al VI-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a stu
denților se spune că în actua
la situație internațională Con
gresul consideră posibilă iz
băvirea omenirii de un nou 
război mondial. Congresul în
deamnă pe studenții din în
treaga lume să desfășoare o 
largă campanie pentru dezar
marea generală, totală și con
trolată, pentru încetarea ex
periențelor cu arme nucleare, 
lichidarea sistemului colonial 
și obținerea independenței 
naționale de către toate po
poarele, pentru retragerea 
trupelor străine și lichidarea 
bazelor militare, pentru de
zarmarea generală și com
plectă a Germaniei și lichida
rea militarismului în R.F.G.

Congresul a împuternicit 
Comitetul Executiv al U.I.S. 
să desfășoare o largă campa
nie internațională a .studenți
lor pentru apărarea păcii, îm
potriva imperialismului și 
colonialismului, pentru dezar
marea generală și totală. în 
rezoluție se propune ca săp
tămîna dintre 10 și 17 noiem
brie a acestui an să fie de
clarată săptămîna internațio
nală a păcii și prieteniei stu

denților și să fie înlesnită 
convocarea celei de-a doua 
conferințe internaționale a 
studenților și tineretului pen
tru dezarmarea nucleară.

într-o altă rezoluție este 
condamnată cu asprime poli
tica agresivă a statelor impe
rialiste al cărei scop este în
robirea popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină, po
litica neocolonialismului cu 
ajutorul căreia puterile occi
dentale vor să subordoneze e- 
conomia noilor state indepen
dente și să-și instaureze a- 
colo dominația. în legătură 
cu aceasta, Congresul cheamă 
pe studenții din țările colo
niale și dependente la luptă 
pentru obținerea unei inde
pendențe naționale depline.

In rezoluția cu privire la 
lupta studenților negri din 
S.U.A. împotriva segregației 
se spune că Congresul spri
jină întrutotul această luptă 
și condamnă guvernul S.U.A. 
pentru indiferența pe care o 
manifestă față de persecuții 
și violențe.

Congresul condamnă auto
ritățile americane pentru a- 
restările, pedepsele și amen
zile aplicate studenților negri 
care luptă împotriva segrega
ției.

în lume și
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

TASS transmite: Uniunea 
Sovietică ocupă primul loc în 
lume în ce privește extracția 
huilei șî a minereului de fier, 
fabricarea țesăturilor de lînă 
și a zahărului. Aceste date 
sînt publicate în ultimul nu
măr al organului Direcției 
Centrale de Statistică „Vest- 
nik Statistiki". Ziarul a 
început să publice materiale 
despre producția industrială a

industriei sovietice 
în Europa

U.R.S.S. pe anul 1959, în 
comparație cu celelalte țâri. 

U.R.S.S. este prima țacă în 
Europa și a doua în lume în 
ce privește volumul global al 
producției industriale, al pro
ducției industriei chimice și 
constructoare de mașini, pre
cum și în ce privește 
ducția de energie 
ciment, tractoare 
în tractoare de 15 
mobile (inclusiv 
producția de fontă

pro- 
elecirică, 

(calculate 
cp.), aute- 
autobuse) 

și oțel.

Adunarea Generală a O.N.U.

Ședința de miercuri după-amiază
a Comitetului Politic

tarea avutului obștesc, se gră
bește chiar el să i explice :

— Nu face și tu ca mine, 
gîndește serios. Aici, la colec
tivă, dacă vrei să trăiești și 
mai bine, trebuie să te gîn- 
dești mai întîi, la gospodărie, 
la venitul ei, pentru că de- 
acolo vine și al tău.

NEW YORK 20 (Agerpres).- 
In ședința din după-amiaza 
zilei de 19 octombrie a Comi
tetului Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat 
discuțiile în problema dezar
mării. Primul care a luat cu- 
vîntul a fost reprezentantul 
american Wadsworth al că
rui discurs a constituit o 
nouă încercare de a masca 
lipsa de dorință a cercurilor 
guvernante din S.U.A. de a se 
ajunge la un acord în privința 
dezarmării generale și com
plecte.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Canadei, Howard Green, 
a cerut „să se renunțe la dis
cuții" despre meritele unui 
plan de dezarmare sau al al
tuia și a încercat chiar să 
prezinte guvernul canadian ca 
imparțial. De fapt, însă el a 
vorbit ca apărător al poziției 
puterilor occidentale.

Delegatul Mexicului, Padil
la Nervo, președintele Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare 
a subliniat importanța și ur
gența problemei dezarmării. 
Această problemă, a spus el, 
ocupă o poziție dominantă pe 
scena internațională. Cursa 
înarmărilor care continuă șl 
pericolul crescînd al războiu
lui fac ca actuala discuție să 
fie deosebit de oportună.

în încheierea ședinței a luat 
din nou cuvîntul V. A. Zorin.

Reprezentantul sovietic a 
subliniat că între poziția ță
rilor socialiste și poziția pu
terilor occidentale în domeniul 
dezarmării există o profundă 
deosebire de obiective. Noi, a 
spus el, ne pronunțăm pentru 
dezarmare generală și com-

plectă sub un control interna
țional eficient. După cum au 
dovedit-o încă o dată declara
țiile de astăzi ale delegaților 
lor, S.U.A. și aliații lor nu 
doresc decît un control asupra 
înarmării.

V. A. Zorin a atras atenția 
delegaților asupra faptului că 
reprezentanții țărilor occiden
tale se străduiesc prin toate 
mijloacele să ocolească rezo
luția cu privire la dezarmarea 
generală și complectă, adoptată 
în unanimitate acum un an de 
Adunarea Generală.

Referindu-se la propunerile 
Occidentului cu privire la în
credințarea problemei dezar
mării examinării unor experțt 
tehnici, delegatul sovietic a a- 
rătat că nici un fel de experți 
tehnici nu vor fi de folos dacă 
nu există dorința de a se in. 
cheia un acord în problema 
dezarmării. V. A. Zorin a sub
liniat că Uniunea Sovietică 
va depune ca și în trecut toate 
eforturile pentru realizarea 
dezarmării. Uniunea Sovietică 
nu va participa însă la trata
tive dacă va vedea că nu exis
tă o bază de înțelegere, că ele 
slujesc doar la înșelarea po
poarelor. Subliniind că repre
zentantul Mexicului a expri
mat numeroase considerente 
juste, reprezentantul sovietic 
a declarat că este necesar să 
se ajungă la o înțelegere asu. 
pra bazei unui acord de bună 
credință în problema dezar
mării.

In Comitetul nr. 2
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NEW-YORK. - In Comite
tul nr. 2, pentru problemele 
economice, al Adunării Gene
rale, continuă discuțiile gene
rale asupra raportului Consi
liului economic și social, par
tea economică, și asupra si
tuației economice a țărilor 
slab dezvoltate. în cursul șe
dinței de joi dimineața a luat 
cuvîntul reprezentantul romîn, 
Bazil Șerban. Abordînd situa
ția economică a țărilor slab 
dezvoltate, reprezentantul 
R. P. Romîne a subliniat că 
departamentul economic al 
O.N.U. nu a ținut seama în 
publicațiile sale de declara
țiile reprezentanților țărilor 
slab dezvoltate la sesiune, de 
faptele și cifrele reale.

Delegația romînă — a spus 
Bazil Șerban — consideră că 
efortul principal în vederea 
lichidării stării de înapoiere a 
țărilor slab dezvoltate trebuie 
orientat spre 
lizării.

După ce a 
importantele 
mice ale Republicii Populare 
Romîne, reprezentantul romîn 
a arătat că puterile occiden
tale, în care acționează ma
rile companii petrolifere, cau
tă să golească de conținut 
practic propunerea R. P. Ro
mîne prezentată la sesiunile 
precedente și care urmărea 
să ajute țările slab dezvoltate 
posesoare de resurse petroli
fere să-și dezvolte o industrie 
proprie. în încheiere repre
zentantul romîn a subliniat pe 
bază de fapte concrete că ac
tuala structură a secretaria
tului nu corespunde sarcinilor 
ce stau în fața O.N.U.

calea industria-

trecut în revistă 
succese econo-



MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN MOSCOVA

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite: La 20 octombrie 

ora 16 (ora Moscovei) in Palatul Sporturilor din Lujniki t-a des
chis mitingul oamenilor muncii din Moscova consacrat intîlnirii cu 
N. S. Hrușciov, conducătorul delegației sovietice la cea de-a A'Fu» 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U

Va jniGng au participat peste 12.000 de persoane. în prezidiul 
Adunării au luat loc conducători ai Partidului Comunist fi ai gu- 
gemului sovietic. La miting asistă de asemenea membri ai corpului 
diplomatic.

Apariția in prezidiu a lui N. S. Hrușciov fi a celorlalți conducă
tori ai partidului și guvernului a fost intimpinatâ de participanții 
la miting cu aplauze furtunoase și urale.

Acad. Aleksandr Vinogradov, care a luat cuvintul la miting, a 
subliniat că in declarația cu privire la acordarea independenței țâ’ 
rilor ți popoarelor coloniale prezentată de delegația sovietică. Uni
unea Sovietică a proclamat cu o nouă forță unul din principiile fun
damentale ale politicii sale pătrunse de spiritul umanitarismului și 
dragostei de libertate.

★

Elementul principal în lu
crările primei etape a celei 
de-a XV-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. „a 
fost lupta a ceea ce este 
nou, progresist împotriva ve
chiului care și-a trăit traiul și 
care împiedică dezvoltarea și 
creșterea noului", a spus N. S. 
Hrușciov. El a subliniat că la 
această sesiune nu numai că 
merita dar era chiar necesar 
să se meargă. Actuala sesiune 
a Adunării Generale, a spus 
N. S. Hrușciov, are o impor
tantă excepțională.

N. S. Hrușciov a declarat 
că guvernul Statelor Unite și 
filiații acestuia nu au reușit 
să compromită ideea partici
pării oamenilor de stat cu cea 
mai mare răspundere la lucră
rile Adunării Generale.

După cum relevă pe bună 
dreptate opinia publică mon
dială, cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a fost cea 
mai reprezentativă Intilnlre in* 
ternațională din toate cele pe 
care le-a cunoscut vreodată 
istoria contemporană. S-au în*

Transformările care au avut loc în lume de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite

Caracterizînd schimbările 
care s au produs în lume de 
la crearea Organizației Națiu
nilor Unite, N. S. Hrușciov a 
subliniat că în cei 15 ani post
belici s-au produs mari trans
formări sociale. A crescut pu
ternicul lagăr al țărilor socia
liste. Apariția sistemului mon
dial socialist are o însemnăta
te hotărîtoare pentru dezvol
tarea întregii omeniri, pentru 
destinele ei. Țările socialiste 
sint cele care pășesc înainte 
în ce privește ritmul de creș
tere a producției, cucerirea 
Cosmosului, folosirea pașnică 
a energiei atomice, a spus 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Acum este clar pentru în
treaga lume că adevărata li
bertate, ritmul înalt de dez
voltare a economiei, avintul 
culturii sint acolo unde învin
ge poporul, acolo unde in or
ganizarea societății triumfă 
noul, acolo unde învinge socia
lismul. In condițiile socialis
mului, poporul liber își 
făurește o viață nouă pe 
baza învățăturii create de 
marii gînditori ai omeni
rii — Marx, Engels, Le
nin. Roadele acestei învățături 
sînt evidente acum pentru 
toți, cu excepția poate, a celor 
atinși de miopie politică.

In această perioadă lumea 
colonială a trecut și ea prin 
transformări uriașe. Se poate 
spune chiar că imperiile colo
niale s-au destrămat și că a- 
cum trosnește din încheieturi 
ceea ce a mai rămas. Nu se 
poate să nu se țină seamă de 
toate marile transformări pe
trecute în lume. După cel de-al 
doilea război mondial cînd a 
fost creată Organizația Națiu
nilor Unite, tabloul politic al 
lumii era altul și el a fost a* 
cela care a determinat struc
tura acestei organizații inter
naționale.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat că din punct de vede
re geografie faptul că cartie
rul general al O. N. U. se află 
în Statele Unite creează in
conveniente foarte mari, fără 
a mai vorbi de rinduielile din 
Statele Unite care nu favori
zează existența acolo a unei 
asemenea organizații interna
ționale.

Toți acești factori și nu
meroși alți factori ai vieții in
ternaționale arată că acum este 
necesară o reapreciere a valo
rilor, o nouă concepție în so
luționarea celor mai importan
te probleme mondiale.

La crearea O.N.U., precum
pănea cuvintul țărilor capita
liste. Dar fondatorii O.N.U. au 
judecat just considerînd că 
Organizația Națiunilor Unite 
să poate achita de sarcinile ce 
îi revin numai dacă majorita
tea și această majoritate o 
alcătuiau țările capitaliste, 
puterile coloniale, nu va abu
za de situația sa împotriva 
minorității.

Tabloul politic al lumii în 
momentul celei de-a XV-a se
siuni, a spus N. S. Hrușciov. 
se deosebește foarte mult de 
cel existent la crearea Orga
nizației Națiunilor Unite.

Relevînd schimbările esen
țiale care s au produs în situa
ția fostelor mari puteri colo
niale imperialiste, în special a 
Angliei și Franței, N. S. Hruș
ciov a spus : „Pentru ce India

★

tîlnit șefi de state, șefi de gu
verne șî oameni de stat de 
seamă din peste 30 de țări.

Au fost prezentate examină
rii acestei sesiuni multe pro
bleme internaționale dintre 
cele mai importante.

Participarea la lucrările se
siunii a delegațiilor din țările 
socialiste în frunte cu condu
cătorii acestor țări, precum și 
participarea șefilor de stat și 
șefilor de guvern ai multor 
altor țări membre ale Organi
zației Națiunilor Unite a dat 
rezultate importante.

In vasta sală a Adunării 
Generale au fo6t primite cu o 
atenție și un inheres imens cu- 
vin țările multor oameni de 
stat ai contemporaneității. O 
profundă impresie au făcut 
cuvintările rostite de conducă
torii delegațiilor țărilor lagă
rului socialist : tovarășul An
tonin Novotny, președmtele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășul Wladyslaw 
Gomulka, conducătorul dele
gației poloneze, tovarășul 

și Indonezia stat puse ta Orga
nizația Națiunilor Unite în 
alte condiții decit Anglia și 
Franța și nu sînt, de pildă, 
membri permanenți a: Consi
liului de Securitate Șeful 
guvernului sovietic a spus de 
asemenea că Statele Unite ale 
Americii au pierdut forța de a- 
tracție pe care o aveau în tre
cut. Dimpotrivă, actualmente 
acționează forțe care îndepăr
tează țările de Statele Unite.

Astăzi, Statele Unite const:- 
tuie un stat reacționar in care 
domină capitelul mooopoLsu 
un stat care duce o pcliucâ 
imperialiste, este lega: ce co
lonialiști și este liderul lor.

Războaie, foamete, ruine — 
toate aceste lucruri Statele 
Unite nu le-au cunoscut A- 
cum. pentru SUA oceanele 
nu mai constituie o redute na
turală inexpugnabilă. Statele 
Unite își pierd și situația eco
nomică excepțxxială.

N. S. Hrușciov a subliniat 
absurditatea politicii capitalu
lui imperialist și in special a 
S.UA, care nu recunosc Chi
na populară. Poporul chinez, 
— a arătat N. S. Hrușcov — 
a obținut, sub ccrxtucerea 
Partidului Comun st Chinez o 
victorie măreață ta tapca eroi
că pentru eliberarea a? După 
ce China a deveni: populară, 
cu adevărat chineză, iar f- 
veraul ei oglindește cu adevă
rat voința și aspu-atri© po
porului, țările cap; talului mo
nopolist, imperialist. eu o re
cunosc. Imperialiștii du recu
nosc China chineză, ci recu
nosc în loc de China. Tai vanul 
ocupat de americani. China 
populară nici nu este admisă 
în Organizația Națiunilor Uni
te și nu-și ocupă locul legic m.

De ce se ta timpii acest lu
cru ? A dispărut oare China ? 
Nu. China este L China existe! 
O fi devenit eumva mai mi
că ? Nu, China a devenit cu 
adevărat un stat mare, puter
nic, atit sub aspect economic 
cît și sub aspect politic. China 
nu este recunoscută pentru că 
China a devenit o țară socia- 
1-stă. Frica generate de apari
ția Chinei socialiste le-a luat 
mințile imperialiștilor și ei au 
început să nege existența Chi
nei chineze.

Ce i drept în ultimul timp 
chiar și numeroși oameni de 
stat burghezi văd ei singuri 
absurditatea politicii S.U.A. 
față de China și o condamnă. 
Din an în an Statelor Unite 
ale Americii le vine tot mai 
greu să susțină politica de ne- 
recunoaștere a Chinei popu
lare. la fiecare sesiune a Adu
nării Generale se cirpește o 
majoritate mecanică, este de
mascată politica majorității 
mecanice în prob’ema Chinei. 
Dacă oamenii de stat din 
S.U.A. nu vor proceda rezona
bil, într-un viitor apropiat ei 
vor trebui să înghită cea mai 
amară pilulă pentru politica 
lor față de China populară.

China populară. India, Indo
nezia, Japonia, Birmania și 
alte state din Asia joacă un 
rol tot mai mare în viața in
ternațională, în politica mon
dială.

Schimbări uriașe au avut 
loc în ultimii ani și în Africa. 
Acum pe acest continent au a- 
părut 26 de state independen
te cu o populație de peste 
180.000.000 de oameni.

Statele Imperialiste care fac 
parte din blocurile militare 
ale puterilor occidentale vor

X. Vinogradov a spus că chemarea guvernului sovietic la dezar
mare generală fi totală fi la coexistența pașnică nu dovedește slă
biciunea UJI.S.S. așa cum încearcă să afirme apărătorii „războiului 
rece*' ci demonstrează forța, puterea invincibilă a Uniunii Sovietice 
și a întregului lagăr socialist.

Muncitorul Aleksei Nazarov, colhoznica Valentina Jigaeva fi stu
denta Tatiana Zelențova care au luat cuvintul la miting au arătat 
că poporul sovietic aprobi intrutotul activitatea delegației U.RS.S. 
fi a conducătorului ei N. S. L rușciov la sesiunea Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

In cadrul mitingului a luat cuvintul N. S. H rușciov.
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov a durat peste 2 ore. Ea a fost 

ascultată cu o uriașă atenție și a fost in repetate rinduri aplau
dată furtunos.

Participanții la miting au adoptat o rezoluție în care au aprobat 
In unanimitate activitatea delegației sovietice la cea de a XV-a se
siune a Adunării Generale a QJI.U. și a conducătorului ei, A. 5. 
Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri ol U.RS.S,

★ ★

Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației romine, 
tovarășul Janos Kadar, condu
cătorul delegației ungare, to
varășul Todor Jîvkov, cor du
cătorul delegației bulgaie, to
varășul Mehmet Shehu, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Albaniei. La sesiune au 
luat cuvintul conducătorii 
delegațiilor R. S. S. Ucrainene, 
tovarășul N. V. Podgornii, și 
R. S. S. Bieloruse, tovarășul 
K. T. Mazurov.

„Cuvin țările conducătorilor 
delegațiilor țărilor socialiste au 
răsunat ca glasul lumii noi, 
drepte, care aduce popoarelor 
fericirea și prosperitatea. Tot
odată declarațiile lor au ră
sunat ca o aspră condamnare 
a imperialismului, colonialis
mului, care se cramponează ce 
toc ce și-a trăit traiul și de tot 
ce este condamnat de istorie, 
care pune In primejdie pacea 
și securitatea popoarelor-, a 
spus N. S. Hrușe.cv.

Șeful guvernului sovietic a 
apreciat cuvintările lui Kwame 
N'krumab.. Sekj Ture, Sukarno, 
Jawaharlal Nehru, Gamal 
Abdel Nasser. Sianuk și ale 
altor reprezentanți ai unor 

să se sprijine pe forța militară 
pentru a și consolida situația 
dominante in Organizația Na
țiunilor Unite. Dar. a subliniat 
N. S. Hrușciov. puterile impe
rialiste și-au pierdut din pur.ct 
ce vedere militar superiorila- 
tatea d j trecut, deși cercurile 
lor conducătoare mai au iluzia 
că continuă să-și mențină a- 
ceestă superioritate.

N. S. Hrușciov a subliniat 
eă structura O-N U. s-a înve
chii. nu mai corespunde deloc 
actualei perioade. A devenit 
necesară modificarea structurii 
ON U. in conformitate cu 
nani raport de forțe dintre 
principalele trei grupuri de 
state de pe arena inieraatie- 
nală - statele socialiste, im
perialiste și neutre.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică nu vrea să 
aibă nici un fel de privilegii 
in O.N.U El a amintit de ase
menea că fără țările socialiste, 
care reprezinte o treime din 
populația globului, dispuntad 
ce -imitate din întreaga pa
tere a lumii, _nu pot existe 
Națiunile Unite*.

Considerăm, a continuat 
N. S. Hrușc.<v că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie per- 
f ecikxnate ca un insu-umens ia- 
teraaționaL creat pentru 
intimpinarea unui nou războî 
mondial In acest scop este ne
cesară in per mul riad reveni
rea la recuDcașterea principiu
lui potrivit căru-a toate statele 
ș. tadeooet. ace ea de care de
pinde daci va fi sau eu un 
doc rixbr. mcodial trebuie să 
Se bucure de condiții egale

In prezent nu se poate ca, 
inci-ztad ta lista statelor mari 
Franța F Anglia, să nu fie in* 
cl-use r. India și Indonezia, 
r.«naivorbind d« restabilirea 
orepturi-cr Chinei populare.

Puterile imperialiste încal
că principiul de cea mai 
mare importanță al unani
mității ta Consiliul de Secu- 
ritate. adoptat pentru a se 
asigura pacea. Ele eludează a- 
cest principiu și vor să solu
ționeze cele mai importante 
probleme ta cadrul Adunării 
Generale, cu ajutorul majori
tății mecanice sau al unei ma
jorități de două treimi din vo
turi, sperind că mașina de vot 
le va scoate la liman. Aceasta 
nu este însă o ieșire din situa
ție. Ele nu fac decit să des
chidă supapa prin care poate 
6ă-și facă loc un conflict de 
natură să ducă omenirea la o 
catastrofă militară mondială. 
Reprezentarea celor cinci mari 
puteri in Consiliul de Secu
ritate ca membri permanenți 
este vădit insuficientă.

N. S. Hrușciov a arătat că 
structura O.N.U. trebuie mo
dificate iar organele ei exe
cutive trebuie puse in concor
danță cu imperativele vieții, 
cu principiul reprezentării pe 
bază de egalitate a tuturor ce
lor trri grupuri de state. Alt
fel nu vor exista națiuni unite 
d, mai carind, națiuni dezbi
nate.

N. S. Hrușciov a subliniat 
de asemenea necesitatea modi
ficării structurii organelor exe
cutive ale O.N.U, Un singur 
om, fie el și cu stea în frunte, 
nu poate exprima în mod o- 
biectiv In același timp intere
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state independente drept o 
contribuție importantă la 
lupta pentru pace, pentru li
chidarea sistemului ccionial 
urit de popoare.

O puternică impresie a pro
dus strălucita cuvintare a pri
mului ministru al Ci bei. Fi
del Castro, eroicul fiu al po
porului cuban, a declarat 
N. S. Hrușciov.

Călătoria noastră, a spus 
Hrușciov, a fost utilă și pen
tru că ea a prilejuit multe 
intilniri, schimburi de păreri 
asupra unei serii întrebi de 
probleme internaționale de 
importanță vitală eu oameni 
de stat din diferite țări. Toa
te acestea contribuie la reali- 
zarea unei mai bune Înțelegeri 
reciproce și la statornicirea 
unor legături mal strinse intre 
state .

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că la ON U hi anii 
Îndelungați ai existenței aces
teia s-au strins „multe lucruri 
care necesită o revizuire hotă
rî te și o adaptare la actualul 
raport de forțe din hime-.

sele a trei grupuri de sțatb. 
Actualul secretar general al 
O.N.U. Hammarsk.oel-d. es.e 
candidatul Statelor Unite. El 
este suedez ce orig.nâ. dar 
prin concepție sale politic?, el 
este un reprezentant al cap.te
lului monopolist a! S UA. pe 
care îl s’ujește. Să nu se sa* 
pere suedezii pentru asta, a 
spus N. S. Hrușciov. Avem și 
noi un Hammarskjoe’.d ai nes* 
tru in S-UA. — Kerenskî El 
este rus de origină, dar slu
jește capitalul imperials: ame
rican

Dacă ta Organizația Națiu- 
nilor Unite, in Consiliu! * de 
Securitate, ta Adunarea Gene
rală și ta organul executiv se 
va duce o politică unilaterală 
ș. nu se va ține seama de inte
resele tuturor celor trei gru
puri ce state. Organizația Na- 
țiunixsr Unite se va sinucide, 
hotertaile ei nu vor fi respec
tate de toate statele. In cazul 
respect-v. nici un grup de sta
te nu pcate cbliga alte state 
sâ încep, .aea^că botărinle 
luate. Această siuiație poate 
sâ impmgă Ja extrem încorda
rea tatemaț-octelă, ceea ce ar 
face ca chiar și o seta te: e în- 
timpiăteare să ducă la izbucni
rea incendiului unui război 
mondial.

Du pi cel de-al doilea război 
moadtel a rămas nerezolvată 
problema germană. De ce nu 
este reprezentat pcporul ger
man ta O N U. ? Pentru că nu 
existe un tratat de pace cu 
Germania. încheierea tratatu
lui de pace este tărăgănată în 
rood amifical de statele im
perialiste. Această problemă 
trebaie rezolvată, trebuie con
sfințite condițiile și schimbă
rile survenite după război, 
pentru ca poporul german să 
fie reprezentat cu drepturi e- 
gale In Organizația Națiunilor 
Unite.

Pentru destinderea Încordă
rii internaționale are o mare 
însemnătate încheierea trata
tului de pace cu Germania. 
Menținerea stării de război cu 
Germania nu duce la nimic 
altceva decit la otrăvirea at
mosferei pentru că toate Pro
blemele care urmează să fie 
rezolvate eu prilejul semnării 
tratatului de pace au și obți
nut o recunoaștere de facto.

Este evident că aceste pro
bleme trebuie rezolvate așa 
cum se prezintă ele acum, că 
trebuie consfințită doar starea 
de lucruri existentă : existen
ța celor două state germane, 
imuabilitatea frontierelor sta
bilite după cel de-al doilea 
război mondial.

Nici un om politic care ju
decă sănătos nu presupune că 
R. D. Germană va face conce
sii sau va renunța la cuceriri
le socialismului și nici nu cre
de că astăzi Germania occi
dentală va renunța la siste
mul său politic și social. De 
aceea trebuie să se recunoască 
de facto ceea ce s-a creat și 
să se consemneze acest lucru 
în tratatul corespunzător.

Cercurile agresive care se 
încâpățînează să mențină un 
focar de război, încearcă să 
folosească problema germană 
pentru promovarea politicii 

„de pe poziții de forță*. Dar 
a ți încerca puterile într-o ast
fel de problemă este pe
riculos — a subliniat N. S. 
Hrușciov.

El a declarat că problema 
germană trebuie rezolvată și 
a adăugat: După cît se ve

Uniunea Sovietică a decla
rat în repetate rinduri că pro
blema dezarmării este cheia 
tuturor problemelor interna
ționale vitale ale contempo
raneității.

Acum, cînd știința a desco
perit mijloace de distrugere 
de o putere fără precedent, 
orice nou război mondial ar 
aduce omenirii infinite neno
rociri și suferințe. Sîntem 
convinși că in cazul unui nou 
război omenirea nu va pieri, că 
ea nu va face decît să se scu
ture definitiv și hotarît de pu
treda orînduire capitalistă, 
care generează războaie. Dar 
se pune întrebarea : este oare 
necesară victoria noului cu un 
preț atit de îngrozitor ? Tre
buie oare să se plătească cu 
61ngele a sute și sute de mi
lioane de oameni consolidarea 
noii orînduiri pe ruinele tre
cutului ? Nu există oare altă 
cale ?

Toți oamenii rezonabili în
țeleg necesitatea creării unor 
condiții care să excludă putin
ța declanșării războaielor 
duse de dragul îmbogățirii 
unor țări pe seama altora. 
Marxist leniniștii văd această 
posibilitate.

In condițiile dominației ex
clusive a imperialismului, 
menținerea păcii ar fi fost 
imposibilă. Dar odată cu apa
riția noului sistem social, so
cialismul, care vine în locul 
capitalismului, situația s-a 
schimbat. Orînduirea socialistă 
este o orînduire mai progre
sată, ea stabilește noi legi în 
relațiile dintre oameni, noi 
legi în relațiile dintre state.

După victoria clasei munci
toare si a țărănimii muncitoa
re in nici o țară nu vor mai 
exista nici motive sociale, nici 
motive naționale, nici alte mo- 
t.ve pentru izbucnirea răz
boaielor.

Acest lucru a fost arătat 
de mult, și a fost dovedit in 
nxxi științific de întemeietorii 
marxism leninismului. Lichi
darea sistemului capitalist este 
problema fundamenta’ă a dez
voltării societar— Numai a- 
venrurieru pot crede insă că 
schimbarea orindulrii sociale 
fe poate obține pe calea dez
lănțuirii unor războaie intre 
state. Revoluțiile sociale nu se 
exportă. Ele nu pot fi trans
portate nici cu baionetele, nici 
cu rachetele.

Trebuie să se tină seama de 
realitatea concretă, de lume 
așa cum se prezintă ea. Lu
mea actuală este reprezentată 
de țările socialismului, țările 
capitalismului, care fac parte 
din blocurile militare ale 
S-UA., și țări care nu fac

Libertate și independență popoarelor coloniale!
Uniunea Sovietică a pus în 

modul cel mai categoric la a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema li
chidării totale |i imediate a 
colonialismului — această des- 
gustătoare moștenire a barba
riei și sălbăticiei veacurilor 
trecute. Fidelă politicii de 
sprijinire a luptei pentru in
dependență națională a po
poarelor oprimate, Uniunea 
Sovietică a chemat Organiza
ția Națiunilor Unite să-și ri
dic© glasul în apărarea cauzei 
drepte a eliberării coloniilor.

Recunoașterea importanței 
Pe care o prezintă probi «na 
lichidării colonialismului pusă 
de Uniunea Sovietică — a de
clarat N. S. Urușciov — con
stituie o mare satisfacție mo
rală pentru Uniunea Sovieti
că, constituie o mare victorie 
a forțelor care luptă Împotri
va colonialismului.

N. S. Hrușciov a e^pus apoi 
modul cum s-au desfășurat 
discuțiile din Adunarea Ge
nerală în această problemă, 
amintind că în timp ce aproa
pe toți vorbitorii s-au pro
nunțat în favoarea propune
rilor sovietice, reprezentantul 
Statelor Unite și-a îngăduit 
atacuri calomnioase împotri
va țărilor socialiste. Aceasta 
— a spus N. S. Hrușciov — 
a determinat un pretest ve
hement din partea reprezen
tanților acestor state. La tri
bună s-a urcat reprezentantul 
Romîniei. tovarășul Mezin- 
cescu și a administrat ameri
canului admonestarea cuve
nită.

Recunosc — a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov — că 
înainte de plecarea la New 
York, cînd în guvernul nostru 
au fost discutate problemele 
sesiunii Adunării Generale, 
am admis posibilitatea ca 
Statele Unite să voteze îm
preună cu Uniunea Sovietică 
pentru discutarea acestei pro
bleme în plenara Adunării 
Generale și ar fi naivi cei 
care ar considera votul puteri
lor imperialiste ca fiind de 
bună credință. Se poate spu
ne că votul unanim a fost 
smuls colonialiștilor sub pre

de, ea trebuie rezolvată In a- 
nul 1961.

Este necesar să învingă ju
decata sănătoasă! Trebuie 
semnat tratatul de pace și a- 
tunci in Europa se va respira 
cu totul altfel. Noi am propus 
ca, după alegerile prezidenția

Dezarmarea generală și totală — calea 
spre o pace trainică

parte din nici un fel de 
blocuri militare și care duc o 
politică neutră.

Prin urmare trebuie găsite 
soluții ale principalelor pro
bleme internaționale care să 
țină seama de condițiile crea
te. de existenta simultană in 
lume a unor sisteme sociale 
opuse pentru ca și în această 
situație să se creeze condiții 
care să excludă posibilitatea 
unui nou război mondial.

Am comite o crimă împotri
va generațiilor actuale și a ge
nerațiilor viitoare dacă ne-am 
împăca cu o soartă atit de 
puțin de invidiat și nu am 
încerca să preîntîmpinăm pe
ricolul războiului mondial.

Ar fi naiv să se creadă că 
țările capitaliste ar accepta 
dezarmarea dacă ar fi mai pu
ternice decît socialismul. In 
prezent situația este de ase
menea natură incit in orice 
caz sistemul mondial al socia
lismului nu este mai slab de
cît țările grupate de Statele 
Unite în blocuri militare agre
sive ca N.A T.O., S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. în prezent țările 
socialiste dispun de mijloace 
fără precedent de înrîurire a 
țărilor capitaliste sau dacă 
vreți, chiar de constrîngere a 
lor în vederea unui acord de 
dezarmare.

Războiul mondial va putea 
fi preîntîmpinat, dacă toate 
popoarele vor lupta perseve
rent pentru pace, pentru de
zarmarea generală și totală, 
pentru distrugerea mijloacelor 
de ducere a războiului sub cel 
mai riguros control internațio
nal.

Noi sîntem împotriva fata
lismului, împotriva pasivității 
în probleme e războiului și 
păcii. Nu trebuie să diminuăm, 
și cu atît mai mult să supra- 
apreciem posibilitățile acelor 
forțe imperialiste care sînt 
pentru pregătirea unui război.

Atît timp cît există state 
imperialiste, atît timp cît în 
ele domină capitalul monopo
list cu tendința ce îi este pro
prie spre agresiune, spre răz
boaie imperialiste, va exista și 
primejdia unui nou război. 
Dar tocmai acestei forțe noi 
putem și trebuie să-i opunem 
o forță și mai mare — hotărî- 
rea popoarelor de a preîntâm
pina războiul, dorința Jor.de a 
curma cu hotărîre orice agre
siune imperialistă.

N. S. Hrușciov a apreciat ca 
un fenomen vremelnic faptul 
pă statele imperialiste încearcă 
să folosească în scopurile lor 
orientarea neutră a unei serii 
de țări, și că uneori țările 
neutre le țin isonul.

In problemele războiului șl

siunea unei majorități covîrși- 
toare.

Reprezentanții statelor im
perialiste au hotărît să-și dea 
votul pentru discutarea a- 
cestei probleme în ședințele 
plenare, dar aceasta nu este 
încă o soluție de fond. în 
ceea ce privește fondul, nu a 
existat, nu există și nu va 
exista unitate cu colonialiștii 
în această problemă.

Imperialiștii încearcă să 
înnobileze politica colonia
listă, ei nu se dau în lături 
nici chiar să vorbească despre 
acordarea de ajutor țărilor 
care s-au eliberat de sub ju
gul colonial. în această ordi
ne de idei, N. S. Hrușciov s-a 
referit la declarația lui Ei
senhower că Statele Unite 
sînt gata să acorde 100 mili
oane dolari pentru ajutorarea 
țărilor din Africa care au do- 
bîndit independența.

Dacă această sumă se îm
parte la numărul total al 
populației țărilor Africii, care 
au dobîndit independența, re
zultă cite 55 de cenți de om. 
Cu acești bani nu poți face 
prea multe, în America nu 
poți cumpăra cu ei nici două 
pachete de țigări.

Noi ne pronunțăm pentru 
lichidarea totală și imediată 
a rușinosului sistem colonial, 
pentru condamnarea colonia
lismului în trecut și în pre
zent. pentru ca pe viitor rin
duielile coloniale să nu mai 
poată apare nicăieri sub nici 
o formă.

Războaiele au caracter diferit 
— a arătat N.S. Hrușciov. Sin- 
tem împotriva războaielor im
perialiste de jaf, ca acela pe 
care imperialiștii francezi îl 
duc acum în Algeria. Dar ad
mitem și sprijinim războaiele 
drepte ale popoarelor pentru 
eliberarea lor. întrucît colo
nialiștii nu pleacă singuri din 
colonii, popoarele țărilor înro
bite se ridică la luptă pentru 
a alunga pe colonialiști din
colo de hotarele țărilor lor. 
Ele nu ezită, dacă este 
nevoie, să-și cucerească liber
tatea și independența cu arma 
în mînă. Astfel luptă acum 
patrioții algerieni și noi le 
urăm succes. 

le din S.U.A. să se convoace 
o întîlnire la nivel înalt pen
tru a se întreprinde noi efor
turi în scopul soluționării pro
blemelor litigioase pentru a 
se ajunge la un acord asupra 
încheierii tratatului de pace 
cu cele două state germane și 

păcii nu poate exista neutra
litate. In fața popoarelor țări
lor neutre stă o alternativa 
iâtorică. Putem să nu ne în
doim că ele vor alege calea 
păcii și libertății, și nu calea 
războiului și a unei noi înro
biri. Aceasiă alegere va spori 
nemăsurat forțele care apără 
pacea.

în urma creșterii socialis
mului și a forțelor păcii, ra
portul de forțe pe arena in
ternațională nu este în favoa
rea imperialismului. în pre
zent ar fi greșit să se foloseas
că șablonul parlamentar, sim
pla aritmetică pentru a se face 
o delimitare și a se stabili ra
portul dintre forțele socialis
mului și păcii și forțele impe
rialismului.

Astăzi forțele care apără 
pacea nu sint mai slabe ci sint 
mai puternice decît forțele 
care sînt pentru război. Uniu
nea Sovietică nu cerșește 
coexistența pașnică, ci propu
ne o politică de coexistență 
pașnică pe baza aprecierii lu
cide a raportului de forțe exis
tent in lume în momentul de 
față.

Toate popoarele vor ajunge 
la socialism, la comunism. A- 
ceasta este legea dezvoltării 
societății. Unii pot spune că 
dacă forțele noastre nu sînt 
mai mici, și chiar mai mari 
decît ale adversarilor noștri, 
de ce să nu se rezolve liti
giul prin război ? De ce să nu 
se grăbească dezvoltarea isto
riei ? Dar istoria nu este un 
cal. ea nu poate fi minată cu 
biciul.

Dacă am admite că un 
război între țările socialiste și 
capitaliste pentru rezolvarea 
problemelor interne, politice 
și sociale este un lucru firesc, 
aceasta nu ar fi decît în avan
tajul dușmanilor socialismului.

Pentru răspîndirea lor în 
mase ideile socialismului nu 
au nevoie de violență, acesta 
este un adevăr Pe care îl știu 
și școlarii dar pe care se stră
duiesc de fiecare dată să-l de
natureze adversarii noștri — 
dușmanii comunismului.

Uniunea Sovietică este im- 
po.rlva tărăgănelilor in pro
blema dezarmării și nu va 
consimți ca popoarele să fie 
înșelate prin interminabile 
tratative. Propunerile noastre 
sînt pe deplin realiste, a spus 
N. S. Hrușciov. Să prezinte 
și puterile occidentale propu
nerile lor. Ne vom așeza la 
masă și vom discuta punct cu 
punct, concret ce este accep
tabil și ce este inacceptabil. în 
lupta pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării și distruge
rii armamentului orice popor 
— mare sau mic — orice stat

Vorbind despre poziția Uni
unii Sovietice în problema 
algeriană, N. S. Hrușciov a 
declarat din nou că Uniunea 
Sovietică recunoaște de facto 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria. Acest guvern a 
dobîndit recunoașterea între
gii lumi inclusiv a Franței.

Noi am fost Întotdeauna 
pentru autodeterminarea tu
turor popoarelor, pentru ca 
fiecare popor să hotărască 
singur structura socială și 
politică a statului său. Acest 
lucru se referă în întregime 
și pe deplin la Algeria.

Dacă colonialiștii francezi 
nu vor renunța nici pe viitor 
la încercările lor de a păstra 
cu forța Algeria ca colonie, ei 
o vor pierde printr.o înfrîn- 
gere militară care este inevi
tabilă.

Curînd după ce generalul de 
Gaulle a ajuns la putere în 
urma putch-ului militar, el a 
declarat că Franța recunoaște 
dreptul Algeriei la auto
determinare. După aceea însă, 
sub presiunea forțelor colo
nialiste, ultrareacționare, el a 
revenit asupra acestei decla
rații și a început să vorbească 
despre dreptul la autodetermi
nare, dar la o „autodetermi- 
nare“ în care să fie stabilit 
dinainte că Algeria trebuie să 
continuie să facă parte din 
Franța.

Șeful guvernului U.R.S.S. 
a subliniat că nu poate fi 
ștearsă rușinea cu care s-a 
acoperit O.N.U. ca urmare a 
politicii duse în Congo de se
cretariatul O.N.U. sub condu
cerea lui Hammarskjoeld. El 
și-a exprimat convingerea că 
politica colonialiștilor în Con
go va suferi un eșec. Va veni 
vremea cînd Republica Con
ga va sta ferm pe picioare și 
își va asigura în mod trainic 
independența. Statele socia
liste. toate popoarele iubitoa
re de libertate sînt de partea 
popoarelor coloniale care 
luptă, de partea Congoului 
luptător.

★
Situația internațională a 

spus N. S. Hrușciov, continuă 
să rămînă încordată. Cercu- 

pentru a se soluționa pe a* 
ceastă bază problema Beni
nului occidental ca oraș liber.

Aceasta este poziția pe care 
ne situăm. Dacă ni se va im
pune însă o altă politică răs
punderea va reveni puterilor 
imperialiste occidentale.

— puternic sau slab — tre
buie să dea dovadă acum de 
același interes și de aceeași 
tenacitate pe care le mani
festă și în lupta pentru li
bertatea și independența lor. 
în prezent raportul de forte 
ne permite să punem proble
ma dezarmării și să tindem 
spre rezolvarea ei practică.

Guvernul sovietic este de 
acord cu declarația făcută de 
Harold Macmillan la Congre
sul partidului conservator. în 
cadrul căruia el s-a pronun
țat pentru tratative cu privire 
la problemele litigioase în 
scopul slăbirii încordării. Po
litica de coexistență pașnică 
nu este un subterfugiu tactic 
ci lima generală a Uniunii 
Sovietice în problemele exter
ne. Aceasta a fost și va 
continua să fie poziția noastră.

N. S. Hrușciov a declarat 
că dacă toate cele spuse de 
Macmillan urmăresc soluțio
narea problemei dezarmării 
trebuie, în sfîrșit, să s^f$a- 
că la fapte și să nu se 
la infinit rezolvarea acestei 
probleme dintre cele mai 
acute.

Noile propuneri ale puteri
lor occidentale prezentate 
s*pre examinare Adunării a- 
rată că aceste puteri încă nu 
sînt dispuse să abordeze în 
mod serios rezolvarea proble
melor dezarmării, că ele con- 
t;nuă să folosească tratative^ 
da dezarmare chiar și în 
cursul actualei sesiuni, pentru 
a camufla politica cursei înar
mărilor. De fapt, propunerea 
cu privire la principiile dezar
mării este o propunere care 
prevede controlul asupra 
înarmării cerut de președin
tele Eisenhower în Adunarea 
Generală, iar nu dezarmarea 
contro’ată asupra căreia in
sistă de mulți ani Uniunea 
Sovietică. Aceste propuneri 
a’e puterilor occidentale sînt 
de rău augur pentru viitor.

N. S. Hrușciov a propus ca 
participarea șefilor de state 
sau de guverne să intre în 
practica activității Adunării 
Generale.

El a relevat totodată că 
dacă șefii de state sau de 
guverne, ce urmează să parti
cipe la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale care e?'.e 
necesar să fie convocată in 
martie—aprilie 1961, vor ajun
ge la o rezolvare principială a 
problemei dezarmării genera
le și complete, după aceasta 
vor fi necesare, după cum se 
pare, lucrări suplimentare In
tr-un cadru mai îngust. Șefii 
de state sau de guverne ar 
putea indica în ce direcție sa 
se desfășoare lucrările Comi
tetului celor 15 state.

rile agresive din Statele U- 
nite ale Americii nu au re
nunțat la acțiunile lor agre
sive, la zborurile provocatoare 
ale avioanelor deasupra teri
toriilor străine și în primul 
rînd deasupra Uniunii Sovie^ 
tice.

In legătură cu Informațiile 
presei că Pentagonul a hotă
rît să trimită submarine înar
mate cu rachete și arme nu
cleare în apropierea țărmuri
lor Uniunii Sovietice, șeful 
guvernului sovietic a avertizat 
Pa generalii și amiralii ame
ricani că Uniunea Sovietică 
posedă și ea submarine ato
mice înarmate cu rachete.

In ultima vreme, rela
țiile dintre Uniunea Sovie
tică și S.U.A. s-au înrăutățit 
și acest lucru s-a întâmplat 
nu din vina noastră.

Sîntem convinși că va veni 
timpul cînd relațiile dintre 
statele noastre, dintre po
poarele noastre, dintre gu
vernele noastre se vor îmbu
nătăți. Dar pentru a apropia 
acest timp și pentru a face ca 
Pentagonului, cercurilor agre-^- 
sive americane să le piarâj 
cheful să se ocupe cu provo^ 
cări împotriva Uniunii Sovie
tice, este necesar ca economia 
noastră să se dezvolte în 
ritm rapid, ca știința noastră 
să se afle la nivelul cuvenit 
și ca armata noastră să aibă 
cel mai modem armament.

Este necesar să facem tot 
ce ne stă în putință pentru a 
spori necontenit productivita
tea muncii, a asigura dezvol
tarea economiei, științei și 
culturii, a ridica nivelul de 
trai al poporului, pentru ca în 
întrecerea pașnică cu capita
lismul să fie demonstrate în 
practică mărețele avantaje ale 
socialismului, măreața forță a 
învățăturii marxist-leniniste.

Credincioși învățăturii atot
biruitoare a marxism-leninis- 
mului, mergem cu curaj îna
inte și nu există forță în lume 
care să oprească această miș
care a popoarelor spre țelul 
luminos.
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