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Un eveniment 
de covîrșitoare importanță 

în viața internațională
Astăzi iși începe lucrările 

cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a Or

ganizației Națiunilor Unite, 
eveniment de o însemnătate 
deosebită in viața internațio
nală. Opinia publică mondială 
acordă o atenție excepțională 
acestei sesiuni a O.N.U. expri- 
mindu-și speranța sincera câ ea 
va contribui la reglementarea 
pașnică a celor mai arzătoare 
probleme ale contemporanei
tății.

In intreaga istorie a Organi
zației Națiunilor Unite nu există 
vreo altă sesiune a Adunării 
Generale care să fi stimit un 
interes asemănător. Participa
rea tovarășului Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, a delega
țiilor țârilor socialiste printre 
care și delegația țării noastre 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a delegațiilor 
unor țâri iubitoare de pace din 
Asia, Africa și America Latină 
conduse de cunoscuți fruntași ai 
vieții politice ca Sukamo, 
Nehru, Nasser, Fidel Castro, 
Sexu Ture, Norodom Sianuk 
etc., creează perspectiva unei 
ample și eficiente examinări a 
celor mai importante probleme 
aflate pe ordinea de zi a vieții 
internaționale.

Participarea unui număr atit 
de mare de conducători de 
state arata ecoul deosebit de 
puternic pe care l-a avut pro
punerea guvernului sovietic de 
a se iniția in cadrul Adunării 
Generale a O.N.U. dezbaterea 
unor importante probleme cu 
participarea șefilor de guverne.

Cercurile oficiale de la 
Washington nu-și ascund neli
niștea față de perspectivele a- 
propiatei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. Această neliniște 
este provocată de impasul poli
ticii externe americane, de 
eșecurile sale repetate. Menți- 
nindu-se pe pozițiile „războiului 
rece'*, conducătorii diplomației 
americane acționează astfel in
cit împiedică procesul de slă
bire a încordării internaționale, 
împiedica rezolvarea pașnica a 
problemelor internaționale afla
te in litigiu și cu deosebire a 
problemei dezarmării generale 
și totale - problema nr. 1 a 
contemporaneității. Opinia pu
blică mondială așteaptă din 
partea marilor puteri soluții 
constructive și eficiente pentru 
problemele ce vor fi dezbătute 
la O.N.U. Uniunea Sovietică se 
prezintă în fața marelui for cu 
un program clar, realist, pe 

<plin acceptabil atit în ceea 
c privește dezarmarea cit și 

* in privința celorlalte probleme. 
In fața popoarelor, Uniunea 
Sovietică și-a ciștigat un imens 
prestigiu — în politica ei externă 
se îmbină armonios vorba și 
fapta. Dar Occidentul ? Occi
dentul promovează o politică 
pe care popoarele lumii o res
ping considerind-o ca fiind a- 
gresivă. Ziarul „Daily Tele
graph" arăta câ refuzul șefilor 
de guverne occidentali de a 
participa la dezbaterile din ca
drul O.N.U. se datoresc faptu
lui că ei nu au de propus nimic 
nou nici în problema dezarmării, 
nici în alte probleme. „Aduna
rea Generală a O.N.U. - scrie 
ziarul englez - ar putea fi o 
tribună importantă pentru a a- 
duce la cunoștința popoarelor 
dorința Occidentului de a con
tribui la rezolvarea problemei 
dezarmării. Din păcate, adevă
rul este că puterile occidentale 

Lnu au asemenea planuri".
Opinia publică mondială aș

teaptă ca la Organizația Națiu
nilor Unite să se dezbată in 
mod rodnic în primul rind pro
blema esențială a zilelor noa
stre — problema dezarmării. 
In declarația lui N. S. Hruș
ciov făcută cu ocazia sosirii la 
New York, se arată că „Uni
unea Sovietică acordă o însem
nătate primordială problemei 
asigurării unei păci trainice". 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, printre care și 
țara noastră, militează ferm 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. Cu un an în 
urmă, de la aceeași tribună a 
O.N.U., tovarășul Hrușciov a 
lansat chemarea la o lume fără 
arme și fără război, la dezar
marea generală și totală. Ideea 
dezarmării generale și totale a 
găsit un ecou puternic în lumea 
întreagă. Trecuta sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
aprobat in unanimitate această 
idee. Dar din pricina poziției 
obstrucționiste a Occidentului 
nu s-au putut realiza progrese 
concrete in această direcție. De 
aceea capătă o însemnătate 
deosebit de mare dezbaterea 
problemei dezarmării generale 
și totale în cadrul Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu participarea 
șefilor de guverne.

Popoarele iubitoare de pace 

așteaptă cu un interes deose
bit desfășurarea lucrărilor se
siunii a XV-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. Țara noastră a- 
cordâ o însemnătate deosebită 
acestei probleme. Lucrările re
centei sesiuni extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, miile 
de scrisori, declarații și moțiuni 
pe care oamenii muncii le-au 
adresat in zilele trecute orga
nelor de partid și de stat, re
dacțiilor ziarelor, entuziastele 
adunări desfășurate in toată 
țara, au subliniat hotârirea po
porului nostru de a-și aduce o 
contribuție activă la soluționa
rea pașnică a celor mai impor
tante probleme internaționale. 
Prezența la O.N.U. a unei dele
gații in frunte cu cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
este o *xp-esie clară a acestei 
hotărâri. In declarația făcută Io 
sosirea sa la New York, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus : „Conjugindu-ne efortu
rile cu ale celorlalte state iubi
toare de pace, al căror număr 
crește fără încetare in vremea 
noastră, atit de bogată in pre
faceri, Republica Populară Ro- 
mină va face, din partea ei, tot 
ce-i stă in putință pentru a 
contribui la consolidarea păcii, 
pe care o doresc arzător toate 
popoarele planetei noastre".

Țara noastră a propus înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiunii 
a doua puncte. Unul din ele 
se referă la acțiunile pe plan 
regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecină
tate dintre state europene a* 
parținind unor sisteme social- 
politice diferite.

De asemenea țara noastră a 
propus să se dezbată in cadrul 
O.N.U. problema măsurilor ce 
sint necesare pentru promova
rea in rindul tineretului a idei
lor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii intre popoare. Tinâra 
generație a patriei noastre sa
lută cu deosebită căldură a- 
ceastă propunere deoarece 
este conștientă de faptul câ de 
educația care se dâ tineretului 
de astăzi, chemat miine să con
ducă societatea, să înalțe mai 
sus edificiul civilizației umane, 
depinde in mare măsură dacă 
eforturile depuse pentru a apăra 
generațiile viitoare de ororile 
războiului vor fi încununate de 
succes. O scrisoare a C.C. al 
U.T.M. și a Comitetului Executiv 
cl U.A.S.R. a adus la cunoștința 
tuturor organizațiilor de tineret 
și studenți, naționale și inter
naționale, această importantă 
propunere a guvernului romîn. 
Din toată lumea ne parvin nu
meroase ecouri pozitive, frun
tași ai diferitelor organizații de 
tineret și studenți salutînd și 
sprijinind propunerea țării noa
stre.

Poporul nostru care condus 
de partid pășește pe drumul 
socialismului este sincer devo
tat păcii. El dorește ca actuala 
sesiune a Organizației Națiu
nilor Unite să contribuie la con
solidarea păcii, la destinderea 
situației internaționale.

împreună cu toți oamenii 
muncii din patria noastră, ti
nâra generație iși exprimă spe
ranța câ Adunarea Generală a • 
O.N.U. va corespunde așteptă
rilor popoarelor și urează de
plin succes delegației țării noa
stre și tuturor delegațiilor fră
țești in nobila misiune de apă
rare c păcii.

„Scînteia tineretului"

Cu gîrtdul la solii noștri
Citeam împreuna cu colegii 

și prietenii met caldul me
saj trimis întregului nos

tru popor de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de pe 
bordul motonavei „Baltika". Noi, 
studenții, am primit cu bucurie 
acest mesaj. Studențimea, ca și 
întregul popor, sprijină cu toată 
însuflețirea politica de pace a 
partidului și guvernului.

Niciodată tineretul nostru nu 
s-a bucurat de grijă părin
tească ca în anii regimului de
mocrat-popular, Noi sîntem cres
cuți și educați în spiritul unor 
înalte idei umanitare, în spiritul 
păcii. Dar noi știm că nu peste 
tot în lume lucrurile se petrec 
la fel. în Germania occidentală, 
de pildă, sau în S U.A cercuri 
interesate în pregătirea unui nou 
război *’<• străduiesc din răspu
teri să otrăvească conștiința ti
neretului printr-o „educație" os
tilă păcii și prieteniei intre po
poare. Iată de ce propunerea pe 
care o face delegația țării noas. 
tre la O.N,U. de a se include pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale un punct intitulat: „Măsuri

Motonava 
„Baltika“ a sosit 
la New York

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
La 19 septembrie ora 9.17 ora

■ New Yorkului (15,17 ora Bucu- 
reștiului) au sosit la New Y’ork 
pe bordul motonavei „Baltika**. 
pentru a participa Ia cea de-a

1 15-a sesiune a Adunării Ge- 
’ neraie a O3f.U._ N. S. Hruș- 
| ciov, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.RJS.S., con
ducătorul delegației sovietice, 
Gh. Gheorghiu-Dej, conducâto- 

i rul delegației romîne, Todor 
Jivkov. conducătorul deiega- 

' ției bulgare. Janos Kadar. 
condocă’.orrl delegației unga
re, N V. Podftomii. conducă
torul delegației R5B. Ucrai
nene. și K. T. Mazurov, con- 

I ducătorul delegației R. S. S.
■ Bieloruse. Pe bordul vasului 

se află de asemenea tovarășii 
Ștefan Voitec și Leonte Rău- 
tu, membri ai delegației R. P. 
Române, precum și membri și 
consilieri ai celorlalte delega
ții.

Sub pavilionul președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS. ,.Baltika“ trece de-a 
lungul cheiului East-River, 
plin de lume, ancorează în

Declarația tovarășului 
N. S. Hrușciov

Declarația tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

NEW YORK 19 (Agerpres). 
TASS transmite: Sosesc în 
Statele Unite ale Americii 
pentru a doua oară. Anul 
trecut am fost oaspetele gu
vernului țării dv. Astăzi so
sesc Ia New York intr-o nouă 
calitate — ca șef al delegației 
Uniunii Sovietice la Adunarea 
Generală a Organizației Na
țiunilor Unite.

Gîndurile și năzuințele ma
jorității oamenilor din toate 
țările sînt concentrate in pre
zent asupra unui singur țel — 
cum se poate ajunge la o ase
menea stare de lucruri incit să 
se asigure o pace trainică în 
lumea întreagă. Firește că oa
menii iși îndreaptă privirile 
în primul rînd spre două țări 
— Statele Unite ale Americii 
și Uniunea Sovietică.

Aceasta nu pentru că țările 
noastre ar fi în mod special 
alese șl însemnate de cel de 
sus, ci pentru că ele sint cele 
mai puternice din punct de 
vedere economic și înarmate 
cu armamentul cel mai puter
nic și modern. Dacă divergen
țele dintre noi se vor adinei, 
dacă oamenii de stat din a- 
ceste două țări nu vor tinde 
să pună capăt acestei orien
tări în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, este lim
pede pentru oricine ce pri
mejdie va aduce aceasta nu 
numai pentru Statele Unite 
și Uniunea Sovietică, ci și 
pentru intreaga lume.

Noi înțelegem acest lucru, 
ne străduim să facem tot ce 
este posibil pentru a orienta

Speranțele
Motonava „Baltika44 urmă

rită de gîndurile și sen
timentele de dragoste a 

zeci de milioane de oameni a 
poposit în portul New York, 
aducînd la bordul ei pe tova
rășii N. S. Hrușciov, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și alți condu
cători ai țărilor socialiste so-

pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare" prezintă o deosebită în
semnătate.

Tineretul nostru sprijină cu 
toată însuflețirea această iniția
tivă a guvernului, pentru că ea 
corespunde întrutotul necesități
lor arzătoare ale păcii ?i dezide
ratelor tineretului din toate țări
le.

Acum cînd „Baltika" a sosit la 
New York purtînd alături de 
delegația U.R.S.S. în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov și de 
alte delegații ale țărilor socia
liste, și delegația țării noastre 
condusă de iubitul nostru con
ducător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu dragoste spre 
cel ce vor exprima, în cel mai 
înalt for al lumii, năzuințele de 
pace ale poporului nostru.

GHEORGHE MORÂRESCU
student în anul III la Facultatea 
fizico'matematică a Universității 

„C. I. Parhonl* 

fața debarcaderului unde dis- 
de-dimineată s-a adunat mul
tă lume pentru a întâmpina 
nava. Flutură drapelele de stat 
ale U.R.S.S.. R.S.S.U., R.S.S.B., 
Bulgariei, României. Ungariei.

N. S. Hrușciov, Gh. Gheor
ghiu-Dej, T. Jivkov, J. Kadar, 
N. V. Podgomîi. K. T. Mazu- 
rov sînt întâmpinați cu aplau- 
za furtunoase, cu numeroase 
exclamații de salut. Grupuri 
de copii oferă conducătorilor 
delegațiilor buchete de flori.

Conducătorii delegațiilor so
siți pe bordul motonavei ,.Bal- 
tikafc sînt de asemenea salu
tați de W. ’Gomulka și A. No
votny. care au sosit în ajun 
în fruntea delegațiilor țărilor 
lor la sesiune. Printre cei ve- 
niți să salute sosirea delega
țiilor se află de asemenea : 
Eduard Mezincescu* adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne. Silviu Brucan, reprezen
tantul permanent al R. P. Ro
mine la O.N.U.. George Maco- 
vescu. ministrul R. P. Romine 
la Washington, precum și 
membri ai misiunii permanen
te a R. P. Romîne la O.N.U.

dezvoltarea relațiilor noastre 
in direcția reglementării paș
nice a problemelor arzătoare, 
în direcția asigurării p£cg 
generale.

In politică nu trebuie să se 
dea întîietate sentimentelor, 
emoțiilor. în acest domeniu 
este nevoie să te călăuzești in 
primul rînd după rațiunea să
nătoasă. să cîntărești calm 
toate faptele. Aceasta este 
soarta oamenilor de stat; ei 
se duc în vizită nu numai la 
prietenii apropiați, ci și acolo 
unde îi cheamă interesele po
porului lor șl ale cauzei ge
nerale a tuturor popoarelor — 
cauza întăririi păcii in lumea 
întreagă.

Uniunea Sovietică acordă o 
însemnătate primordială pro
blemei asigurării unei păci 
trainice. Pentru asigurarea 
unei astfel de păci este ne
voie ca toate țările, și în pri
mul rînd Statele Unite ale 
Americii și aliații lor, să se 
convingă că este necesar să se 
ajungă la un acord cu pri
vire la dezarmare în condiți
ile unui strict control inter
național.

O pace trainică poate fi in
staurată pe glob numai atunci 
cînd armele vor fi aruncate. 
Dacă armele sînt încărcate și 
ținute în tocul de la centură, 
nici o parte, nici cealaltă nu 
vor fi niciodată liniștite că 
undeva nu va izbucni în mod 
întimplător un conflict. Gu
vernul Uniunii Sovietice s-a

(Continuare in pag. 4-a)

de pace ale
siți în S.U.A. pentru a parti
cipa la cea mai importantă 
sesiune din istoria Organiza
ției Națiunilor Unite.

Atenția tinerilor muncitori 
ai Uzinei ,.Element Gottwald- 
din București, ca și cea a în
tregului nostru popor, este în 
aceste zile .îndreptată spre 
O.N.U. — acest înalt for inter
național unde se vor dezbate 
importante probleme privind 
asigurarea păcii în întreaga 
lume și în primul rînd pro
blema ce frămîntă astăzi în
treaga omenire : dezarmarea 
generală și totală.

Gîndurile, inimile noastre 
sînt alături de delegația Re
publicii noastre Populare, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care de la tri
buna Adunării Generale a 
O.N.U. va face auzit în în
treaga lume glasul poporului 
nostru, năzuința sa fierbinte 
de pace, dorința de rezolvare 
pozitivă a problemei dezar
mării generale și totale.

Politica externă a partidu
lui și guvernului nostru este 
aprobată cu căldură de în
tregul popor pentru că ea 
este pusă în slujba luptei 
pentru triumful păcii în lume 
și al principiilor coexistenței 
pașnice. Guvernul Republicii 
Populare Romîne a luat im
portanta inițiativă de a pro
pune includerea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a 
O.N.U. a două puncte : „Ac
țiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între sta-.

Sosirea la New York. Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej rostindu-și 
cuvintarea

Telefoto: de la trimisul Agerpres A. Pasat

Sînt prezenți de asemenea: 
Iii© Murgulescu. ministrul în- 
vățămîntului și Culturii, și A- 
tanasa Joja, președintele Aca
demiei‘R. P. ’Române. care se 
află într-o vizită oficială în 
S.U.A.

în numele opiniei publice a- 
mericane șeful guvernului so- 
vietic este salutat cordial de 
Cyrus Eaton, cunoscutul in
dustriaș și fruntaș al vieții 
publice, laureat al Premiului 
internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare14, 
și de soția acestuia.

Fotoreporteri, reporteri cine
matografici, operatori de tele
viziune își potrivesc cu febri
litate obiectivele, sute de cre
ioane și stilouri alunecă pe fi
lele blocnotesurilor. Reprezen
tanții presei americane și 
mondiale se grăbesc să redea

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Delegația Republicii Popu

lare Romîne vine la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.. ca mesager al 
voinței de pace a poporului 
romîn și a hotarîrii sale de a 
aduce o contribuție constructi
vă la rezolvarea problemelor 
arzătoare ale relațiilor inter
naționale.

încă înainte de a-și fi 
început lucrările, sesiunea 
O.N.U. trezește pretutindeni 
un interes imens și se află în 
centrul atenției opiniei publi
ce mondiale în sensul cel mai 
larg al acestui cuvint.

Punctul nostru de vedere 
este ca oamenii de stat, repre
zentanți ai unor țări, mai mari 
sau mai mici, oricare ar fi re
gimul social ai cărui exponenți 
sint, au în acest moment înda
torirea supremă de a nu 
dezminți așteptările popoarelor 
și de a se călăuzi la apropiata 
sesiune a O.N.U. de voința sin
ceră de pace, de a face să 
triumfe principiile coexisten
ței pașnice și ale rezolvării pe 
cale de tratative a probleme
lor litigioase.

Participarea la această sesiu
ne a numeroși conducători de 
state și guverne demonstrea
ză simțul de răspundere cu 
care ei privesc problemele 
ce urmează a fi dezbătute, și, 
în primul rind, problema-cheie 
a relațiilor internaționale: de
zarmarea generală și totală — 
temelia asigurării unei păci 
reale, trainice și durabile, și a 
unei lumi fără războaie.

popoarelor
iele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice dife
rite*4 și „Măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tinere
lului a ideilor păcii, respec-, 
tului rteciproc . și înțelegerii 
între popoare“.

Poporul ■ nostru iubitor de 
pace dorește sincer ca actuala 
sesiune a O.N.U. să corespun
dă cerințelor popoarelor, sâ 
contribuie la rezolvarea im
portantelor probleme ale con
temporaneității și să întărea
scă pacea.

Noi vom urmări cu cea mai 
mare- atenție desfășurarea lu
crărilor sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. la care dele
gația Republicii Populare Ro
mîne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ală
turi de delegația Uniunii So
vietice în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, delegațiile ce
lorlalte țări socialiste și ale 
altor state iubitoare de pace, 
vor depune toate eforturile 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice, pentru întări
rea păcii, pentru rezolvarea 
celei mai arzătoare probleme 
— dezarmarea generală și to
tală.

Urăm succes deplin dele
gației țării noastre la O.N.U. 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. cel mai iubit 
fiu al poporului nostru.

GÎNSCA NICOLAE 
responsabilul brigăzii de 
tineret nr. 3 din sectorul 

bobinaj al Uzinei 
tlKlement Gottwald»

i-L 

toate amănuntele acestui eve
niment istoric.

După schimbul de cuvinte 
de salut Nikita Sergheevici 
Hrușciov a făcut o declarație 
pentru reprezentanții presei 
americane, sovietice și străine, 
ai posturilor de radio și tele
viziune.

în continuare Gh. Gheor
ghiu-Dej. conducătorul delega
ției romîne, a făcut o declara
ție.

Luînd cuvîntul T. Jivkov 
a arătat că „R. P. Bulga
ria acordă o uriașă însem
nătate problemelor pe care 
urmează sâ le rezolve cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale. Delegația noastră va face 
tot ce-i stă în puteri pentru 
rezolvarea cu succes a tuturor

(Continuare in pag. 4-a)

Conjugindu-ne eforturile cu 
ale celorlalte state iubitoare 
de pace, al căror număr crește 
fără încetare în vremea noas
tră. atit de bogată în prefa
ceri, Republica Populară Ro- 
mînă va face, din partea ei, 
tot ce-i stă în putință pentru 
a contribui la consolidarea pă
cii. pe care o doresc arzător 
toate popoarele planetei noas
tre. Năzuința de pace este 
profund ancorată în inimile și 
conștiințele sutelor de milioa
ne de oameni din întreaga 
lume.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
adresa un mesaj de prietenie 
sinceră înzestratului și harni
cului popor american.

în ciuda faptului că promo
torii perimatei și periculoasei 
concepții a războiului rece în
cearcă să ridice obstacole ar
tificiale în calea cunoașterii 
reciproce și a relațiilor bazate 
pe respect reciproc între po
poare. ne exprimăm încrede
rea în perspectiva dezvoltării 
legăturilor prietenești dintre 
cele două popoare ale noastre 
ca și dintre toate popoarele 
lumii.

Nc exprimăm speranța că 
cea de-a la-a sesiune a O.N.U. 
va intra în analele acestei or
ganizații ca sesiunea unei ac
tivități rodnice și eficace în 
vederea rezolvării problemelor 
vitale ale vieții internaționale 
și instaurării unui climat de 
pace și bună înțelegere în 
lume.

(Continuare în pag. 3-6$

Răspunderea întreprinderii 
pentru calificarea 

tineretului
în anii planului de șase ani, 

fabrica noastră, Fabrica de ma
se plastice „București", pe baza 
Directivelor celui de-al' III-lea 
Congres al partidului va lua o 
mare dezvoltare. în fabrică vor 
fi aduse utilaje noi, moderne, 
de mare tehnicitate. Se vor dez
volta și moderniza majoritatea 
secțiilor. Marca fabricii va fi im
primată pe o gamă largă de pro- 
duse industriale, printre care tu
burile pantzer pentru instalațiile 
electrice, covoare, diferite lami
nate pentru construcții etc. în a- 
semenea condiții, pentru a înde, 
plini cu succes sar
cinile ce ne revin, 
una dintre princi
palele probleme 
care ne stau în fa
ță este aceea a ri
dicării continue a 
calificării muncito
rilor. Mașinile mo
derne trebuie conduse de oa
meni pricepuți, experimentați, 
îmbunătățirea calității produse
lor, ridicarea productivității 
muncii sînt de asemenea strîns 
legate de gradul de calificare al 
muncitorilor.

în fabrica noastră ridicarea 
calificării muncitorilor a deve
nit, îndeosebi după Congresul 
partidului, o preocupare din cele 
mai importante ale conducerii 
fabricii. Cine dacă nu conduce
rea fabricii trebuie să se ocupe 
în primul rind de pregătirea, de 
ridicarea calificării muncitorilor? 
Cine dacă nu conducerea fabri
cii trebuie să creeze condițiile ca 
aceștia să învețe, să-și desăvîr- 
șească studiile, să devină munci
tori cu o înaltă calificare ?

O maximă spune: „Cum pregă
tim cadrele așa le vom avea“. 
Este un adevăr care arată ce ma

Trlâjna eKWlemel 
inainlale

in imaginea de fața sînt 
cîțiva tineri cu care Depou! 
de locomotive București-Că- 
lâtori se 'mîndrește. Este 
vorba de -mecanicii Cristi- 
cean Mihai, Marin Victor și 
montorii lacovache Dumitru, 
lonescu Ion și Mîjolea Ște
fan, care fac însemnate eco
nomii de combustibil și 
scurtează durata de repara

ție a locomotivelor.
Foto : N. STELORIAN 

re răspundere revine conducerii 
lor de fabrici în pregătirea 
muncitorilor, în crearea unui cli^ 
mat propice pentru continua ri* 
dicare a calificării profesionale. 
Cu cit vom avea muncitori mai 
bine pregătiți cu atît vom obține 
indici mai înalți în producție, o 
calitate superioară a producției. 
Noi, cei din conducerea fabricii 
avem datoria să mobilizăm toa* 
te forțele, inginerii și tehnicienii, 
muncitorii vîrstnici cu îndelung 
gată experiență, pentru a-i ajuta 
pe tineri să cunoască cele maî 
moderne metode în prelucrarea 

maselor plastice,1 
pentru a dobîndi 
experiența nece* 
sară.

Pentru a găsi și 
a asigura cele mai 
eficace forme de 
ridicare a califică* 
rii tinerilor, con

ducerea fabricii, împreună cu 
inginerii secțiilor și membrii co
mitetului U.T.M. au întreprins 
un studiu amănunțit al pregăti
rii fiecărui tînăr, al- cunoștințe
lor și experienței sale de mun
că. Pe baza constatărilor făcute, 
pe care le-am discutat într-o șe
dință, am trecut la organizarea 
cursurilor și a altor forme de ri
dicare a calificării tinerilor.

Iată un exemplu. Fabrica 
noastră s-a dezvoltat intr-un 
ritm rapid. Cadrele pregătite în 
școlile profesionale n-au satis
făcut necesitățile determinate de 
acest ritm. La noi au venit, să 
lucreze tineri necalificați sau 
cu o calificare care nu cores
pundea profilului și nevoilor fa
bricii noastre. Conducerea fa
bricii în colaborare cu comite
tul de inteprindere și comitetul 
U.T.M., sub îndrumarea or- 
ganizației de partid, a or
ganizat pentru aceștia un curs 
de calificare cu o durată de 6 
luni, Peste 100 de tineri au fost 
cuprinși în acest curs. Cea mai 
mare parte din aceștia au reușit 
astăzi, datorită condițiilor care 
le-au fost create, datorită stră
duinței pe care au depus-o, să 
devină muncitori de bază ai fa
bricii. Aș aminti în acest sens 
pe tinerii Stoia Adriana, Mihail 
Clara, Botoi Tudor — cei mai 
buni operatori din fabrică ; pe

Ing. SIMION LUCESCU
directorul Fabricii de mase 

plastice București

1



Competiții de masă

Mii de participanți

Turul ciclist al R.P.R.

Tinerii 
se afirmă

CLUJ (prin telefon). — 
Turul ciclist al R.P.R. este 
un minunat prilej de afir
mare a cadrelor tinere. 
Este vorba în special de 
echipa R.P.R. de tineret 
alcătuită din W. Ziegler 
(care a deținut tricoul gal
ben și a cîștigat etapa 
a U-ft, București-Orașul 
Stalin), Silviu Duță, Ion 
Braharu, Ion Stoica și N. 
Niculescu. Acești tineri ci
cliști au trecut pe primul 
loc în clasamentul pe echi
pe după etapa a II-a, loc pe 
care il dețineau și la Cluj. 
Acest fapt arată coeziunea 
formației, buna ei orien
tare și mai ales un remar
cabil spirit de combativi
tate. De-a lungul primelor 
6 etape desfășurate in
tr-un ritm extrem de ra
pid (42—44 kmfh) compo
nența acestei formații au 
controlat permanent cursa, 
au fost deieori inițiatorii 
unor viguroase acțiuni. 
Fără să te... bați în acest 
concurs foarte dinamic și 
numai apărindu-te, nu poți 
să-ți păstrezi peste 900 km 
poziția de lider. Ei bine, 
tinerii au fost prezenți 
mereu pe primul plan și 
comportarea lor este de-a 
dreptul lăudabilă.

— „Sînt foarte mulțumit 
— ne spunea antrenorul E. 
Norhadian — de comporta
rea bună în concurs a e- 
chipei de tineret pe care 
o conduc. Sînt încredin
țat ' ‘ .
să termine această pro
bă ;
tocuri de cinste". Apre
ciind echipa de tineret a 
R.P.R. pentru comportarea 
meritorie în această între
cere am comite o mare ne
dreptate dacă am neglija 
să notăm și numele lui 
Constantin Maiceanu (Vic
toria), cîștigătorul etapei a 
Ul-a Orașul Stalin—Sibiu 
și purtător in trei etape a 
tricoului galben. Constan
tin Moiceanu, o autentică 
speranță a ciclismului no
stru de fond, s-a situat 
mereu pe primul plan al 
cursei, reușind să-și sem
neze în acest concurs difi
cil certificatul de definiti
vă consacrare. El, ca și cei 
5 componenți ai echipei de 
tineret ** elemente noi, 
crescute și promovate cu 
curaj în ultimii ani, meri
tă toată aprecierea pentru 
ceea ce au făcut pină acum 
și urarea sinceră de suc
ces deplin pînă la capătul 
marelui concurs.

că băieții vor ști

foarte dificilă pe

EMIL IONESCU

.a

Atleții școlari trec prima turnantă a probei de 800 m. plat din cadrul concursului dispute*, 
duminică pe Stadionul Tineretului din Capitală.

O duminică cu...
Am asistat la 

un veritabil 
meci de cam

pionat
De două ori con

dusă în meciul de 
duminică. echipa 
feroviarilor a găsit 
resurse de a egala 
și, în cele din ur
mă. accentuând rit
mul de joc. de a în
vinge puternica e- 
chipă campioană. 
Rapid, în campio
natele trecute, ne 
cam obișnuise alt
fel : start puternic, 
aooi joc de apăra
re, steril, ineficace, 
ținerea „cu dinții" 
a unui rezultat ca
re. din această pri
cină, se și năruia in 
final. ...Ne-a plă
cut duminică de
monstrația specta
culoasă a faptului 
că atacul e cea mai 
bună apărare. S-a 
luptat, în ambele 
tabere, cu dîrzenie, 
cu voință. S-a ju
cat cu poftă pînă 
la ultimul fluier al 
arbitrului, iară să 
se uzeze de plicti
coasa și nefericita 
tactică a menținerii 
rezultatului prin 
șutarea mingii în 
aut. Și asta pentru 
că niciuna dintre

echipe n-a vrut să 
mențină rezultatul. 
Ceea ee a dat par
tidei un aspect di
namic. spectaculos, 
plin de neprevăzut, 
ca intr-o bună pie
să de teatru unde 
acțiunea crește în 
dramatism iar dez
nodământul e pla
sat, firesc, în final-

Nu s-a jucat 
meschin, la metru 
pătrat, nu s-a bă
tătorit pînă la e- 
puizare (e vorba de 
epuizarea răbdării 
spectatorului) cen
trul terenului. S-a 
jucat inteligent și 
tactic, cu amprenta 
personală. Două sti
luri de joc s-au în
fruntat : pe de o 
parte clasica ofen
sivă a cvjnetului 
militar (aflat, in
să. nu în cea 
mai bună zi) cu 
pătrunderi metodi
ce și mingea „la 
întâlnire" ; pe de 
altă parte atacul 
rapidist gen „bur
ghiu", cu un virf 
aducător de surpri
ze și emoții (acesta 
fiind Ozon) și 
doi interi 
neobosiți, 
să înțeleagă și 
ducă mai

intențiile pline de 
finețe și de nepre
văzut ale centrului 
înaintaș (interii fi
ind Balint și 
C. Ion). Știind 
treacă peste 
mentele grele (0—1, 
1—2, nesiguranțele 
manifestate de Dun-

Ion 
să 

mo-

repriza a doua de 
trei ori. La Progre
sul toate mingile 
duc la ..Oaidă, a 
cărui insuficiență 
tehnică și abuz de 
dribling pe metru 
pătrat 1 au împiedi
cat să treacă de

TABELA DE MARCAJ

cu 
tineri, 

caoabili 
să 

depane

gu, atacurile con
struite meticulos de 
militari pînă în ul
timele minute), ra- 
pidiștii au luptat 
cu o însuflețire îm
bucurătoare, făcînd 
ca nivelul partidei 
să crească în ulti
ma parte a jocului- 
Am asistat astfel* 
o veritabilă part.că 
de campxwta: — 
cura ne ar' place să 
devină tradiție in 
jocul 
noastre.

In rest 
duminică 
că a fost < 
calmă (ca 
rezultate, 
je și ...sportivitate), 
înaintarea dinamo- 
vistă nu și-a regă
sit de astă dată ca
dența tripletei, 
Angbei a șutat 
fără — numai

ferma apărare di- 
namovisîă.

CSMS. Iași a ce
dat la scor In fața 
U.T.A.-ei. a cărei 
tinerețe, dublată de 
tehnică. începe să 
li spună cuvântul 
(in ultimele două 
jocuri, 7 gohir. În
scrise și nici unu!

etapa de 
se pare 
destul de 

vreme, 
arbitra-

iar
a-

la „Cupa
în întreaga regiune Suceava, 

„Cupa Moldovei" se bucură de 
mult succes. Mii de sportivi, 
fete și băieți s-au întrecut și 
continuă să se întreacă pe te
renurile de sport. Zilele tre
cute la Vatra Dorn ei, Fălti
ceni, Suceava și în alte raioa
ne s-a desfășurat etapa raio
nală a acestei tradiționale 
competiții.

în raionul Vatra Dornei 
sportivii și sportivele s-au 
întrecut la volei, fotbal, at
letism și gimnastică. Cele 
mai bune rezultate le-au obți
nut sportivii din comuna Broș- 
teni care au cîștigat locul I pe 
raion la volei băieți și fete și 
la fotbal. Echipele din Broș- 
teni, în mod deosebit echipa 
feminină de volei, cîștigătoarea 
finalei „Cupei Moldovei" de 
anul trecut, au dovedit o bună

Moldovei"
pregătire fizică și tehnică. Și 
sportivii din satele și comu
nele raionului Suceava s-au 
întrecut cu multă , ardoare, 
loan Semiuc din comuna Cos- 
tina a ieșit învingător în pro
ba de 100 m plat. La săritura în 
lungime Ion Mariniuc din Dăr- 
mănești a realizat 5,25 m ur
mat de Mircea Boiciuc din a- 
ceeași comună.

Etapa I-a a acestei competi
ții sportive de masă s-a bucu
rat de numeroși participanți. 
Numai în raionul Fălticeni, 
spre pildă, la atletism s-au în
trecut 2.200 tineri, dintre care 
410 fete, la gimnastică 450 bă
ieți și 338 fete, oină 325 spor
tivi, trîntă 432, fotbal 736 iar 
la volei 948 băieți și 106 fete.

D. PREPELIȚA 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Suceava

Fruntași

în „Cupa Agriculturii"
Tînăra asociație sportivă „A- 

t:nîul“ de la G.A,C. „11 Iunie" 
din comuna Hălchiu, raionul 
Codlea a avut prilejul să se re
marce în mod deosebit în cadrul 
concursurilor ce au loc cu oca
zia desfășurării „Cupei Agricol, 
turii".

Lotul de fotbal, compus din 16 
tineri, s-a pregătit intens de două 
ori pe săptămînă. Pe pistă au a-

fotbal
primit.) La Hune
doara. nici Steagul 
Roșu n-a reușit să 
cîștâfie. ceea ce face 
ca valoroasa echipă 
din campionatul 
trecut să dețină 
lanterna din coada 
ultimului vagon. 
Duelul Științelor a 
revenit ciu;enik»r 
care au cuceri^ cu 
acest prilej, prime
le kr două puncte. 
Sccntat — rezulta
tul de la Bacău, de
și, pcaie. nu la sco
rul de 4—0. după 
eum nicî meciul 
nul dintre Farul și 
Petrolul nu consti
tuie o surpr-zâ

Ne aflăm abia în 
fata cele. a pa
tra s

mentul e încă un 
aluat moale. Pozi
țiile sînt departe de 
a fi definitorii. 
Vorbind in limba
jul boxului, asistăm 
la o primă repri
ză, de ,.studiu". 
Faptul însă că au 
și început să răsa
ră partide extrem 
de disputate, de 
bun nivel fotbalis
tic, (Rapid—C.C.A.), 
care îi fac pe spec
tatori să regrete că 
se apropie implaca
bilul minut nouă
zeci. arată că bă
trânul nostru cam- 
pionat al categoriei 
A devine promiță
tor...
VICTOR VMT

lergat atleții și cicliștii. Echipa 
de volei a făcut de asemenea, cu 
regularitate antrenamente. Fetele, 
printre care utemista Șchio
pa Maria. au încercat ade
seori să obțină un rezultat mai 
bun la 100 metri plat. Strădania 
acestor tineri colectiviști a fost 
răsplătită de succesele obținute 
în cadrul etapei raionale a com
petiției „Cupa Agriculturii". E- 
chipa de fotbal a eliminat rînd 
pe rînd din concurs, puternicele 
echipe de fotbal ale comunelor 
Feldioara, Bod, precum și echipa 
G.A.C. Codlea. în urma acestor 
victorii a reușit să obțină cupa 
de, echipă fruntașă pe raion. A- 
cum echipa de fotbal se pregă
tește intens pentru concursul im 
terraional. Premiul I pe raion a 
obținut și ciclistul Ștefan Mircea, 
iar Cozma Dumitru a obținut pre. 
miul I pe raion la 400 m plat. 
Aceste rezultate frumoase au con
stituit un puternic stimulent de a 
chema pe stadion și pe ceilalți 
tineri din comună. Astfel, un nu~ 
măr tot mai mare de tineri 
înscriu în asociația sportivă.

P. BRĂTAN 
corespondentul ,Jicînteii

lui“ pentru regiunea

se

tineretu- 
Stalin

Campiana:ul category. A ia, 
fotbal a duminică
cu desjășurarea ioturilor ce
lei de-a 3-a etape. In Capi- 
fală, pe s^dionxl „23 Au
gust". echipa Rapid a reușit 
să încingă cu scorul de 3—2 
(1—t) pe campoana țdr.i 
CC. A. In ceidloiz meci ai cu- 
piajuiui, Dinamo București a 
terminat ia egalitate : 1—1 cu 
Progresul.

In țară au fost înregistrate 
urmăsoareie rezultate: Știin
ța Timișoara — Știința Cluj 
/-J, (/. r Arad - C^S.M.S. 
Iași 3—0; Farul Constanța — 
Petrolul Ploiești 2—2; Dciamo 
Bacău — Minerul Lupeni 4—0; 
Corcinui Hunedoara — Stea
gul Roșu Orașul Sialin 2—0.

Duogu uimește cu această spectaculoasă inte-venție pină și pe 
coechip erii soi (fază di n meciul Rapid—C.CA.)

Foto : V. RANGA

Fără „vacanță**

Voleibaliștii de la F.R.B. încearcă un nou atac în partida sus
ținuta în compania sportivilor de la „Țesătoriile Reunite" dis
putată în cadrul întrecerilor finale pe Capitală ale Con

cursului cultural sportiv al tineretului.
Foto : S. IONESCU

Noi succese ale Jucătorilor 
romîni de tenis de masă

Continuîndu-și tur
neul în R. P. Chi
neză echipele selec
ționate de tenis de 
m^să ale R. P. Ro- 
mîne au evoluat la 
Tientzin. în prime
le jocuri echipa fe
minină a R. P. Ro
mâne a întrecut cu 
3—1 selecționata 
provinciei Hopei, 
iar echipa masculi
nă română a dispus 
cu 5—2 de repre-

zentativa masculină 
a aceleiași provin
cii.

în cel deal 
doilea meci, selec
ționata masculină a 
R. P. Romîne a ju
cat în compania 
unei echipe repre
zentative de tineret 
a R. P. Chineze. 
Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 9—6. 
O impresie exce-

lentă a lăsat cam
pionul român Radu 
Negulescu care a 
reușit să-i învingă 
pe cei 4 jucători 
componenți aiechi- 

a 
La

pei de tineret 
R. P. Chineze, 
feminin echipa ro
mînă, alcătuită din 
Geta Pitică și Ma
ria Alexandru, 
dispus cu 3—2 
echipa gazdă.

de

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului a chemat 
la startul întrecerilor 

sale un mare număr de tineri 
din orașele și satele raionului 
Făgăraș, dovedind și de astă 
dată cu prisosință pasiunea și 
dragostea acestora pentru 
sport. De altfel ca pe întreg 
cuprinsul țării, și pe meleagu
rile de la poalele munților 
Făgăraș, sportul a devenit 
un apropiat și nedespărțit 
prieten al tinerilor muncitori, 
colectiviști, elevi. în Orașul 
Victoria, la Vaida Recea, Șer- 
caia, Arpașul, Viștea de jos, 
Lăsa, Șinca Veche etc. terenu
rile de sport au fremătat de 
entuziasmul tinerilor veniți să 
se întreacă la alergări, sărituri 
sau jocuri sportive.

La Combinatul Chimic Fă
găraș, activitatea sportivă de 
masă prilejuită de întrecerile 
etapei I din cadrul concursu
lui cultural-sportiv a întrecut 
în amploare toate manifestă
rile sportive desfășurate pînă 
acum. Cei aproape 1500 de ti
neri ai combinatului au format 
16 echipe de volei, 12 echipe 
de fotbal, numeroase echipe de 
fotbal, numeroase echipe de 
handbal iar multi alți tineri 
și-au măsurat forțele la șah, 
tir, tenis de masă. Un alt e* 
xemplu, la fel de edificator, 
care ilustrează pasiunea masei

Balonul oval a fost repus în joc prin clasica tușă. Fază din 
întîlnireo inte'națională de rugbi Știința București-A.Z.5.

Varșovia (19—3)
Foto : VAL. PIETREANU

Atletii romîni la startul
Jocurilor Balcanice

Atena, capitala Greciei, va găzdui intre 23—25 septembrie 
cea de-a XIX.o ediție a Jocurilor Balcanice de atletism. Edi. 
ția aceasta poate fi socotita jubiliară de vreme ce în anul 
acesta se împlinesc 30 de ani de la prima ediție a acestor 
jocuri care au intrat în tradiția popoarelor din Balcani. între
ceri sportive de mare amploare, Jocurile Balcanice de atletism 
exprimă totodată dorința fierbinte de prietenie, pace 
și înțelegere reciprocă a popoarelor din Balcani.

Firește fi de astă dată vor fi prezenți la ftartul întrecerilor 
atlețiior din Balcani, reprezentanții țării noastre, Ne-am adre. 
sat de aceea tovarășului Florien Laslău, secretar general al 
Federației romzne de atletis m, solicitîndu-i un scurt interviu 
in legătură cu pregătirea sportivilor romîni pentru startul ce-l 
vor lua in probele Jocurilor Balcanice de atletism.

— De bună seamă sportivii ro
mîni s-au pregătit intens pentru 
Balcaniada de atletism. Cum este 
apreciată actuala lor formă spor, 
ti vă ?

„La ultimele ediții ale Jocu
rilor Balcanice de atlețism, ne-a 
spus tov. Laslău, reprezentanții 
noștri s-au comportat din ce în 
ce mai bine. Cea de-a XVIII-a 
ediție, desfășurată la București, 
a confirmat progresul atletis
mului romînesc, consacrîndu-1 
prin cucerirea primului Iqc în 
clasamentul general. Există a. 
șadar un motiv în plus să aștep
tăm o comportare foarte bună, 
de la atleții noștri, care în ulti. 
mele zile de antrenament, dar 
mai ales în concursurile de se-

lecție și de verificare a I'otului, 
au dovediț o formă apreciabilă".

— Spre deosebire de sportivii 
celorlalte discipline, forma atleți- 
lor pare mai... palpabilă prin ci-

Convorbire 
cu tov. Florian Laslău 

secretar general al F.R.A,

fre : minute, secunde, zecimi de 
secunde, metri și centimetri, care 
uneori înseamnă, ceeu ce o să ne 
dorim mereu, noi recorduri

,,Exact. în ultima perioadă 
s.au desfășurat șase concursuri de 
verificare și selecție, cșre ne-au 
demonstrat că atleții romîni de-

sportivă de masă!
largi de tineri pentru sport, 
este cel oferit de comuna Șer- 
caia. Aici, concursul cultural- 
sportiv a oferit un minunat 
prilej de-a transpune în viață 
o veche dorință a organizației 
U.T.M. și a asociației sportive 
„Olimpia" : organizarea unui 
original ansamblu de gimnas
tică sportivă și artistică, for
mat din aproape 150 de tineri. 
Multe asemenea exemple pot 
fi expuse, ca o dovadă a ca
racterului de masă al acestei 
mari competiții sportive, ca o 
mărturie a faptului că acolo 
unde organizația U.T.M. se 
preocupă de antrenarea tine
rilor la practicarea sportului 
se obțin și rezultate bune.

După disputarea etapei de 
masă a concursului cultural- 
sportiv, campionii asociațiilor 
sportive s au calificat pentru 
etapele imediat superioare 
(întrecerile inter-asociații, in
ter -comunale). Dar, în timp ce 
sportivii cei mai buni se pre
gătesc sau își dispută întâieta
tea în întrecerile fazei raiona- 
le sau regionale, ce trebuie să 
facă numeroșii participanți la 
prima etapă ?

Masele largi ale tineretului 
trebuie șă se bucure de conti
nuitate in activitatea sportivă.

Activitatea sportivă de masă 
din raionul Făgăraș a căpătat

cu anii o tradiție bună. Tine
rii se întâlneau cu regularitate 
la sport, petrecând clipe plă
cute și folositoare. Dar tradiția 
a rămas în ultima vreme doar 
un prilej de plăcute aduceri 
aminte. De câtva timp, unele 
organizații U.T.M. și unele a- 
sociații sportive, Comitetul ra 
ional U.T.M. și Consiliul raio
nal U.C.F.S. Făgăraș, nu do 
vedesc preocupare față de ac
tivitatea sportivă de masă de 
cît cu prilejul unor com
petiții anuale sau al unor în
treceri sporadice. Organizațiile 
U.T.M., asociațiile sportive nu 
organizează în permanență 
competiții cu caracter local. 
Asociația sportivă școlară „Ne- 
goiul“, de pildă, n-a mai or
ganizat din luna martie (cine 
un număr de 12 fete au cu 
cerit insigna de campion al 
asociației) nici o competiție pe 
clase sau pe școală. Aceeași 
inactivitate dăinuie și în alte 
asociații sportive, cum sînt 
cele din comunele Mîndra, Ar- 
pașul, Șoarș, Șinca Veche 
etc.

Care sînt oare cauzele aces 
tei serioase rămineri în urmă? 
Explicațiile nu trebuie căutate 
în timp prea îndepărtat. Iată, 
spre exemplu, că după ce s-au 
încheiat întrecerile pentru pri
ma fază a concursului cultural-

sportiv, a trecut atîta timp 
fără ca organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive să se preo- 
cuDe de antrenarea în conti
nuare a maselor largi de tineri 
la practicarea sportului. Pasi
vitatea în care se complac cei 
ce sînț chemați să organizeze 
activitatea sportivă a tineretu
lui face ca aceasta să bată 
pasul De loc. Și-i explicabil, de 
vreme ce după etapa I, a 
unei competiții sportive de 
masă, tinerii sportivi intră în... 
vacanță.

Activitatea sportivă de masă 
a tineretului poate avea con- 
linuitate numai dacă este or
ganizată pe baza unui calen
dar sportiv local al asociației. 
O serie de competiții locale 
cum sînt cele pentru cucerirea 
insignei de „Cel mai bun spor
tiv din 10" sau „Insigna de 
campion al asociației", între
ceri inter-ateliere sau inter- 
comunale se pot organiza fără 
prea mari cheltuieli și se bucu
ră de o mare popularitate în 
rîndurile tineretului. Dar în 
cele mai multe din asociațiile 
sportive ale raionului Făgăraș 
lipsesc aceste calendare și deci 
lipsește și activitatea. Se pune 
în mod firesc întrebarea : 
cum au sprijinit organizațiile 
U.T.M., comitetul raional 
U.T.M. pe cei ce conduc aso
ciațiile sportive, Consiliul ra-

ional U.C.F.S. să se urnească 
din această pasivitate ? Comi
tetul raional U.T.M. a instruit 
pe activiștii săi să ducă mun
că organizatorică sportivă, în
deplinind astfel sarcini ale 
activiștilor U.C.F.S. și trecînd 
pe ultimul plan 
mobilizare 
practicarea continuă a sportu
lui.

Munca sportivă de masă își 
are frumusețea sa atunci cînd 
este făcută cu pricepere și mai 
ales cu dragoste. Tineretului îi 
place terenul de fotbal, cel de 
volei, de handbal, îi place 
sportul. Trebuie însă mobili
zat tot tineretul pe stadioane, 
pentru a-și căli trupul, pentru 
a-și petrece timpul liber în 
mod plăcut. Experiența nu 
prea îndepărtată a arătat că 
organizațiile U.T.M., activiștii 
sportivi din raionul Făgăraș, 
știu să facă această muncă 
frumoasă. Ei vor reuși să ob
țină succese în mișcarea spor
tivă de masă, însă nu înainte 
de a pune capăt delăsării care 
i-a cuprins. Succese se obțin 
numai atunci cînd în tot ceea 
ce faci pui toată priceperea, 
toată căldura și entuziasmul 
tinereții.

țin o formă corespunzătoare pen
tru Jocu.-le Balcanice, soldate eu 
cinci noi recorduri ale R.P.R.: 
200 m. plat fete (Ioana Petrescu 
24,4 see.) triplu salt (Joan So* 
rin, 15,70 m.), pentatlon (C. 
Sârbu) maraton, (E Pricop) și 
lungime fete (Maria Pândele, 5,84 
m.) și de asemenea două recor
duri ale R.P.R. egalate : greu
tate femei și 110 m. garduri, 
băieți. Și după cum se vede în 
această succintă înșiruire de me
tri, minute și secunde, argumen
tul cifrelor pare destul de con
vingător în ce privește forma a- 
tleților romîni care ne vor repre
zenta la Balcaniada de atletism".

— Olimpicii noștri reințorși d& 
la Olimpiadă vor participa la ar 
ceste întreceri ?

— „Fiiră îndoială, și într-o 
bună dispoziție. Iolanda Ba* 
laș este hotarțtă să încerce 
răși pe 1,87 iu. Dacă va reuș^r 
această performanță va însemna, * 
ca și în ediția precedentă a a* 
cestor mari întreceri, patru noi 
recorduri : republican, balcanic, 
european și mondial. Iată eît de 
mult va putea spune un singur 
cputipictru: patru noi recorduri. 
De la starțul acestor întreceri, nu 
vor lipsi Lja Manoliu, Maria Diți 
sau Vameș".'

Sportivii romîni pleacă la 
Atena nu numai pentru a cuceri 
performanțe, titluri balcanice. At
leții romîni vor fi și de astă da
tă, mesageri ai sentimentelor de 
prietenie și pace pe care poporul 
nostru le nutrește cr. toată con. 
vingerea. din tot sufletul

Alături de performanțe și tit
luri balcanice sportivii noștri se 
vor întoarce de la Atena cu noi 
prietenii închegate pe pista de 
atletism sau gazonul stadionului, 
unde peste cîteva zile își vor da 
mina cei mai buni atleți din Bab I 
câni.

VASILE RANGA
---•---

munca de 
a tineretului la

VLADIMIR COSTESCU

Un atac al formației feminine 
de handbal redus „Știința“-Ti
mișoara care a dispus dumi
nică de Progresul București cu 

scorul 9-7.



Fiecărui utemist
o sarcină de organizație

U.T.M.

Nu de mult biroul comite
tului nostru raional a anali
zat într-una din ședințele 
sale modul în care se ocupă 
organizațiile U.T.M. de acti
vizarea utemiștilor în munca 
de organizație. Cu acest pri
lej, a reieșit că un număr 
mare de organizații
din raion se preocupă îndea
proape de atragerea tuturor 
utemiștilor în muncă încredin- 
țînd fiecăruia sarcini corespun
zătoare dorinței și pregătirii lui 
politice, culturale și profesio- 
nale. Ședința de birou a scos 

4 la iveală însă și cîteva nea
junsuri. Așa de pildă, unele 
comitete U.T.M., s-a arătat în 
ședința biroului, lucrează încă 
sectar, nu antrenează în mun
că masa largă a utemiștilor. 
La întreprinderea raională 
de construcții și reparații, de 
pildă, din cei peste 80 de ute- 
miști cîți există aici, numai 
10—12 au sarcini concrete, 
adică membrii comitetului și 
trei propagandiști. Restul ute
miștilor, lună de lună, nu fac 
altceva decît să-și achite co
tizațiile și să participe la a- 
dunările generale. In aseme
nea condiții, firește, nu este 
de mirare că activitatea a- 
cestei organizații U.T.M. lîn- 
cezește ; aici nu există bri
găzi de producție ale tinere
tului, posturi utemiste de 
control, iar acțiuni cultural- 
educative se organizează spo
radic.

In raion există însă și alte 
organizații de bază care se 
îngrijesc să încredințeze fie
cărui utemist cîte o sarcină 
concretă, dar, din păcate, a- 
deseori fac acest lucru în mod 
formal, birocratic, neținînd 
seama de specificul muncii, de 
aptitudinile tinerilor, de pre
gătirea lor. Un exemplu edi
ficator în această direcție îl 
constituie organizația de bază 
U.T.M. de la întreprinde- 
rea .,Reactivul". După cum 
spunea tov. Ștefan Anton, se
cretarul organizației U.T.M. 
de aici, toți cei 40 de ute- 
miști existenți în întreprin
dere sînt antrenați concret în 
muncă. La comitetul U.T.M. 
se găsește chiar și un caiet 
cu numele tuturor utemiști
lor și a sarcinilor pe care le 
au de îndeplinit. Dar ce fel 
de sarcini sînt acestea ? Am să 
citez numai un caz dintre mul
te altele. Utemistul Liviu Ște- 
faniuc, un tînăr necalificat, 
angajat de puțină vreme, care 
nici măcar n-a avut cînd 
să-și cunoască bine tovarășii 
de muncă, a primit sarcina să 
activeze în postul utemist de 
control, în timp ce utemistul 

.N. Popescu, un maistru tî
năr, bine pregătit din punct 
de vedere politic și profesio
nal, a primit o sarcină ce nu 
este pe măsura posibilităților 
sale.

în ședința de birou s-a a- 
rătat, de asemenea, că unele 
comitete U.T.M. deși reparti
zează utemiștilor sarcini con
crete, nu organizează pe par
curs o temeinică muncă de 
îndrumare și control asupra 
modului în care ele sînt în
deplinite.

Concluziile acestei ședințe 
de birou au fost dezbătute 
apoi într-o plenară lărgită a 
comitetului raional U.T.M. 
La această plenară am in
vitat un mare număr de se-

cretari și membri ai comite
telor și birourilor organiza
țiilor U.T.M., activiști extra
bugetari, utemiști fruntași în 
producție și în munca de or
ganizație. Plenara a anali
zat activitatea desfășurată de 
către organizațiile U.T.M. 
din raion pentru activiza
rea tuturor utemiștilor în 
muncă, adoptînd în acest 
sens și o seamă de măsuri. 
Criticînd lipsurile și greșelile 
manifestate în această direc
ție, plenara a indicat ca ute
miștilor să li se încredințeze 
asemenea sarcini care să con
tribuie la îmbunătățirea conti
nuă a activității organizației 
U.T.M. respective, sâ ajute la 
lărgirea continuă a orizon
tului politic, ideologic și cul
tural al utemiștilor, sâ-i mo
bilizeze și mai activ în lupta 
cu propriile lor lipsuri, sd le 
dezvolte spiritul de inițiativa, 
hotărîrea, perseverența în 
muncă. Totodată este însă ne
cesar ca utemiștii să primeas
că sarcini în raport cu dorin
ța și aptitudinile lor, cu pre
gătirea lor politică, culturala 
si profesională, și în același 
timp, să fie controlați și aju
tați îndeaproape 
îndeplini la timp 
credințate.

Luptînd pentru 
viață a măsurilor stabilite de 
plenară, multe 
U.T.M. din raion au înregis
trat succese în munca de an
trenare activă a utemiștilor la 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața tine
retului. O bună experiență a 
căpătat în acest sens or
ganizația U.T.M. din sec
ția mecanic șef a uzinelor 
„Mao Țze-dun". în activizarea 
utemiștilor. biroul U.T.M. ține 
întotdeauna seama de sarcinile 
care stau în fața organizației 
U.T.M. din secție. Așa de pil
dă, într-un timp s-au semnalat 
aici multe neajunsuri privind 
calitatea reparațiilor la mași- 
nile-unelte. Cum în această 
secție lucrează oeste 100 de 
utemiști și tineri, organizația 
U.T.M., la indicația organiza
ției de partid, a dat sarcină 
unui grup de utemfști să cer
ceteze cauzele acestor lipsuri 
și să facă propuneri concrete 
pentru înlăturarea tor. Colec
tivul acesta de utemiști a cer
cetat cu atenție mașinile re
parate, a discutat cu un mare 
număr de tineri muncitori, 
maiștri, ingineri, făcînd astfel 
multe propuneri interesante 
pentru îmbunătățirea calității 
reparațiilor. Intre altele s-a 
propus de pildă, utilizarea în 
munca de reparații a unei ma
carale care ședea nefolosită la 
magazie, s-au făcut propuneri 
de raționalizări, 
pentru ridicarea 
calificării tinerilor 
și altele. Dar sarcinile concre
te încredințate utemiștilor din 
această 
U.T.M., 
mai 
tribuie și la o mai bună 
organizare a timpului liber al 
tinerilor. Bobinatorul Ștefan 
State, de exemplu, este un iu
bitor al 
această 
nizației 
sarcina 
ni zarea 
de filme. Mai tîrziu, el a de-

pentru a-și 
sarcinile în-

aplicarea în

organizații

propuneri 
continuă a 

muncitori

organizație de bază 
sînt legate nu nu

de producție ci con-

filmului. Cunoscîndu-i 
pasiune, biroul orga- 
U.T.M. i-a încredințat 
să se ocupe de orga- 
vizionărilor colective

Lucrările conferinței internaționale 
de carantină și protecția 

plantelor
Duminică, lucrările conferinței 

internaționale de carantină și 
protecția plantelor au continuat 
pe secții.

în cursul dimineții la secția 
de protecția plantelor au fost 
prezentate referate în legătură 
cu noutăți în teoria și practica 
problemelor de prognoză și a- 
vertizare a apariției dăunători
lor și bolilor plantelor cultivate 
De asemenea s-au prezentat re
ferate privind rezultate concrete 
în înlăturarea efectelor nedorite 
asupra biocenozei, în timpul 
aplicării metodelor de comba
tere o bolilor și dăunătorilor

La secția de carantină fitosa- 
nitară, referatele susținute au 
tratat probleme privind comba
terea dăunătorilor de carantina, 
precum și în legătură cu munca 
serviciului de carantină și me
todele de control și dezinfectare

După amiază participanții și 
invitații la conferință au vizitat 
orașul București.

în continuarea lucrărilor Con
ferinței internaționale de caran
tină și protecția plantelor în 
eursul dimineții de luni în șe
dința secției de protecția plante
lor au fost prezentate referate 
privind cele mai noi me
tode de cercetare a acțiunii 
preparatelor chimice asupra 
dăunătorilor animali, agen- 
ților patogeni, precum și a- 
supra plantelor și mediului lor. 
De asemenea au fost susținute 
referate în legătură cu teoria și 
practica metodei biologice de 
combatere a dăunătorilor și bo
lilor, mijloacele de mecanizare 
a lucrărilor de protecție a plan
telor, combaterea dăunătorilor și 
bolilor culturilor de bumbac. în 
secția de carantină fitosanitară 
s-au prezentat referate cu privi
re la munca serviciului de ca
rantină, metode de control 
dezinfectare, situația generală 
serviciilor de carantină.

După amiază participanții
invitații la conferință au vizitat 
Institutul de cercetări agrono
mice al Academiei R. P. Romine,

a

institutul 
cescu" și 
carantină 
culturii.

Lucrările

agronomie „N. Băl- 
laboratorul central de 
al Ministerului Agri-

conferinței continuă.

( Agerpres)

în-

A. VIERU

venit responsabilul cercului 
„Prietenii filmului" care s-a 
creat în secție, sarcină pe care 
și-o îndeplinește cu multă dra
goste și conștiinciozitate. Or
ganizația U.T.M. de aici con
trolează și ajută îndeaproape 
utemiștii în îndeplinirea sar
cinilor care le sînt încredin
țate. Așa de pildă, fiecare or
ganizator de grupă U.T.M. are 
cîte un caiet în care sînt 
notate toate sarcinile
credințate utemiștilor și mo
dul în care aceștia le îndepli
nesc. Membrii biroului, orga
nizatorii grupelor, stau zilnio 
de vorbă cu utemiștii, le dau 
acestora îndrumări, sfaturi 
practice cu privire la sarcinile 
pe care le au de îndeplinit. De 
asemenea, periodic, utemiștii 
sînt chemați să raporteze în 
adunările de grupă, în. ședin
țele biroului sau în adunările 
generale despre activitatea 
lor, despre modul în care 
și-au îndeplinit sarcinile în
credințate.

Membrii biroului raional, 
membrii comitetului, toți acti
viștii noștri luptă în pre
zent pentru a extinde în toate 
organizațiile U.T.M. din raion 
această bună experiență dobîn- 
dită în antrenarea concretă a 
utemiștilor în muncă. Sîntem 
convinși că în felul acesta 
vom reuși să îndeplinim cu 
succes sarcina stabilită de Con
gresul al III-lea al U.T.M., de 
a încredința fiecărui utemist 
cîte o sarcină concretă și de a 
contribui și pe această cale la 
ridicarea nivelului activității 
tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M, la creșterea capacită
ții lor de organizare și mobili
zare a utemiștilor și tinerilor 
în lupta pentru înfăptuirea 
mărețului program de dezvol
tare economică și culturală a 
patriei noastre, adoptat de 
Congresul al III-lea al parti
dului.

GHEORGHE DIACONESCU 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. „V. 1. Lenin" — 
București

Declarațiile acad. Mihail Ralea 
în legătură cu cea de-a 15-a 

edifie a „Infîlnirilor internaționale 
de la Geneva

Acad. Mihail Ralea. președin
tele Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu străinăta
tea, care a luat parte recent la 
cea de-a 15-a ediție a ..întîlni- 
rilor internaționale" de la Ge
neva, organizate cu sprijinul 
U.N.E.S.C.O., a avut o convor 
bire cu un redactor al Agenției 
romine de presă „Agerpres". că
ruia i-a declarat printre altele :

Organizația „îr.tîlniri interna
ționale" se întrunește în fiecare 
an la Geneva sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. și invită intelec
tuali din toate țările, punînd pe 
ordinea de zi un anumit subiect, 
în alți ani s-a discutat, de pildă, 
„Raportul intre nou și vechi în 
societatea contemporană" sau 
„Problema păcii în legătură cu 
energia atomică" etc. Anul acesta 
tema a fost : „Foamea". Au par-

Fabrica de conserve „Burdujeni “ Suceava produce dulcețuri, 
gemuri, siropuri, marmelada și un bogat sortiment de con
serve din legume. Muncitorii și inginerii fabricii au realizat 
planul pe luna august în proporție de 107,6 la suta dind
produse de buna calitate. In foto : sortarea merelor pentru 
marmelada la secția Fălticeni a fabricii de conservare a fructe

lor și legumelor din Burdujeni.

O scenă și o

La biblioteca șantierului Hi
drocentralei „V. I. Lenin" de 
la Stejaru-Bicaz, 
tineri pentru a 

cărți.
Foto :

vin zilnic 
împrumuta

Lucrările Conferinței 
Uniunii Sindicatelor 

din întreprinderile economiei 
forestiere

ticipaț reprezentanți din 54 de 
țări — academicieni, profesori 
universitari, scriitori de renume.

Am participat din partea țării 
noastre, împreună cu ministrul 
nostru în Elveția, Grigore Gea- 
mănu. Componența Comitetului 
și a publicului a fost extrem de 
variată, fiind reprezentate tot 
felul de tendințe și puncte de 
vedere.

în ceea ce ne privește susți- 
nînd punctul de vedere asupra 
dezarmării ca factor esențial în 
rezolvarea problemelor foamei, 
am arătat că atunci cînd se in
dică drept cauze ale apariției 
foamei în țările slab dezvoltate 
unii factori geografici (sărăcia 
solului) sau istorici (războaie, 
lupte etc.), aceste cauze nu pot 
fi socotite reale sau esențiale, 
deoarece în toate țările slab dez
voltate constatăm o simultaneita
te între mizerie și lux. Dacă sin
gura cauză ar fi sărăcia solului 
sau luptele militare, ar trebui 
ca întregul popor să fie in 
stare de sărăcie. Or, din moment 
ce există o clasă foarte bogată, 
paralel cu o foarte numeroasă 
săr crime, cauza foametei nu 
poate fi decît o viciată reparti
ție a venitului național care își 
găsește explicația în exploatarea 
de clasă. .. . '

în ultima ședință am fost in
vitați de Comitetul organizației 
să luăm din nou cuvîntul pen
tru a face o sinteză a celor dis
cutate. Delegația noastră a pro
pus cu acest prilej ca intîlnirile 
internaționale de această natură 
să-și schimbe caracterul acade
mic, să se treacă la masuri și 
rezoluții practice, luînd contact 
și coordonînd activitatea noastră 
cu cele mai mari organizații in
ternaționale. ca de pildă, O.N.U., 
F.S.M., F.D.I F., F.M.T.D. etc. 
Această invitație la o activitate 
practică s-a bucurat de un larg 
succes în public.

Informații
Duminică la clubul central 

din stațiunea Eforie s-au des
chis lucrările Consfătuirii in
ternaționale pentru promova
rea studiilor clasice organizate 
de Academia R. P. Romîne.

Participă peste 150 de oa
meni de știință din Anglia, 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Franța, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S., precum și din 
țara noastră.

Timp de 6 zile, cît vor dura 
lucrările, in plenarele confe
rinței 
celor 
limbă 
veche. 
50 de 
științifice. ★

Sub auspiciile Institutului 
de cercetări juridice al Aca
demiei R. P. Romîne. luni 
după-amiază, acad. Imre Sza
bo, secretar prim adjunct al 
Academiei de Științe a R. P. 
Ungare, directorul Institutului 
de drept al Academiei, care 
ne vizitează țara, a conferen- 

j țiă£ în aula Ministerului Jus
tiției despre : „Dezvoltarea 
dreptului democrat popular în 
R. P. Ungară".

în dimineața aceleiași zile 
acad. I. Szabo a făcut o vizită 
la Institutul de cercetări juri
dice, unde a avut o convorbi
re cu membri ai conducerii și 
colaboratori ai Institutului.★

părăsit Capitala 
S. Cehoslovacă 
medic primar la

Luni 19 septembrie 1960 s-au 
desfășurat în Capitală lucră
rile Conferinței Uniunii Sin
dicatelor din întreprinderile 
economiei forestiere.

Au luat parte 276 de dele
gați precum și numeroși invi
tați din întreaga țară.

La conferință au participat 
tovarășii : Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Mircea 
Ochiană și Ludovic Negrea, 
adjuneți ai ministrului Econo
miei Forestiere.

Tov. Ion Hornea a prezen
tat raportul privind activita
tea organizațiilor sindicale ale 
muncitorilor din sectorul eco
nomiei forestiere pe anul 1959 
și 1960 pînă în prezenta și sar
cinile ce revin sindicatelor din 
această ramură pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. Raportul a înfățișat 
activitatea desfășurată de or
ganizațiile sindicale, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, în antrenarea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, 
în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, în atragerea 
muncitorilor la organizarea și 
conducerea producției, în folo
sirea întregii capacități de pro
ducție a utilajelor, reducerea 
consumurilor specifice, valori
ficarea superioară a masei 
lemnoase, gospodărirea judi
cioasă a fondurilor materiale 
și bănești ale întreprinderilor, 
în ridicarea nivelului profe
sional, cultural și de trai al 
celor ce lucrează în ramura e- 
conomiei forestiere. Raportul

a subliniat totodată .sarcinile 
ce revin sindicatelor din în
treprinderile economiei fores
tiere pentru continua îmbună
tățire a activității lor.

Au luat apoi cuvîntul nu
meroși delegați și invitați care 
au arătat realizările ce au fost 
obținute în întreprinderile în 
care lucrează și au făcut pro
puneri valoroase pentru îmbu
nătățirea activității sindicale 
din întreprinderile economiei 
forestiere.

Conferința a ales pe mem
brii și membrii supleanți ai 
C.C. al Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile economiei 
forestiere.

Prima plenară a Comitetu
lui Central a ales apoi prezi
diul Uniunii. Președinte al 
C.C. al Uniunii a fost ales tov. 
Constantin Eftimie, iar secre
tar tov. Ion Hornea.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute, Conferința a 
adoptat o hotărîre care cu
prinde măsurile ce trebuie 
luate de C.C. al Uniunii Sin
dicatelor precum și de sindi
catele din întreprinderile eco
nomiei forestiere în vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce le re
vin din hotărîrile celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Conferința a trimis o tele
gramă tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației țării noastre lâ cea 
de-a XV-a sesiune ă Adunăfii 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite în care i-a urat 
succes deplin în nobila misiu
ne pe care o are de îndepli
nit pentru întărirea păcii și 
prieteniei între popoare.

( Agerpres)

și în cadrul ședințelor 
3 secții : arheologie, 

și literatură și istorie 
vor fi prezentate peste 
referate și comunicări

Duminică a 
plecînd în R. 
dr. Ion Stoia, 
Spitalul unificat de șantier
București pentru a participa ia 
lucrările Congresului de reu
matologie ce se va desfășura 
între 21 și 25 septembrie la 
Pistyan.

Al II -lea Festival
al teatrelor 

și marionete
internațional 
de păpuși

în Capitală a continuat 
duminică cel de-al Il-lea Fes
tival internațional al teatrelor 
de păpuși Și marionete la 
6fere iau parte peste 20 de 
teatre, cluburi și artiști indi
viduali.

Duminică, cea de-a IV-a zi 
a festivalului, s-a prezentat la

mie de artiști

Răspunderea întreprinderii 
pentru calificarea tineretului

SUrmare din pag. l-a) sigure toate condițiile participă
rii tinerilor la cursuri, să xirmă- 
reasca felul cum aceștia partici
pă, cum se' pregătesc, felul cum 
se predau lecțiile și desigur fe
lul cum tirierii aplică practic, 
în producție, cunoștințele însu
șite.

Toate măsurile luate în scopul 
asigurării ridicării permauentea 
calificării tinerilor au contribuit 
la succesele obținute de colecti
vul fabricii noastre în ultimul 
timp. Fără îndoială cavridicarea 
calificării profesionale a munci
torilor Se reflectă și în faptul că 
față de anul 1959, în primul, se
mestru al acestui an productivi
tatea muncii a crescut cu circa 
15 la sută.

Folosind experiența de pînă 
acum conducerea fabricii este 
botărîtă să găsească noi forme 
care să intereseze tineretul, care 
să-l ajute în continua perfecțio
nare profesională. în acest sens, 
sub conducerea organizației de 
partid, împreună cu comitetul 
U.T.M. și cel sindical, conduce
rea fabricii a întocmit nu - de 
mult un plan de măsuri. Printre 
altele ne-am propus .organi
zăm cercuri 
nic pentru 
Pe de altă 
un ciclu de 
care să participe toți muncito
rii. Prin aceste conferințe dorim 
să lărgim orizontul de cunoș
tințe a] muncitorilor, Fiecare 
din aceste conferințe vor fi ur- 
male de demonstrații. practice.

O atenție deosebită o acordăm 
sprijinului pe care inginerii tre
buie să-l dea tinerilor munctlori. 
Pentru ea acesta să fie cît mai 
eficace, inginerii tineri au fost 
repartizați pe. sectoare producti
ve. Periodic aceștia merg în rîn- 
dul tinerilor, discută problemele 
care-i frămîntă. îi ajută sa gă
sească soluțiile cele mai potrivi
te, fac demonstrații în fata mun
citorilor.

De asemenea, conducerea fa
bricii a luat măsuri pentru lăr
girea atribuțiilor și a preocupă
rii cabinetului tehnic pentru ri
dicarea calificării tinerilor Ast
fel, cabinetul tehnic va organiza 
comisii de îndrumare a tinerilor, 
va da consultații în problemele 
tehnice, informări cu privire la 
noutățile din tehnică etc

Cabinetul tehnic trebuie să 
devină principalul nostru ajutor 
în ridicarea calificării tinerilor, 
înzestrat cu personal cu pregă
tire superioară, el va acorda ti
nerilor asistență tehnică, le V3 
indica ce anume lucrări să ci
tească, cum să-și extragă rsetiț’a.

i consultații 
de speciali taie 

ă în cele pe care le
? producție

tinerii Ghimpețeami Iulian, Mija 
Ion, F. Alexandru și mulți alții, 
în fabrica noastră lucrează 
zeci de matrițeri Pentru bu
nul mers al producției este foar
te important 
stăpînească cît mai bine 
ria. Pentru ridicarea 
lor profesionale, noi 
nizat două cercuri 
tehnic cu o durată 
Matrițerul trebuie nu 
cunoască desenul, 
foarte bine 
ci trebuie să stăpînească și prin
cipii de proiectare care să-l aju
te să lucreze mai bine, să reali
zeze anumite îmbunătățiri ma
trițelor care să ducă la sporirea 
calității' produselor și la reduce
rea prețului de cost.

Dar este oare suficient numai 
ca muncitorii să fie bine pregă
tiți ? Inginerii, tehnicienii, mai
ștrii trebuie să cunoască și ei în 
permanență noutățile din dome
niul maselor plastice. Conduce
rea fabricii a socotit necesar să 
ia măsuri și în această direcție. 
Astfel, personalul tehnico-ingi- 
neresc a fost îndrumat către 
Centrul de documentare tehnică 
al ministerului, unde se găsește un 
bogat material de studiu și infor
mare, iar periodic conducerea 
fabricii organizează 
discuții de control.

Asigurarea celor mai potrivite 
forme care sa intereseze și să 
dea posibi/itate tinerilor să-și ri
dice calificarea profesională e 
un lucru esențial, desigur. Dar 
nu singurul. Tot atît de impor
tant este ca întreprinderea să a- 
sigure toate condițiile materiale 
necesare bunei desfășurări a 
cursurilor : săli, materiale docu
mentare. ingineri și specialiști 
dintre cei mai buni care să pre
dea lecțiile etc. Acestei probleme 
noi i-am dat toată atenția și 
fără îndoială că aceasta a con
tribuit în mare măsură ca acțiu
nea de ridicare a calificării ti
neretului să dea rezultate și să 
cuprindă un număr cît mai mare 
de tineri în legătură cu partici
parea tinerilor la diversele 
cursuri de ridicare a califică
rii, trebuie spus că organizația 
de bază U.T.M. a avut un rol 
deosebit de important. Bine în
țeles și noi ne-am ocupat de a- 
ceastă problemă. Conducerile 
secțiilor au primit sarcina <»a a-

ca matrițerii să 
mese- 

calificării 
am orga- 

de desen 
de 3 luni, 
numai să 

să cunoască 
calitatea metalelor,

de citit desenul teh- 
reglori și mecanici, 
parte vom organiza 

conferințe teii nice la

cu aceștia

concurs Teatrul de păpuși din 
Liberec (R. S. Cehoslovacă). 
Artiștij acestui teatru, care 
continuă străvechea tradiție a 
păpușarilor cehoslovaci, au 
prezentat în fața juriului 
basmul „Secretul cheiței de 
aur".

în afara spectacolului pen
tru concurs, publicul bucu- 
reștean a mai asistat în a- 
ceastă zi și la spectacolele 
date de teatrele de păpuși : 
„John Wright" (Anglia), 
,.Jean Loup Temporal" (Fran
ța). „La Pareja" (Argentina) 
și „Țăndărică" (R.P. Romînă)

să mulțumesc artiș- 
care m.au îneîntat.

ș vrea 
tilor.
Să le string mina și să~i 

felicit, să le dăruiesc cite o floare 
din buchetul recunoștinței mele 
de spectator. A fost o manifes- 
tare grandioasă, care a emoționat 
scena. Am văzut, La orizontul 
unei singure priviri, o mie de 
artiști Sala Palatului R.P.R., gaz
dă exigentă unde au răsunat 
acordurile simfoniilor lui Beetho- 
wen în interpretarea apreciatei 
noastre filarmonici „George Enes- 
cu", vioara lui Oistrah, replicile 
teatrului „Piccolo" din Milano și 
a fost apreciat baletul american, 
a căpătat o amploare desăvîrșită 
găzduind pasiunea și iscusința ar
tiștilor noștri amatori.

Dar ce înseamnă, în definitiv, 
artiști amatori ?

înseamnă în primul rînd ta
lent. Cred că nici un fel de artă 
nu poate fi scutită de acest ele
mentar deziderat. Arta amatoare 
este la noi altceva decît diletan. 
tismul. E o mișcare largă, a oa
menilor muncii care trăiesc o via
ță nouă și se bucură de toate bi
nefacerile frumosului. Oamenii își 
îmbină nevoia de a munci cu a' 
ceea de a dansa și a cînta. încor. 
darea de lîngă strung cere în mo
dul cel mai firesc destinderea u- 
nui cîntec frumos. Arta amatoare 
ne însoțește viața de fiecare zi. 
Dar scena e pretențioasă. Ea cere: 
să-ți potrivești glasul cu alte 300 
de glasuri, într-o armonie ce se 
cheamă cor, să-ți păstrezi ritmul, 
pentru că altminteri te vei cioc, 
ni, fundamental inestetic, de co’

legul din fața ta, să dansezi cu 
grație, suplu și elegant, să fii 
spiritual și subtil, iar săgețile 
bale să fie țintite spre tot atîtea 
năravuri învechite.

Oare toate acestea nu înseam
nă talent ?

Am văzut pe o singură scenă 
o mie de artiști amatori. Cele 
mai bune formații bucureștene 
și-au desfășurat priceperen în fața 
unei săli entuziasmate. A fost o 
sărbătoare a cîntecului, a dansu
lui, un omagiu adus artei noastre 
folclorice.

ucrainean. Trebuie pasiune pen
tru cîntec, trebuie pasiune pen
tru versuri. Trebuie pasiune pen. 
tru tot ce e artă.

Ce înseamnă artiști amatori ? 
înseamnă și răspundere. Răspun
derea brigăzii artistice de agitație 
a Uzinelor textile „7 Noiembrie" 
pentru comportarea viitoare a 
maistrului satirizat într.o scenetă 
acidă. înseamnă curaj. Curajul 
de a critica deschis, fără mena
jamente, pe toți acei care frînea- 
ză mersul înainte.

înseamnă fantezie. Fantezia cu

ÎNSEMNĂRI
înseamnă artiști amatori ?Ce L__ “ '5.

înseamnă și pasiune.
Să ieși la sfîrșitul schimbului, 

de la Atelierele C.F.R. ..Grivița 
Roșie", sau de la întreprinderea 
„Kirov", sau de la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa" și să mergi la re
petiție, la club. Aici instructorul 
îți arată mișcările, întîi descom
pus, apoi laolaltă, după care în
cepe munca. Fără pasiune, ener
gie, s.ar cheltui de prisos și a- 
ceastă muncă n-ar avea nici un 
rost. Trebuie să fii pasionat «- 
lunci cînd reiei un „dans olte
nesc", într-o singură repetiție, de 
30 de ori de la capăt, ca să.l 
reprezinți pe scenă artistic. Tre
buie să ai pasiune cq să interpre
tezi, la modul excelent la care 
a fost interpretat, minunatul dans

care formația de dansuri a Uzine
lor „Grigore Preoteasa" a inter
pretat dansul umoristic „Cinci 
contra unu".

Ce înseamnă artiști amatori ?
Trebuie ascultată Liliăna Ro

tez inter pretind — cu glas de pri
vighetoare — valsul celebru al 
lui Arditti. E o voce cu care 
nici o scenă lirică profesionistă 
nu s-ar rușina.

Arta amatoare = talent + pa
siune -}- fantezie, dar înseamnă 
în primul rînd muncitorul ridi
cat in zilele noastre pe culmile 
celei mai înalte culturi, muncito
rul care găsește în el puterea și 
entuziasmul de a îmbina munca 
cea mai complicată cu măiestria

artistică cea mai subtilă, și nu 
mai puțin complicată. Așa, îm
pletind munca in producție cu 
cucerirea culturii înaintate așa 

ni s-au prezentat sîmbătă și du
minică muncitorii întreprinderilor 
din Capitală. Condițiile create de 
statul nostru democrat.popular au 
dat posibilitatea afirmării a mii 
și zeci de mii de talente ; da
torită acestor condiții, pe aceeași 
scenă pe care au apărut artiști 
profesioniști cunoscuți în lumea 
întreagă, s-au prezenbat la înăl
țime, fără să roșească la o even
tuală comparație, artiștii amatori 
ai zilelor noastre,

A fost un festival emoționant.
Ultima cortină, uriașa cortină, 

acoperind ușor, puțin cîte puțin, 
scena cu o mie de artiști, a con. 
semnat momentul final al 
more spectacol.

Și am coborît zăpada de 
moră a scărilor, cu dorința 
mulțumi artiștilor care m.au în
eîntat. Aș vrea să le string mina 
și să-i felicit, și să le dăruiesc 
cîte o floare din buchetul recu
noștinței mele de spectator.

Dar mai presus de orice, aș 
vrea să-mi unesc glasul cu al lor. 
în mulțumirea adresată partidu
lui, pentru că a ridicat pe see. 
nele cele mai înalte ale țării mii 
și milioane de artiști din popor.

(Agerpres)

unui

mar- 
de a

AUREL STORIN

in excursiile dumneavoastră prin localitățile pitorești din 
regiunea Suceava

I.R.T.A. SUCEAVA
vă pune la dispoziție mijloace de transport auto conforta

bile și rapide, tarife reduse

La 21 septembrie
Tragere specială Pronoexpres

Se acordă numeroase premii suplimentare printre care 3 au
toturisme (1 „Volga' și 2 .,Moskvici“) scutere, motociclete etc. 
Rețineți ! Marți 20 septembrie ultima zi pentru depunerea 

buletinelor

!R
și

Iul. va organiza 
problemele 
mai cu seamă în 
ridică procesul de

Vom folosi ?i alte forrne pen
tru ridicarea calificării profesio
nale. pentru dezvoltarea gustului 
tinerilor pentru literatura tehni
că de specialitate, concursuj!, 
cicluri de întrebări . și răspun
suri pe teme tehnice și alfe'e.

Partidul a cerut tuturor con
ducătorilor de întreprinderi să 
considere ridicarea cajifiey iii 
profesionale^a rnunehnrilâr • că o 
problemă centrală a întregii lor 
activități. Conducerea fabricii 
noastre nu va precupeți un
efort pentru a crea tinerilor 
toate condițiile necesare și a-i a-, 
juta să-și ridice în prrinii.nc.nță 
calificarea profesională.

Direcția Muzeului Peieș 
din Sinaia anunța <â' din 
motive tehnice Muzeul va fi 
închis între 20 septembrie șî 
12 octombrie inclusiv.

Pentru zilele respective ’ nu 
se fac programări de vizita 
tori nici in grup, nici indi
vidual.
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Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. Apelul reprezentanților 
tinerei generații

Declarația tovarășului N. S. Hrușciov 
la sosirea sa la New York

independența și unitatea națională
Republicii Congo

(Urmare din pag. l-a)

adresat Organizației Națiuni
lor Unite tocmai pentru a pu
ne în discuția Adunării Gene
rale problema fundamentală a 
relațiilor internaționale con
temporane — problema dezar
mării generale și totale in 
condițiile unui strict control 
internațional corespunzător.

Guvernul sovietic constată 
cu satisfacție că o serie de 
țări au privit cu toata serio
zitatea această problemă și 
că numeroși conducători dc 
state s-au situat în fruntea 
delegațiilor țărilor lor la A- 
dunarea Generală a O.N.U.

Din păcate, unii oameni de 
stat se declară în vorbe pen
tru Organizația Națiunilor 
Unite. îndeamnă la întărirea 
prestigiului ei, dar in realitate 
se ridică împotriva discutării 
la Adunarea Generală a 
O.N.U. a problemei dezarmă
rii. Ce înseamnă asta dacă nu 
o minimalizare a rolului or
ganizației internaționale care 
este în primul rind chemată 
să asigure pacea intre po
poare ?

De aceea, recunosc, mi-a 
părut ciudată recenta decla
rație a secretarului de stat, dl. 
Iîerter. că Hrușciov pleacă, 
chipurile, în America în sco
puri propagandistice, că pro
punerea sovietică cu privire 
lâ participarea conducătorilor 
de state la discutarea în Adu
narea Generală a problemei 
dezarmării este „cu totul ab
surdă*. Stranie logică î

Dezarmarea reprezintă doar 
cea mai importantă problemă 
internațională cu care d- 
mulți ani își bat capul repre
zentanții diferitelor state, dis-

cutind-o fără succes în tot fe
lul de comisii la diferite nive
luri. Și iată că atunci cind gu
vernul sovietic propune ca la 
discutarea acestei probleme 
în Adunarea Generală să par
ticipe conducătorii de state, 
pentru a se urni această pro
blemă din punctul mort și a 
se găsi rezolvarea ei. această 
propunere este denumită pro
pagandă. Intr-adevăr, stranie 
logică! Oamenii care doresc 
ca problema dezarmării gene
rale și totale să fie rezolvată 
nu pot să înțeleagă o astfel 
de logică

Dacă unii oameni politiei 
declară că Hrușciov a venit 
la Adunarea Generală a 
O.N.U. pentru a face propa
gandă, nu am devii să mă 
mindresc eu această misiune 
propagandistică in favoarea 
păcii Si. neprecupețindu-mi 
eforturile, voi desfășura o a- 
semenea propagandă pioă 
cind și cei obtuzi se vor fi 
convins de necesitatea de a se 
realiza un acord cu privire la 
dezarmare și de a se asigura 
astfel pacea in întreaga lume.

Nu știu dacă am înțeles 
bine și dacă ultima botărire 
a guvernului american în
seamnă că președintele Sta
telor Unite, domnul Elsen
hower. va participa la lu
crările Adunării Generale. 
Posibil ca Statele Unite să-și 
fi revizuit acum atitudinea 
față de ședințele Adunării și 
să fi ajuns și ele la concluzia 
că la O.N.U. se pot duce tra
tative serioase pentru realiza
rea unui acord cu privire la 
dezarmare. Dacă este vorba 
nu de o acțiune de paradă, ei 
de participarea reală, con

structivă la lucrările Adună
rii. noi am saluta această ho- 
târire.

în încheiere aș vrea să 
exprim respectul meu profund 
întregului popor american și 
sâ-i urez succese.

Am păstrat cele mai bune 
sentimente din vizita făcută 
anul trecut in Statele Unite, 
din intilnirile cu poporul a- 
merican. Nici acum nu am 
uitat impresia bună pe care 
mi-au lăsat o convorbirile cu 
fruntași ai vieții publice. 03- 
meni de stat, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri ameri
cane, cu americanii simpli - 
muncitori, fermieri, intelec
tuali.

Sint convins că relațiile din
tre marile noastre țâri se vor 
îmbunătăți. Se știe doar că 
oricit de întunecoasă ar fi 
noaptea, zorile vin negreșit. 
Iată de ce sint convins că 
oricit s-ar strădui forțele rele 
care vor să încingă atmosfera 
din relațiile dintre țări!* 
noastre, ele vor suferi fără 
doar șl poate un eșec. Vor sosi 
t mpuriie bune ale unor rela
ții calde, prietenești, intre po
poarele noastre și intre gu
vernele noastre. în numele 
acestui țel care va contribui 
la îmbunătățirea relațiilor 
dintre toate țările lumii. Uni
unea Sovietică e<te gaia sâ 
d?pună si pe viitor eforturi 
perseverente, cinstite și con
stante.

Delegația sovietică a sosit 
la New York la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Gen erai e a 
Organizației Națiunilor Unite, 
in numele întăririi cauzei pă
cii și al rezolvării probleme
lor internaționale complicate.

Cuvîntarea 
reprezentantului 

R. P. Romine

O.N.U.

W. Gomulka
au sosit la

A’EIF YORK 19 (Agerpres). — 
La 18 septembrie au sosit la New 
York pentru a participa la cea 
de-a XV’a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., delegația R. P, 
Polone m frunte cu W. Gomulka 
și delegația R. S. Cehoslovace in 
frunte cu A, Novotny.

„Credem că in cadrul actualei 
sesiuni « O.N.U. glasul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace se 
va bucura — a declarat la so
sire W. Gomulka — de sprijinul 
cuvenit. Problema primordială a 
timpurilor noastre este si asigu
răm coexistența pașnici a tuturor 
țarilor, indiferent de orinduirea 
lor socială. O alternativă a 
coexistenței pașnice nu poate fi 
decit războiul. Altă ieșire nu 
există.

Ca și delegațiile tuturor țâri
lor socialiste, delegația Poloniei 
va fi la această sesiune apărătoa
rea ferventă a ideii dezarmării.

și A. Novotny 
New York
a ideii coexistenței pașnice a tu
turor țârilor fi a relațiilor prie
tenești intre toate popoarele lu
mii bazate pe egalitate in drep
turi**.

,,Republica Socialistă Ceho
slovaca — a declarat .4. .Vocotnv 
— dorește sâ trăiască in pace și 
prietenie cu toate popoarele lu. 
mii ți să contribuie prin toate 
mijloacele la stabilirea unor re
lații bune intre toate statele. 
Pornind de la această linie fun
damentală a politicii noastre ex
terne. delegația R. S. Cehoslova
ce ta căuta ca la cea de.a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. să ajute și să sprijine 
orice inițiativă îndreptată spre 
dezvoltarea colaborării prietenești 
intre popoare, spre lichidarea 
primejdiei unui nou război, spre 
întărirea și menținerea unei păci 
trainice in întreaga lume**.

Cyrus Eaton: „SUA nu Yor ciștiga nimic 
dind dovadă de meschinărie"

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— TASS transmite : Cunoscu
tul fruntaș american al vieții 
publice, industriașul și finan
ciarul Cyrus Eaton, care l-a 
întîmpinat la 19 septembrie 
pe N. S. Hrușciov în portul 
New York, a declarat într-un 
interviu acordat reprezentan
ților presei că, după cum spe

ră el, vizita lui N. S. Hrușciov 
va influența asupra destinde
rii în relațiile internaționale.

Eaton și-a exprimat regretul 
în legătură cu faptul că posi
bilitățile de deplasare a Iul 
N. S. Hrușciov sînt limitate la 
insula Manhattan. „S.U.A. nu 
vor ciștiga nimic dind dovadă 
de meschinărie", a declarat el.

„Libertatea' de informare 
în S. U. A.

Declarația 
secretariatului 

F. M. T. D.
BUDAPESTA 19 (Ager

pres). — în legătură cu a- 
propiata sesiune a Adună
rii Generale a se
cretariatul Federației Mon
diale a Tineretului Demo
crat a da! publicizițu o 
declarație cu privue la 
dezarmare.

Tineretul din lume, se 
spune in declarație, aș
teaptă cu interes apropiata 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. la care se va 
examina problema dezar
mării generale și totale.

In numele celor 87 de 
milioane de tineri și tinere 
din aproape 100 de țări 
ale lumii, secretariatul 
F.M.T.D, salută acele gu
verne care trimit la lucră
rile sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. delegații 
conduse de șefii guverne
lor și de cunoscuți oameni 
de stat.

In același timp, se spune 
în declarație, știm bine că 
apărarea păcii și rezolva
rea problemei dezarmării 
depinde nu numai de gu
verne. ci și de lupta po
poarelor și a tineretului 
împotriva activității cercu
rilor imperialiste. De ace
ea, noi chemăm tineretul 
din întreaga lume și toate 
organizațiile naționale și 
internaționale de tineret să 
proclame în mod solemn 
în fața sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. ideea 
nobilă a păcii și cererea 
noastră generală : dezar
marea generală și . con
trolată.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Ziarul „New-York Tim^s“ a 
publicat pe prima pagină ar
ticolul lui J. Gold, redactorul 
rubricii de radio- și televiziu
ne» In articol se arată că De
partamentul de Stat exercită 
presiuni asupra societăților de 
televiziune, pentru ca acestea 
să transmită cit mai puțin 
din cuvîntările pe care le va 
rosti N. S. Hrușciov în timpul 
șederii sale în S.U.A. în cali
tate de conducător al delega
ției sovietice la cea de a 15-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

. „Departamentul de Stat, 
scrie Gold, a comunicat în 
mod neoficial marilor socie
tăți de televiziune că speră 
că ecranele televizoarelor din 
casele americanilor nu se vor 
transforma într-o tribună de 
propagandă a premierului

Motonava „Baltika"
(Urmare din pag. l a) 

acestor probleme de care de
pind destinele păcii pe glob, 
precum și a altor probleme pe 
care le va discuta Adunarea 
Generală a O.N.U. la apropia
ta ei sesiune**

„Sîntem convinși, a declarat 
J. Radar, că sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U. care se 
deschide la 20 septembrie va 
avea o importanță deosebită. 
Pacea și coexistența pașnică 
între state pot aduce servicii 
mari și bune cauzei dezvoltă-

Hrușciov în timpul șederii sa
le în Statele Unite".

La 14 septembrie, se spune 
în articol, persoane oficiale 
din Departamentul de Stat au 
cerut conducătorilor societăți
lor „American Broadcasting 
Company", „Columbia Broad
casting System" și „National 
Broadcasting Company44,. ,.sâ 
exprime cu prilejul prezentă
rii ]a televiziune a vizitei lui 
Hrușciov părerea Departa
mentului de Stat".

Gold scrie că William Lacy, 
asistent special.al Secretarului 
de Stat pentru schimburile 
dintre Est și Vest, a stat de 
vorbă în această problemă cu 
vice președintele și conducă
torul Secției de informații a 
societății „National Broadcas
ting Company44 și cu directo
rul secției de informații a so
cietății „Columbia Broadcas
ting System".

a sosit la New York
rii libere a națiunilor. ■ Vom 
depune toate eforturile, vom 
face tot ce depinde de noi, 
pentru a se realiza . un pro
gres în rezolvarea celor mai 
importante probleme - pentru 
omenire, pentru ca după găsi
rea unui limbaj comun să se 
ajungă la o înțelegere asupra 
unui cerc cît mai larg de pro
bleme și sâ se obțină rezul
tate favorabile".

La ora 10,25, ora New York, 
(16,25 ora București) cortegiul 
de automobile părăsește por
tul.

FIDEL CASTRO 
A SOSIT LA NEW-YORK

NEW YORK 19 (Agerpres). 
După cum anunță agenția U- 
nited Press International, ia 
18 septembrie a sosit la New 
York primul ministru a! Re
publicii Cuba, Fidel Castro, 
pentru a participa la sesiunea 
Adunării Generale a OJT.U.

NEHRU VA SOSI LA NEW-YORK 
LA 25 SEPTEMBRIE

NEW DELHI 18 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
Reuter. Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei a comunicat 
oficial că primul ministru Ja
waharlal Nehru va sosi la New 
York la 25 septembrie pentru 
a participa ia sesiunea Adună- 
rii Generale a O-N;U.

NORODOM SIANUK 
CONDUCE DELEGAȚIA 

CAMBODGIANA LA O.N.U.

PNOM-PENH.,13 (Agerpres). 
După .cum anunță agenția 
France Presse șeful statului 
Cambodgia. prințul Norodom 
Sianuk va conduce delegația 
cambodgiană la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

NEW YORK 19 (Ager
pres). — în ședința din după- 
amiaza zilei de 18 septembrie 
a sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romîne, Silviu Brucan.

Situația creată astăzi în 
Congo — a spus Silviu Bre- 
can — este rezultatul politicii 
duse de puterile coloniale. 
Dar această politică nu putea 
fi pusă în practică fără ajuto
rul comandamentului O.N.U. 
deoarece în decursul ultime
lor luni forțele
au reprezentat în fapt puterea 
predominantă în Congo. Bi
lanțul acțiunilor întreprinse 
sub steagul O.N.U, în Congo 
scoate în evidență violarea 
flagrantă a prevederilor fun
damentale ale tuturor celor 
trei rezoluții’ ale Consiliului 
de Securitate. După cum se 
știe, prima rezoluție a Consi
liului de Securitate autoriza 
pe secretarul general ,.să ia 
măsurile necesare consultin- 
du-se cu guvernul central al 
republicii pentru a acorda gu
vernului ajutorul militar al 
O.N.U. necesar pînă cînd for
țele naționale de securitate 
vor putea, după părerea gu
vernului, să-și îndeplinească 
pe deplin sarcinile**.

în realitate comandamen
tul O.N.U. a acționat într-o 
direcție diametral opusă. în 
Ioc de a încerca să restabi
lească legalitatea și ordinea 
ajutind guvernul central, co
mandamentul O.N.U. a pornit 
de la presupunerea, oricit ar 
părea ea de absurdă, că le
galitatea și ordinea pot fi 
restabilite împotriva guver
nului central.

Aceasta este una din cau
zele principale care au dus 
la haosul din Congo. Nu poa
te exista legalitate 
într-o țară în care 
centrai este in mod 
subminat, în care 
și autoritatea sa sînt amenin
țate zi de zi și oră de oră. 
Mai mult, in loc să se con
sulte cu primul ministru Lu
mumba. secretarei general a 
făcut tot ce este posibil pen
tru a-1 evita. In UmP ce dl- 
Hammarskjoeld a refuzat să 
se întîlnească cu primul mi
nistru Lumumba la Leopold
ville, chipurile pe conside
rente d« prestigiu, el a găsit 
totuși posibil să uite afrontu
rile aduse de către Chombe 
lui Ralph Bunehe și forțelor 
O.N.U.. să se întîlnească cu 
acest șef al bandelor separa
tiste și să discute cu eL

Spiritul și litera rezoluții
lor Consiliului de " 
au fost într-atît 
îneît orice ajutor 
vernului central din Congo a 
fost calificat ca o intervenție 
într-un conflict intern sau ca 
un amestec în treburile in
terne. Dacă ajutorarea guver
nului central al unei țări în
seamnă intervenție, atunci ce 
mai râmîne din drepturile 
suverane ale acelui guvern ?

în rezoluția din 22 iulie s-a 
arătat în mod clar câ Consi
liul de Securitate ..cere tutu
ror statelor:., să se abțină de 
la orice acțiune care ar peri
clita integritatea teritoriala a 
Republicii Congo44. în loc de 
a asigura integritatea terito
rială a acestei țări, comanda
mentul O.N.U. a permis colo
nialiștilor belgieni sâ întă
rească forțele secesioniste, sâ 
le înarmeze și sâ le organi
zeze. astfel îneît ele sint 
astăzi mai puternice ca nicio
dată.

Complotul colonialist în> 
potriva Congoului a fost 
elaborat și pus în practică 
sub egida N.A.T.O. și repre
zintă esența politicii N.A.T.O. 
și în special a politicii State
lor Unite față de lupta po
poarelor care se mai află sub 
opresiunea colonială. Este 
foarte semnificativ faptul câ 
la 9 august, adică după ce 
Consiliul

și ordine 
guvernul 

sistematic 
prestigiul

Securitate 
denaturate, 
oferit gu-

de Securitate a a-

doptat cea de-a treia rezolu
ție a sa, primul ministru al 
Belgiei, dl. Gaston Eyskens, 
a declarat la o conferință de 
presă că „guvernul belgian a 
cheltuit 70 milioane dolari 
pentru bazele militare din 
Kamina și Kitona din Congo 
la insistența N.A.T.O.u

în exploatarea bogățiilor 
Katangej nu sînt implicate 
numai interese belgiene. Inte
rese precise engleze și ameri
cane. în special ale grupului 
Rockefeller, sînt de asemenea 
implicate. In ședința din 17 
septembrie delegatul S.U.A. 
nici măcar nu a găsit necesar 
să menționeze intervenția mi
litară a guvernului belgian 
cu toate că el s-a referit la 
una din prevederile rezolu
țiilor Consiliului de Secu
ritate îndreptate direct împo
triva agresiunii militare bel
giene.

Acesta este desigur tributul 
pe care S.U.A. sînt nevoite 
să-1 plătească paznicilor bel
gieni pentru eforturile lor de 
a menține în bune condiții de 
funcționare proprietățile ame
ricane în industria de 
și diamante. Belgienii merită 
pe deplin recunoștința 
pentru felul cum 
descurcat în problema Ka- 
tangei.

într-o declarație fără prece
dent președintele Eisenhower 
a afirmat că guvernul său va 
sprijini orice acțiune pe care 
ar putea-o întreprinde 
Hammarskjoeld. Trebuie 
tat câ nici măcar membrii 
binetului din Washington 
obțin un asemenea cec în alb. 
Totuși, dl. Hammarskjoeld l-a 
obținut. Și dacă secretarul ge
neral va face ceva 
dăuneze intereselor 
Unite ? Este evident 
semenea ipoteză a 
clusă la Washington.

Problema Katangei dove
dește că în saloanele puteri
lor coloniale a apărut o nouă 
modă. Popoarelor care luptă 
pentru libertate și indepen
dentă li se spune: ..Dacă vreți 
o adevărată libertate și inde- 
□endență atunci va trebui să 
renunțați la acea parte a țării 
unde sînt concentrate majori-

★

NEW YORK 18 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
17 septembrie, seara tirziu, a 
început sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale, 
convocată în mod ilegal și de 
urgență sub presiunea State
lor Unite in vederea discu
tării situației din Congo.

Imediat după începerea șe
dinței. reprezentantul Statelor 
Unite. Wadsworth a propus 
să fie inclusă ca prim punct 
pe ordinea de zi a sesiunii 
problema admiterii noilor 
membri, problemă care urma 
să fie examinată la cea ae-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale. Această propunere a 
fost aprobată. Discuțiile ul
terioare au arătat însă că, fa
ci nd această propunere, Sta
tele Unite nu au căutat cîtuși 
de puțin 
africane 
participa 
ției din 
afirma delegatul american.

Belaunde (Peru), care a pre
zidat ședința. încâlcind hotă- 
rîrea luată puțin mai înainte, 
a propus ca sesiunea Adună
rii Generale să înceapă cu 
discutarea celui de-al doilea 
punct de pe ordinea de zi — 
situația din Congo.

Reprezentantul sovietic, V. 
A. Zorin a demascat jocul 
nedemn în jurul problemei 
admiterii noilor membri.

uraniu

S.U.A. 
s-au

dl. 
no- 
ca-
nu

care să 
Statelor 
că o a- 
fost ex-

să dea noilor state 
posibilitatea de a 

la discutarea situa- 
Congo, după cum

„Plăpîndul
tînăr alb ! Bietul ti- 
Plăpîndul tînăr alb ! 
și compasiune a tre. 

_  în presa americană „cazul" 
lui James Webb. ,jin plăpind ti’ 
nâr alb** după cum il denumeș
te corespondentul din Tampa 
(Florida) al agenției LPI,

Dar ce~a pățit sărmanul de a 
stimit mila unei anume tagme 
de redactori din S.L^i.? S-a o. 
părit răsturnind un cazan cu apă 
fiartă, a căzut de pe o scară ți 
și-a fracturat un picior, sau, vai, 
ceea ce ar fi înfiorător, a fost 
bătut de un gangster? Nu n-a 
pățit niciuna din relele enume
rate mai sus. Lucrurile s.au pe
trecut oarecum altfel.

.^Florida. Noaptea. Un taxi a 
oprit la marginea șoselei. La vo
lan — un negru. în orele tîrzii 
ale nopții, necâlcînd nici~o lege, 
nefâcind niciun rău nimănui, 
după o zi de trudă. pentru a-și. 
ciștiga o bucată de piine, a ați
pit un ceas.două. în acest mo
ment intervine „plăpindul tinăr 
alb**, James Webb, A rind capul 
impuiat de prostii rasiste, de Ia 
radio, televiziune, din ziare, s-a 
apropiat tiptil de mașină și a 
scos un chiot surd. în sfirșiț va 
face o dovadă „tare** de ce este 
el în stare in materie de ură im. 
potriva negrilor. Să vadă șeriful,

Sărnmil 
nir alb .’ 
Citi milă 
zii

să vadă judecătorul, să vadă di
rectorul școlii ți ceilalți „părinți* 
ai orașului cine este și ce poate 
James IF ebb. Că-l va ucide pe 
șoferul negru, asta nu se mai 
punea în discuție. Problema era 
rum să.și arate mai puternic ura 
față de negrul de la volan. După 
o frămîntare de cîtera minute 
mintea prelucrată cu ajutorul în
tregului sistem de propagandă a- 
merican. a găsit soluția : ca 
filmul „\oapte de groază*4 
,.Cum am ucis cu 
negru**. „Plăpin- 
dul tînăr alb** a 
dat o lovitură 
negrului, după 
care s-a aruncat 
asupra lui. I-a 
pus în cap un sac 
tică subțire, pe care a început 
să’l stângă. Negrul a început să 
se asfixieze, să agonizeze, după 
care a murit. In tot acest timp 
Webb urmărea fără nici o tresă
rire agonia, Jubila. Era bucuros 
de isprava sa. Numai că avea o 
îndoială. Or să.l creadă colegii 
intru rasism cărora le Va povesti 
chinurile prin care a trecut ne
grul înainte de a muri ? Nicia 
secundă nu i‘a trecut prin cap 
icleca că săvîrșește un asasinat sa
dic. De altfel la puține ore după 
crimă, fiind întrebat de ce l-a 
omorît pe negru a răspuns că

în 
sau 

singe rece un

tatea resurselor și bogățiilor 
naturale" Aceasta este exact 
ceea ce se întîmplă cu Al
geria, cu Federația Mali, a- 
ceasta este esența politicii co
loniale din Congo. Dacă vreți 
independența reală a “ 
lui nu veți avea nici 
nici diamante, nici 
bogății din Katanga, 
dustria minieră din Kasai 
acesta este 
dresat de puterile 
Congoului.

în fapt, poziția 
mentului O.N.U. a 
crearea condițiilor 
permis Belgiei să continue 
sub diferite forme să mențină 
forțe armate în Congo, să 
înarmeze forțele secesioniste 
și să le acorde ajutor efectiv 
în acțiunile lor îndreptate 
împotriva guvernului legal al 
Congoului.

Pe scurt, 
mentele o 
mod clar, 
nialist care 
toarne guvernul central s-a 
materializat cu îngăduința $i 
bunăvoința forțelor O.N.U. în 
Congo.

După părerea guvernului 
romîn. poziția pe care Adu
narea Generală o va lua față 
de situația din Congo este un 
examen pentru O.N.U. Sîntem 
convinși că statele membre 
trebuie să privească cu serio
zitate și cu toată răspunde
rea alternativa : vor permite 
Națiunile Unite ca forțele 
de sub steagul lor să fie 
transformate într-un instru
ment perfecționat al colo
nialismului, sau vor sprijini 
ele efectiv lupta popoarelor 
eliberate de sub jugul colonia- 
l!st pentru apărarea și conso
lidarea independenței lor. 
dreptul acestora de a folosi 
resursele naturale ?

în ceea ce privește guver
nul romîn răspunsul este 
clar :

După părerea noastră inte
resele naționale ale poporului 
congolez, interesele păcii și 
securității internaționale cer 
ca Adunarea Generală să ia 
imediat măsurile necesare 
pentru a asigura stricta apli
care a rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate creînd astfel 
condițiile necesare pentru a 
salvgarda integritatea terito
rială. independența și unita, 
tea națională a Republicii 
Congo, in conformitate cu as
pirațiile clar exprimate de 
poporul congolez.

★

Reprezentantul Guineei, 
Caba Sori, care a urmat la 
cuvînt a demonstrat în mod 
convingător perfidia și falsi
tatea grijii prefăcute a impe
rialiștilor 
care s-au 
pendența 
zentantul 
fie anunată 
blemei admiterii de noi mem
bri. După ce reprezentantul 
Indiei a sprijinit această pro
punere. ea a 
43 de voturi 
țineri.

Congou- 
uraniu, 

celelalte 
nici in

avertismentul a- 
coloniale

comanda- 
servit la 
care au

după cum eveni- 
demonstrează în 
complotul colo- 
urmărea să răs-

pentru popoarele 
eliberat de sub de- 
colonială. Repre- 

Guineei a propus să 
discutarea pre

fost adoptată cu 
pentru și 26 ab-

Reprezentanții tinerei generații din 60 de țări fac apel la 
tinerii și tinerele din toate țările, la toți cei pe care îi preo
cupă soarta tineretului, să participe activ la pregătirea și 
desfășurarea Forumului Mondial al Tineretului, să sprijine 
ideile nobile care se află la baza acestei intilniri interna- 
' Acest apel este cuprins în scrisoarea deschisă adoptată^ da 
participanții la ședința constitutivă a Comitetului internațio
nal al Forumului Mondial al Tineretului, care și-a inche.at 
lucrările la 17 septembrie. Scrisoarea este adresată tuturor 
tinerilor și tinerelor, tuturor organizațiilor de tineret și stu
dențești, fruntașilor vieții publice și religioase, oameni.cr 
de știință, cultură, artă și sport, tuturor celor pe care u 
preocupă soarta tineretului.

Comitetul propune să fie supuse unei largi dezbateri toa*e 
problemele care urmează să fie discutate in cadrul Forumu
lui în luna iulie 1961 la Moscova. Principalele teme care 
vor fi discutate in cadrul Forumului sînt:

1) Tineretul. înțelegerea reciprocă, colaborarea si coexis
tența pașnici.; k

2) Tineretul, lupta împotriva imperialismului și colonia- v. 
lismului, pentru independență națională, și problemele păcii ;

3) Tineretul și dezarmarea ;
4) Tineretul, drepturile și obligațiile sale in societate;
5) Tineretul și progresul.

Reprezentanți oi tineretului din Bolivia 
ți Cipru salută Forumul

*
La ședința de constituire a Comitetului internațional al Fo

rumului Mondial al Tineretului, care a avut loc recent la 
Moscova, au participat delegați din zeci de țâri ale lujnii. Doi 
participanți la această sesiune au făcut declarații „Scînteii ti
neretului44.

OSCAR ZAMORA 
— reprezentant al 
Conferinței Studenți
lor Universității din 
Bolivia ne-a decla
rat :

„Schimbul de pă
reri între tinerii 're- 

dife-
• o 

mai 
tre- 
toa- 

pentru 
viitor

prezentanți ai ' 
ritelor țări este 
inițiativă bună, 
ales astăzi, cind 
buie să ne unim 
te eforturile 
făurirea unui 
mai bun, pentru pa
cea. prietenia și 
cooperarea mondială, 
peniru a asigura feri
cirea omenirii. Pen. 
tru tineretul Ameri-

cii Latine problema 
esențială este 
a solidarității 
neretul din 
Despre această 
blemă dorim să dis
cutăm. Tineretul bo
livian a trimis ob
servatorii săi la fl- 
ceastă ședință pentru 
a cunoaște probleme. 
le ce urmează să fie 
discutate la Forum.

Țara noastră este 
actualmente o țară 
dependentă. Econo
mia sa este unilatera
lă. ceea ce permite 
Statelor Unite să ex
ploateze într-un mod 
crunt resursele noas-

aceea 
cu ti- 
Cuba.

pro-

tre de plumb și si 
cumpere plumbul la 
prețuri ridicole. Re
prezentanții noștri 
vor vorbi la Forum 
și despre această pro
blemă care are la noi 
un caracter național. 
Reprezentanții gru
purilor celor mai di
verse ale tineretului 
nostru vor participa 
la pregătirea 
mului Mondial 
Tineretului 
Moscova 
pentru că 
Forumului 
tinerii de 
diverse 
politice*4.

Foru- 
al 

de la 
Aceasta 

obiectivele 
unesc pe 
cele mai 
convingeri

* *
— repre- 
ciprioț al

JOANN IS AERAAM 
zentant al comitetului 
Festivalului ne-a spus :

„Inițiativa tineretului sovie
tic privind organizarea unui Fo
rum Mondial al Tineretului a 
fost primită cu deplină apro
bare în Cipru. în actualele con
diții această întîlnire este deose
bit de importantă. La Forum se 
vor putea intilni tinerii din nu
meroase țări ale lumii, iar tine
retul cipriot intenționează să ri
dice cu acest prilej problema 
pericolului ce-l prezintă la a- 
dresa păcii existența bazelor mi
litare imperialiste din Cipru.

Cipru n fost recent proclamat 
stat independent. Pentru a de
veni însă cu adevărat indepen
dent. noi trebuie încă să mai 
luptăm. Tineretul cipriot trebuie 
să rezolve numeroase probleme 
legate de moștenirile colonia
lismului. Pentru a reprezenta 
cit mai complex tinăra genera
ție cipriotă și a expune limpe
de problemele care îl preocupă, 
rom trimite la Forumul Mon
dial al Tineretului de la Mos
cova muncitori, funcționari, stu- 
denți și tineri reprezentanți ai 
culturii. Considerăm de aseme
nea că la Forum trebuie să se 
întîlnească nu numai reprezen

tanți ai diferitelor pături socia
le, oi și ai diferitelor partide și 
religii, membri ai diferitelor or
ganizații de tineret.

Presa din Cipru acordă o ma
re importanță pregătirii Foru
mului. Organul central „Tinere, 
tul" consacră o rubrică specială 
Forumului.

In noiembrie se va ține al 
doilea Congres al Organizației 
Unite a Tineretului Democrat 
din Cipru, cea mai numeroasă fi 
populară organizație de tineret 
din țara noastră. Pregătirea Fo
rumului va figura pe ordinea de 
si. a acestui congres ca o ches
tiune deosebit de importantă.

Festivalurile naționale 
au devenit o tradiție în 
Jn acest an, comitetul pe 
reprezint se va ocupa nu 
de pregătirea festivalului, 
de pregătirea participării 
rumul Mondial ’ 
de la Moscova",

anuale 
Cipru, 
care îl 
numai 
ci și 
la Fo

al Tineretului

Evenimentele 
din Congo \

PE SCURT
PHENIAN,

și-a început lucrările la Phenian 
cea de-a 5-a sesiune a Organi
zației de colaborare în domeniul 
căilor ferate din țările socialiste. 
La lucrările sesiunii iau parte 
reprezentanți din R. P. Albania, 
R. P, Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. P. Chineză. R. P. D. Co
reeană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Romină, U.R.S.S., 
R, P. Ungară și R. D. Vietnam.

Delegația rotnînă este condusă 
de Dumitru Simulescu, ministrul 
Transporturilor si Telecomunica
țiilor.

NEW YORK. Tn ziua sosirii la 
New York a con ducă tori lor țări
lor socialiste, soli ai păcii care 
vor participa la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U., la bursa

La 17 septembrie s-a înregistrat o 
a cursului aețiu-

loc

d:n New York, 
scădere bruscă 
ni lor.

PLOVDIV 19 (Agerpres).
La 18 septembrie a avut
deschiderea festivă a celui de-al 
19-lea Tirg internațional de la 
Plovdiv.

I.a acest tirg sint expuse pro
duse din 24 de țări. In mod 
oficial participă. U.R.S.S., 
Ghina, Rominia, Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria, R.D.G., Iugo
slavia, Austria, Anglia, R.F.G., 
Jzraelul, India, S.U.A. Și-au mai 
expus produsele Belgia, ~ 
Italia, Elveția, Olanda, 
marca; Suedia, Norvegia, 
Spania,

Franța, 
Dane- 

T urda,

tînâr a

din masă plas-

a

„fără nici un motiv4* că a fă. 
cut-o — să audă șeriful ! — 
peniru că-i „urăște pe negri44.

O asemenea asasinare sălbatică 
a unui om absolut nevinovat, nu’ 
mai pe motiv că era negru, nu 
produce decit silă și oroare. Aci 
insă nu este vorba numai de că
derea unui individ în brațele cri. 
minalității, ci de un fenomen so
cial. rasismul de care este îmbi
bată întreaga viață publică ame
ricană. însuși Chester Bowles, fos
tul guvernator al statului Connec

ticut a afir. 
mat: „Discrimi
narea rasială este 
cancerul moral 
al societății noa- 
slre“. O afirma

ție cît se poate de reală. Cance
rul rasismului roade din rădă. 
cini societatea americană.

în Harpersville, in statul Ala’ 
bama, s-a petrecut un act de van
dalism de aceeași josnicie cu cel 
al lui Webb. Un grup de rasiști 
au torturat cu bestialitate pe. 
Henry Johns, tînăr muncitor de 
19 ani. de la o stație de benzină. 
Acesta a avut „tupeul", după cum 
scriu ziarele americane, să recla
me poliției. Tocmai poliției ! Și 
a văzut el. Seara, grupul de „ti-

neri albi plăpînzi** colegi de.ai 
lui Webb. huligani rasiști, l-au 
răpit pe Henry Johns și pe fra
tele său David. în vîrstă de 18 
arii. Au fost duși intro pădure 
din apropierea orașului. Henry a 
fost legat de un copac și chinuit 
cu cruzime pînă la leșin. David, 
fratele cel mic a fost bătut în 
mașină. Au pățit oare ceva huli
ganii pentru actul lor de vanda. 
lism ? Absolut nimic. Din contră, 
linele ziare și-au arătat compa
siunea pentru „suferințele" huli
ganilor care au fost înjosiți pînă 
într-atît incit au fost poftiți să 
dea cite o.., declarație. întocmai 
ca in cazul lui Webb. cinicul a- 
șasin. pe care ziare americane în 
loc să.l denunțe ca pe un cri
minal bestial, îl recomandă opi
niei publice ca pe „eroul nos
tru" — „un plăpînd tînăr alb**.

Și totuși. această absurditate 
este în S.U.A. la... locul ei. De
oarece rasismul, care inundă toți 
porii vieții americane, este susți
nut de importante cercuri in
fluente.

Așa se explică de ce după un 
asasinat mîrșav, despre cinicul 
James Webb ziare americane 
scriu : Săracul tînăr alb ! Bie
tul tînăr alb ! Plăpîndul tînăr 
alb!

CAROL ROMAN
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LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — Potrivit știrilor con
tradictorii transmise din Leo
poldville, Elisabethville și alte 
localități din Congo de către 
agențiile de informații în urma W 
uneltirilor forțelor imperial is- ■* 
mului internațional care acțio- ’ 
nează sub paravanul trupelor 
O.N.U. situația din țară se. ca
racterizează. printr-o extrem de 
mare încordare și instabilita
te. în ciuda încercărilor pro
pagandei occidentale de a crea 
impresia că după lovitura mi
litară. săvîrșită de agentul im
perialist Mobutu, acesta este 
..complet stăpîn pe situație”, 
într-o-serie de centre din Con
go au loc ciocniri armate între 
susținătorii guvernului legal 
al lui Lumumba, pe de o parte 
și trupele și jandarmii condu
cătorilor 
Chombe 
parte.

într-o . _
reprezentanței O.N.U. din Eli
sabethville se arată că în pro
vincie nu contenesc ciocnirile.

Corespondentul din Leopold
ville al, agenției France Presse i 
anunță că în cursul zilei de 19 
septembrie la reședința pri
mului ministre Patrice Lu
mumba a avut loc o ședință 
a guvernului central al repu
blicii.

marionetă Mobutu, 
și Kalonji pe de altă

declarație oficială a

-----•-----

SITUAȚIA 
DIN LAOS

PARIS 19 (Agerpres). — 
După.cum transmite corespon
dentul din Vientiane al agen
ției France Presse, primul 
ministru a! Laosului, Suvanna 
Fumma s-a întâlnit la 18 sep
tembrie cu reprezentantul 
personal al secretarului ge
neral al O.N.U. în Laos și l-a 
informat în mod oficial că la 
17 septembrie orașul Vientia
ne a fost bombardat de pe te. 
ri'Tiul Tailandei.

în comunicatul dat publici
tății de cancelaria primului 
ministru Suvanna Fumma se 
arată că în jurul orei trei (ora 
locală), Vientiane a fost su
pus unui foc de aruncătoare 
de mine și mitraliere de pe 
celălalt ma] al rîului ceea ce 
a adus „clădirilor orașului 
unele stricăciuni".


