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Laminate peste
Prin 

mai bună 
lății de 
agregatelor, lamina
torii din întreprin
derile siderurgice 
din regiunea Timi
șoara obțin noi suc
cese în sporirea 
producției. La Com
binatul metalurgic 
Reșița, de pildă, un
de inițiativa prim- 
laminatorului An- 
draș Lepa Ion de a 
realiza în fiecare 
săptămînă o pro
ducție sporită și rit
mică pe baza creș
terii indicilor de u- 
tilizare a agregate-

folosirea 
a ca păci - 

lucru a

lor a fost extinsă și 
la celelalte linii de 
laminare, în prime
le 10 zile ale aces
tei luni laminatorii 
au dat cu aproape 
1.000 tone laminate 
maț mult decît pre
vedea planul. însu- 
șindu-și această va
loroasă inițiativă și 
laminatorii de la 
Uzinele „Oțelul Ro
șu" și-au depășit 
sarcina de plan în 
perioada de la 1—12 
septembrie cu 500 
tone de laminate fi
nite.

însemnate canti
tăți de laminate au

Calitatea lucrului este 
din principalele 
ale brigăzii „Al 
greș al P.M.R." 
ne le „Metrom"

una 
preocupări 

Ill-lea Con
de la Uzi- 
din Orașul

Stalin. De aceea tinerii 
ghin Ion și Gril losif, 
preună cu responsabilul 
găzii, Dime Alexandru,
cută întotdeauna despre 
modelele unor noi piese la 

care lucrează.

Bo- 
im- 
bri- 
dis-
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Cartea la sate
Mai multe crticole în ziare 

despre cartea la sate în 
care s-ar oglindi activi

tatea cu cartea, desfășurată de 
tineret în mijlocul tineretului, 
ar constitui nu numai un bilanț 
jegu'at, ci și un imbold serios 
pentru mulți dintre entuziaștii 
cititului la sote.

Problema difuzării cărții la 
sate este una din marile pro
bleme ale culturii noastre noi, 
socialiste. Lichidarea analfabe
tismului nu o fost un scop in 
sine. Ea este urmată de o 
ridicare sensibilă a nivelului 
cultural al maselor ; și cititul 
este unul din mijloace.e cele 
mai sigure și mai eficiente.

După o statistică din 1938, 
existau in țară la acea dată 
2.000 de biblioteci cu 565.328 
volume. Revenea o carte la a- 
proape 22 locuitori. Astăzi avem 
la sate peste 8.500 biblioteci 
d:n care aproape 1.500 sînt bi
blioteci comunale cu bibliotecar 
salariat. Fondul total de cărți 
din aceste biblioteci depășește 
cifra de 13.500.000 de exem
plare.; Numărul cititorilor și al 
cărțjlor citite este și el în per
manentă creștere. In 1959 s-au 
înregistrat la sate 2.497.000 ci
titori cu peste 12 milioane cărți 
citite. In 1938 s-au înregistrat 
70.140 cititori. Compcrații'e nu 
mai necesită nici un fel de co
mentariu.

Din datele pe care le pose
dăm rezultă că in prima jumă
tate a anului curent numărul 
cititorilor și al cărților citite in 
bibliotecile de la sate a cres
cut cu peste 50 la sută fața de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Sînt semne îmbucurătoare. 
Sînt lucruri care merită să fie 
nu' numai semnalate, ci și încu
rajate iar cei care lucrează pe 
ac®st tărîm, felicitați.

Fără îndoială, creșterea nu
mărului de cititori este unul din 
elementele caracteristice îmbu- 
curăwre înregistrate în munca 
cu ccrtea la sate. Desigur pri
ma fază este aceea în care ci
titorul se apropie de carte. La 
început timid, cu sfială și une
ori și cu neîncredere. Bibliote
carii trebuie să-l ajute să de
pășească aceste greutăți. Mun
ca va continua încununată de 
bucurii. Bibliotecari și cititori

Constantin Prisnea
adjunct al ministrului Invă- 

țămîntului și Culturii

a- 
cînd 

să 
îu-

își vor împărți satisfacțiile.
Dar momentul hotărîtor in 

ceasta muncă este acela 
cititorul bibliotecii începe 
îndrăgească cartea. S-o
becscă. Să dorească s-o aibă. 
Să-și făurească o bibliotecă 
personală. Aici începe o altă 
etapă.

Desigur lucrurile nu 
rezultat al procesului 
de îndrăgire a cărții 
pasiune bibliofila. El 
fi obținut decît în urma 
munci organizate, entuziaste și 
susținute zi de zi.

E vorba de munca de difu
zare a cărții.

Și dacă difuzarea cărții în 
mediul urban a înregistrat în 
ultimii ani rezultate în general 
satisfăcătoare, difuzarea cărții 
în mediul rural a rămas cu mult 
în urma necesităților satului, 
aflat în plină dezvoltare socia
listă.

Nu-i mai puțin adevărat că 
în cursul anului 1959 au fost 
întreprinse cîteva acțiuni inte
resante care dovedesc marile 
posibilități care există în acest 
domeniu. Difuzorii voluntari, re
crutați îndeosebi din rindul ca
drelor didactice, librăria repu
blicană și secțiile regionaie 
„Cartea prin poștă" au difuzat 
efectiv cărți la sate in valoare 
de 7.000.000 lei. Realizările din 
semestrul I al anului 1960 însu
mează o cifră de peste 4 mi
lioane lei.

vor fi un 
spontan 

pînâ la 
nu poate 

unei

Cu sprijinul comitetului regio
nal P.M.R., Centrul regional de 
librării București a organizat în 
primul trimestru al acestui an 
o „Lună a cărții**» cit și diverse 
acțiuni, cum ar fi creșterea nu
mărului difuzorilor voluntari la 
aproape o mie (peste 200 din
tre ei activează in cadrul gos
podăriilor colective), difuzarea 
in rindul colectiviștilor a 8.000 
pachete cu cărți.

Și alte regiuni au obținut re
zultate interesante. Aș pomeni 
aici regiunile Constanța, Pitești, 
lași, Cluj, Timișoara, Bacău etc. 
O singură caravană a librăriei 
raionale din Sighișoara a difu
zat in cursul unei singure luni, 
fără să poată vizita toate sa
tele din raion, cărți în valoare 
de 16.000 lei, valoare egală cu 
planul de difuzare pe o lună 
al tuturor cooperativelor din re
giunea Stalin.

Faptele de mai sus nu fac de
cît să confirme multe posibili
tăți existente, rezerve nebă
nuite.

Sarcinile puse 
stră, a tuturora, 
greșul al lli-lea
Muncitoresc Romin, 
vele extraordinare care stau în 
fața noastră, cer in aoelcșî 
timp eforturi sporite pentru ridi
carea nivelului cunoștințelor 
noastre. Construcția socialismu
lui, desâvîrșirea acestei con
strucții cere fiecăruia dintre noi 
o mînuire mai perfectă a teh
nicii în continuă dezvoltare, o 
cunoaștere mai adîncă a taine-

în fața noa
de câtre Con- 
cl Partidului 

perspecti-
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Intrarea în funcțiune 
a noii turnătorii 

de lingotiere 
de la Calan

La Uzinele siderurgice „Vic
toria" din Calan a intrat în func
țiune zilele trecute noua turnă
torie de lingotiere de mare ca
pacitate care va asigura cu aces
te materiale oțelăriile de la cele 
două mari combinate de la Hu
nedoara și Reșița.

Noua turnătorie este înzestrată 
cu utilaje moderne de mare 
ductivitate fabricate în cea 
mare parte în țara noastră, 
întregul proces de producție 
mecanizat, fapt care asigură 
diții optime de lucru

pro- 
mai 
Aici 
este 
con* 

_______ pentru 
muncitori și o productivitate spo* 
xită.

_ ^Agerpres)

Noi

plan
fost realizate peste 
prevederile planului 
și la Uzinele ..Cio
canul*

Măsurile 
pînă acum 
laminatorii 
giunea

din Nădrag, 
aplicate 
de către 
din re-

Timișoara 
pentru sporirea pro
ducției de laminate, 
pe baza creșterii 
indicilor de utiliza
re a agregatelor, au 
avut ca rezultat de
pășirea planului 
producție de la 
ceputul anului 
pînă în prezent 
peste 34.000
laminate finite.

de 
in

și 
cu 

tone

construcții 
la Onești

O-Constructorii noului orai 
nești au dat onul acesta in folo- 
f:nță incă 920 de apartamente. 
Avansul âștigat în acest timp 
față de graficul de execuție ara
tă ci numărul de 1350 de apar
tamente, prevăzute a fi construi
te pină la sfirșitul anului, ta fi 
depășit. Cu mult înainte de ter
men au fost terminate și clădi* 
rile unei fabrici moderne de 
pii-ne, ale grădiniței și creșei 
pentru copiii muncitorilor mare
lui combinat chimic de pe Valea 
Trotașului, a unei noi școli cu 
16 clase etc. Unele din aceste 
construcții erau prevăzute a fi 
terminate în ultimul trimestru al 
anului.

Hotărîți să țină pasul cu con
structorii marilor obiective in
dustriale ce se ridică aici, con
structorii noului oraș muncito
resc au început și lucrările în cel 
de-al IV-lea cvartal de locuințe. 
Pentru cele 13 blocuri cu apro
ximativ 500 de apartamente 
se vor ridica în acest cvartal, 
execută în prezent săparea 
turnarea fundațiilor.

( Agerpres)

ce 
se

„Baltika' mai are de parcurs
1.145 de mile

MOTONAVA „BALTIKA' 16 (Agerpres). - TASS 
transmite : Grupul de presă de pe lingă președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. comunică :

Este ora 10, ora navei, iar la Moscova este deja 
ora 17. La 16 septembrie pasagerii de pe „Balti
ka" au mutat pentru ultima oară acele ceasorni
celor cu incă o oră in urmă. Acum pe bordul na
vei este ora New York-ului. In cele șapte zile 

„Baltika" a parcurs 3.133 mile în drumul sâu spre 
New York. Mai râmîn incă 1.145 mile. Ieri cm 
anunțat câ timpul este însorit, dar in cursul nopții 
vremea s-c schimbat. Astăzi deși este cald, cerul 
e innourot, uneori plouă, viteza vintuiui a ajuns 
la gradul 6, valurile cu crescut simțitor, toți pa
sagerii s-au deprins insă cu călătoria pe ocean și 
se simt bine. Pe bordul „Balticii** continuă activi
tatea obișnuită.

Postul de radio recepționează neîntrerupt dife-

rite știri cu privire la cele mai importante eveni
mente din viața internațională. Din Uniunea So
vietică, din Bulgaria, Ungaria, Romînia și din alte 
țâri se primesc urări de succes în activitatea dele
gațiilor care se indreaptă spre cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. La 16 sep
tembrie N. S. Hrușciov a expediat o telegramă 
la Hanoi tovarășului Ho Și Min. In telegramă se 
spune : „Am primit salutul dv. prietenesc și urările 
de bine pe care mi le-ați transmis. Vă mulțumesc 
sincer, dragă Ho Și Min, și la rindul meu vă urez 
sănătate și mari succese în activitatea dv. rodni
că. Urez succese, fericire și prosperitate poporului 
frate al Republicii Democrate Vietnam. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dei, Todor Jivkov, Janos 
Kadar, N. V. Podgornii și K. T. Mazurov m-au ru
gat să vă transmit din partea lor un salut sincer 
și aceleași urări de bine".

Cu inima alături de delegația
țării noastre la O. N. U.

Gheorghe Gheorghiu-Dej,
un puternic imbold
in munca noastră

16 
to
ci-

In dimineața zilei de 
septembrie, la fel ca toți 
varășii mei de muncă, am 
tit cu o deosebită atenție cal
dul mesaj transmis de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej de pe bordul motonavei 
..Baltika". Mesajul a stîrnit o 
nemărginită bucurie în rîn- 
durile colectivului Fabricii de 
confecții ..Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Gîndurile noastre se 
îndreaptă în aceste zile către 
delegația R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej care va expri
ma la apropiata sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. nă
zuințele pașnice ale poporului 
nostru constructor al socia
lismului, care dorește fierbin
te asigurarea păcii, dezarma
rea generală și totală.

Ne sînt încă proaspete în 
minte dezbaterile recentei se
siuni a Marii Adunări Națio
nale unde tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat ra
portul cu privire la situația 
internațională și politica ex
ternă a Republicii Populare 
Romîne. Alături de toți oame
nii muncii și noi ne exprimăm 
totala adeziune la acțiunile pe 
care le întreprinde țara noas
tră pentru apărarea bunului 
cel mai de preț al omenirii : 
pacea.

Luptînd pentru a produce 
mai mult, mai bine și mai 
ieftin, luptînd pentru întări
rea patriei noastre socialiste, 
știm că luptăm și pentru 
întărirea forțelor păcii. Iată 
de ce mesajul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej con
stituie pentru noi un nou im
bold în muncă. Una din pro
punerile pe care le va face 
delegația noastră la O.N.U. 
privește educația tineretului în 
spiritul ideilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii în
tre popoare. In calitate de 
tînără muncitoare, de mamă, 
ce nu dorește ca războiul să 
întunece viața fericită a 
copiilor, urez din toată ini
ma succes deplin delegației 
noastre, delegațiilor tuturor 
țărilor socialiste la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării-Ge
nerale a O.N.U.

Ziarele ne--.au adus ieri de ipe bordul motonavei „Baltika" me
sajul transmis de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tinerii din secția prelucrătoare a Uzinelor „Timpuri Noi" , din 
București urmăresc cu mult interes cuvintele calde,ale mesaju
lui transmis poporului .nostru de conducătorul său iubit.

Foto : V. RANGA

Sprijinim politica de pace
a partidului și guvernului nostru

Solii 
voinței de pace 

a poporului

(Continuare în pag. 2-a)

La odihnă in frumoasa stațiune balneoclimaterică — Va- 
• * tra Dornei.

Foto ț AGERPRES

Tinăra Florica Ghița — una din 
fruntașele in -muncă la Fabrica 
de mase plastice din Capitală.

Foto : AGERPRES

DUMITRA ZAICA
croitoreasă 

Sectorul IV - F. C. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

întreaga noastră 
brigadă a citit cu o 
profundă emoție 
mesajul adresat oa
menilor muncii din 
patria noastră, me
saj transmis de pe 
bordul motonavei 
,.Baltika" de către 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Me
sajul ne-a 
inimile de 
și bucurie 
însuflețit 
mult în lupta pen
tru a da patriei pro
duse cît mai bune, 
mai multe și mai 
ieftine.

îl asigurăm pe 
scumpul nostru con
ducător, tovarășul 
Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, precum și 
pe membrii 
ției noastre 
la tribuna 
va face să 
aspirațiile de pace 
ale poporului nos
tru, dorința tuturor 
oamenilor muncii 
din patria noastră 
de a se rezolva cît 
mai degrabă pe ca
le pașnică marile 
probleme intema-

umplut 
mîndrie 
și ne-a 

și mai

delega- 
care de 
O.N.U. 
răsune

ționale și în primul 
rînd cea mai arză
toare dintre ele — 
problema dezarmă
rii generale și to
tale, că vom spri
jini politica de pa
ce a partidului și 
guvernului nostru 
care a fost încă o 
dată afirmată în 
dezbaterile recentei 
sesiuni a Marii A- 
dunări Naționale.

Sesiunea Adună
rii Generale a 
O.N.U.. care se va 
deschide în curînd, 
este un important 
eveniment interna
țional. Spre ea își 
îndreaptă gîndurile 
toți oamenii cin
stiți de pe glob 
pentru că va dezba
te probleme de in
teres vital pentru 
fiecare dintre noi. 
Cine nu este inte
resat în menținerea 
păcii în lume ? De
legația țării noastre 
în frunte cu to
varășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej va 
face la această se
siune a Adunării

Generale a Organi
zației 
Unite 
propuneri cu privi
re la acțiuni pe 
plan regional în 
vederea îmbunătă
țirii relațiilor de 
bună vecinătate
dintre state euro
pene aparținînd
unor sisteme social- 

. politice diferite și 
măsuri pentru
promovarea în rîn- 
durile tineretului a 
ideilor păcii, res
pectului reciproc și 
înțelegerii între po
poare.

Urăm 
noastre 
te cu 
Gheorghe 
ghiu-Dej, mult suc
ces în nobila ei mi
siune de pace la a- 
ceastâ sesiune a 
O.N.U. atit de im
portantă pentru pa
cea popoarelor.

Națiunilor 
importante

delegatiei 
în frun- 
tovarășul 

Gheor-

GH. GRIGORE 
responsabilul brigăzii 
de tineret din secto
rul motoare al Uzi
nelor ,,23. August" 

București

OPINIA BRIGĂZII
Strungarul Bobîrcă Vasile, 

responsabilul unei brigăzi de 
tineret și secretarul organiza
ției U.T.M. dintr-un schimb, 
mi-a vorbit pe larg despre 
forța opiniei colectivului, des
pre felul cum poate ea să 
ajute la crearea profilu
lui moral al tinerilor, la in- 
cetățenirea noilor norme de 
conviețuire socialistă, a spiri
tului de întrajutorare tovără
șească. Opinia brigăzii 
un mare rost nu numai 
munca colectivului, in 
ținerea unor rezultate

are 
în 

ob- 
din 

ce in ce mai bune, dar și in 
formarea unor caractere cu
rate, dîrze, hotărite, în for
marea voinței, a ambiției la 
tineri.

Mi a povestit, între altele, 
un caz recent legat de pro
ducție... Eroul este tînărul 
Chiriac Tudorache. Face parte 
din brigada lui Oancea Traian 
și e proaspăt absolvent al șco
lii profesionale a fabricii. Bri
gada l-a avertizat că are com
portări netovărășești. I s-a 
spus că, dacă nu se cumin
țește, va avea de-a face cu 
„procurorul general" al bri
găzii : opinia colectivă. Și, 
intr-o dimineață, brigada l-a

chemat în fața... „tribunalu
lui tovărășesc". Pe motiv 
că venise un frate din ar
mată și că-l așteaptă afară 
la poarta fabricii, Chiriac își 
părăsise mașina, lăsînd-o ne
curățată. Efectul ajutorului 
primit este că tînărul cu prici
na a devenit un alt om, un 
muncitor conștient cu spirit 
de răspundere. E fruntaș in 
producție. Și brigada a făcut 
mulți pași înainte. Acum, ea 
se numără printre brigăzile 
noastre fruntașe. Toți se mi
nunează cînd îl văd pe 
Chiriac la panoul de onoare...

Bobîrcă Vasile. interlocuto
rul meu, este un tînăr care 
se dăruie din inimă, oricărei . 
munci, mult stimat de colec
tivul în care muncește, la 
Fabrica de rulmenți din Bir- 
lad. Am observat că în mo
mente de încordare își în
crețește fruntea, tot așa după 
cum in clipe de răgaz de
vine vesel, zîmbițor, spune 
glume și povestește ca un bă- 
trîn. Și este firesc cînd întîl- 
nești un asemenea om. mai 
ales la vîrsta lui — are 
de ani — să te întrebi ce 
nume l-a înrîurit ?

Vreau să vă povestesc

2.5
a-

acest prilej — mi-a spus el — 
încă un fapt demn 
ținut. Este vorba 
tînăr, pe nume 
Nicolae, un puști de vreo 19 
ani, care deținea titlul de 
„rebutant al brigăzii".

în urmă cu citva timp bă
iatul acesta rebilta din piese 
pină la 30 la sută. Asta in 
vreme ce procentul admis era 
de 2,25 la sută. Era, ce să 
spun, o pacoste nu numai 
pentru brigadă, dar și pen
tru secție. însă ce să-i faci ? 
Să-l dai afară ? Cu asta n-ai 
rezolvat nimic. Totul e să 
crești un tînăr, să-l faci să 
înțeleagă. Firesc, brigada n-a 
putut să tolereze o astfel de 
sițuație : unii fac. alții strică. 
L-a pus in discuție și asta l-a 
ajjitaț. Apoi, brigada a deve
nit mai exigentă cu el. Fie
care membru al brigăzii a 
început să se preocupe de 
Chirvase. Și așa, a ajuns de 
pomină. Toți cei 8 membri ai 
brigăzii erau dascălii lui 
Chirvase. Curteza, responsa
bilul brigăzii, i-a arătat acolo, 
la mașina lui, cum să lucreze 
la rolele de rulmenți, cum 
pot fi înlăturate rebuturile. 
Sfaturile acestui muncitor

de re
de un 

Chirvase

vîrstnip, cu o bogată expe
riență de muncă și viață, au 
prins ca o sămînță intr-un 
pămint bun. Roadele acum 
le-am simțit. Chirvase al 
nostru este omul care, pe 
luna trecută n-are nici un re
but și are 
depășiri, 
găzii.

— Este 
destul de 
eu. La început am avut im
presia că îmi povestești 
pre un altul : un fapt pe 
eu l-am aflat in urmă, 
citva timp.

— Despre ce-i vorba ? ... 
trebă Bobîrcă vădit curios.

— Despre un tînăr, un mun
citor bun de altfel, așa mi se 
spunea, care a făcut un rebut 
și ca să nu-l descopere bri
gada, l-a...

— A. da! Cunosc cazul. II 
cunosc bine. Este un caz mai 
aparte. Doriți să vi-l poves
tesc ?

— Mai e vorbă ?
— Nu știu de unde să încep. 

Tînărul acela era in schimbul

cele mai mari 
Deci fruntașul ’bri-

și acesta un caz. Și 
interesant, îi spun

des- 
care 

CU

în-

V. CĂBULEA

(Continuare în pag. 3-a)

La Comitetul U.T.M. al 
Atelierelor C.E'.R, • „Grivița 
Roșie" am aflat că mesajul 
transmis de tovarășul Gheor. 
ghe Gheorghiu-Dej de pe 
bordul motonavei „Ba1tika“ a 
fost primit cu mare bucurie 
de colectivul grivițean. Cei 
mai mulți îl citiseră în ziare
le de dimineață ; ceilalți l-au 
ascultat cu emoție la stația de 
radioamplificare. Oamenilor 
le-au mers la inimă cuvinte
le conducătorului iubit al 

nostru. Ca să 
unui tînăr, 
care i l'e-a 

mesajului, 
comunistului 
un tînăr de

poporului 
aflu gîndurile 
sentimentele pe 
produs lectura 
m-am adresat 
Claudiu Stănilă, 
22 de ani, de meserie trasa
tor care lucrează în secția 4 
mecanică. Era foarte ocu
pat. Nu-șj mai vedea capul 
de treabă. Din diverse ate
liere i se solicitau piesele 
trasate de el ca oamenii să 
le poată prelucra. Dar a gă
sit totuși cîteva minute pen
tru a sta de vorbă cu noi.

— La sesiunea O.N.U., care 
se va deschide în curînd, va 
participa o delegație a țării 
noastre în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ea duce un mesaj de pace al 
poporului nostru care va fi 
exprimat prin două impor
tante propuneri ale R. P. 
Romîne de a se în-crie pe 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — „Acțiuni 
pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state 
europene aparținînd unor 
sisteme social-polilice diferi
te" și ,,Măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tinere
tului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între popoare". Acum dele
gația noastră se află pe bor
dul motonavei „Baltika" în 
drum spre Ncw-York.

Mi-a produs o nemăr
ginită bucurie mesajul tri
mis de pe bqrdul motonavei 
..Baltika" de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ca 
și pe oricare alt tînăr de 
aici de la noi, mă interesea
ză evenimentele internațio
nale Cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Geherșlc a O.N U. 
es:e un eveniment de rea mai 
mare importanță. Importanța 
sesiunii crește tocmai 
participatea a numeroși

prin 
șeiiI.... . va y șeii

de guverne și în priinu] rînd 
a tovarășului Hrușciov, 
tem plini de mîndrie că 
noastră este 
printr-o delegație 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. cel mai iubit fiu 
a? poporului nostru.

Solilor voinței de pace a 
poporului nostru le urăm de
plin succes în nobila lor sar
cină !

Sîh- 
țara 

reprezentată 
în frunte

T. MIRONESCU



Viața de organizație

Pregătiri pentru noul an
de învățămînt politic

La Uzina 
Janos Herbak 

Cluj
Anul acesta in Uzina „Janos 

Herbak din Cluj vor funcțio
na 39 de cercuri șl cursuri 
politice U.T.M., cu * mai 
mult decît anul trecut. Pen
tru buna lor funcționare, co. 
miletul U.T.M.. sub directa 
conducere a comitetului de 
partid, a selecționat pentru 
munca de propagandist, mem
bri și candidați de partid 
cum sînt Ion Lespuc, Raporti 
Dănilă, Lebor Iosif și alții, 
utemiști cu o pregătire politi
că șj culturală corespunzătoa
re acestei sarcini. 10 din a- 
eești propagandiști, în special 
cei ce nu au mai avut această 
muncă — au urmat cursurile 
de pregătire a propagandiști
lor organizate de Comitetul 
regional U.T.M.

in aceia$ timp, în secțiile 
uzinei, birourile organizațiilor 
de bază U.T.M. s-au ocupat 
Îndeaproape de înscrierea ti
nerilor la formele de învăță- 
mînt politic. Pînă în prezent 
pe întreaga uzină s-au înscris 
să frecventeze noul an de în
vățămînt politic U.T.M. 830 
de tineri, cu aproape 100 mai 
mulți decît anul trecut.

P. PALIU

La Orașul Stalin
Comitetul orășenesc U.T.M, 

Stalin a luat o serie de măsuri 
în vederea deschiderii în bune 
condițiuni a celor 600 de cercuri 
și cursuri de învățămînt politic 
U.T.M. ©are vor funcționa anul 
acesta în oraș. 430 de propagan
diști dintre cei mai buni tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
membri și candidați de partid și 
utemiști au început la 15 septem
brie cursurile serale de pregătire. 
Pentru asigurarea cursurilor și 
cercurilor de învățămînt politic 
cu materialul bibliografic necesar 
s-au făcut pînă acum 5.700 de a. 
bonamente la broșurile de învă- 
țămînt politic și alte publicații 
necesare studiului individual.

Interesul manifestat de tineri 
pentru noul an de învățămînt po
litic U.T.M, reiese șj din faptul 
că pînă în prezent s-au înscris 
la cercurile și cursurile politice 
un număr de peste 7.000 de ute
miști din întreprinderile indus
triale și instituțiile orașului.

P. BRĂTAN

1

In comuna 
Frumușica
Anul trecut întovărășirea « 

gri cola din comuna F rumușica, 
raionul Hîrlău a funcționat un 
politic ,,Sâ ne caatoaștem patria". 
Datorită ■ priceperii și sirguinței 
propagandistului. profesoara Ma
ria Vichiriuc, precum și datorită 
preocupării cursanților de a acu. 
mula ât mai multe cunoștințe po’ 
litico-ideologice, la inchiderea a. 
nului de învățămînt. acest curs 
s-a situat pe loc de frunte. Pen
tru aceasta cursanții au fost evi. 
dențiați pe raion, iar propagan
dista a fost distinsă cu Diploma 
de onoare a comitetului regional 
U.T.M.

In noul an de învățămînt, bi
roul organizației de bază U.T.M. 
din întovărășire. propagandista și 
cursanții au hotărit să muncească 
astfel înât să se mențină din nou 
in rîndul fruntașilor. Cei 40 de 
tineri întovărășiți vor frecventa 
anul acesta forma de învățămînt 
politic, cursul seral anul I. Vii
torii cursanți s-au abonat la ma. 
terialele de care vor avea nevoie 
în timpul studiului, tn prezent 
ei își pregătesc sala pe care o 
vor folosi ; băieții repară mobi
lierul iar fetele zugrăvesc, pregă
tesc lozinci, grafice și panouri 
pentru ornamentarea ei.

de nbdpte. 1 se dăduse o 
martdă specială : rulmenți 
nici. Erau mari și greu de 
strunjit. Unul singur costa 
2.700 de lei. La un moment 
dat, cînd controlează dimen
siunile inelului din universal, 
descoperă că depășise cota 
maximă. A început să-l trea
că nădușelile. Ce-o să spună 
brigada ? Cum o să stea în 
fața colectivului brigăzii ? 
O să fie sancționat. Asta n-ar 
fi mare lucru. Ispășește pe
deapsa ! Dar 
faci cu rușinea? 
vine o idee. O 
toare. A început să taie inelul. 
Și se uita la el : ieșea un 
șpan gros, aproape înroșit. In 
hală s-a făcut liniște. Mași
nile au amorțit pe loc. Băieții 
au lăsat lucrul. Era pauza 
pentru gustare. Cînd obser
vară ei că strungul lui mer
ge s-au uitat mirați. „Asta nu 
are chef să mănînce, ori ce-i

La întreprinderea „Proletarul

La întreprinde
rea textilă „Prole
tarul" din Bacău, 
toți utemiștii stot 
cuprinși — pentru 
anul școlar I960 — 
1961 — în învăță
mântul politic de 
partid și U.T.M.

Primul exemplu 
l-au dat în acest 
sens cadrele ute- 
miste din uzină. 
Astfel, 126 mem
bri ai comitetului 
U-T.M., ai birouri
lor organizațiilor de 
secție, responsabili 
ai brigăzilor de 
producție, ai brigă
zilor utemiste de 
muncă patriotică și 
ai posturilor ute
miste de control, 
sînt încadrați anul 
acesta în 
mîntul de

Ceilalți 
din uzină 
încadrați în 
țămîntul 
U.T.M. Merită 
levată răspunderea 
cu care s-a ocupat 
comitetul U.T.M. al 
întreprinderii de 
organizarea temei- 
nică a învățămtotu- 
lui politic U.T.M. 
pentru acest 
școlar. Trăgînd 
vățămmte din 
periența bună 
și din lipsurile 
manifestate anul 
trecut, comitetul 
U.T.M. s-a îngrijit 
în primul rînd de 
recrutarea propa
gandiștilor. de a

învăță- 
partid. 
u temi ști 
au fost 

învă- 
politic 

re-

an 
în- 
ex- 
ca

Bacău
căror muncă și pre
gătire depinde to 
primul rtod calita
tea învățămîntului 
politic U.T.M. Cu 
sprijinul organiza
ției d« partid au 
fost recrutați ca 
propagandiști tova
răși bine pregătiți 
care au acumulat 
de-a lungul anilor 
o bogată experien
ță în această mun
că. Astfel, majori
tatea propagandiș
tilor sînt membri 
și candidați de 
partid, care au con
dus cu succes și to 
anii trecuțl cercuri 
politice ale U.T.M. 
De pildă, tovarășa 
Victoria Burlacu, 
membră de partid, 
are o vechime de 6 
ani în munca de 
propagandistă. Toți 
propagandiștii * se 
pregătesc cu sîrgu- 
ință 
muncii
teaptă, frecven tind 
cu
cursul organizat to 
acest scop de Co
mitetul orășenesc 
U.T.M. Bacău.

O deosebită aten
ție a acordat comi
tetul U.T.M. emil 
acesta încadrării 
utemiștilor in in. 
vățămîntul politic. 
Membrii birouri lor 
organizațiilor 
secție, împreună 
propagandiștii 
stat de vorbă 
fiecare tinăr 
parte, pentru a

în vederea 
care-i aș-

regularitate

de 
cu 
au 
cu 
to 

cu-

La Uzinele „Electroputere" 
Craiova

Deschiderea în cele moi bune 
condițiuni a noului an școlar in 
învățământul politic V.T.M.. con. 
stituie o preocupare de frunte a 
organizației de bază U.T.M, de 
la Uzinele ,,Electroputere“ Craio
va. In cadrul acțiunilor ce se în
treprind in acest sent un loc deo
sebit il ocupă prpgit'.ren prope- 
randist’.loT. înarmarea lor en ta. 
wresmee cunoștințe politice, ideo
logice fi metodice. Nu de mult, 
lo indicația comitetului de par
tid. comitetul U.T.M, a organi
zat o consfătuire cu propaganda 

care

C. SLAVIC

(Agerpres)

își slăbise 
isprăvise

l-am în-

Pentru 
reciprocă vizitele 
mijlocul cel mai

( Agerpres)

BRIGĂZIIOPINIA
co
co

Brigada lui și-a spus 
cuvîntul. A decis că 
va lucra în secție la o 
necalificată, dar lingă

rușinea ? Ce
Deodată îi 

crede salva-
pe alții și el... să stea la 
parte, să îndeplinească 
muncă pe care nu o bagă 
meni în seamă.

Intr-o zi, pe neașteptate 
apropiat de el șeful brigăzii :

— De azi îți iei în primire 
mașina și locul în brigada 
noastră !

Asta i s-a părut poate cea 
mai îmbucurătoare Veste pe 
care a aflat-o în viață. Toua-

Pentru alimentația dietetică a sugarilor și copiilor, precum 
șl pentru prepararea cremelor, sufleurilor, înghețatelor, 

deserturilor folosiți produsul
„ZEAMIL

De vinzare Ia unitățile comerciale alimentare

cu el ? s-a întrebat Ganea 
Sterian. Băieții. Lazăr Ion, 
Lazăr Vasile, Sterian, mai
strul Pătrașcu au venit la el. 
Pînă să vadă ce se întâmplă, 
el tăiase în două roata și o 
camuflase în dulap. Totuși, 
fapta lui s-a descoperit. Mai
strul, tovarășii săi din briga
dă au rămas încremeniți. 
Luat din scurt, a recunoscut 
că a prefăcut în șpan inelul 
rebutat. „Tribunalul" tovără
șesc al brigăzii avea să-și 
manifeste opinia față de un 
caz grav, neobișnuit. Cazul a 
fost discutat și la conducerea 
secției strungărie. S-au pro
pus diferite sancțiuni severe. 
Prima, reacție a tânărului a 
fost aceea că a încercat să 
plece din fabrică. Simțea 
că-și înjosise demnitatea de 
utemist. de muncitor frun
taș ! Mergea pe stradă, prin 
curtea fabricii, prin secție și 
ținea tot timpul capul in pă- 

noaste nivelul cu- 
noștințelor sale și 
pentru a-1 încadra 
în cercul politic co 
respunzător dorin
ței și pregătirii sa
le. Așa. de pildă. I 
utemiste. muncitoa
re la cantina între
prinderii. au fost 
încadrate in cercul 
politic. „Să ne cu
noaștem patria". 26 
utemiști vor urma 
cursul seral U.T.M. 
anul I, 34 utemiști 
cele două cursuri 
serale U.T.M. anul 
II etc.

Comitetul U.T.M. 
a luat și alte mă- 
șuri menite să asi
gure buna desfăsu- 
rare a activității 
cursurilor și cercu
rilor politice U.T.M. 
De pildă, s-au sta
bilit sălile hn care 
își vor desfășura 
activitatea cercu
rile politice în de
cursul anului, s-au 
făcut abonamente 
ta broșurile g ma
nualele necesare și 
este în curs de ela
borare planul ca
lendaristic de des
fășurare a activită
ții cercurilor și 
cursurilor politice 
U.T.M. pe întregul 
an. Măsurile luate 
de cwnttetal U.T.M. 
vor asigura, fără 
îndoială, tocă din 
primele zile o bună 
activitate cercurilor 
și cursurilor politi
ce U.T.M. din în
treprindere.

8. STEL1AN

tii utemiști din uzina. La aceasta 
consfătuire au fost invitați cîțiva 
dintre cei mai buni propagandiști 
de partid : Traian Zanian, Du. 
mitru Țugui, Valeria Foamete, 
Nicolae Pădureanu care au îm
părtășit propagandiștilor utemiști 
din pxpenenla lor acumulată de-a 
lungul anilor, in munca de con
ducere a cercurilor și cursurilor 
politice.

Fotografia noastră 
un aspect din timpul 
sfătuiri,

Foto-text: I.

înfățișează 
acestei con-

ANDREI

mint. Credea că toți se uită 
la el, îl arată cu degetul și-l 
judecă.
ultima 
tinărul 
muncă 
tovarășii lui din brigadă. Co
lectivul brigăzii a hotărit ca 
el să-și răscumpere vina, fap
ta nedemnă, prin muncă cin^ 
stită. Și a început lucrul. Era 
un chin pentru el să vadă că 
la strungul lui lucrează alt
cineva, să-și vadă tovarășii 
de muncă, prietenii, foștii co
legi de școală cum muncesc 
uniți, cum rid și se ajută unii 

o 
o 

ni-

t
Fruntaș in muncă ic Fabrice 
de jucării „Bucuria copiilor" 
din București tinărul Ion 
Ghero se străduiește sâ dec 
numai jucării de calitate.

Foto : AGERPRES

O delegație 
de ziariști polonezi 

ne vizitează țara

ni Uniunii 
P. Polonă, 

al Agenției

La invitația Uniunii Ziariști
lor aia R_ P. Rominâ a sosit in 
țari o delegație de ziariști po
lonezi in frunte cu Piotr Zyor- 
nik — vicepreședinte 
Ziariștilor din R. 
redactor șef adjunct 
P A P.

Oaspeții au vizitat 
au avut intiburi 
tanți ai ziarului 
Agerpres și ai Uniunii ziariștilor 
din R. P. Rominâ.

Capitala și 
cu reprczon- 

,, Sântei a".

—•—
Al 11-lea Festival 

internațional 
al teatrelor de păpuși 

ți marionete
In cadru! celui de-a’ II-!ea 

Festiva! internațional al teatre
lor de păpuși și marionete au a- 
vut loc ©rimele spectacole pre
zentate d« colective ale~teătrJor 
de păpuși în fața juriului festi
valului. Teatru! de păpuși din 
Craiova a interpretat spectacolul 
„Cinci săptănrîni în balon'1 Tea
trul de păpuși din Magdeburg 
(R.D.G ) spectacolul , Călătoria 
pe pămîn-t a lui Trombi" și ..Ga
loșul fermecat1', iar teatrul de 
păpuși din R P. Chineză spec, 
tacolul „Sun U-kun a împrumu
tat de trei ori evantaiul de pal
mier".

♦
La invitația păpușarilor Tomîni. 

vineri după-a miază a avut loc la 
sediu’ comitetului de organ ?are 
a festivalului o întllnne priete
nească cu păpușarii dîn U.R.S.S.

Tn aceeași dună-amiază grupuri 
de oaspeți ai festivalului au vi
zitat orașul cu autocarul și Mu
zeul de artă al R.P.R

(Agerpres)

rășii săi de muncă îl primeau 
din nou între ei. îi arătaseră 
încrederea lor. S-a avîntat în 
muncă cu și mai mare dra
goste față de colectiv. față 
de tovarășii săi. A fost din 
nou acel strungar fruntaș, 
entuziast, pus pe fapte mari. 
Brigada îi dăduse o lecție 
usturătoare. Tot ea însă, l-a 
ajutat să-și recapete demni
tatea.

Povestitorul meu 
vocea în semn că 
ce avea de spus.

— Nu te supăra.
trebat, ce i cu tinărul acesta ?

— E responsabilul unei bri
găzi fruntașe.

— Aș putea să-l cunosc 
eu ?

— Da, de ce nu ? îmi răs
punde. lăsînd să mijească un 
zimbet în colțul buzelor.

— Dacă vrei să mă con
duci la brigada lui.

— Nu-i nevoie ! Tinărul a- 
cela se află aici. Eu sint !

Lucrările celei de-a X-a conferințe 
internaționale de carantină 

și protecția plantelor
Vineri dimineața to sala de 

marmură a Comtyjwrului 
poligrafic ..Casa Sdrrteii.** au 
început lucrările celei de-a 
X-a conferințe internaționale 
de carantină și protecția plan
telor.

La conferință participă de
legații din R. P. Albania,
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă. R. P Chineză. R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă. R. P. Romtoă. 
R. P. Ungară. U.R.SS. și 
R- D. Vietnam. R. P. D. Co
reeană a trimis conferinței un 
referat scris. Participă de ase
menea delegați din R. P. F. 
Iugoslavia. Iau parte ca invi
tați reprezentanți din Anglia. 
Franța. Belgia. Grecia. R. F. 
Germană, Irak, precum șj re
prezentanți ai Comisiei per
manente pentru agricultură 
a Consiliului economic de a- 
jutor reciproc (C A.E R ). ai 
Organizației europene și me- 
diteraniene de protecția plan
telor (O.O.P.P) și ai Comisiei 
internaționale de luptă biolo
gică (C I L B X

Conferința va analiza situa-

Declarațiile
omului de afaceri american

Francis Ladegger
Omul de afaceri american dl. 

F rancix Ladegger, președintele 
companiei Parsons fVhittemore- 
Lyddon, care se află pentru a 
doua oară în țara noastră, a 
făcut înainte de plecare o decla
rație unor redactori ai Agenției 
romine de presă „Agerpres" și 
Rudiotelevizi u n i i.

Referindu-se la scopul vizitei 
in Romi ni a și, in general, asu
pra legăturilor comerciale cu ța
ra noastră dl. Francis Ladegger 
a spus : „Ducem acum tratative 
pentru a livra Romîniei o fabri
că de cord pentru anvelope. 
Compania noastră are contracte 
importante cu Rominia pentru 
livrarea unor fabrici de celuloză 
și hîrtie. Noi livrăm de aseme
nea pentru industrie dv. utilaje 
și echipament pentru fabrici de 
celuloză și hîrtie. primind in 
schimbul lor produse ale noilor 
fabrici"

în continuare omul de afaceri 
american a spus : „Cunosc pro
gramul de dezvoltare a indus
triei dv. de celuloză și hîrtie. 
Am fi foarte fericiți să titrăm 
în continuare echipamentul ne
cesar pentru acest program de 
dezvoltare. Această dezvoltare a 
industriei celulozei și hirtiei va 
duce la valorificarea materiei 
prime care există in abundență 
la dv. și care nu se găsește in 
cantități suficiente in alte țâri. 
Cred că comerțul romin cu ță
rile din vest se va dezvolta fa
vorabil și de acum înainte",

împărtășind impresiile sale 
din timpul celei de a doua vi
zite in țara noastră, dl. Francis 
Ladegger a arătat că este 

ția fitosanitară din țările par
ticipante. va dezbate rezulta
tele obținute in combaterea 
dăunătorilor culturilor de 
cîmp. plantațiilor de pomi și 
vii, ai celor din sectorul sil
vic. Vor fi de asemenea ana
lizate rezultatele muncii de 
cercetare științifică, metodele 
și mijloacele folosite în acțiu 
ni le de combatere a dăunăto
rilor etc.

Cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor a fo6t rostit de 
Eugen Alexe. adjunct al mi
nistrului Agriculturii care a 
subliniat importanța cooperă
rii internaționale în scopul 
apărării producției agricole 
împotriva dăunătorilor și bo
lilor.

în continuare, au fost pre
zentate referate privind starea 
fitesanitară din diferite țări.

Seara, participant» și invi
tații la conferință au vizionat 
filmele documentare „Ginda- 
cul de Colorado*, „Munții Re
tezat* șj „Ciocîrlia". realizări 
ale studiourilor romînești.

Lucrările conferinței conti
nuă

(Agerpres)

dent și vizibil pentru cel 
umblă pe străzile BuCureștiului 
progresele obținute în creșterea 
nivelului de trai. „Sînt foarte 
impresionat de activitatea de 
construcții, a spus oaspetele. Am 
fost în sala Palatului R. P. Ro
mine care este minunată".

„Sînt de părere — a spus în 
încheiere oaspetele american — 
că e bine să vină in S.U.A cit 
mai mulți romi ni, iar in Romî- 
nia cit mai mulți americani, de
oarece aceste schimburi vor con
stitui un beneficiu real pentru 
ambele părți. A fost în S.U.A. 
o delegație de mai multe per
soane, sub conducerea adjunctu
lui ministrului Industriei Petro
lului și Chimiei, Ion Velea. 
Mai mulți membri ai companiei 
noastre au fost aici. Fiecare am 
avut multe de învățat, 
înțelegerea 
mutuale sînt 
eficace".

ce

Turneul Teatrului de Operă 
și Balet dl R, P« Romine 

in Uniunea Sovietică
Vineri dimineața, colectivul 

Teatrului de Operă și Balet 
al R. F. Romine a părăsit Ca
pitala plecînd într-un turneu 
in Uniunea Sovietică.

Founat din 250 de persoane: 
cor. orchestră, soliști vocali și

TELEGRAME EXTERNE

Situafia din Congo
LEOPOLDVILLE 16 (Ager

pres). — în cursul zilei de vi
neri legătura orașului Leo
poldville cu lumea exterioară 
a fost întreruptă, iar informa
țiile: despre evenimentele din 
Congo sosesc foarte neregulat. 
După cum reiese din. relatări
le agențiilor de presă, situația 
din Republica Congo și îndeo
sebi situația din Leopoldville 
s-a agravat în urma activității 
a diferite grupări legate de 
politica cercurilor colonialiste.

United Press International 
transmite că în cursul zilei 
de 16 septembrie soldați con
golezi înarmați au înconjurat 
clădirea parlamentului, inter- 
zicînd intrarea deputaților și 
senatorilor. Un corespondent 
al agenției își exprimă păre
rea că acești soldați au acțio
nat probabil din ordinul colo
nelului Mobutu care în ajun 
declarase că intenționează să 
preia puterea.

Tot vineri după-amiază, 
scrie corespondentul lui Fran-

din ConsiliulDezbaterile
de Securitate

NLW YORK 16 (Agerpres).
— \ASS transmite : La 
dința din 15 septembrie 
Consiliului de Securitate

șe- 
a 

al 
O.N.U. a continuat discuția în 
legătură cu situația din Re
publica Congo. Spre exami
narea Consiliului de Securita
te a fost prezentat proiectul 
de rezoluție american al cărui 
conținut se reduce la aceea 
că secretarului general al 
O.N.U. i se acordă dreotul 
nelimitat de a folosi, după 
propria sa apreciere, ajutorul 
financiar care poate fi acor
dat Republicii Congo de ță
rile membre ale O.N.U. Acest 
document are scopul să sub
stituie totrutotul hotărîrile a- 
doptate anterior de Consiliul 
de Securitate cu privire Ja 
Congo.

La sfîrșitul ședinței a luat 
cuvîntul pentru a doua oară 
reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin. El a arătat că nici re
prezentantul. S.U^A.. nici se
cretarul general al O.N.U. nu 
au putut infirma faptele con
ținute în declarația sovietică 
din 14 septembrie. V. A. Zo
rin a demascat afirmațiile re. 
prez mutantului american că 
Uniunea Sovietică vrea să 
submineze Organizația Națiu
nilor Unite și măsurile luate 
de ea în Congo.

Urmăm consecvent linia 
spre întărirea prestigiului și 
importanței O.N.U. șj însuși 
faptul că delegația sovietică 
la sesiunea Adunării Generale 
este condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri dove
dește marea însemnătate pe 
care o acordă guvernul sovie
tic acestei organizații inter
naționale.

Reprezentantul sovietic a 
analizat în amănunțime pro
iectul de rezoluție prezentat 
d.e Statele Unite. El a subli
niat că adoptarea proiectului 
de rezoluție american ar în
semna de fapt instituirea tu
telei asupra “ 
pendent.

Si n tem 
prestigiului 
țiunilor Unite, a declarat V.A. 
Zorin. Or, pentru a se ridica 
prestigiul acestei organizații 
internaționale, este necesar să 
se îndrepte greșelile cît se 
poate de grosolane care au 
fost săvîrșite și să se obțină 
înfăptuirea necondiționată a 
rezoluțiilor deja adoptate de 
noi. Iată de ce delegația U- 
niunii Sovietice respinge cu 
hotărîre acest proiect de rezo
luție și prezintă spre exami
nare următorul proiect de re
zoluție :

„Consiliul de Securitate, 
amintind de rezoluțiile sale

Congoului inde-

pentru ridicarea 
Organizației Na

dansatori, colectivul Operei 
bucureștene va prezenta pînă 
la 3 octombrie 14 spectacole 
pe scena Teatrului Muzical 
,.K. S. Stanislavski și V. I. 
Nemirovici—Dancenko11 din
Moscova. în repertoriul tur
neului sînt înscrise operele 
..Răscoala1' de Gh. Dumitrescu, 
„Othello11 și „Trubadurul" de 
Verdi „Carmen" de Bizet, pre
cum și un spectacol alcătuit 
din opera „O noapte furtunoa
să" de Paul Constantinescu și 
baletele „La piață" de Mihail 
Jora și „Priculiciul" de Zeno 
Vancea. 

CEHETI Li MAGAZINELE AttUEN- 
TAK DIN TOATA TA HA MODUSECE 
Of CĂUTATE A-LE FABRICII, MUNCĂ" 

DfN CONS&WA

ce Presse, „sub ochii ziarișfc 
lor care așteptau la Poșta di 
Leopoldville să-și expediez 
telegramele soldați! congole: 
înarmați cu mitraliere au in 
trat în localul Poștei, în sal 
telegramelor instalîndu-se ai( 
cu ordinul de a intercept 
toate telegramele cu caracte 
politic. Această cenzură ■ 
adaugă agenția citată — a fos 
instituită de colonelul Mc 
butu“.

O nouă crimă 
a lui Chombe

EL1SABETHVILEE 16 (Aga 
preș), — TASS transmite: Agei 
ția France Presse relatează că î 
gara orașului Luen jandarmi 
marionetei Chombe venîți di 
Kamina au deschis focul îrnpc 
triva unei demonstrații organiza 
te de partidul de opoziție „Bc 
lubakat“. Au fost uciși 40 d 
oameni.

din 14 și 22 iulie, precum s 
din 9 august I960 și, în s-pe 
cîal, de prevederile rezoluție 
din 9 august în sensul că foi 
țele armate ale O.N.U. nu vo 
participa la vreun conflict in 
tem, inclusiv de ordin const 
tuțional, nu se vor amestec 
în nici un fel într-un aseme 
nea conflict și nu vor exercit 
influențe asupra deznodămîr 
tului lui;

relevînd situația grea î 
care se află economia Rept 
blicii Congo, ca rezultat al d< 
minației coloniale îndelungat 
și al agresiunii belgiene împ< 
triva acestei țări ;

cere secretarului general < 
O.N.U. și comandamentul! 
forțelor armate ale O.N.U. di 
Congo să pună capăt fără aii 
aminări oricăror forme de < 
mestec in treburile interne a 
Republicii Congo, astfel inc 
guvernul ei să-și poată exe 
cita nestingherit - drepturi' 
suverane și puterea asupra îi 
tregului teritoriu coilgolez ț 
în special, să evacueze imedu 
forțele armate aflate la disf> 
ziția comandamentului O.N.l 
de pe toate aerodromurile j 
care ele le ocupă în momehti 
de față și să pună postul < 
radio național la dispoziț 
deplină și nelimitată a guve: 
nului central al Republic 
Congo ;

încredințează secretarul 
general misiunea de a deștiti 
actualul comandament al fo 
țelor armate ale O.N.U., a 
căror acțiuni constituie o ii 
călcare flagrantă a hotărîrih 
Consiliului de Securitate ' 
problema congoleză ;

adresează tuturor statal* 
membre ale O.N.U. chemar* 
ca prin cotizații benevole i 
acorde Republicii Congo de u 
gență un ajutor financiar și a 
ajutor economic avînd în v 
dere că acest ajutor va fi pi 
la dispoziția nemijlocită a gi 
vernului Republicii Congo",

★

NEW YORK 16 (AgerpreJ 
TASS transmite : în diminei 
ța de 16 septembrie a fo 
reluată ședința Consiliului c 
Securitate, convocat la cer 
rea delegației sovietice, pea 
tru a discuta problema situi 
ției din Congo.

Răspunzînd locțiitorului ș 
fulul delegației S.U.A. 
O.N.U. care a încercat să 
pună Uniunea Sovietică O 
ganizației Națiunilor Unit 
V. A. Zorin, reprezentanți 
U.R.S.S., a subliniat că astf 
de declarații nu corespur 
realității și denaturează con 
plet adevărata stare de h 
cruri. Prin votul său, a deci 
rat V. A. Zorin, Uniunea Sc 
vietică s-a pronunțat și co: 
tinuă să se pronunțe pentr 
îndeplinirea întocmai a hoți 
rîrilor adoptate de Consilii 
de Securitate în legătură c 
Congo. Problema 
pune este cum să se obțir 
îndeplinirea justă a aceste 
hotărîri, cum să se lichides 
abaterea de ia aceste hotărî 
care se constată în activitate 
secretarului general și 
comandamentului trupele 
O.N.U.

Reprezentantul Poloniei 
declarat că delegația lui v 
sprijini proiectul de rezoluți 
sovietic în problema Congoi 
lui, deoarece prevede înfăț 
tuirea hotărîrilor adoptate ai 
terior de către Consiliul d 
Securitate.

Cu aceasta ședința de di 
mineață a Consiliului 
Securitate a luat sfirșit.



Cuvântarea tovarășului 
Virgil Trofin 

la ședința de constituire a Comitetului 
internațional al Forumului Mondial 

al Tineretului
Dragi prieteni,

Permiteți-mi ca în numele 
tineretului și studenților din 
Republica Populară Romînă 
să-mi exprim satisfacția de a 
participa la această ședință 
menită să înceapă traducerea 
în viață a importantei iniția
tive a tineretului sovietic de 
organizare a Forumului Mon
dial al Tineretului.

Inițiativa tineretului sovie
tic, izvorîtă din politica de 
pace a U.R.S.S., din dorința 
de a face totul pentru promo
varea principiilor coexisten
ței pașnice, a unirii eforturi
lor tinerei generații pentru 
menținerea și apărarea păcii 
în lume, a fost și este susți
nută de către întregul tineret 
din R.P. Romînă. Congresul 
al Ill-lea al U.T.M. ce ă avut 
Ioc de curînd s-a declarat în
tru toiul de acord cu această 
prețioasă inițiativă a tinere
tului sovietic.

Apărarea păcii în lume 
este problema fundamentală 
a zilelor noastre, în rezolva
rea căreia sînt interesate 
toate popoarele, tînăra gene
rație din toate țările, și în 
acest sens Forumul va putea 
aduce o contribuție de sea
mă. Evenimentele ce se pe
trec pe arena internațională 
dovedesc că forțele păcii din 
întreaga lume au crescut atât 
de.puternic încît s-a creat 
posibilitatea deplină a pre- 
ntîmpinării războiului mon
dial. Raportul de forțe pe 
arena internațională s-a 
schimbat în favoarea forțelor 
sociale care militează pentru 
pace și securitatea interna- 
ionala, pentru democrație și 
progres, social. Pentru noi, 
inerli. a apăra pacea în
seamnă a ne apăra viitorul.

Așa cum s-a arătat în ex
punerea tov. Reșetov. Foru- 
Yiul va fi locul unei confirm
ări libere și prietenoase a 
liferite puncte de vedere care 
privesc toate domeniile de 
preocupări creatoare ale ti- 
letei generații din zilele noa
stre și îndeosebi în problema 
ipărării și menținerii păcii 
n lume. Pentru menținerea 
i apărarea păcii, de cea mai 
nare importanță este rezol
varea problemei dezarmării 
:are a devenit o cerință a 
topoarelor atît de viguroasă 
neît nici o tară, nici un gu- 
rerri- nu mai poate nega ne- 
:eșftatea și urgența soluțio
nării acestei probleme.

Tineretul este direct inte
resat în dezarmarea generală 
ti totală care va elibera 
iriașe valori materiale ce 
/or putea fi îndreptate spre 
■idicarea economiei și cultu- 
■ii popoarelor, pentru ridica- 
ea unor regiuni și țări 
iflate într-o cruntă stare de 
napoiere pentru construcția 
le școli, instituții culturale, 
ocuințe. orașe, pentru ridica
rea continuă a nivelului de 
■iață al oamenilor, astfel în- 
:ît toate popoarele, toți tine- 
rfl-'di'n lume să poată să se 
‘dosească de binefacerile ma
iler cuceriri ale științei și 
ehnicii zilelor noastre.
în actualele condiții inter- 

taționale lupta pentru apă- 
•area păcii în lume, pentru 
‘aurirea unei societăți lipsite 
Ie • războaie. însuflețește toate 
topoarele, pe toți tinerii din 
lume și îi unește într-un front 
arg, indiferent de concepțiile 
or politice, filozofice sau re
ligioase.

In ultimii ani tot mai multe 
3Opoar$ mase tot mai largi 
de tineretului, organizații de 
ineret și studenți se pronun
ță pentru promovarea în rela
țiile dintre state a principiilor 
coexistenței pașnice. In a- 
reastă privință noi sperăm că 
Forumul va contribui și el Ia 
promovarea și mai puternică 
n relațiile dintre organiza
țiile de tineret din țări cu sis
teme sociale diferite a princi
piilor colaborării și înțelegerii 
reciproce în problemele de 
importanță vitală ce preocupă 
tînăra noastră generație.

După părerea noastră este 
deosebit de important atît în 
perioada de pregătire a Foru
mului cît și în decursul des
fășurării lui ca reprezentanții 
organizațiilor de tineret și 
studenți, în urma confruntării 
libere a diferitelor opinii și 
păreri, să găsească un limbaj 
comun și să stabilească ase
menea măsuri care să ducă 
la rezolvarea problemelor ce- 
loi'-mai importanțe ce preocu
pă tineretul în epoca actuală.

Propunerea de a se discuta 
în cadrul Forumului și pro
blema luptei împotriva colo
nialismului. pentru indepen
dența națională, o conside
răm ca deosebit de importan
tă și o susținem cu toată tă
ria. Și cu acest prilej în nu
mele tineretului și studenți
lor dih Republica Populară 
Romînă ne exprimăm depli
na noastră solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelpr și 
tineretului din Asia și Africa 
pentru- libertate și • indepen
dență națională. împotriva co
lonialismului - rușinea seco
lului nostru — și salutăm ori
ce progres în consolidarea 
noilor state independente de 
pe âCâste continente, expri- 
mîndu-ne totodată dorința de 
a dezvolta relațiile cu organ:; 
zațiile’ de tineret și studenți 
din aceste țări. . .

Complexe și multiple sint 
și celelalte probleme care 
frămîntă tînăra generație a 
lumii : dreptul la muncă, la 

învățătură și cultură, la sport 
și odihnă, drepturi egale pen
tru toți tinerii indiferent de 
sex sau rasă etc. Discutarea 
acestor probleme în cadrul 
Forumului va înlesni posibi
litatea unui bogat schimb de 
experiență, va contribui la o 
apropiere și o cunoaștere re
ciprocă mai bună, la găsirea 
căilor și mijloacelor prin care 
tineretul și organizațiile sale 
naționale și internaționale își 
pot aduce contribuția la apă
rarea păcii.

Dragi prieteni,

Tineretul Republicii Popu
lare Romîne trăiește astăzi o 
viață nouă. Prin munca în
tregului popor și grija perma
nentă a statului nostru demo
crat popular tinerei generații 
îi sînt asigurate condiții de 
muncă și viață pe care nu 
le-a avut niciodată în trecut, 
avînd deschis în fața sa un 
viitor luminos, în care nă
zuințele sale cele mai avânta
te vor deveni realitate. în 
anii regimului democrat-popu
lar în țara noastră s-a creat 
o puternică industrie, s-a dez
voltat multilateral și pe un 
drum nou. socialist, agricul
tura. Cultura și știința au de
venit un bun al întregului 
popor.

în acest an, industria țârii 
noastre — în condițiile socia
lismului — în mai puțin de 
trei luni dă o producție egală 
cu aceea realizată în întreg 
anul 1938.

în prezent întregul nostru 
popor, tînăra generație a țârii 
noastre însuflețiți de istoricele 
hotărîri ale celui de-ăl IlI-lea 
Congres al P.M.R.. muncesc 
cu entuziasm pentru desăvâr
șirea construcției socialiste in 
R. P. Romînă.

Așa după cum arată tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. prim-secretar al C.C. al 
P.M.R.. în raportul cu privire 
la situația internațională și 
politica externă a R. P. Ro
mîne, prezentat Ia recenta se
siune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, obiectivul 
primordial al politicii exter
ne a statului nostru, promo
vată de P.M.R. și guvernul 
țării noastre, este asigurarea 
viitorului luminos al patriei, 
este politica de apărare fermă 
a păcii.

Republica Populară Româ
nă militează activ pentru mic
șorarea încordării înteraațio- 
r.ale. pentrj promovarea 
principiilor de coexistența 
pașnică, pentru zădărnicirea 
oricăror uneltiri ale cercuri
lor imperialiste agresive, pen
tru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și statorni
cirea unei păci trainice în 
lume.

Călăuzindu-se după acest 
principiu, guvernul țării noa
stre a întreprins numeroase 
acțiuni concrete, iar în ulti
mul timD a propus ca O.N.U. 
să includă pe ordinea de zi a 
celei de-a 15-a sesiuni a Adu
nării sale Generale sâ se 
dezbată problemele de o deo
sebită importanță privind îm
bunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate între state și pro
movarea ideilor păcii in no
durile tineretului.

Politica externă a statului 
nostru este sprijinită cu toată 
tăria de poporul și tineretul 
țării noastre pentru că ea co
respunde întru totul interese
lor lui. Călăuzit de nobilele 
idei ale păcii și prieteniei în
tre popoare, tineretul nostru f 
și organizațiile sale militează | 
consecvent pentru unirea for- , 
țelor tineretului din întreaga i 
lume, indiferent d« concep- , 
tiile lor politice, religioase și ! 
filozofice pe platforma luptei 
pentru pace, progres social, [ 
pentru un viitor fericit al ti- : 
nerei generații. j

în prezent Uniunea Tinere- ’ 
tului Muncitor și Uniunea i 
Asociațiilor Studenților din | 
R.P.R. au legături cu peste 90 • 
de organizații de tineret și ' 
studenți din cele mai diferite j 
convingeri politice din aproa
pe 60 de țâri ale lumii. Ne 
bucură faptul că și aici avem 
prilejul să ne reîntâlnim cu 
prietenii noștri din Grecia, 
Italia. Cipru. Bulgaria. Alba
nia și celelalte țări din re
giunea balcano-adri atică îm
preună cu care la începutul 
acestui an am dezbătut la 
București unele probleme de 
interes comun pentru întări
rea relațiilor de prietenie în
tre tineretul și organizațiile 
sale din această regiune, pen
tru mărirea contribuției tine
retului la eforturile popoare- . 
lor de a transforma această j 
regiune într-o zonă a păcii, | 
fără arme atomice.

La întâlnirea balcano-adria- | 
tică a tineretului care a avut j 
loc în Capitala oatriei noastre 
au participat 250 de reprezen- | 
tanți ai diferitelor organizații i 
de tineret și studenți : comu- 
nisti, catolici, socialiști, radi- | 
caii, liberali, agrarieni. Indi- ) 
ferent de concepțiile lor po- i 
litice și filozofice toti acești . 
reprezentanți s-au declarat de | 
acord cu posibilitățile și ne- . 
cesitățile unirii eforturilor tu- » 
turor tinerilor din această re
giune în lupta pentru pace și 
înțelegere între popoare, i 
adoptând în acest sens în una- ‘ 
ni mi ta te un apel către tinere- . 
tul din aceasta parte a lumii I 
și un plan concret de acțiuni 
comune pentru viitor. Multe 
din prevederile acestui plan 
s-au înfăptuit. Noi ne expri

măm convingerea că pe viitor 
se va întări și mai mult prie
tenia și colaborarea între ti
neretul din țările acestei re
giuni, ea fiind o contribuție 
la lupta pentru pace și priete
nie a tineretului lumii întregi.

Dragi prieteni,

De modul în care se face 
azi educația tineretului, che
mat într-un viitor apropiat 
să conducă societatea, depin
de într-o mare măsură dacă 
eforturile depuse pentru apă
rarea generațiilor viitoare de 
ororile războiului vor fi sau 
nu încununate de succes. O 
mare răspundere pentru edu
cația tineretului și pentru e- 
ducarea lui o au parlamente
le, guvernele și însăși Organi
zația Națiunilor Unite.

Ținînd seama de aceasta, 
guvernul R.P.R. a propus să 
fie inclusă pe ordinea de zi a 
apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. problema : 
..Măsuri pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a idei
lor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare". 
Această propunere izvorăște 
din profunda dragoste de pace 
a poporului și tineretului ță
rii noastre, și ea corespunde 
intereselor cît și necesităților 
arzătoare a popoarelor și ti
neretului din toate țările.

Avem convingerea că toate 
organizațiile de tineret și stu
denți. care militează pentru 
menținerea și consolidarea 
păcii, vor aprecia această ini
țiativă și vor acorda sprijinul 
lor pentru înfăptuirea ei.

Dragi prieteni,

Delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor și U.AJ5.R-, as
cultând expunerea președinte
lui Comisiei sovietice de 
inițiativă și studiind docu
mentele prezentate, se decla
ră întru totul de acord cu 
convocarea Forumului la data 
propusă, cu ordinea de zi și 
problemele ce urmează a fi 
discutate de către Forum. Noi 
sprijinim de asemenea propu
nerea făcută cu privire la 
constituirea Comitetului in
ternațional de pregătire a 
F orumux ui Mondial al TTnere- 
tului și a secretariatului.

Dragi prieteni,

Permiteți-mi în încheiere 
sâ-mi exprim convingerea că 
prin munca și eforturile noa
stre comune, ale tuturor celor 
prezenți la această ședință, 
precum și ale celor care vor 
veni alături de noi in perioa
da de pregătire a Forumului, 
vom reuși să asigurăm condi
ții cît mai bune pentru desfă
șurarea Forumului, pentru ca 
acesta sâ poată răspunde ce
rințelor și speranțelor pe care 
tînăra generație a lumii și 
le-a pus în eL

Vă asigurăm că în această 
muncă Uniunea Tineretului 
Muncitor și UASJl. întregul 
tineret al R.P.R. vă acorda tot 
sprijinul lor.
----- —•—

Hotărirea plenarei C. C. 
al P.M.U.P.

in legătură cu Consfătuirea 
de la București a reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste

VARȘOVIA 16 (Agerpres). - 
Agenția P.A.P. a dat publici
tății hotărirea celei de-a 6-a 
plenare a C.C. al P.M.U.P. în 
legătură cu Consfătuirea de la 
București a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste.

După ce a ascultat raportul 
prezentat de tov. Wladyslaw 
Gomulka cu privire la Con
sfătuirea de lâ București a re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste, se spune în hotârire, 
C.C. al P.M.U.P. a aprobat în- 
trutotul poziția delegației 
P.M.U.P.. precum Și comunica
tul cu privire la această con
sfătuire.

Comitetul Central ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. solidarizîndu-se intrutotul 
cu Declarația partidelor comu
niste și muncitorești, sublinia
ză că Polonia populară îm
preună cu întregul lagăr socia
list va duce și de acum înain
te o luptă consecventă de
coexistență pașnică, va con
tribui la creșterea forțelor și 
prestigiului international al
lagărului socialist, va întări 
rdațiile prietenești cu Uniunea 
Sovietică și cu toate statele 
socialiste.

De peste hotare

Motonava „Baltika"

Sesiunea O.N.U. în centrul atenției 
opiniei publice mondiale

Primul ministru 
al Nepalului va conduce 

delegafia tării sale
KATMANDU 16 (Agerpres). 

— Din Katmandu se anunță că 
primul ministru al Nepalului, 
B. P. Koirala. va conduce de
legația Nepalului la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

Delegația Etiopiei 
va fi condusă de 

prim*vlceprem ierul 
guvernului

ADDIS-ABEBA 16 (Ager- 
pres). — La Addis-Abeba s-a 
anunțat că delegația Etiopiei 
la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite va fi 
condusă de Aklilu Habte Void, 
prim-vicepremier al guvernu
lui etiopian. Funcțiile de prim- 
ministru se exercită însuși de 
împăratul Haile Selassie.

• .New Statesman's
O cotitură în istoria 

postbelică
LONDRA 16 (Agerpres). - 

Apropiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va consti
tui o cotitură in istoria post
belică, în crucit va marca 
schimbarea raportului de forțe

Răspunsul lui 
la scrisoarea

MOSCOVA 16 (Agerpres). —
T.4SS transmite : N. S. Hruș‘ 
cioc, președintele Consiliului de 
Miniștri al L'.R.SS.. și-a expri- 
m&t regretul că nu va putea ține 
o conferință la Universitatea 
Harvard deoarece, din cauia ho- 
tăririi Departamentului de Stat, 
nu ave posibilitatea de a părăsi 
cartierul Manhattan din Jteio 
York.

N. S. Hrușciov a primit invi
tația de a fine o conferință in 
fața studenților și corpului di
dactic de la o serie de universi
tăți și colegii din cartierul Dos- 
ton, Cambridge de la R. Smith, 
președintele Consiliului facultății 
juridice a Universității Harvard.

în telegrama de răspuns trans
misă de pe bordul motonavei 
,rBaltika“. șeful guvernului so
vietic arată că o asemenea con
ferință „ar fi fost probabil folo
sitoare pentru o mai bună înțe
legere reciprocă între popoarele 
noastre în scopul stabilirii unor 
relații de prietenie**,

N. S. Hrușciov califică drept 
stranie Itotărîrea discriminatorie 
față de șeful, delegației sovietice 
la sesiunea Adunării Generale în 
fața căreia „stau probleme foarte 
importante atît pentru Uniunea 

Pe s
MOSCOVA. — La 16 septem

brie a sosit la Moscova ansam
blul Teatrului de Operă și Balet 
ai R. P. Rom ine, care întreprin
de un turneu în cadrul schimbu
rilor d:ntre Uniunea Sovietică și, 
R.P.R. Artiștilor romîni li s-a fă
cut. o caldă primire.

PRAGA. — După cum transmi
te Ceteka, la 15 septembrie ia 
Smolenice s-au încheiat țucrări’e 
Congresului inter o afumai de - su
dură care a dezbătut o serie de 
‘probleme legate de introducerea 
noilor metode de sudare. La con
gres au participat reprezentanți 
ai U.R.S.S., Cehoslovaciei, R. D, 
Germane, Poloniei, Romlniei, Un
gariei, Austriei, Franței, R. F. 
Germane șl Belgiei,

CAPE CANAVERAL. — Agenția 
Associated Press relatează că în
cercarea forțelor aeriene militare 
ale S.U 4. de a lansa la 15 sep
tembrie o rachetă Atlas la o dis
tanță de 9 000 de mile a eșuat 
deoarece în minutul următor 
amorsării, motoarele rachetei au 
ieșit din funcțiune. Tn momentul 
lansării, se spune în șt’re, a 
izbucnit o flacără, dar racheta a 
rămas pe rampa de lansare.

în Organizația Națiunilor Uni
te, scrie la 15 septembrie săp- 
tăminalul „New Statesman".

Blocul țărilor neutre îm
preună cu țările lagărului so
cialist, arată săptămînalul, 
dispune astăzi de un suficient 
număr de voturi pentru a in
fringe ..gruparea N.A.T.O.,
S.E.A.T.O. și a țărilor Ameri- 
cii Latine".

Au trecut vremurile, conti
nuă „New Statesman44 cmd 
America domina exclusiv 
O.N.U. „Astăzi Organizația 
Națiunilor Unite nu mai poa
te fi un instrument al politi
cii occidentale așa cum a fost 
în decursul unei lungi perioa
de de timp".

.Sankei Simbun”: 
Elsenhower este 

obligat să ia cuvintul
TOKIO 16 (Agerpres). - 

TABS transmite : ,B-a întâm
plat tocmai ceea ce trebuia să 
se întâmple. Eisenhower este 
obligat să ia cuvintul la O.N.U. 
Hrușciov a dat un exemplu 
bun", astfel comentează la 16
septembrie ziarul de dreapta ■ 
,.Sankei Simbun*4 apropiata se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Ziarul salută inițiativa șefu
lui guvernului sovietic de a 
participa personal la Aduna
rea Generală și scrie : Faptul 
că la apropiata sesiune a Adu- ' 
nării Generale a O.N.U. se vor ,

N. S. Hrușciov 
lui R. Smith
Sovietică fi Statele Unite ale A- 
mericii, cit și pentru statele din 
întreaga lume și,. în primul rind, 
problem-a fundamentală — nece
sitatea realizării unui acord cu 
privire la dezarmare1".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.RS.S. subliniază că 
„la lucrările Adunării Generale 
trebuie să participe reprezentanți 
cu răspundere, investiți cu înalta 
încredere și cu împuternicirile 
acordate de poporul lor*.

Deocamdată. arată el, guver
nul S.U.A. n-a dat dovadă că 
înțelege tocmai în acest fel sar
cinile care stau în fața tuturor 
țărilor.

Șeful guvernului sovietic își 
exprimă convingerea că ,,vor veni 
timpuri mai buneu în relațiile 
dintre U.RS^. și S.U.A. și că 
„toți oamenii vor înțelege nece
sitatea prieteniei și colaborării**.

„Cred, scrie N. S. Hrușciov, că 
și guvernul S.U^A. își va da sea
ma de necesitatea îmbunătățirii 
relațiilor noastre și a unirii efor
turilor pentru înfăptuirea țelului 
principal — un acord între toate 
statele cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub cel mai 
strict control inter național"1.

curt
HAVANA — Agenția France 

Presse anunța că ia 15 septembrie 
Ministerul Muncii din Cuba a 
publicat un comunicat anunțind. 
că guvernul a hotărît să pună 
imediat sub control întreaga in
dustrie de tutun a țării compusă 
din 16 fabrici de tutun, 14 fabrici 
de țigări și 23 de antrepozite de 
joi de tutun.

ROMA — Coresponden
tul Agerpres transmite: După 
24 de zile de luptă minerii 
greviști de la minele de plumb 
și zinc ale companiei .,Per- 
tusola" (Sardinia) au obținut 
o importantă victorie. în 
urma luptei duse de mineri 
și a campaniei de solidaritate 
cu greviștii care s-a desfășu
rat pe întregul teritoriu al 
insulei, guvernul regional al 
Sardiniei a fost nevoit sâ des
tituie Pe directorul companiei 
„Pertusola" care de ani de 
zile a refuzat în mod sistema
tic să satisfacă revendicările 
minerilor. 

întruni conducătorii a diferite 
țări, nu poate decît să ridice 
prestigiul Organizației Națiu
nilor Unite.

„U.R.S.S. continuă 
neobosit politica 

coexistenței pașnice”
PARIS 16 (Agerpres). - 

Comentând participarea șefu
lui guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U. Jean 
Maurice Hermann arată în 
coloanele ziarului „Libera
tion" că aceasta constituie o 
mărturie a faptului că Uniu
nea Sovietică continuă să ur
meze în mod neobosit politica 
tratativelor și coexistenței 
pașnice.

Autorul condamnă cu vehe
mență poziția Franței și, în
deosebi, refuzul generalului 
de Gaulle de a participa la 
apropiata sesiune a O.N.U, 
subliniind că „Franța va tre

Memorandumul guvernului R. D. Germane 
in problema dezarmării, 

adresat Adunării Generale a O.N.U.
BERLIN 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
ADN, la 15 septembrie repre
zentantul permanent al R.D. 
Germane la Geneva a remis 
conducătorului ad-interim al 
secției O.N.U. pentru Europa, 
spre a fi transmisă mai de
parte la New York lui D. 
Hammarskjoeld. secretarul ge
neral al O.N.U., o scrisoare 
din partea lui Otto Grote- 
wohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R- D. Germare, 
și memorandumul guvernului 
R. D. Germane în problema 
dezarmării, adresat celei de-a 
15 a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

După cum se arată în scri
soare, guvernul R. D. Germa
ne este ferm convins că de
zarmarea generală și totală 
este o problemă care afectea
ză toate popoarele și că viito
rul poporului german este in
disolubil legat de asigurarea 
păcii.

în scrisoare se. relevă faptul 
că principiile acordului de la 
Potsdam au fost traduse în 
viață numai într-o singură 
parte a Germaniei, pe terito
riul R- D. Germane, și câ 
guvernele celor două state 
germane au adoptat puncte 
de vedere principial deose
bite în problema dezarmării. 
Din această cauză, se spune 
în scrisoare, guvernul R. D. 
Germane consideră necesar 
ca în cursul discutării pro
blemelor dezarmării generale 
și totale la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. să capete posibilitatea 
de a expune prin intermediul 
reprezentantului său punctul 
de vedere al guvernului R.D. 
Germane în problema dezar
mării generale șț totale în 
Germania. Prin scrisoare, se
cretarul general al O.N.U. 
este solicitat sâ sprijine invi
tarea guvernului R. D. Ger
mane.

Concomitent, scrisoarea cu
prinde rugămintea de a se di
fuza pentru discutare memo
randumul guvernului R. D. 
Germane în problema dezar
mării.

în centrul atenției celei de-a 
15-a sesiunj a Adunării Gene
rale a O.N.U., se spune în 
memorandum, se vor afla pro
punerile în problemele dezar
mării generale și totale, pre
zentate de guvernul U.R.S.S. 
Călăuzit de dorința de a-și 
aduce contribuția constructi
vă la dezarmarea generală și 
totală, conștient de răspunde
rea ce-i revine pentru pace, 
precum și pentru interesele 

bui să plătească pentru politi
ca sa de izolare". „Nici Fran
ța, nici pacea — arată autorul 
articolului, nu vor avea nimic 
de cîștigat de pe urma sabo
tării tratativelor".

Cyrus Eaton: „Hrușciov 
va face sâ crească 

importanța O.N.U.**
VARȘOVIA 16 (Agerpres). - 

Ziarul „Trybuna Ludu“ publi
că convorbirea unui corespon
dent al său cu cunoscutul fi
nanciar și fruntaș al vieții pu
blice americane, Cyrus Eaton, 
în legătură cu participarea lui 
N. S. Hrușciov la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

C. Eaton a declarat că ar 
vrea să se întâlnească la New 
York cu șeful guvernului so
vietic. Cred, a spus el, că prin 
prezența sa, Hrușciov va face 
să crească importanța O.N.U. 
Ar fi de dorit ca și ceilalți 
șefi de guverne să-și dea sea
ma că este necesar să plece 
la New York.

naționale ale poporului ger
man, guvernul Republicii De
mocrate Germane prezintă 
spre examinare celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. următoarele propu
neri cu privire la înfăptuirea 
pe etape a dezarmării gene
rale și totale în cele două 
state germane.

Guvernul R. D. Germane 
propune ca în prima etapă 
(1960—1961) cele două state 
germane să renunțe — prin 
declarații bazate pe princi
piile dreptului internațional 
și a căror respectare este 
obligatorie — la folosirea for
ței unul față de celălalt 
sau fată de terțe state. 
Cele două state germane 
renunță la înarmarea ato
mică. Ele își asumă obligația 
de a nu produce arme nucle
are și arme rachetă, de a nu 
participa la fabricarea lor în 
alte state, de a nu achiziționa 
aceste arme, precum și de a 
nu lua parte la experiențele 
nucleare ale altor state. Cele 
două state germane își asumă 
obligația de a nu produce ar
me chimice și bacteriologice 
și de a nu le achiziționa, pre
cum și de a nu participa la 
experimentarea acestor arme 
în alte state.

în prima etapă se preconi
zează de asemenea încheierea 
unui Tratat de pace cu cele 
două state germane și trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitari
zat. în acest scop puterile 
coaliției antihitleriste vor con
voca o conferință de pace la 
care ar urma să participe re
prezentanți ai celor două state 
germane.

In a doua etapă (1962), cele 
două state germane își reduc 
forțele armate și armamen- 
te’e. Ele renunță la serviciul 
militar obligatoriu și se abro
gă legea cu privire la intro
ducerea serviciului militar 
obligatoriu în Germania occi
dentală. Pe baza Tratatului 
de pace încheiat, cele patru 
state care au semnat acordul 
de la Potsdam se înțeleg cu 
cele două state germane asu
pra retragerii tuturor trupe
lor străine și asupra lichidă
rii tuturor punctelor de spri
jin și depozitelor lor. Impli
cit se lichidează toate rămă
șițele celui de-al doilea război 
mondial și se creează premise 
de cea mai mare importanță 
pentru exercitarea dreptului 
la autodeterminare de către 
poporul german. în aceeași 
etapă vor fi distruse armele- 
rachetă aflate la dispoziția 
forțelor armate germane.

Din activitatea 
C. A. E. R.

PR AGA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Cc- 
teka. între 5 și 12 septembrie 
1960 la Praga a avut loc o șe
dință ordinară a Comisiei per
manente de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în 
domeniul construcției de ma
șini a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La ședință 
au participat delegațiile țări
lor membre ale C.A.E.R. și ob
servatori din Republica Popu
lară Chineză.

Comisia a discutat sarcinile 
ce decurg din hotărîrile celei 
de-a 13-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

O mare atenție s-a acordat 
examinării programului de ac
tivitate al comisiei în ceea ce 
privește coordonarea planuri
lor de perspectivă pentru dez
voltarea producției în ramura 
construcției de mașini in ță
rile membre ale C.A.E.R., pe 
perioada pînă la 1980. Comisia 
a examinat și a aprobat reco
mandările in domeniul specia
lizării și cooperării producției 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în cele mai impor
tante tipuri de utilaj pentru 
industria extractivă, de va
goane, transformatoare de for
ță, aparatură de înaltă tensiu
ne, cuptoare cu arc electric si 
cabluri de forță.

în afară de aceasta comisia 
a considerat ca fiind indicat 
să promoveze pe bază multi
laterală colaborarea în dome
niul semiconductorilor, precum 
și colaborarea dintre institu
tele de cercetări științifice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul turnării metalelor 
și tehnicii sudurii.

—e—

Pentru menținerea 
păcii și colaborare 

internațională
PARIS 16 (Agerpres). —1 

TASS transmite : La Paris a 
avut loc o ședință a Comite
tului organizatoric pentru 
pregătirea unei conferințe in
ternaționale în vederea des
tinderii încordării internațio
nale și a colaborării dintre 
Est și Vest. La lucrările co
mitetului au luat parte oa
meni politici și fruntași ai 
vieții publice de seamă dln- 
tr-o serie de țări.

în comunicatul dat publici
tății de către comitet se a- 
rată că ținînd seama de în
răutățirea situației internațio
nale s-a hotărît să se organi
zeze între 2 și 4 decembrie 
1960 la Varșovia o conferință 
internațională cu tema — 
,.Destinderea încordării inter
naționale și colaborarea din- 

i tre Est și Vest".

Guvernul R. D. Germane 
propune ca în a treia etapă 
(1963—1964) să se desființeze 
definitiv forțele armate ale 
celor două state germane și 
să se distrugă complet arma
mentul, munițiile și echipa
mentul militar. în cele două 
state germane urmează să în
ceteze producția în scopuri 
militare. Uzinele respective 
trec la producția de pace. în 
cele două state germane sînt 
desființate instituțiile milita
re (ministerele, statele majo
re, academii’? militare etc.), 
în aceeași etapă cele două sta
te germane se retrag respec
tiv din N.A.T.O. și din Orga
nizația Tratatului de la Var
șovia. Cele două state germa
ne își fac cunoscută neutrali
tatea care este garantată de 
principalele puteri participan
te la coaliția antihitleristă 
sau de Organizația Națiunilor 
Unite.

In memorandum se arată 
în continuare că fondurile de
venite libere în urma dezar
mării vor fi folosite în sco
puri pașnice înăuntrul țării, 
precum și pentru ajutorarea 
țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Pentru controlul asupra e- 
fectuării măsurilor propuse în 
memorandum se recomandă 
instituirea unui organ de con
trol care va fi creat pe bază 
de paritate din reprezentanți 
ai Camerei Populare a R. D. 
Germane și ai Bundestagulul 
vest-german, precum și din 
reprezentanți ai sindicatelor 
și ai altor organizații demo
crate.

In memorandum se subli
niază că cele două state ger
mane se obligă ca, după rea
lizarea unui acord internațio
nal cu privire la dezarmarea 
generală și totală, să adere la 
acest acord și să-șț asuma 
obligațiile care decurg din el.

Guvernul R. D. Germane 
subliniază că reunificarea 
Germaniei este o chestiune 
care privește numai poporul 
german și cele două state 
germane. Reunificarea presu
pune însă dezarmarea și în
cheierea unui tratat de pace 
cu cele două state germane. 
Guvernul R. D. Germane, se 
spune în încheierea memoran
dumului este convins că spriji
nirea inițiativei sale de către 
O.N.U corespunde nu numai 
intereselor poporului german, 
ci și intereselor tuturor celor
lalte state și că ar contribui 
la excluderea pentru totdea
una a posibilității unui război 
în inima Europei.
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Viața de organizație

Pregătiri pentru noul an 
de învătămînt politic

TELEGRAME EXTERNE

Situația din Congo

La Uzina 
.Janoș Herbak** 

Cluj
Anul acesta in Uzina „Janos 

Herbak' din Cluj vor funcțio
na 39 de cercuri și cursuri 
politice U.T.M.. cu T mai 
mult decît anul trecut Pen
tru buna lor funcționare, co
mitetul U.T.M.. sub directa 
conducere a comitetului de 
partid, a selecționat pentru 
munca de propagandist, mem
bri și candidați de partid 
cum sint Ion Lespuc. Raponi 
Dănilă. Le bor Iosif și alții, 
utemiști cu o pregătire potîti 
că și cglturală corespunzătoa
re acestei sarcini. 10 din a- 
eești propagandiști, in special 
cei ce nu au mal avut această 
muncă — au urmat cursuri? e 
de pregătire a propagandist: 
lor organizate de Comitetul 
regional U.T.M.

in aceiaș timp, în secțiile 
uzinei, birourile organrzațhter 
de bază U.T.M. s-au ocupat 
Îndeaproape de înscrierea ti
nerilor la formele de învăță. 
mint politic. Fină in prezent 
pe întreaga uzină s-au înscris 
Să frecventeze nou! an de in- 
vățămînt politic U.T.M 
de tineri, cu aproape mai 
mulți decît anul trecut.

P. PALIU

La Orașul Stalin
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Stalin a luat o serie de măsuri 
în vederea deschiderii în bune 
condițiuni a celor 600 de cercuri 
și cursuri de învățămint politic 
U.T.M. care vor funcționa anul 
acesta în oraș. 430 de propagan
diști dintre cei mai buni tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
membri și candidați de partid «i 
utemiști au început la 15 septem
brie cursurile serale de prețâtire. 
Pentru asigurarea cursurilor și 
cercurilor de învățămint politic 
eu materialul bibliografic necesar 
s au făcut pină acum 5.7nO de a. 
bonamente la bromurile de invă- 
țămînt politic și alte publicații 
necesare studiului individual.

Interesul manifestat de tineri 
pentru noul an de învățămint po
litic U.T.M, reiese și din faptul 
că pisă în prezent s-au înscris 
la rercurile «i cursurile politice 
un număr de peste 7.000 de ute. 
miști din întreprinderile indus
triale și instituțiile orașului.

P. BRĂTAN

In comuna 
Frumușica - lași
Anul trecut la iniorărâșirea u- 

gricolâ din comuna Frumușicu. 
raionul Hirliu a funcționat m cert 
politic „Si ne camooștem patria*. 
Datorită ■ priceperii ți sirguinlei 
propagandistului. profesoara Ma
ria Vichiriuc, precum fi datorită 
preocupării eursenților de a acu
mula ât mai muUe cunoștințe po- 
litico-ideologice, h închidere^ a- 
nului de învățămint. acest cura 
ra titiUH pe loc de frunte. Pen
tru aceasta cursanții au fost eti- 
dențioți pe raion, iar propagam 
di*ta a fost distinsă cu Diploma 
de onoare a comitetului regional 
U.T.M.

în noul an de învățămint, bi
roul organizației de bază U.T.M. 
din întovărășire, propagandista și 
cursanții au hotărit să muncească 
astfel incit să se mențină din nou 
în rindul fruntașilor. Cei 40 de 
tineri întovărășiți vor frecventa 
anul acesta forma de învățămint 
politic, cursul seral anul I. Vii
torii cursanți s~au abonat la ma. 
terialele de care vor avea nevoie 
în timpul studiului. în prezent 
ei iși pregătesc sala pe care o 
vor folosi ; băieții repară mobi
lierul iar fetele zugrăvesc, pregă
tesc lozinci, grafice și panouri 
pentru ornamentarea ei,

C. SLAVIC

(Urmare din pag. l-a)

ue noapte. I se dăduse o co
mandă specială : rulmenți co
nici. Erau mari și greu de 
strunjit. Unul singur costa 
2.700 de lei. La un moment 
dat, cînd controlează dimen
siunile inelului din universal, 
descoperă că depășise cota 
maximă. A început să-l trea
că nădușelile. Ce-o să spună 
brigada ? Cum 'o să stea în 
fața colectivului brigăzii ? 
O să fie sancționat. Asta n-ar 
fi mare lucru. Ispășește pe
deapsa I Dar rușinea ? Ce 
faci cu rușinea? Deodată îi 
vine o idee. O crede salva
toare. A început să taie inelul. 
Și se uita la el : ieșea un 
șpan gros, aproape înroșit. In 
hală s-a făcut liniște. Mași
nile au amorțit pe loc. Băieții 
au lăsat lucrul. Era pauza, 
pentru gustare. Cînd obser
vară ei că strungul lui mer
ge s-au uitat mirați. „Ăsta nu 
are chef să mănînce, ori ce-i

La întreprinderea „Proletarul" — 
Bacău

La întreprinde
rea textilă ..Prole
tarul* din Bacău, 
toți utemiftii sint 
cuprinși — pentru 
anul școlar 1960 — 
1961 — în învăță* 
mintul politic de 
partid și UTM.

Primul 
l-au dat
sens cadrele 
m-ste 
Astfel, 
bri & 
UTM
lor orțer,.:

invățâ- 
partid. 
u temi ști 
au fost 

invă- 
politic 

re-

exemplu

ute- 
dir uzină.

126 *nem 
comitetului 
ai birouri 

fer de 
responsabili 

brzărilor de 
jeție. ai bngă- 

zxfer utemiste de 
muncă patriotică și 
ai posturilor ute
miste de control, 
sînt încadrați anul 
acesta in 
mfetul de

Ceilalți 
din uzină 
încadrați în 
țâmintul
U.T.M. Merită 
levată răspunderea 
cu care s-a ocupat 
comitetul U.T.M. al 
întreprinderii de 
organ i zarea temei - 
nică a învățământu
lui politic U.T.M. 
pentru acest 
școlar. Tragi nd 
vâț aminte din 
periența bună 
și din lipsurile 
manifestate anul 
trecut, comitetul 
U.T.M. g-a îngrijit 
tn primul rind de 
recrutarea propa
gandiștilor. de a

căror muncă și pre
gătire depinde in 
primul rind calita
tea învățăm în tu lui 
politic UT M. Cu 
sprijinul organiza
ției de partid au 
fost recrutați ca 
propagandiști tova
răși bine pregătiți 
care au acumulat 
de-a lungul anifer 
o bogată experien 
țâ in această mun
că Astfel, majori
tatea p-opagandiș-

<;*■• 
candir candidați de 

par'd. care au cco- 
cu succes șt in 

anii treeuțî cercuri 
politice ale U.T M. 
De p?*dă. :m*arășa 
Victoria Burlacu, 
membră de partid, 
are o vechime de 6 
ani în manca de 
propagandistă Toți 
propagandiștii * se 
pregătesc cu sirgu- 
ință m vederea 
munch care-i aș- 
teeptâ frerventind 
cu regularitate 
cursul organizat in 
acest scop de Co
mitetul orășenesc 
U.T.M. Bacău

O deosebită aten
ție a acordat corni 
Tenii U.T.M. «ral 
acesta încadrării 
utemiștilor in in- 
vățămîntul politic. 
Membrii birourilor 
organizațiilor 
secție. împreună 
propagandiștii 
stat de vorbă 
fiecare tânăr 
parte, pentru a

de 
cu 
au 
cu 
ta 

cu-

an 
în- 
ex-
ca

La Uzinele „Electroputere" 
Craiova

Deschiderea in cele mai bune 
condițiuni a noului an școlar in 
învățămintul politic U.T.M.. con. 
stituie o preocupare de frunte a 
organizației de bază U.T.M. de 
la Uzinele „Electroputere" Craio
va. în cadrul acțiunilor ce se în* 
treprind in acest sens un loc deo
sebit îl ocupă pregătirea p’-opa- 
randistilor. înarmarea ior ce te
meinice cunoștințe poHhce. ideo
logice și metodice. Nu de mult, 
la indicație comitetului de par
tid. comitetul U.T.M, a organi
zat o consfătuire cu propagandiș- 

OPINIA BRIGĂZII
cu el ? s-a întrebat Ganea 
Sterian. Băieții. Lazâr Ion, 
Lazăr Vasile, Sterian, mai
strul Pătrașcu au venit la el. 
Pină să vadă ce se întâmplă, 
el tăiase în două roata și o 
camuflase în dulap. Totuși, 
fapta lui s-a descoperit. Mai
strul, tovarășii săi din briga
dă au rămas încremeniți. 
Luat din scurt, a recunoscut 
că a prefăcut în șpan inelul 
rebutat. „Tribunalul" tovără
șesc al brigăzii avea să-și 
manifeste opinia față de un 
caz grav, neobișnuit. Cazul a 
fost discutat și la conducerea 
secției strungărie. S-au pro
pus diferite sancțiuni severe. 
Prima reacție a tânărului a 
fost aceea că a încercat să 
plece din fabrică. Simțea 
că-și înjosise demnitatea de 
utemist. de muncitor frun
taș ! Mergea pe stradă, prin 
curtea fabricii, prin secție și 
ținea tot timpul capul în pă- 

noaste nivelul cu- 
noștințelor sale și 
pentru a-1 încadra 
în cercul politic co 
respunză*or dorin
ței și pregătirii sa
le. A$a. de pildă. • 
utemiste. muncitoa
re la cantina între
prinderii. au fost 
încadrate in cercul 
politic. .JSă ne cu 
noaștem patria**. 26 
utemiști vor urma 
cursul seral U.T M. 
anul I. 54 utemiști 
cele două cursuri 
serale U TJă anul 
II ecc

Conutetuț UT.M 
a luat și alte mă
guri menite să asi
gure bune desfășu
rare a activității 
cursurilor și cercu
rilor politice U.T.M. 
De pildă, s-au sta- 
b-.in sălile ho care 
iși vor desfășura 
activitatea cercu
rile politice în de
cursul anului, s-au 
făcut abonamente 
la broșurile ș« ma
nualele necesare și 
este în curs de ela
borare planul ca
lendaristic de des
fășurare a activită
ții cercurilor și 
cursurilor politice 
U T M. întregul 
an. Măsurile luate 
de comitetul U T M. 
vor asigura, fără 
îndoială. încă din 
primele zile o bună 
activitate cercurilor 
și cursurilor politi
ce U.T.M. din în
treprindere.

8. STEL1AN

tii utemiști din uzină. La această 
consfătuire au fost invitați âțiva 
dintre cei mai buni propagandiști 
de partid : Traian Zanian, Du. 
mitru Țugui, Valeria Foamete, 
Nicolae Pădureanu care au îm
părtășit propagandiștilor utemiști 
din experiența lor acumulată de a 
lungul anilor, in munca de con
ducere a cercurilor fi cursurilor 
politice.

Fotografia noastră 
un aspect din timpul 
efătuiri,

Foto-text: I.

infățișează 
acestei con-

ANDREI

mînt. Credea că toți se uită 
la el, îl arată cu degetul și-l 
judecă. Brigada lui și-a spus 
ultima cuvintul. A decis că 
tinărul va lucra în secție la o 
muncă ne caii fi cată, dar lingă 
tovarășii lui din brigadă. Co
lectivul brigăzii a hotărit ca 
el să-și răscumpere vina, fap
ta nedemnă, prin muncă cin-, 
stită. Și a început lucrul. Era 
un chin pentru el să vadă că 
la strungul lui lucrează alt
cineva, să-și vadă tovarășii 
de muncă, prietenii, foștii co
legi de școală cum muncesc 
uniți, cum rid și se ajută unii 
pe alții și el... să stea la o 
parte, să îndeplinească o 
muncă pe care nu o bagă ni
meni în seamă.

Intr-o zi, pe neașteptate s-a 
apropiat de el șeful brigăzii :

— De azi iți iei în primire 
mașina și locul în brigada 
noastră !

Asta i s-a părut poate cea 
mai îmbucurătoare Veste pe 
care a aflat-o în Viață. Tova

Fruntaș in muncă ic Fabrica 
de jucării „Bucuria copiilor’* 
din București tinărul Ion 
Gheao se străduiește să dec 
numoi jucării de calitate.

Foto : AGERPRES

O delegație 
de ziariști polonezi 
ne vizitează țara
Lț uirvtefia Uniunii Ziariști

lor dia R P. Romină a sosit in 
țară o delegație de ziariști po
lonezi m frunte ru Piotr Zy or

al Uniunii 
P. Polonă, 

al Agenției

Capitala și

nik — r; copreședinte 
Ziariștilor din R. 
redactor țeț adjunct 
P AP.

Oaspeții au vizitat 
au ar ut inii Iruri cu reprezen
tanți ai mărului ,,Sântei a",
Agerpres și ai Uniunii ziariștilor 
din R. P. Rnminâ.

▲I 11-lea Festival 
Internațional 

al teatrelor de pâpuți 
ți marionete

In cadru! celui de-a* 1 II-lea 
Festiva! internațional al teatre
lor de păpuși și marionete au a. 
virt ’oc primele spectacole pre
zentate de colective «le^tEâtreior 
de păpuși în fața juriului festi
valului Teatrul de păpuși din 
Craiova a nterpretat spectacolul 
„Cinci săp^ămîn! în balon** Tea
trul de păpuși din Magdeburg 
(R.D.G ) spectacolul , Călătoria 
pe pămîn-t a lui Trombi** și ..Ga
loșul fermecat**, iar teatrul de 
păpuși din R P. Chineză spec
tacolul „Sun U-kun a împrumu
tat de trei ori evantaiul de pal
mier**.

Vineri dimineața în sala de 
( matmură a Combinatului 

poligrafic ..Casa Scânteii,** au 
început lucrările celei de-a 

j X-a conferințe internaționale 
I de carantină și protecția plan-
I telor.

La conferință participă de
legații din R- P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă. R. P. Chineză. R. D. 
Germană. R P Mongolă, 
R. P. Polonă. R. P. Romînă. 
R. P. Ungară. U.R.S5. și 
R D. Vietnam. R. P. D. Co
reeană a trimis conferinței un 
referat scris. Participă de ase
menea delegat! din R. P. F. 

i Iugoslavia. Iau parte ca invi
tați reprezentanți din Anglia, 
Franța. Belgia. Grecia. R. F. 
Germană, Irak, precum șj re
prezentanți ai Comisiei per
manente pentru agricultură 
a Consiliului economic de a- 
jutor reciproc (C A.E R ), ai 
Organizației europene și me- 
diteraniene de protecția plan
telor (0.0 P.P ) și ai Comisiei 
internaționale de luptă biolo
gică (C.I.L.B).

Conferința analiza situa-

Omul de afaceri american dl. 
F rancijt Ladegger, președintele 
companiei Parsons fVhittemore- 
Lyddon, care se află pentru a 
doua oară in țara noastră, a 
făcut înainte de plecare o decla
rație unor redactori ai Agenției 
romi ne de presă „Agerpres" și 
Radiotelevizi unii.

Referinda-se la scopul vizitei 
in Rominia și, in general, asu
pra legăturilor comerciale cu ța
ra noastră dl. Francis Ladegger 
a spus : „Ducem acum tratative 
pentru a litra Rominiei o fabri
că de cord pentru anvelope. 
Compania noastră are contracte 
importante cu Rominia pentru 
livrarea unor fabrici de celuloză 
ți hirtie. Noi livrăm de aseme
nea pentru industrie dv. utilaje 
fi echipament pentru fabrici de 
celuloză și hirtie, primind in 
schimbul lor produse ale noilor 
fabrici"

In continuare omul de afaceri 
american a spus : „Cunosc pro
gramul de dezvoltare a indus
triei dv. de celuloză și hirtie. 
Am fi foarte fericiți să livrăm 
în continuare echipamentul ne
cesar pentru acest program de 
deztoltare. Această dezvoltare a 
industriei celulozei ți kirliei ra 
duce la valorificarea materiei 
prime care există in abundență 
la dv. și care nu se găsește in 
cantități suficiente ia alte țâri. 
Cred ci comerțul rom in cu ță
rile din vest se va dezvolta fa
vorabil și de acum înainte", 

împărtășind impresiile sale 
din timpul celei de a doua rt- 
zite in țara noastră, dl. Francis 
Lodegger a arătat că este eri- ,

♦
La invitația păpușarilor Tomîni. 

vineri după-am ază a avut loc la 
sediu1 comitetului de organ zare 
a festivalului o întllniîe priete. 
nească cu păpușarii dîn U.R.S.S.

Tn aceeași dună-amiază grupuri 
de oaspeți ai festivalului au vi
zitat oreșul cu autocarul și Mu
zeul de artă al R.P.R

(Agerpres)

rășii săi de muncă îl primeau 
din nou între ei. îi arătaseră 
încrederea lor. S-a avîntat in 
muncă cu și mai mare dra
goste față de colectiv. față 
de tovarășii săi. A fost din 
nou acel strungar fruntaș, 
entuziast, pus pe fapte mari. 
Brigada îi dăduse o lecție 
usturătoare. Tot ea însă, l-a 
ajutat să-și recapete demni
tatea.

Povestitorul meu iși slăbise 
vocea în semn că isprăvise 
ce avea de spus.

— Nu te supăra, l-am în
trebat, ce i cu tânărul acesta ?

— E responsabilul unei bri
găzi fruntașe.

— Aș putea să-l cunosc și 
eu ?

— Da, de ce nu ? îmi răs
punde. lăsînd să mijească un 
zîmbet în colțul buzelor.

— Dacă vrei să mă con
duci la brigada lui.

— Nu-i nevoie ! Tinărul a- 
cela se află aici. Eu sint !

Lucrările celei de-a X-a conferințe 
internaționale de carantină 

și protecția plantelor

Declarațiile
omului de afaceri american

Francis

CEWI LA MAGAZINELE ALMEN- 
TAIZE DIN TOATA TAftA PfiODUSELf 
W eai/TAX ALE FÂBPieil. MUNCĂ"

DfN CONS&MfA

Pentru alimentația dietetică a sugarilor și copiilor, precum 
și pentru prepararea cremelor, suflearilor, înghețatelor, 

deserturilor folosiți produsul
„ZEAMIL \

De vînzare Ia unitățile comerciale alimentare

ția fitosanitară din țările par
ticipante. va dezbate rezulta
tele obținute în combaterea 
dăunătorilor culturilor de 
cîmp. plantațiilor de pomi și 
vii. ai celor din sectorul sil
vic. Vor fi de asemenea ana
lizate rezultatele muncii de 
cercetare științifică, metodele 
și mijloacele folosite in acțiu
nile de combatere a dăunăto
rilor etc.

Cuvintul de deschidere a 
lucrărilor a fost ro6tit de 
Eugen Alexe, adjunct al mi
nistrului Agriculturii care a 
subliniat importanța cooperă
rii internaționale în scopul 
apărării producției agricole 
împotriva dăunătorilor ți bo
lilor.

în continuare, au fost pre
zentate referate privind starea 
fitosanitară din diferite țări.

Seara, participants ți invi
tații la conferință au vizionat 
filmele documentare „Gînda- 
cul de Colorado", „Munții Re
tezat" ți „Ciocîrlia", realizări 
ale studiourilor romînești.

Lucrările conferinței conți- 
nuă

(Agerpres)

Ladegger
dent și vizibil pentru cel ce 
umblă pe străzile Bucureștiului 
progresele obținute în creșterea 
nivelului de trai. ,Sînt foarte 
impresionat de acthitotea de 
construcții, a spus oaspetele. Am 
fost »n sala Palatului R P. Ro
mine care este minunata'.

,^înt de părere — a spus in 
încheiere oaspetele american — 
cd e bine tâ vină in S.U.A cit 
mm mulți romîni, iar în Romi
nia cit mai mulți americani, de
oarece aceste schimburi vor con
stitui un beneficiu real pentru 
ambele părți. A fost in S.U.A. 
o delegație de mai multe per
soane, sub conducerea adjunctu
lui ministrului Industriei Petro
lului si Chimiei. Ion Velea. 
Mai mulți membri ai companiei 
noastre au fost aici. Fiecare am 
avut multe de învățat. Pentru 
înțelegerea reciprocă vizitele 
mutuale tint mijlocul cel mai

( Agerpres)

Turneul Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romine 

în Uniunea Sovietică
Vineri dimineața, colectivul 

Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romine a părăsit Ca- 
pitaia plecînd într-un turneu 
in Uniunea Sovietică.

Format din 250 de persoane: 
cor. orchestră, soliști vocali și

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). — în cursul zilei de vi
neri legătura orașului Leo
poldville cu lumea exterioară 
a fost întreruptă, iar informa
țiile despre evenimentele din 
Congo sosesc foarte neregulat. 
După cum reiese din. relatări
le agențiilor de presă, situația 
din Republica Congo și îndeo
sebi situația din Leopoldville 
s-a agravat în urma activității 
a diferite grupări legate de 
politica cercurilor colonialiste.

United Press International 
transmite că în cursul zilei 
de 16 septembrie soldați con
golezi înarmați au înconjurat 
clădirea parlamentului, inter- 
zicînd intrarea deputaților și 
senatorilor. Un corespondent 
al agenției își exprimă păre
rea că acești soldați au acțio
nat probabil din ordinul colo
nelului Mobutu care în ajun 
declarase că intenționează să 
preia puterea.

Tot vineri după-amiază, 
scrie corespondentul lui Fran

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— \ ASS transmite : La șe
dința din 15 septembrie a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. a continuat discuția în 
legătură cu situația din Re
publica Congo. Spre exami
narea Consiliului de Securita
te a fost prezentat proiectul 
de rezoluție american al cărui 
conținut se reduce la aceea 
că secretarului general al 
O.N.U. i se acordă dreotul 
nelimitat de a folosi, după 
propria sa apreciere, ajutorul 
financiar care poate fi acor
dat Republicii Congo de ță
rile membre ale O.N.U. Acest 
document are scopul să sub
stituie întrutotul hotărîrile a- 
doptate anterior de Consiliul 
de Securitate cu privire la 
Congo.

La sfîrșitul ședinței a luat 
cuvintul pentru a doua oară 
reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin. E] a arătat că nici re
prezentantul. S.U-A... nici se
cretarul general al O.N.U. nu 
au putut infirma faptele con
ținute în declarația sovietică 
din 14 septembrie. V. A. Zo
rin a demascat afirmațiile re. 
prezentantului american- că 
Uniunea Sovietică vrea să 
submineze Organizația Națiu
nilor Unite și măsurile luate 
de ea în Congo.

Urmăm consecvent linia 
spre întărirea prestigiului și 
importanței O.N.U. șj însuși 
faptu] că delegația sovietică 
la sesiunea Adunării Generale 
este condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri dove
dește marea însemnătate pe 
care o acordă guvernul sovie
tic acestei organizații inter
naționale.

Reprezentantul sovietic a 
analizat în amănunțime pro
iectul de rezoluție prezentat 
de Statele Unite. El a subli
niat că adoptarea proiectului 
de rezoluție american ar în
semna de fapt instituirea tu
telei asupra Congoului inde
pendent.

Sintem pentru ridicarea 
prestigiului Organizației Na
țiunilor Unite, a declarat V.A. 
Zorin. Or, pentru a se ridica 
prestigiul acestei organizații 
internaționale, este necesar să 
se îndrepte greșelile cit se 
poate de grosolane care au 
fost săvîrșite și să se obțină 
înfăptuirea necondiționată a 
rezoluțiilor deja adoptate de 
noi. Iată de ce delegația U- 
niunii Sovietice respinge cu 
hotărîre acest proiect de rezo
luție și prezintă spre exami
nare următorul proiect de re
zoluție :

..Consiliul de Securitate, 
amintind de rezoluțiile sale

dansatori, colectivul Operei 
bucureștene va prezenta pină 
la 3 octombrie 14 spectacole 
pe scena Teatrului Muzical 
„K. S. Stanislavski și V. I. 
Nemwovici—Dancenko“ din 
Moscova. în repertoriul tur
neului sint înscrise operele 
..Răscoala de Gh. Dumitrescu, 
..Othello- și „Trubadurul" de 
Verdi „Carmen** de Bizet, pre
cum și un spectacol alcătuit 
din opera „O noapte furtunoa
să- de Paul Constantinescu și 
baletele „La piață" de Mihail 
Jora și „PriculicruT1 de Zeno 
Vancea.

(Agerpres) 

ce Presse, „sub ochii ziariști 
lor care așteptau la Poșta dii 
Leopoldville să-și expediez 
telegramele soldați! congolez 
înarmați cu mitraliere au in 
trat în localul Poștei, în săli 
telegramelor instalîndu-se aic 
cu ordinul de a intercept 
toate telegramele cu caracte 
politic. Această cenzură - 
adaugă agenția citată — a fos 
instituită de colonelul Mo 
butu“.

O nouă crimă 
a lui Chombe

ELISABETHVILLE 16 (Agei 
preș), — TASS transmite: Ager 
ția France Presse relatează că î 
gara orașului Luen jandarm 
marionetei Chombe veniți di 
Kamina au deschis focul împc 
triva unei demonstrații organiza 
te de partidul de opoziție „B't 
lubakat^. Au fost uciși 46 d 
oameni.

din 14 și 22 iulie, precum ! 
din 9 august I960 și, în s-pe 
cial, de prevederile rezoluție 
din 9 august în sensul că foi 
țele armate ale O.N.U. nu vo 
participa la vreun conflict ir 
tern, inclusiv de ordin consti 
tuțional, nu se Vor amestec 
în nici un fel într-un aseme 
nea conflict și nu vor exercit 
influențe asupra deznodămîr 
tulul lui;

relevînd situația grea i 
care se află economia Repi 
blicii Congo, ca rezultat al d< 
minației coloniale îndelunga! 
și al agresiunii belgiene împ< 
triva acestei țări ;

cere secretarului general s 
O.N.U. și comandamentul! 
forțelor armate ale O.N.U. di 
Congo să pună capăt fără aii 
aminări oricăror forme de i 
mestec în treburile interne a 
Republicii Congo, astfel inc 
guvernul -ei să-și poată exe 
cita nestingherit drepturi: 
suverane și puterea asupra îi 
tregului teritoriu congolez ș 
în special, să evacueze imedii 
forțele armate aflate la disp 
ziția comandamentului O.N.t 
de pe toate aerodromurile £ 
care ele le ocupă in mo-menti 
de față și să pună postul < 
radio național la dispoziț 
deplină și nelimitată a guve: 
nului central al Republic 
Congo ;

încredințează secretarul’ 
general misiunea de a destit* 
actualul comandament al fo 
țelor armate ale O.N.U., a 
căror acțiuni constituie o îi 
călcare flagrantă a hotărîrih 
Consiliului de Securitate ! 
problema congoleză ;

adresează tuturor statei* 
membre ale O.N.U. chemări 
ca prin cotizații benevole s 
acorde Republicii Congo de u 
gență un ajutor financiar și a 
ajutor economic avind în v 
dere că acest ajutor va fi pi 
la dispoziția nemijlocită a gi 
vernului Republicii Congo",

★

NEW YORK 16 (Agerpres 
TASS transmite : în diming 
ța de 16 septembrie a fo 
reluată ședința Consiliului c 
Securitate, convocat la cer 
rea delegației sovietice, pei 
tru a discuta problema situi 
ției din Congo.

Răspunzind locțiitorului ș 
fulul delegației S.U.A. 
O.N.U. care a încercat să 
pună Uniunea Sovietică O 
ganizației Națiunilor Unit 
V. A. Zorin, reprezentant! 
U.R.S.S., a subliniat că astf 
de declarații nu corespur 
realității și denaturează con 
plet adevărata stare de li 
cruri. Prin votul său, a deci 
rat V. A. Zorin, Uniunea S< 
vietică s-a pronunțat și coi 
tinuă să se pronunțe penti 
îndeplinirea întocmai a hoți 
rîrilor adoptate de Consilii 
de Securitate în legătură c 
Congo. Problema care s 
pune este cum să se obții 
îndeplinirea justă a aceste 
hotărîri, cum să se lichidei 
abaterea de la aceste hotărî 
care se constată în activitate 
secretarului general și 
comandamentului trupele 
O.N.U.

Reprezentantul Poloniei 
declarat că delegația lui v 
sprijini proiectul de rezoluți 
sovietic în problema Congot 
Iui, deoarece prevede înfaț 
tuirea hotărîrilor adoptate ai 
terior de către Consiliul d 
Securitate.

Cu aceasta ședința de d! 
mineață a Consiliului c 
Securitate a luat sfîrșit.


