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„Acum se pun temeliile vii
toarei recolte". Cuvintele a- 
cestea fac acum, ca în fie
care toamnă, înconjurul țării. 
Sînt rostite de mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T., de colec
tiviști, de inginerii și tehni
cienii agronomi, de toți cei ca
re lucrează în agricultură. De
și simple, ele sugerează ta
bloul uriaș al toamnei, cînd pe 
ogoare zeci de mii de oameni, 
asemenea albinelor dintr-un 
stup gigantic, sînt intr-un ne
întrerupt du-tc-vino. din zori 
pînă în noapte, la strînsul roa
delor anului acesta și la pre- 

j gătirea unor recolte mai bo
gate în anul viitor.

în perioada aceasta, agri
cultura este un vast șantier ; 
se recoltează floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, cartofii, po
rumbul, se stringe rodul bo
gat al viilor. Pe miriști, plu
gurile trag brazde adinei, con
voaie de căruțe și remorci 
transportă la cîmp îngrășă- 
mintele, Ia bazele de recepție 
se schimbă griul pentru să- 
niînță, in preajma 
dc animale continuă 
rea porumbului.

Din recolta bogată 
lui acesta nu trebuie să 
piardă nimic, iar anul viitor 
trebuie să-l facem și mai bo
gat in roade. Sarcinile mărețe 
trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului trebuie 
traduse în fapte. Partidul ne 
cere ca pînă la sfîrșitul pla
nului de șase ani să facem să 
crească producția agricolă 
globală cu 70—80 Ia sută. Tre
buie să ajungem să producem 
anual 14—16 milioane de tone 
de cereale, din care 5—5,4 mi
lioane de tone de grîu și 8—9 
milioane de tone de porumb. 
Sporul acesta trebuie să-1 ob
ținem în primul rînd prin 
creșterea producției la hectar. 
Cu fiecare kilogram obținut 
în plus, peste sarcinile de 
plan, ne apropiem de realiza
rea sarcinii trasate de partid. 
Și sporul de producție trebuie 
să-1 pregătim încă de pe a- 
cum.

Unitățile agricole socialiste 
de stat și cooperatiste și-au 
stabilit din vreme planuri a- 
mănunțite de munca pentru 
această perioadă, planuri de
falcate pe brigăzi, pe echipe, 
pe oameni. în mod firesc, 
cind s-au calculat forțele cu 
care se vor realiza aceste pla
nuri s-a ținut seama și de toți 
tinerii care lucrează în unită
țile respective. S-a dove
dit întotdeauna, în acțiuni de 
mai mare sau mai mică am-

fermelor 
inșii oza-

a anu- 
se
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ploare, că tineretul, ca un spe
cific al vîrstei, are un plus de 
energie. De această energie, 
de capacitatea tineretului de 
a înfăptui lucruri deosebite 
trebuie să țină seama organi
zațiile U.T.M. din agricultură 
și să o folosească.

Congresul al III-lea al Uniu
nii Tineretului Muncitor, a- 
vînd în vedere sporirea con
tribuției tineretului la înfăp
tuirea obiectivelor prevăzute 
în documentele celui de-al 
III-lea Congres al partidului, 
a trasat sarcini deosebite tu
turor tinerilor din patria noa
stră, deci și celor ce muncesc 
în agricultură. Printre acțiuni
le specifice actualei campanii 
agricole, un loc important îl 
ocupă insilozarea furajelor, 
transportul șl împrăștierea 
îngrășămintelor pe cîmp, spri
jinirea lucrărilor de strân
gere a recoltelor și eliberare 
a terenurilor în vederea exe
cutării arăturilor pentru în- 
sămînțări etc. în aceste direc
ții deci, trebuie să-și îndrepte 
acum atenția organizațiile 
U.T.M. din agricultură.

O serie de acțiuni, printre 
care și cele amintite mai sus, 
au devenit tradiționale pentru 
tineretul de la sate. Ele tre
buie continuate și intensifica
te. In lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de par
tid. aceste acțiuni trebuie să 
ia acum o mai mare amploare.

La insilozarea furajelor, lu
crare care trebuie terminată 
cit mai curând. contribuția ti
nerilor trebuie să sporească. 
Un accent deosebit trebuie 
pus pe activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
in terminarea însilozării po
rumbului în gospodăriile agri
cole de stat și pe antrenarea 
tuturor tinerilor colectiviști Ia 
insilozarea nutrețurilor ne
cesare animalelor proprietate 
obștească.

Preocuparea cea mai impor-

(Continuare în pag. 2-a)

Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Miercuri 21 septembrie 19â0

Un prilej de bucurie. Noii ucenici ci Școlii profesionale 
publica” din Ccptaâ. „bcbocii**, au 'mbrocat o haină nouă. 

Nou le este și drumul in viață.
Fete : N. STELOR’AN

Sosirea de Ia Moscova
a delegației U. T. M

Marți a sosit in Capitală în
torci nd u-se de 13 Mwcova de
legația Uniunii Tineretului 
Muncitor, condusă de tovară
șul Virgil Trofin. prim-secrctar 
al C.C. al U.T.M., care a parti
cipat la ședința 
a Comitetului 
al Forumului 
Tineretului. Din
făcut parte tov. Nicolae Ro
man. secretar al C.C. al U.T3I. 
și Vasile Florea, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M.

La aeroport delegația a fost 
intimpinată dc secreiari și

membri ai Biroului C.C. 
V.T.M. și de activiști ai C. 
al U.T.M.

al 
C.

(Agerpres)
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LA GOVORA:

Deschiderea celei de a XV-a sesiuni
a Adunării Generale a D. N. U

Construcția 
noii fabrici 

de sodă caustică 
a intrat în faza 

finală

NEW YORK 20 (Agerpres). - 
La 20 septembrie ora 15,33 
(ora New York), ora 21,33 (ora 
București) în clădirea Organiza
ției Națiunilor Unite din New 
York au început lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

La sesiune participa delega
țiile a 82 de țâri membre ale 
O.N.U.

In sala de ședințe a sesiunii 
se află delegațiile : Uniunii So
vietice, condusâ de N. S. Hruș
ciov; Republicii Populare Ro
mîne, condusâ de Gh. Gheor
ghiu-Dej ; Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de T. Jivkov; 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de A. Ncvotny; 
Republicii Populare Polone, con
dusă de W. Gomulka; Repu
blicii Populare Ungare, condusâ 
de Janos Kadar; Republicii 
Populare Albania, condusă de 
M. Shebu; R.S.S. Ucrainene, 
condusă de N. V. Podgornii ; 
R.S.S. Bieloruse, condusă de 
K. T. Mazurov.

fn sală se află de asemenea 
delegațiile Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, condusă 
de I. Tîto ; Republicii Cuba, 
condusă de F. Castro. PenUu a 
participa la sesiunea Adunării 
Generale, ’a New York a sosit 
G. A. Nasser, președintele Re
publicii Arabe Unite. Delega
țiile c numeroase țări din Africa 
și As a sînt conduse de șefii gu- 
ve'-e'o'.

Se așteaptă sosirea președin
telui Indoneziei. Sutomo, pre
ședintelui Guineei, Seku Ture, 
primului ministru al Indiei 
J. Nehru și a altor conducători 
de state și guverne.

Pe ordinea ce zi preliminară 
a sesiunii figurează aproepe 
100 de probleme. Cea mai im
portanta dintre aceste probleme 
— cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală — a fost prezen
tată de Uniunea Sovietică.

La sesiune participă 2.000 de 
reprezentanți ai presei, radiou
lui și televiziunii din zeci de 
țâri a ie lumii. Lîngâ clădirea 
O.N.U. s-a adunat o mare mul
țime care așteoptă cu nerăb
dare noutăți din sala de șe
dințe.

Sesiunea a fost desch'sâ ce 
președintele celei de-o 14-a se
siuni anterioare a Adunării Ge
nerale, delegatul statului Peru, 
Belaunde.

După t’cdiționa’u! minut de 
tăcere Adunarea a numit Co
misia de validare și a trecut »a 
alege'ea președintelui sesiunii.

Treandu-se la vot pentru ale
gerea președintelui . celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a fost ales repre
zentantul Irlandei, Boland, care 
a întrunit 46 de voturi, 
zentcntul Cehoslovaciei, 
a obținut 25 de voturi, 
prezentantul Islandei — 
turi.

In cuvinte rea rostită, noul 
președinte el Adunării Generale 
și-a exprimat regretul câ candi-

Tovarășului

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej

întregul nostru popor a aflat cu bucurie 
vestea sosirii dumneavoastră la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, pentru a exprima voința 
sa nestrămutată de pace, hotărârea de a-și 
aduce contribuția activă la rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor internaționale litigioase.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliul de Miniștri și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne 
urează din toată inima delegației țării noastre, 
tuturor delegațiilor țărilor socialiste, deplin 

asucces în nobila lor misiune de apărare 
păcii, de întărire a prieteniei între popoare.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

NEW YORK
Fiind tot timpul cțu inima și cu gîndul ală

turi de dumneavoastră, poporul romîn, prin 
noi realizări în munca sa de înălțare a patriei, 
sprijină cu însuflețire activitatea- delegației 
Republicii Populare Romîne la lucrările actua

lei sesiuni a Organizației Națiunilor Unite.
Sîntem încredințați că delegația țării noastre, 

în frunte cu dumneavoastră, alături de dele
gația Uniunii Sovietice condusă de tovarășul 
N. S. Hrușciov și de delegațiile celorlalte țări 
socialiste, precum și ale tuturor statelor iubi
toare de pace vor aduce o importantă contri-» 
buție la destinderea încordării internaționale, 
la triumful principiilor coexistenței pașnice, la 
victoria cauzei scumpe popoarelor — pacea.

CONSILIUL 
DE MINIȘTRI 

AL R. P. ROM1NE

PREZIDIUL 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE 
A R. P. ROMÎNE

Solemnitatea înmînării
unor decorații

Marți la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale solemnitatea înmî
nării unor decorații.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și 
Ion Vrabie, directorul Can
celariei Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale.

Pentru merite deosebite în 
a fost 

clasa

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de vii
tor.

Cei decorați au mulțumit 
pentru înaltele distincții pri
mite.

(Agerpres)

Repre- 
Nosek, 
ier re-
9 vo-

(Continuare in peg. 4-c)

domeniul literaturii 
conferit Ordinul Muncii 
a II-a tov. Alexandru Phi- 
lipide, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne.

Cu Ordinul Muncii clasa a 
IlI-a au fost decorați tov. 
Avram Popa și Nicolae Bo- 
dor, cadre din învățămîntul 
agricol, pentru merite deose
bite în muncă.

La Mamaia

CONCLUS
CE I O HM,I AUi

PENTPvC AMATORI
Pe baza recomandărilor întilnirii tineretului și studenților 

din țările regiunii Balcanilor și a Mării Adriatice, care a 
avut loc la București între 30 ianuarie—4 februarie 1960, la 
Tirana se va organiza in toamna acestui an o expoziție de 
fotografii ale tinerilor fotografi amatori din aceste țări.

în scopul selecționării celor mai bune fotografii pentru 
a fi trimise la expoziția de la Tirana, ziarul „Scînteia tine
retului" organizează un concurs de fotografii cu tema 
„Munca și viața tineretului din Republica Populară Romînă".

Concursul este deschis tuturor tinerilor fotografi amatori, 
pînă la virsta de 35 ani. Pot fi trimise fotografii in alb- 
negru sau colorate, de mărimea 12x18 cm. Fotografiile vor 
fi însoțite de următoarele date : titlul fotografiei, 
și pronumele și adresa autorului. Nu se admit în 
fotografii montate sau colorate de mină.

Lucrările se vor trimite cel mai tîrziu pînă la 
25 octombrie 1960, pe adresa : „Scinteia tineretului" — Piața 
Scînteii nr. 1. raionul I. V. Stalin, București — cu specifica
ția „Pentru concursul de fotografii".

Un juriu de specialiști va selecționa cele mai bune foto
grafii care vor fi trimise la expoziția de la Tirana, unde 
vor intra în concursul internațional organizat cu acest prilej 
și dotat cu premii. De asemenea, cele mai bune fotografii 
vor fi publicate in „Scînteia tineretului".

Redacția „Scînteii tineretului" cheamă toate cercurile de 
fotografi amatori de pe lingă casele de cultură ale tinere
tului și studenților, de pe lingă cluburile din întreprinderi 
și școli, pc toți tinerii fotografi amatori să participe la 
acest concurs cu un număr cît mai mare de fotografii.

numele 
concurs

data de

La Mamaia au început în 
vara acestui an lucrările de 
construcție a unui mare com
plex de case de odihnă, prin 
care capacitatea de cazare a 
acestei stațiuni va spori pînă 
la începerea sezonului de vară 
din anul 1962 cu încă 10.000 
de paturi. O parte din con
strucțiile noului complex, în- 
sumînd 5.000 de paturi, urmea
ză să fie date în folosință în 
sezonul de Vară al anului vii
tor.

în prezent constructorii lu
crează din plin pe șantierul 
noului complex, care va cu
prinde clădiri cu peste 10 eta
je. Pe lîngă metodele obișnui
te ei folosesc sisteme de lucru 
noi. Ridicarea, schelelor meta
lice și a cofrajelor se execută 
cu dispozitive hidraulice. Ast
fel, un bloc cu 9 etaje, parter 
și subsol va putea fi construit 

| in circa 40 de zile, alte 40 de 
j zile fiind necesare pentru lu- 

crările de finisare.
Totodată constructorii con

tinuă intens lucrările de asa
nare și nivelare a terenurilor 
de pe malul lacului Siutghiol 
unde vor fi amplasate noile 
construcții. Prin folosirea dră- 
gilor și aplicarea metodei hi- 
drotransportului mîlului și a 
nisipului din fundul lacului, 
pe lingă faptul că se scurtea
ză cu mult timpul de lucru, 
se va • realiza și o economie

■ evaluată la peste 8 milioane 
■| lei.
I

Lucrările de construcție a 
noii fabrici de sodă caustică 
din cadrul Uzinelor de pro
duse sodice din Govora au 
intrat în faza finală. Pini 
acum la toate halele s-au efec
tuat acoperirea și izolarea hi
drofugă; în cursul acestei luni 
urmează să se termine zidăria. 
Brigada de zidari condusă de 
Ion Atanasiu a terminat con
strucția depozitului de sodă 
caustică, iar cea condusă de 
Ion Martin, lucrează la ter
minarea fundației celui de-al 
V-lea cuptor de var.

Acordind o grijă deose
bită economisirii materiale
lor, muncitorii ■ montori și 
constructorii au economisit în 
8 luni 10 tor.e de oțel-beton, 
240 tone de ciment, 90.000 
buc. cărămizi, 174 mc. de che
restea și alte materiale în va
loare de peste 1.100.000 lei.

Paralel cu lucrările de fi
nisaj, se montează ultimele 
utilaje. La secția de caustifi- 
care s-a și făcut rodajul- unor 
utilaje.

Ritmul viu în care se lu
crează constituie o mărturie 
a hotărârii constructorilor de 
a da în producție fabrica de 
sodă caustică înainte de ter
menul prevăzut.

încrezători 
în triumful păcii

~r a ceasul acesta din zori 
] j ziarele abia au ieșit din 

rotativă. Zeci de ochi se 
apleacă asupra primei pagini 
dornici să cuprindă deodată veș- 
t le de la O.N.U. Privirile întîl- 
nesc cuvintele rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sosirea în rada portului New 
York, cuvinte prin care răzbate 
hotârît dorința de pace a po
porului nostru. „Delegația Repu
blicii Populare Romine rine la 
cea de a XV.a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. ca mesager al 
voinței de pace a poporului ro- 
min și a hotăririi sale de a adu
ce o contribuție constructivă la 
rezolvarea problemelor arzătoare 
ale relațiilor internaționale”. Cu
vinte înțelepte, pornite din ini
ma întregului nostru popor.

Aici, în sectorul II strungă- 
rie al Uzinelor „Vasile Roaila* 
din Capitală, inimile constructo
rilor de semănătoare bat puter
nic alături de solii păcii din 
marea Uniune Sovietică, de solii 
păcii din țara noastră. încrede
rea că pacea va fi apărată, că 
delegația țării noastre, in frunte

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3 a)

(Agerpres)

sosit z arul. Tinerei© din secția pieptănat de la F.R.B.
....................... » tovară-

prilejul
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d'n Capitala s-au adunat pentru a citi declarațiile 
șilor N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu Dej făcute cu 

sosirii la New York

Sprijin deplin politicii de pace
a statului nostru

Laboratoarele 
cile în care 
gate tainele materiei, 

stațiile pilot în care sînt în
cercate noi agregate indus
triale. cîmpurile experimen
tale pe care se sădesc noi 
plante create prin dorința o- 
mului, cunosc reala lor înflo
rire numai in condițiile unei 
păci trainice. Tocmai de aceea, 
nu există pe întreg globul 
om de știință cinstit care să 
nu-și afirme răspicat dorința 
de pace, conștiința necesității 
unui climat de tratative și 
colaborare pașnică între toa
te popoarele lumii.

Sala de consiliu a Acade
miei R.P.R. — loc de întîlnire 
a celor mai de seamă perso
nalități din viața științifică, 
artistică a țării — a fost ieri 
la prinz încă o dată martoră a 
nestăvilitei dorințe de pace a 
oamenilor noștri, de știință, 
a atașamentului lor față de 
politica partidului și guver
nului. a sprijinului pe care-1 
acordă luptei pentru apăra
rea păcii lumii.

In rîndul asistenței întîlnim 
pe academicienii Șt. Milcu, 
Gh. Ionescu-Sisești, Raluca 
Ripan, Gh. Demetrescu, Eu
gen Bădărău și alți fruntași 
ai vieții noastre științifice. 
Declarând deschisă adunarea, 
tovarășul V. Bălănescu dă 
cuvîntul acad. Ștefan Milcu, 
prim secretar al Academiei 
R.P.R., care vorbește 
bucuria și dragostea 
bită cu care oamenii 
de știință au citit în 
declarația făcută de

și bibliote- 
sînt dezle-

despre 
deose- 
n oștii 
ziare 

tovară-

Un grup de muncitori petroliști de la Rafinăria nr. 2 Ploeștî, citesc cu atenție decla
rațiile făcute d© tovarășii N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej la sosirea în portul 

New York

șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației R.P.R. 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
declarație care reflectă aspi
rațiile profunde ale poporu
lui nostru, domic ca sesiunea 
O.N.U. să marcheze un punct 
de cotitură în lupta popoare
lor către destinderea interna
țională pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice.

Declarația conducătorului 
iubit al poporului nostru — a 
spus vorbitorul — făcută la 
sosirea în New York, la se
siunea O.N.U., exprimă clar 
politica de bună înțelegere și 
colaborare, pașnică a guver
nului nostru.

în aceste zile importante, a 
spus acad. Ștefan Milcu, noi, 
.oamenii de știință, ne ex
primăm adeziunea față de de
clarația tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urăm delega
ției noastre deplin succes în 

. măreața luptă pe care o va 
duce pentru ca cea de a XV-a 
sesiune a O.N.U. să aducă o 
contribuție constructivă la re
zolvarea problemelor arză
toare ale contemporaneității 
și îndeosebi a problemei de
zarmării generale și totale.

Subliniind entuziasmul deo
sebit cu care academicienii, 
membrii corespondenți ai A- 
cademiei, cercetătorii din In- 
știtutele de cercetări ale Clu- 

• jului au urmărit drumul mo
tonavei „Baltika", acad.- Ra- 
luca Ripan, președintele Fi
lialei Cluj a Academiei 
R.P.R., a reliefat faptul că 
oamenii de știință din țara 
noastră își înzecesc eforturile 
în muncă, susținînd înțeleap
tă politică externă a partidu
lui și guvernului, politică de 
coexistență pașnică.

Remarcînd interesul deose
bit cu care cercetătorii insti
tutelor Academiei urmăresc 
sesiunea O.N.U., ing. Hera 
Cristian, secretar științific al 
secției de științe agricole a 
Academiei R.P.R., a subliniat 
în cuvîntul său faptul că gîn- 
durile oamenilor de știință 
sînt alături de delegația țării 
noastre, de lupta ei pentru ca 
cea de a XV-a sesiune a 
O.N.U. să intre în analele 
acestei ^organizații ca sesiune 
a unei activități rodnice și 
eficace în .vederea rezolvării 
prbblemeioY vitale ale ' vieții 
irtternationșr’p și instaurării 
unui climat de pace și bună 
înțelegere în lume.

Adunarea care a avut loc 
în cursul zilei de ieri la Aca
demia R.P.R. a dovedit încă 
o dată entuziasmul cu care 
oamenii noștri de știință a- 
probă politică 'de pace a sta
tului nostru, speranțele pe 
care și le pun în cea de a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — eveniment 
de covârșitoare importanță în 
viața internațională.

S. IOACHIM

Glasul 
poporului 

nostru
Vestea sosirii la New York ts 

delegațiilor țărilor socialiste pre- 
cum și declarațiile făcute de to
varășul N, S. Ilrușciovț tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de 
conducătorii delegațiilor celorlal
te țări socialiste au fost primite 
cu profund 
muncii din 
fel ca toți 
pace de pe 
ca sesiunea 
Organizației 
rezolve cea mai arzătoare proble
mă a zilelor noastre —. dezar
marea generală și totală.

★
Muncitorii de la turnătoria 

de fontă a Atelierelor „GRIVI- 
ȚA ROȘIE“ au hotărît să 
elaboreze în ziua deschiderii 
lucrărilor sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. o „șarjă a 
păcii“. în aceeașj hi pauza 
de prînz, adunați în fața cu- 
biloului pregătit pentru elabo
rarea acestei șarje un grup de 
muncitori și tehnicieni au în
firipat o însuflețită discuție pe 
marginea lucrărijor sesiupii 
Adunării Generale a O.N.U.

Muncitorul Ion Chirițescu a 
spus : așa cum a arătat tova
rășul Hrușciov îp declarația 
făcută la sosirea , la. New York 
o pace trainică poate fi instau
rată pe glob numaj atunci cînd 
armele vor fi aruncate. Aces
ta este idealul pentru care 
luptă și poporul romîn, acesta 
este țelul de care este anima
tă delegația care va reprezen
ta țara noastră la cea mai 
importantă Adunare Generală 
a O.N.U. care a avut loc vreo
dată. Faptul că acestui țel îi 
închină activitatea milioane 
de oameni iubitori de pace ne 
însuflețesc speranțele în trium
ful celor mai fierbinți năzuin
țe ale omenirii; dezarmarea 
generală și totală. Sîntem con
vinși, așa cum a declarat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sosirea la New Yorkj 
că delegația Republicii Popu
lare Romîne vine la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ca mesager al 
voinței de pace al poporului 
romîn și a hotărîrii sale de a 
aduce o contribuție construc
tivă la rezolvarea problemelor 
arzătoare ale relațiilor inter
naționale. Alături cu gîndul 
și cu fapta de delegația țării 
noastre, noi trimitem delega
ției țării noastre cele mai bune 
urări în îndeplinirea nobilei 
misiuni pe care poporul nos
tru i-a încredințat-o.

Exprimînd năzuința fierbin
te de. pace care animă pe toa
te femeile, mamele din țara 
noastră, tov. Eâațerina Stancu, 
directoarea ; Uzinelor „i No- 
iembrie“, a spus îh cadrul unei 
adunări a femeilor din raio
nul Tudor Vladipiirescu din 
Capitală : „Femeile din țara 
noasUă sprijină, âc’tiv politica 
externă a partidului și guver
nului nostru. Urăm din toată 
inima succes deplin delegației 
noastre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

■fc
Asemenea convorbiri au a- 

vut loc în numeroase între
prinderi printre care Uzinele 
de tractoare „Ernst Thâlmann*4 
și „Steagul Roșu“ din Orașul 
Stalin, la Uzinele „Janos Her- 
bak“ din Cluj, la Șantierele 
navale din Constanța, Ja Rafi
năria nr. 4 și la Uzina meca
nică din Cimpina, la Uzinele 
„Muncitorul liber4 din Bacău, 
în Bazinul carbonifer Sfehitu- 
Golești, regiunea Pitești, în 
numeroase gospodării agricole 
de stat, S.M.T.-uri, gospodării 
colective, în instituții de în- 
vățămînt superior, la Acade
mia R.P.R., cluburi, colburi ro
șii, instituții de cultură.

Mecanicul Mircea Bidea de 
la Șantierul naval maritim 
Constanța a spus: construim 
și reparăm pe șantierul nostru 
diferite ambarcațiuni, ' con-

interes de oamenii 
țara noastră care, la 
oamenii iubitori de 
glob, așteaptă și cer 
Adunării Generale a 
Națiunilor Unite să

(Agerpres)
(Continuare în pag. 3-a)



Să strângem bogățiile toamnei/
să pr egătirn belșugul viitor!

Cînd se numără ♦ ♦♦
tonele

Zi de toamnă, cu soare pa
lid și blind, cu lumină stră
vezie și cu un nesfîrșit calm. 
Ar părea că firea s-a oprit 
în loc și meditează, puțin ro
mantică, puțin tristă. E nu
mai o iluzie de o clipă pen
tru că aici, la Poiana Mare, 
oamenii nu sînt de loc melan
colici, ci dimpotrivă pare că 
și-au păstrat mai de mult 
pentru aceste zile o îndoită 
bună dispoziție.

Sînt momente febrile de 
campanie. Este ultima și cea 
mai plină campanie agricolă 
a anului. Porumbul, după 
toate socotelile colectiviștilor, 
dă o producție de 3000— 
3.400 kg la hectar. Faptul a- 
cesta i-a emoționat pe oa
meni șt-i face în aceste zile 
mîndri și veseli.

Cîmpul e uriaș. Lanurile de 
porumb se întind pînă în 
fundul zării, împărțite pe 
brigăzi, de o parte și de alta 
a drumurilor: sînt 13 bri
găzi. In aceste 13 brigăzi sînt 
cuprinse brațele de muncă a 
1.260 de familii din gospodă
ria agricolă colectivă „Viața 
Nouă".

Aproape 300 de utemiști 
sînt răspindiți astăzi în șiru
rile culegătorilor de porumb, 
încarcă și descarcă porum
bul in carele mari, sau mer- 
gînd pe lingă boi îi îndeam
nă la drum, nerăbdători să 
ducă rodul muncii colective 
în pătulele mari ale gospodă
riei. ■

Conductorii de atelaj, in 
majoritate tineri, nu mai pot 
dovedi singuri la încărcat și 
descărcat și au primit fiecare 
cite un om de ajutor. Tot ti
neri sînt și aceștia.

La patului brigăzii a t-a. 
a sosit cu carul plin Oprea 
Marcit. Oamenii de la pdtul 
se grăbesc să-l ajute. Lui i se 
pare insă ci totul merge prea 
încet. îi zorește pe toți.

— Haideți bre, acuși se face 
seară și trebuie sa mai fac 
două drumuri

N-a terminat de descarcă: 
Oprea și iată a venit cu acrul 
Mircea Purcăreanu. Și el te 
grăbește. De nerăbdare oare 
să-l ajute pe Oprea să ter
mine mai repede. Dar tată ea 
in urma carului cu care a 
venit Purcâreanu a mat re-.tl 
un car.

La toate pătulele e aceeași 
fierbere.

De o parte, s-a oprit pecxm 
citeva clipe vicepreședintele I 
tovarășul Argetuianu. Stă F 
privește pelerinajul cale
lor, forfota de la gurile pilu
lelor. Stă gata să încalece bt- I 
cieleta și s-o pornească spre 
cimp, la brigăzi, l-am lua: 
un interviu ad-hoc. Am aflat 
că dacă se împlinește întoc
mai planul făcut înainte de 
recoltare, culesul porumbului 
se termină in 8 zile. Sînt de 
cules peste 500 de hectare. De 
fapt campania s-a desfășurat 
bine din prima zi, chiar și 
din primele ceasuri. Fără 
discuție, in opt zile se ter
mină. S-a cules f fasolea 
semănată în porumb, prin
tre rînduri. Au ieșit 5 va
goane de fasole. Mare avan
taj are gospodina prin me

E P I G R A M A
Vru- tineri colectiviști din satul Vroi, regiunea 

Hunedoara, acum, in plină campanie, iși pierd vre
mea cuireierind fără nici un rost străsile orașului 
Si meri a.

OK

microfoîfeton

se

de

CMANFiL Ei, drumuri

Desene : M CARÂNflL

în plan : 
niște dru-

cu porumbul, dar să vedem cine are 
iarnă... la lapte.

— Ura, fraților ! Parcă se 
zărește tractoristul!

făcăleț“. Dacă pentru campa- 
nia de toamnă n-am făcut ni. 
mic. măcar să trecem drumu
rile în plan. De reparat... om 
vedea.

— M-au păcălit ei 
să rămină păcălit la

toda asta. Acum s-au convins 
pe deplin. Anul trecut au cul
tivat fasole pe teren separat. 
Acum, terenul acela a fost fo
losit pentru porumb și do- 
vleci. Fină in iarnă au asi
gurată o parte din hrana por
cilor, prin acești dovleci care 
n-au avut nevoie de teren se
parat. Au crescut în porumb.

Despre tineri ? Ce poate 
să-mi spună în mod deosebit 
despre tineri ? Ei sînt un a- 
jutor de nădejde la toate 
muncile și mai ales in cam
panii. Mergi peste tot acum, 
și-ai să-i vezi lucrînd. Lu
crează minunat băieții. Așa 
fac întotdeauna. Și vin cu fel 
de fel de propuneri și idei 
bune...*1.

Interviul se întrerupe brusc.
Tovarășul Argetuianu se 

duce repede spre unul din 
carele care vin. .

Aurel Sîrbu a încărcat în 
car prea mult. Carul, tras 
anevoie de boi. abia se mișcă 
și troznește din toate încheie
turile.

— Ascultă Sirbule, de ce-a» 
încărcat atita ?

— Ca să aduc mai mult ! — 
răspunde candid băiatul.

— Și nu vezi că acuși se 
rupe carul ?

Și vicepreședintele, omul 
acesta chibzuit și iute, ii face 
lui Sirbu Aurel o teorie straș
nică despre păstrarea avutu
lui obștesc.

I-am găsit pe tineri pretu
tindeni, răspindiți in iureșul 
general al acestei munci, ze- 
loji. «tund fiecart et are de 
făcut, ««a cum fi-«u propus 
înainte de campanie.

Serioși «• chibzuiti. «l-au 
pus de gind să sprijine cu 
toa:4 tinerețea tor treaba •- 
ceasta atit de importantă • 
gospodăriei î< iată că acum o 
fac. ase cum au făcut-o i*_ 
totdeauna, la semănat la pră
si: la polenizare.

In hambarele care se tim
pi. acum cu aurul acestei bo
gate recolte se adună «i mun
ca a peste fbO de tineri har
nici st deprinși eu chibzuință 
si constimeioeitetea munch 
socialiste.

MIHAI CABAAiFK.

1.000 tone de îngrășăminte naturale
ați va flăcăi din 

brigada atemistă de 
munci pauriot.ci se 
apropiari de secre
tarul organizației de 
bazâ U.T.M. :

— Nu mai e, măi 
Tritane. nici un 
dram !— Am răsco
lit toată valea. Vreo 
!00 de căruțe vir- 
fuite de mraniță 
am scos . Poți să te 
convingi!

Au mers imprwi- 
ni. Intr-adevăr. a- 
eolo. Ia marginea 
satului nu mai era 
nici urmă din gu
noiul de grajd a-

runcat cu ani in 
urmă.

— Atunci incepet 
transports I gunoiu - 
lui din platformele 
de la grajdur:

— Asxa. da. Sigur 
că da ! Să ne ajut 
ca pentru mi: na să 
formăm două coe- 
voaie._

Zis șî făcut- Cu 
sprijinul conducerii. 
Trifan Solomon, se
cretarul organizației 
de bază U.T.M. din 
G.A.C Vilcele. ra
ionul Rimnicu-Să
rat i-a ajutat pe ti
neri să organizeze 
două convoaie de

CaUcT.v:știi
Topoloceni. re
giunea Pitești, 
n-au mai tnssdo- 
zai oorumbul pe 
cared semăncse- 
ri oentru silO2. 
Au insilozat nu
mai ierburi. Po
rumbul l-au lă
sa: pentru boabe.

SA DUCI MAI DEPARTE 
EXPERIENȚA BUNA

Bilanțul rodnic core s-o făcut
recent in odunoreo generală 
deschsă e organizației de par
tid de le S.M.T. Stilpu. raionul 
Buzău, a bucurat mult pe ute- 
miștiî și tinerii mecanizatori. 
Pentru ca, sub conducerea co- 
tnuniștikx, cu contribuit și ei 
din plin Ic obținerea unor suc
cese însemnate in acest an.
Cele peste 3000 de hectare ară
tura normală efectuate peste 
plan in company de vorâ, re
ducerea prețului de cast al hec
tarului arătură normală cu mai 
bine de ’8 
813.700 e

lei. reclîzorea a 
economii, in loc de

700.000 cit era planificat pe îh-
treg a--’, arata -pede că me- 
cc~ zcto" de cie- ou muncit
o -â oc.- cu entuziasm.

atelaje, i-a împărțit 
pe echipe și au în
cepu: lucrul. în
două li’.e, 40 de 
hectare din supra
fața care e planifi
cată să se insămir.- 
:eze cu griu, era 
piină de movilițe. 
Apoi movilițele au 
fost împrăștiate 
pe cimp. 1 000 de 
tone de gunoi de 
grajd și mraniță. 
din ceie 2 000 tone 
planificate, au fos: 
transportate pînă 
acum la cimp prin 
munca patriotică a 
tinerilor colectiviști.

84 siringi recolta intr-un timp record ? 
Frumos, așa s-o stringi, cu-nflăcărare ! 
Și ei s-o strings ? Cu-asta nu-s de-acord 
Ei și așa de-atitea treburi ard : 
Acolo pe-o tarla de... bulevard 
Bat a de ai recordul la plimbare.

Cucu Grigore. secretarul co
mitetului organizației de ba
ză U.T.M. de la G A.S. ..Ște
fan Furtună" din comuna Șu- 
tu privește planul brigăzilor 
de muncă patriotică și 
scarpină după ureche.

„De însilozat 180 tone" ;
„De recoltat 40 hectare 

sfeclă- :
„De transportat 2000 tone 

de gunoi de grajd".
— Hm ! Din toate astea nu 

s-a făcut nimic !
Și băieții mă tot cicălesc cu 

îndeplinirea angajamentelor 
pe care ni le-am luat. Ho- 
tărit. lucrurile trebuie îndrep
tate. Ia să trecem

„Se vor repara 
muri“ ’

Care drumuri ? 
sint destule !

Vorba ceea : .,Dă-mi o grin
dă de moara ca să.fi fac un

Din această adunare insă, 
comitetul U.T.M. din stațiune a 
tras și învățăminte prețioase, 
îndrumat de comitetul de 
partid, comitetul U.T.M. a luat 
o serie de măsuri menite să-i 
mobilizeze in mai mare măsură 
pe tinerii mecanizatori la rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
de plan ale stațiunii.

Fiecare membru al comitetu
lui U.T.M. a primit sarcini pre
cise de care să se ocupe pe tot 
parcursul campaniei agricole 
de toamnă. Secretarul comite
tului U.T.M., care este și dis
pecer al stațiunii, se va ocupa 
îndeaproape de întrecerea so
cialisto dintre brigăzi. El va per- 
Scrac Io ședințele grupelor 
U.T.M $' va urmări ca f:ecore 
tractorist să efectueze numai 
Ijcrâ- de bună ce' tata și in 
termenul stobrt Au ralia Drâ- 
ghei. b'bi otecora stațiunii, va 
urmări cc in fiecare decadă 
cărțile de la va goc ne le-dormi
tor să fie schimbate, iar ziarele 
și rev;steie să ajungă la timp în 
dmp, Io brigăzi. VasiPca Dumi
trescu șî Grigora Drâghici, oîți 
doi me-nbri ai comitetului 
U.T.M.. se vor ocupa de opări
tă Ic timp a gazetei postului 
uten* st de contrai și c foii vo- 
ic"te „Tractorul Roșu“.

îndatoriri p-ecise ver avea și 
șefii de brigodă. Ei vor urmări 
cu atenție ca de la depozit și 
pină cînd intră în rezervorul 
tractorului, combustibilul să nu 
vodă lumina zilei, pentru a se 
economisi fiecare picătură, fie- 
ecra strop de carburant. Fie
care 'ucrare în porte să fie de

La G.A.C. Ghizdaru, re
giunea București, o batoză 
care trebuia să treiere 
‘loarea-soarelui a stat de
geaba o zi întreagă 
cauza tractoristului 
Vuță de la S.M.T. Bănea- 
sa care a plecat și n-a mal 
venit_ O echipă de colec
tiviști a pierdut din cauza 
lui o zi de lucru. 

calitate superioară, încit unita
tea deservită să dec mecaniza
torilor numai calificativul „foar
te bine".

Folosirea metodelor înainta
te de lucru care au dat rezul
tate bune în celelalte campanii 
a stat, de asemenea, în aten
ția comitetului U.T.M. Așa, de 
exemplu, pe tarlalele întinse, 
un tractor va ara, altul va dis
cul și altul va însămînța. De 
asemenea, schimburile se vor 
face nu pe ore, ci pe re
zervor de motorină. Cînd pri
mul tractorist va veni la bri
gadă să alimenteze, pe tractor 
se va urca schimbul său. In 
felul ace.«/a se vor evita întir- 
zierile și se va putea ține o evi
dență pracisâ a realizărilor fie- : 
câni mecanizator si a doorso- , 
mul ui de carburanți.

Incepi-nd lucru! cu dorința de ■ 
a menține stațiunea lor pe un 
ioc fruntaș De regiune, mecani
zatorii de la S.M.T. Stilpu cu 
obținut deja primele succese. 
Din cele 20.000 hectare plani
ficate a se însămînța în toam
na aceasta, au efectuat pînă 
acum mai bine de 1.000 hec
tare arătură normală, îar pe 
tarlalele cîtorva gospodării co
lective, au început insămînțatul 
griului. Brigăzile fruntașe ? Prin
tre ele se află cele conduse de 
comuniștii Vintîlă Aldea și 
Stoica Apostol. Pretendente la 
acest rivnit titlu sînt toate bri
găzile stațiunii. Dar noua bă
tălie abia a început, așa că... 
lista rom ine deschisă.

NICOLAE BARBU 

Chiar din prima zi a cule
sului, tinerii colectiviști de la 
G.A.C. „Vasile Roaită" din 
Poiana Mare, au de ce să 
se bucure. E o recoltă bună 

de porumb.

Foto : C. MAXIM

Primele note bune
Zilele acestea, colectiviștii 

din Mircea-Vodă, raionul Fi- 
limon Sîrbu, trăiesc clipe de 
încordare intensă. Forfota' de 
pe cîmipuri amintește de zile
le în care gospodăria trecea 
cu succes examenul secerișu
lui. Se lucrează intens la re
coltatul porumbului și a flo
rii-soarelui, continuă recolta
rea sfeclei de zahăr, se inten
sifică măsurile de pregătire a 
recoltei anului viitor. E fi
resc deci, că cei 200 de tineri 
nu pot fi întâlniți decît aici, 
pe cîmipuri.

Echipele de tineret sprijină 
efectiv desfășurarea campa
niei, cu entuziasmul atît de 
propriu tinereții și cu sîrguin- 
ța pe care le-o imprimă în
țelegerea deplină a țelului pe 
care-1 slujesc. Primele re
zultate ale orimelor zile s au 
și înregistrat. Primele note 
bune cîștigate într-un exa
men greu. în cele cîteva zile 
de la începerea campaniei de 
toamnă, tinerii colectiviști din 
Mircea Vodă au strîns recol
ta de pe 20 de hectare de 
porumb, de pe 15 hectare de 
floarea-soarelui și de pe 20 
hectare de sfeclă de zahăr.

Toate forfele tineretului pentru
asigurarea viitoarei recolte!
(Urmare din pag. l-a) 

tantă în momentul de față a 
organizațiilor U.T.M. din agri
cultură trebuie să fie mobili
zarea tineretului pentru strîn- 
gerea la timp a recoltelor de 
toamnă. De asemenea, pentru 
a se asigura o recoltă sporită 
în anul viitor, organiza
țiile U.T.M. de la sate sînt 
datoare să se ocupe de 
antrenarea tinerilor la trans
portul îngrășămintelor pe 
cîmp, aceasta fiind una dintre 
importantele sarcini trasate 
tineretului de la sate de către 
cel de-al III-Iea Congres al 
U.T.M. Să se organizeze zile Ș* 
săptămîni special dedicate a- 
cestei activități, să se folo
sească toate rezervele de 
mraniță și de gunoi de grajd.

Au început însăinînțârile de 
toamnă. Mii de tractoare, mii 
de semănători împînzesc acum 
ogoarele. Pentru ca să obținem 
o recoltă mare în anul viitor, 
pe lingă ingrășarea pămîntu- 
lui trebuie să mai folosim și o 
sămînță de calitate. Statul 
nostru pune la dispoziția ce
lor ce muncesc în agricultură 
o cantitate însemnată de să
mînță de griu din soiuri de 
mare productivitate. Pentru 
ca să nu se întîrzie semăna
tul, schimbul de semințe Ia 
bazele de recepție trebuie să 
fie terminat cît mai curînd. Și 
în această acțiune organiza
țiile de bază U.T.M. din G.A.S. 
S.M.T. și G.A.C. pot să aducă 
o importantă contribuție, mo- 
bilizîndu-i pe tinerii rutieriști 
și conductori de atelaje la 
transportul, schimbul și de
pozitatul griului de sămînță.

O dată începute, lucrările 
de insămințare trebuie să se 
desfășoare neîntrerupt și să 
se termine in timp cît mai 
scurt, așa cum prevăd docu
mentele Congresului al III-Iea 
al partidului. Este știut că 
orice întîrzierc aduce după 
sine importante pierderi. In 
această direcție, un rol deo
sebit de important il au ti

SPRE MAI MULT
Anul acesta pe cele 397 ha. 

de grîu ale brigăzii de meca
nizare completă, condusă de 
comunistul Toader Ichim s-a 
obținut o producție de 2.300 
kg griu la hectar. Prevederile 
planului au fost prin urmare 
depășite cu 400 kg. la hectar, 
înseamnă că mecanizatorii au 
lucrat bine. Și totuși nici unul 
din ei nu pare pe deplin 
mulțumit. O mărturisește Toa
der Ichim, responsabilul.

— în tot cazul, producția pe 
care am obținut-o a fost sub 
posibilitățile noastre. Puteam 
obține mult mai mult.

Argumentele ni se par des
tul de întemeiate. Există un 
„martor" viu care pledează în 
favoarea lor. Pe 60 de hectare 
din totalul de 397 s-a obținut 
o producție de 3.560 kg grîu 
la ha Iată dar că acest ,.se 
poate mai mult“ nu e o vorbă 
goală, ci o realitate. O reali
tate care putea fi extinsă pe 
toate cele 397 de hectare de 
grîu ale brigăzii.

— Aici am lucrat „după 
carte“ mărturisește Toader 
Ichim. Am terminat însămîn- 
țatul la 20 septembrie. Pe rest 
s-a semănat și după 15 octom
brie. Diferența arată limpede

Tinărul tractorist Marin Du
mitru de la G.A.S. Alexan
dria execută arături pen
tru însămințări. El își depă
șește planul zilnic cu cîte 

un hectar.

nerii mecanizatori din G.A.S. 
și S.M.T., pentru că semă
natul se face în cea mai 
mare măsură cu mijloace me
canizate și deci ei sînt cei de 
care depinde cantitatea și ca
litatea lucrărilor executate. 
Grupele U.T.M. din brigăzile 
de tractoare au datoria să des
fășoare o intensă muncă poli
tică în rindul tinerilor meca
nizatori în scopul respectării 
de către aceștia a planurilor 
de producție, a termenului 
optim de executare a lucrări
lor și a calității acestora. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.S. și S.M.T. trebuie să 
se ocupe de intensificarea ac
tivității acestor grupe, deoa
rece, în condițiile campaniei, 
cînd mecanizatorii sînt răs- 
pîndiți pe cîmp, centrul acti
vității politice a organizații
lor de bază U.T.M. se mută în 
cadrul grupelor U.T.M. din 
brigăzi.

Nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru ca toate lu
crările agricole din toamna a- 
ceasta să fie executate la timp 
și de cea mai bună calitate. 
La eforturile tuturor celor 
ce lucrează în agricultură, ti
neretul este dator să participe 
cu tot elanul, cu toată capaci
tatea sa de muncă, să se si
tueze în primele rînduri, ală
turi de comuniști, in lupta 
pentru asigurarea belșugului 
anului viitor.

Au terminat recoltatul sfec'ei
Eehipele de tineret au început 

întrecerea, ,,Cine va elibera 
mai mult teren, acela va fi de
clarat fruntaș !“ Așa s-a stabilit 
cînd tinerii din brigada de mun
că patriotică de la G.A.C. Ro- 
mînești, raionul Ploești, au fost 
lmpărțiți în două echipe la re
copiatul sfeclei de zahăr de pe 
cele 25 de hectare. Și astfel, da
torită bunei organizări a mun

-Paqina tineretului r.. de la sate

cînd era mai bine să semă
năm- Și cred că dacă ne-am 
fi organizat mai bine forțele 
am fi reușit să însămînțăm la 
vreme. Dar au fost lipsuri de 
organizare. Capacitatea de lu
cru a tractoarelor n-a fost fo
losită din plin. Pe urmă să 
vedem ce arătură am făcut pe 
cele 60 de hectare și ce fel 
în rest... Pe astea 60 am lu
crat la adincimea de 32 cm 
iar pe rest la 25—27 cm. Ne-am 
scumpit la tărîțe și ne-am ieM 
tinit la făină. Apoi nici soiu
rile n-au fost la fel. Pe tar
laua de 60 de ha am semănat 
grîu de mare productivitate, 
in rest, grîu obișnuit. Diferen
ța de producție ne-a dat de 
gîndit. în toamna asta am ho- 
tărît să procedăm în conse
cință.

Ce anume înțeleg tinerii me
canizatori din brigada a IlI-a 
prin „a proceda în’consecință1* 
poate fi văzut dintr-o sumară 
trecere în revistă a faptelor lor 
de pînă acum. în prezent, deci 
la jumătatea lunii septembrie, 
arătura de toamnă a fost în 
întregime efectuată. Pretutin
deni, la o adâncime de 30—32 
cm. De cîteva zile, mecaniza
torii din brigada a III-a au 
trecut la insămînțatul griului 
și orzului de toamnă. Pînă în 
prezent ei au efectuat această 
lucrare pe o suprafață de 100 
ha adică pe un sfert din su
prafața totală ce urmează a fi 
însămînțată cu grîu și orz. 
Buna organizare a muncii, fo
losirea întregii capacități d« 
lucru a mașinilor le va per
mite ca pînă la 10 octombrie 
să termine însămînțatul griu
lui »i orzului pe întreaga su
prafață planificată.

Semănatul în timp optim va 
influența pozitiv asupra vii
toarei recolte. S-a dublat can
titatea de îngrășăminte natu
rale și chimice, administrată 
la hectarul de griu. In ceea ce 
privește soiurile de mare pro
ductivitate, ele se bucură de o 
atenție deosebită din partea 
mecanizatorilor. Anu| acesta, 
din cele 400 ha de griu. bri- 
gad& va semăna cu aceste so
iuri 350 de ha.

Acestea sint numai citevi 
măsuri din cele pe care și 
le-au propus mecanizatorii de 
la G.A.S. „Berea-Barbu" pen
tru obținerea unor produc
ții sporite în anul viitor. 
Măsuri care dovedesc că 
producția anului acesta n-a 
fost pentru ei de cit un în
demn spre mai mult și mai 
bine. O școală a strădaniei 
lor spre atingerea producțiilor 
viitorului. Și, firește, un prim 
succes din șirul celor pe care 
le vor obține în acest viitor.

NICOLAE FATU

La recoltareo strugurilor, tî- 
năra Ana Radu de la G.A.C. 
Căzânești, raionul Slobozia, 
este fruntașă. Ea culege 
zilnic mari cantități de stru
guri peste norma planificată.

cii tineretului, această lucrare 
g-a terminat cu 3 zile ruai de
vreme față de cît era planificat. 
Recolta a fost superioară față 
de cea de anul trecut cu aproape 
5.000 de kilograme |a hectar. S-a 
obținut o producție de peste 
35.000 kg. în medie la hectar 
Cine a cîștigat întrecerea ? în
treaga brigadă, toată gospodăria.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Nici un amănunt 
nu trebuie neglijat

în anul de 
litic 1960-1961 
vor funcționa peste două sute 
de cercuri Și cursuri de învă- 
țamînt politic ale organizației 
U.T.M., care vor cuprin
de 8.000 de utemiști și ti
neri. La indicația și sub 
îndrumarea biroului comitetu
lui raional de partid, noi am 
pus un accent deosebit pe re
crutarea și pregătirea propa
gandiștilor, știind că de felul 
cum este rezolvată această 
problemă depinde în bună mă
sură calitatea și niveiui la 
care se va desfășura invățâ- 
mîntul politic al utemiștilor și 
tinerilor.

De aceea, așa cum era și fi
resc, ne-am îngrijit să încre
dințăm această muncă unor 
tovarăși bine pregătiți din 
punct de vedere 
politic și ideolo
gic, cu experien
ță in muncă. In 
recrutarea pro
pagandiștilor am 
primit un mare 
ajutor din partea 
organizațiilor 
partid care 
recomandat 
propagandiști 
cercurile și cursurile politice 
U.T.M. un număr însemnat de 
membri și candidați de partid. 
Mai mult de jumătate din nu
mărul propagandiștilor au o 
vechime în această muncă 
între 1 si 4 ani.

Dar recrutarea propagandiș
tilor reprezintă numai o etapă 
în măsurile pe care le-am luat 
pentru pregătirea noului an 
de învățămint politic. A doua 
etapă constă 
lor, pregătire 
necesară cu cît 
arătat mai sus 
mătate dintre 
stat noi în această muncă.

Cu puțin timp în urmă sec
ția de propagandă a comite
tului regional U.T.M. a orga
nizat două cursuri de pregă
tire a propagandiștilor din re
giune — unul la Iași, altul la 
Bîrlad. Unii dintre propa
gandiștii noștri au fost trimiși 
la Bîrlad, iar 76 la Iași. Acolo 
ei au studiat cu grijă biblio
grafia indicată situîndu-se, 1* 
închiderea cursurilor, printre 
fruntași. Mai avem de pregă
tit la ora actuală 172 propa
gandiști. Aceasta o vom face 
tatr-un curs special de 3 zile, 
în acest scop, cu ajutorul co
mitetului raional de partid, 
noi am luat din vreme o sea
mă de măsuri. Programul 
cursului este bogat : primele 
trei lecții vor consta în expu
neri asupra sarcinilor ce reies 
din documentele Congresu
lui al IlI-lea al partidului, ex
puneri făcute de către tova
răși secretari ai comitetului 
raional de partid. Lecția a 
patra, privind politica internă 
și externă a statului nostru, o 
va expune șeful catedrei de 
științe sociale de la Universi
tatea „Al. I. Cuza*. Ultima 
lecție — „Uniunea Tineretului 
Muncitor, organizația revolu
ționară a tineretului din pa
tria noastră; sarcinile organi
zațiilor U.T.M. pentru îndepli
nirea hotărârilor Congresului 
partidului și ala Congresului 
U.T.M.“ — va fi expusă de 
către primul secretar al comi
tetului raional U.T.M.

Pentru a oferi propagandiș
tilor noi în muncă posioilita- 
tea de a-și însuși experiența 
celorlalți, pentru a răspîndi

învățămint po- 
îti raionul Iași

de 
au 
ca 
la

In preajma 
deschiderii 
noului an 

de învățămint 
politic

în pregătirea 
cu atât mai

— așa cum am
— aproape ju- 
propagandișt:

exper:ența Bună. <m prevăzut 
in programul nestrj o ser a ee 
referate me-.odjce. Astfel, pro- 
pagaadista pro
fesoară. v» un i afe
rat despre me-odica elaborării 
și expunerii *eețu<ar, iar pro
pagandistul Constantin Ca;rr, 
secreLaz-^l coanteturji U T M. 
din erra-ra Ho’.ooca. va pre
zenta ■& ah referat cu pnvi- 
ne la s?r.’m_rea cursanU-or in 
organizarea studiului indivi
dual. Ambele referare vor fi 
urmate de discuții. Toc in n- 
lele precâuru vom organiza o 
rictă colectivă la gospodar.a 
de sta: Bucriun iar o profe
soară de m uzică din Iași ii va 
Irvă^ pe propagandiști dnte- 
cele -Să fii partidului oștean- 
și „Br-.gadierii magistraiei-

Trebuie sâ arăt insă că mun
ca noastră pri
vind deschiderea 
în bune condiții 
a noului an de 
învățămint nu a 
fost ferită de a- 
numite deficien
țe. în urmă cu 
2-3 luni, biroul 
comitetului raio
nal U.T.M. a 
stabilit să poar- 
individuaie cu 

propagandiștii, îndeosebi cu 
ce; care vor avea pentru pri
ma oară această muncă. Pină 
in prezent noi nu am reușit 
s* discutam încă eu toți. De 
asemenea, biroul comitetului 
raxKial. precum și membrii 
comisiei raionale pentru învă
țământul politic al U.T.M. n-au 
reușit să exercite un control 
amâr..mtit Ir. fiecare organi
zație de bază cu privire la 
modul in care se desfășoară 
pregătirile pentru deschiderea 
noului an de tavățâmint poli
tic.

Din aceastii cauză, precum 
și datorită faptului că ne-am 
îndreptat atenția doar asupra 
propagandiștilor, am scăpat 
din vedere modul in care se 
face recrutarea cur^anților

Remedierea acestor lipsuri, 
precum și urmărirea felului in ; 
care se pregătesc celelalte con
diții stau acum ta atenția 
noastră. Biroul comitetului ra
ional U.TJ4. etie botărit să 
muncească astfe! incit să si
gure deschiderea fiecărui cerc 
ș: curs pontic al U.TJ4- 
cele mai bune condiții.

te discuții

in

EMIL CIOBAXU 
Mereter al Comitetului ruional 

V.TM.

Foto : AGEnrRK

extinde întrecerea 
pe profesii

Întrecerea pe profera an
trenează mii de oameni ai 
muncii din regiunea Stalin 
în lupta pentru zporirea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cozt și obținerea 
de cit mai multe economii. In 
uzinele constructoare de ma
șini. in combinatele chimice, 
in fabricile producătoare de 
bunuri de consum, ca și in 
gospodăriile agricole de stat 
ți stațiunile de masir.i ți trac
toare din regiune, luptă pen
tru cițtigarea titlului de cel 
mai bun in profesia respec
tivă peste 17.000 de muncitori 
Si tehnicieni, față de 11.000 
ci|4 erau in luna tulie.

Si la Uzinele de autoca
mioane .Steagul Roțu* se în
trec pentru titlul de cel mai 
bun in profesia respectivă, 
peste 1400 de muncitori și 
tehnicieni. Aici titlul de cel 
mai bun frezor a fost cucerit 
de tinârul Pavel Tătaru care, 
printr-o mai bună gospodărire 
a materiei pnrr.e și pnn re
ducerea rebuturilor, a realizat 
in acest an economii in va
loare de 9000 lei. iar cel mai 
bun strungar s-a dovedit a fi 
Nzcolae Șerban.

(Agerpres)

Baschet

marți seara în 
echipa C.C.A 

revenit echipei 
cu scorul de

F o t b

19 30. tot 
baschetba- 
intilni for*

a 1
După cum s-a mai anunțat, 

în cadrul celei de-a 4 etape a 
campionatului categoriei A de 
fotbal, două din cele 7 întîl- 
niri vor avea ioc in Capitală.

Deoarece duminică 25 sep
tembrie echipa Progresul va 
susține un meci in R. P. Bul
garia federația de specialitate 
a aproba; acesteia să întîlneas- 
că joi de la ora 16 pe stadio
nul Republicii ech’pa Minerul 
Lupeni. Duminică in nocturnă 
pe stadionul Republicii este 
programat de-al doilea

a Lo ttLL L de aut

încrezători
în triumful păcii

(Urmare din pag. l-a)

cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, împreună cu celelalte 
delegații ale țarilor socialiste ta 
depune toate eforturile pentru a 
se obține rodnice rezultate in re' 
zolvarea problemelor vitale ale 
vieții internaționale, o citești pe 
fețele tinerilor, o desprinzi din 
cuvintul lor pornit din inimă.

Strungarul r'asile Voicu spu-

— Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. reprezintă un 
eveniment de cocirșitoare im
portanță in viața internaționali. 
Prezența șefilor de guverne ți ■ 
unor oameni politici de frunte 
din numeroase țări <î mai ales 
a tovarășului .V. S. Hrușciov con
feră sesiunii o importanță deose
bită. Există posibilitatea unei 
ample ți eficace dezbateri a pro
blemelor internaționale ți mai 
ales a problemei dezarmării ge
nerale ți totale, idee ce însufle
țește popoarele lumii.

La ce se gindeșle in această 
clipă strungarul fruntaș Gheor- 
ghe Grigore ? Privesc in drep
tul mașinii sole. Un panou — un 
angajament : îndeplinesc

planul 
inta și 
Acestea »int 
strungarul fruntaș luptă pentru 
pace.

— Realizările noastre — a 
spus tînărul Gheorghe Grigore, 
sint mărturia dorinței de pace. 

Pentru ca ele să fie mereu mai 
mari, pentru ca tinerii de pretu
tindeni să trăiască și să mun
cească fericiți, să-și făurească vi
se de viitor, și să aibă certitudi
nea îndeplinirii lor, reprezentan
ții țărilor participante la sesiune 
trebuie să facă totul ca să trium
fe principiile coexistenței paș
nice iar problemele litigioase să 
fie rezolvate intr-un spirit con
structiv.

Muncitorii, tineri și vîrstnici, 
și-au exprimat încrederea depli
nă în solii de pace ai țării noas
tre in frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dey urîndu-le 
succes în nobila lor misiune.

Cu dorința ca pacea să trium
fe, cu gîndul la importantul eve
niment de la O.N.U. strungarii 
de la marea uzină producătoare 
de mașini agricole au început o 
nouă zi de muncă.

lunar cu 3 zile mai ina- 
si economisesc 200 lei*. 

tarmele.“ cu care

Muncind cu entuziasm pentru 
îndeplinirea sarcinilor trqsote de 
cel de.al jlldeu Congres al Uniu
nii Tineretului Muncitor, tinerii 
din întreaga țară obțin suaăese 
însemnate în producție și în «e* 
livitatea obștească.

Glasul poporului nostru

meci : Dinamo București — 
Știința Timișoara. Jocul va 
începe la ora 20,15.

Celelalte 5 intilniri ale eta
pei de duminică vor avea loc 
în următoarele orașe : Ploești: 
Petrolul — Co rv inul Hunedoa
ra; Orașul Stalin ; Steagul 
Roșu — Rapid București; Cluj: 
Știința — Dinamo Bacău: Iași: 
C.S.M.S. - C C A.; Constanța: 
Farul — U. T Arad

(Urmare din pag. l-o) 
ttruim utilaje pentru dezvolta
rea industriei țării noastre și 
a altor țări prietene și ne gin- 
dim adesea la perspectivele 
luminoase pe care ni le des
chid statornicirea unei păci 
trainice între popoare. De a- 
ceea sîntem hotăriți să facem 
totul pentru crearea unui cli
mat de destindere în relațiile 
internaționale și sintem eon-

vinși că delegația țării noas
tre va depune toate eforturile 
pentru instaurarea unei păci 
trainice in lume.

Cu prilejul acestor convor
biri oamenii muncii din tară 
au transmis delegației R. P. 
Romine urări de sănătate și 
succes in îndeplinirea nobilei 
misiuni ce o are de îndeplinit 
în numele întregului nostru 
popor.

Șah
a S-a a turneului în

de *ah de 1? Marian- 
Ghițeacu (R P Ro

ca Packman

în runda 
temaționa] 
ske Lame, 
mină) a remirat 
(R. S. Cehoslovacă).

în fruntea clasamentului se 
află Pachman (R. S. Cehoslova
că) cu 4 puncte, urmat 
țescu (R. P. Romînâ) 
puncte, Eisințer (R. F. 
nă). Lokvenc (Austria) 
cu cite 3 puncte.

de Ghi- 
cu
Germ a- 
fiecare

Tenis
cîteva zile se află în 

Chineză echipa selecțio- 
masculinâ de tenis de 

a Suediei. în primul 
jucătorii suedezi au e» 

compa-

De
R.P.
natâ 
masă 
meci, 
voiuat la Canton în 
nia echipei reprezentative a 
orașului. Peste 6.000 de speo 
tatori au urmărit meciul în 
care victoria a revenit cu 
scorul de 5-1 echipei gazele. 
Campionul mondial lung 
Kuo-tuan a dispus cu 2-0 de 
Borg. Tînărul Tan Cio-hui, în 
virstă de 17 ani l-a învins cu

Larsson, campionul2-0 pe 
Suediei.

Festivalul international 
al păpușarilor

Marți, ta cadrul celui de-al 
Il-îea Festival internațional al 
teatrelor de păpuși și mario
nete. juriul a asistat Ja un 
spectacol dat de Teatrul „The 
Troubadour“ condus de Elisa
beth Coll eman din Rodezia, 
spectacol care a cuprins un 
fragment din „Visul unei 
nopți de vară** după Shakes
peare. ,.Leul și iepurele4’, in
spirat din folclorul sud.afri
can, și ..Cenușăreasa-, după 
cunoscutul basm cu același 
nume. în fața juriului s-a 
prezentat Teatrul de păpuși 
din Constanta care a inter
preta* piesa . ..Isprăvile vitea
zului Heracle“ de Alexandru 
Mitru, inspirat din legendele 
ce povestesc faptele 
Heracle.

cartier* de locuințe din Capi
tală.

eroului

<r
Marți după-amiază 

rii din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria. Finlanda, Ro- 
dezia șj R. P. Chineză s-au 
totilr.it cu păpușari >omîni la 
•ediul comitetului de organi
zare al festivalului. Alți oas
peți 1* festival au vizitat noi

INFORMAȚII
după-amiază insârci- 
afaceri ad interim al 

Bucii-

Marți
natul cu
R S. Cehoslovace la 
rești Bohumi! Vemer a oferit 
un cocteil cu prilejul Zilei 
presei cehoslovace.

Au participat atașați de 
presă, corespondenți ai pre
sei străine și reprezentanți ai 
presei romîne

★
Zilele acestea a sosit in Ca

pitală la invitația Institutului

păpușa- 
Anglia,

★
Pe lîngă spectacolele din 

cadrul festivalului, colectivele 
teatrelor participante prezintă 
între 21 și 29 septembrie o 
serie de spectacole în mari în
treprinderi și cluburi din Ca
pitală. Asemenea reprezentații 
vor avea loc la întreprinderile 
„Republica**. ..Clement Got
twald", ,,Kirov". „Industria
Bumbacului**, Combinatul Po
ligrafic „Casa Scînteii*4, la
clubul Finanțe-Bănci, la Casa 
Ziariștilor și altele. Vor pre' 
zenta spectacole sau reci tale 
teatrele de păpuși din Anglia, 
Argentina, R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. R. P. Chi
neză. Franța, R. D. Germană, 

_ Norvegia, Rodezia, precum și 
Teatrul de păpuși din Cluj.

în perioada festivalului tea
trele de păpuși Și artiștii pă
pușari din țară și de peste 
hotare vor prezenta «spectacole 
Și recitale și la televiziune.

(Agerprea)

Ceie 660 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului din în
treprinderile regiunii CJuj a-au 
situat în primele rînduii ale 
întrecerii socialiste pentru 
sporirea producției și reduce
rea prețului de cost. însem
nate realizări au înscris ta gra
ficele lor tinerii muncitori 4® 
la Uzinele „Industria $îrmei“ 
din Cîmpia Turzii, „Janos Her- 
bak“ din Cluj, întreprinderea 
„Electroceramica" din Turda și 
din alte întreprinderi.

Cei peste 90.000 de tineri 
muncitori, țărani muncitori, 
intelectuali, studenți șj elevi, 
membri ai brigăzilor utemiște 
de muncă patriotică din re
giune au lucrat și lucrează cu 
însuflețire pe șantierele de 
construcții de locuințe și so- 
cial-culturale, pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare și au 
participat la numeroase acți
uni de înfrumusețare a ora
șelor și satelor. Valoarea eco
nomiilor realizate în acest an 
prin munca patriotică a tine
rilor din regiunea Cluj se ri
dică la aproape 7 milioane lei. 
Tinerii din această regiune au 
colectat de asemenea peste 
4.000 tone de fier vechi.

4r
In centrul siderurgic Hune

doara au fost înființate pînă 
acum peste 240 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică în 
care sint cuprinși mai mult de 
8.000 de tineri. De la începutul 
anului tinerii brigadieri au 
realizat lucrări de folos ob
ștesc în valoare de peste 
2.100.000 lei. Printre altele ei 
au colectat 11.500 tone de fier 
vechi și au efectuat peste 
150.000 ore de muncă patrio
tică lucrînd pe șantierele noi
lor agregate siderurgice, la ri
dicarea blocurilor muncitorești, 
înfrumusețarea orașului etc.

★

De asemenea, numai în pri
ma jumătate a acestei luni, 
numărul tinerilor dta regiu
nea Craiova, care au efectuat 
muncă patriotică ia recoltarea 
și însilozarea porumbului, pe 
șantierele de construcții și îm
bunătățiri funciare etc. a de
pășit cifra de 35.000. Ei au în- 
silozat peste 65.000 tone de fu
raje. Prin lucrările efectuate 
la întreținerea și refacerea 
patrimoniului forestier, tinerii 
brigadieri din această regiune 
au obținut ecopomji de circa 
2.950.000 lei. De asemenea bri
gadierii din regiunea Craiova 
au colectat 4.900 tone de fier 
vechi, cu 1.800 tone mai mult 
decît în întreg anul trecut.

(Agerprag)

La început pare un lucru im
posibil, Și totuși așa a fost. Un 
tren întreg, încărcat cu aur în 
saci și lingouri, obiecte de preț, 
lucrări de artă, un tren capturai 
de bolșevici a reușit să treacă 
din gară în gară, pe sub nasul 
gardiștilor albi, tezaurul ajun- 
gînd pină la urmă în posesia 
adevăratului său stăpîn — po
porul muncitor. Iată subiectul 
filmului „Eșalonul de aur", pro
dus de studioul „Maxim Gorki” 
din Moscova, un film de Gven- 
turi, plin de neașteptate peri
peții și care nu este, in același 
timp, mai puțin valoros sub 
raport educativ.

Acțiunea se petrece, după cum 
se vede, în anii cumplitului 
război civil. Siberia este teatrul 
unor îndîrjite lupte. Sub pre
siunea năvalnică a ostașilor ro
șii, hoardele contrarevoluționare 
dau înapoi. „Conducătorul su
prem" al guvernului criminal 
alb-gardist, ridicolul amiral Kol
ceak a intrat în panică. Armate
le roșii se apropie de Omsk și 
vor pune mina pe tezaurul din 
subsolurile băncii. Rămas fără 
aurul pe care-l dădea firmelor 
capitaliste în schimbul armelor, 
Kolceak ar rămîne și fără spri
jin din afară. Și apoi, domnii 
ofițeri contrarevoluționari pri
vesc tezaurul țării ca pe buzuna
rul lor personal, preferă să și-l 
împartă decît să fie înapoiat po
porului. Kolceak ia o hotărâre, 
Tezaurul va fi evacuat spre ră
sărit ; mai bine să ajungă în 
miinile imperialiștilor interven- 
ționiști decît în acelea ale adevă- 
raților reprezentanți ai poporu
lui.

Dar bolșevicii sint vigilenți, la 
datorie. Ei află de garnitura de 
tren încărcată cu o parte din te
zaur gata de expediere ți hotă
răsc s-o capture**' Un episod a- 
muzant are loc. Nixo/vț&v (V. 
Suksin) care este însărcinat cu 
transportarea aurului spre pozi
țiile Armatei Roșii, nu înțelege

la început de ce trebuie să faci 
acest lucru, susțirund că el este 
„împotriva capitalului, împotriva 
puterii aurului", 
însă că aceste valori nu trebuie 
in nici 
miinile dușmanilor poporului și 
că acest aur poate servi după 
luptă, la procurarea de mașini și 
utilaje pentru construirea socia
lismului. Nizovțev înțelege a- 
tunci însemnătatea misiunii sale 
și purcede la îndeplinirea ei.

în contrast cu naivitatea lui 
Nizovțev, care denotă însă o 
cinste desăvîrșită. apare descom
punerea morală a bandelor lui 
Kolceak, care oferă reprezen
tanților puterilor imperialiste in- 
tervenționiste tezaurul ca pe-o 
momeală, spre a-și asigura mai

I se explică

un caz să încapă in

fi dovedit în fapte km numai de
votament, ci și dine me, hotă- 
rîre, ingeniozitate, lată exemple. 
Trenul pătrunde in/r-o gară afla
tă în stăpinirea gardiștilor albi. 
Nizovțev și comunistul maghiar 
Istvan (G. Liepniș) se îmbracă 
în uniforme de ofițeri albi și 
reușesc să-l forțeze pe colone

lul Semițvetov (V, Kolțov/. si 
ceară linie liberă pentru trenul 
lor. Intr-o alta gară ei iși men
țin falsa identitate pînă în ul
timul moment și, cind nu mai 
au încotro, fug croindu-și dru
mul cu revolverul în mină. Cind 
se apropie, de un post de cale 
ferată avizat despre 
călătorilor din trenul cu 
Nizovțev și Istvan găsesc 
nou o soluție salvatoare,

identitatea 
aur, 
din 

ocu-

insă, din păcate. în tren. Atunci 
cind sint primiți cu mare pompă 
drept reprezentanți ai armatelor 
imperialiste, Nizovțev și Istvan, 
imbrăcați în uniforme franceze 
și americane, nu uită să ceară un 
bidon cu lapte de la gardiștii 
albi, lapte destinat copilului nou 
născut, cere 
vitejilor ostași. Printre acești oa
meni severi și 
dovedesc

devenit preferatul

departe concursul lor criminal 
in lupta de subjugare a poporu
lui. fiind gata, pentru a-și a- 
junge scopurile ticăloase, să le 
cedeze comorile uriașe strânse 
din sângele și sudoarea celor ce 
muncesc.

Scenariul acestui film aparți
ne scriitorilor frații Tur, bine- 
cunoscuți și la noi pentru pie
sele de teatru, nuvelele, roma
nele și scenariile în care au 
abordat cu rară măiestrie ge
nul de aventuri („Confruntarea", 
„Cui i se supune vremea" etc.). 
Dar această semnătură este și o 
garanție a calității artistice a 
filmului. Căci „Eșalonul de aur" 
nu este numai un film antrenant, 
ci și o lucrare de valoare, în 
care spectatorul întrezărește idei 
de preț, face cunoștință cu ca
ractere interesante.

Grupul de bolșevici. însărcinați 
de partid cu transportarea te
zaurului n-ar fi reușit în între
prinderea lor riscantă, dacă n-ar

pînd un tren al misiunilor 
perialiste și trecând prin 
ocupată de gardiștii albi, 
salutați ca reprezentanți ai 
liaților", Atunci cind șiretenia 
nu maj dă rezultate, ei nu șo
văie să pună mina pe arme și 
să se baricadeze în tren, rezis- 
tînd atacului cazacilor albi. în 
această luptă moare eroic Ni
zovțev. dar misiunea periculoasă 
va fi dusă mai departe de Ist
van, care s-a dovedit a fi întru 
lotul la înălțime.

Fără a se abate de la firul 
acțiunii principale, realizatorii 
filmului (scenariul: frații Tur; 
regia 1. Gurin; imaginea: M. 
Bogatkova) au introdus pe par
curs anumite episoade interesan
te și colorate, a căror semnifiou. 
ție ajută la lămurirea conflictu
lui și a caracterelor. De pildă, 
deși se află intr-o misiune atil 
de periculoasă, pe ostașii roșii 
nud lasă inima să lase in drum 
• femeie care naște și moare

iiw- 
jțțira 
fiind

„a-

încruntați, care te 
atit de delicați și 

gingași cind e vorba de soarta 
omulețului nou născut, «.a stre
curat in«Â și un ticălos. E un 
hoț care fură de la tovarășii săi, 
furi pini la urma ți cîteva mo
nede de aur dintr-un sac. E prins, 
e judecat și împușcat. Acest 
are insă consecințe neașteptate. 
Funcționarul bancar ce însoțea 
transportul, un birocrat ' prăfuit, 
este zguduit de cinstea și 
intransigența bolșevicilor ți creie
rul lui. care înțepenise ca un 
mecanism ruginit începe si se 
pună în mișcare. El judecă, com
pară atitudinea gardiștilor albi 
care dădeau aurul poporului pe 
mina rechinilor monopolișți din 
străinătate, și cea a comuniștilor, 
păzitori de nădejde ai comorii 
și înțelege de partea cui este 
dreptatea. încearcă si-l convingă 
de acest lucru și pe colonelul 
Semițvetov care, dîndu-și seama 
ci a fost înșelat de demagogia 
contrarevoluționarilor, se sinu
cide.

Sfîrșitul filmului ne aduce ves
tea plină de bucurie a întîlnirii 
detașamentului de pe tren eu 
partizanii, a punerii aurului la 
loc sigur, „Eșalonul de aur“ este 
un film pe care îl urmărești 
pasiune, cu atit mai mult cu 
nu e vorba de fantezia unor 
lentați plăsmuitori, ci doar 
repovestirea 
unor fapte 
urmă cu ani.

B.

Duminică 25 septem
brie. intre orele 7 și 12, se 
dispută în Capitală finala 
Campionatului național de 
pescuit staționar. ediția 
I960.

în cadrul acestei com
petiții, care se desfășoară 
pe lacul Floreasca. lîngă 
restaurantul Bordei, se vor 
întrece cei mai buni pes
cari sportivi din întreaga 
țară, specializați în prin
derea peștilor de talie 
mică (pescuit viteză).

pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, dl, Lutfy 
Jy, profesor de istoria teatrului 
ți secretar general onorific al 
Direcției teatrelor din Turcia.

♦
Marți au continuat lucrările 

conferinței internaționale de ea. 
ran tind ți protecția plantelor. 
După ce au vizitat Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“, parti
cipanta la conferință au ascultat 
darea de seamă asupra consfătui
rii tehnico-științifice internațio
nale ținute la Praga în octombrie 
1959, privind prognoza ți sem
nalizarea dăunătorilor și bolilor 
la plante, unificarea legislației de 
carantină și metoda expertizei de 
carantină.

în continuare, au fost date răs
punsuri la întrebările puse de 
participanți în legătură cu unele 
probleme ale referatelor prezen
tate în primele 4 zile ele confe
rinței.

Lucrările conferinței continuă-

(.4 ftrp.es)

ANUNȚ
Tinerii absolvenți ai școlilor medii de cultură generală, 

cu examenul de maturitate, care doresc să se califice în 
ramura silviculturii, se pot înscrie la examenul de admitere 
în școlile de tehnicieni silvici, care funcționează Ia Timi
șoara. Satu Mare. Periș.

Condiții de admitere :
— absolvența școlii medii de cultură generală, cu exame

nul de maturitate.
— Virsta între 17—25 ani.
Cererile de înscriere trebuie să fie însoțite de următoarele 

acte :
— certificat de naștere (copie legalizată de notariatul de 

stat sau de școala la care se face înscrierea) »
— diploma de maturitate în original;
— certificat de sănătate cu rezultatul analizei singelui și 

radioscopiei pulmonare ;
— certificat de starea materială a părinților (susținători

lor legali) și a candidatului.
Înscrierile se fac pină la data de 24 septembrie 1960 prin 

Serviciul Cadre I.S.P.F. din București, Șoseaua Glucozei nr. 
2, telefon 11.86.91 de unde pot fi obținute și informații su
plimentare.

cinematografică 
petrecute aeveq

DUMITRESCU

ANUNȚ
Tehnici Sanitară Buzău primește înscrieri la exa

menul de admitere pentru secțiile: 
Asistente Medicale
Asistente Ocrotire
Asistente Pediatrie
Asistente Obstetrică-ginecologie
Asistente Laboranți-clinici 
Asistente Farmacie 
Asistenți Medicină generală (băieți).
înscrierile șe fac pină Ia 24 septembrie a.e.,
Examenul începe la data de 25 septembrie a.e. și constă 
din următoarele probe :
Anatomie — scris și oral,
Chimie — scris și oral,
Fizică — oral.
Pentru secția Farmacie examenul constă din probele : 
Botanică — scris și oral, 
Chimie — scris și oral,
Fizică - oral.
Pentru a fi admiși se cer următoarele acte :
1. — Diploma de maturitate —; in original.
2. — Certificat de naștere — copie legalizată,
3. — Certificat de sănătate,
4. — Certificat de stare materială.

Durata școlii este de 3 ani pentru toate secțiile, în timpul 
școlarizării toți elevii sînt salarizați : anul I 300 lei, anul II 
400 lei și anul III 500 lei lunar. ’ ’ **

Virsta de admitere este de 26 ani șj cu dispensă de la
Mmisțertll Sănătății și Prevederilor Sociale pînă la 30 ani 

Băieții trebuie să prezinte situația militară.
„ ®e,fac Ia secretariatul școlii din Str. Cum Vodănr. 63 Buzău, telefon 16.39 și 11.73. *
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produce : 

ciorapi de bumbac 
pentru borbeți, fe

mei și copii 
broboade plușate în 
culorile maron și 
bleumarin, diverse 

naunțe, 
broboade mohain 

diverse culori.

un premiu
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totilr.it
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Deschiderea celei de-a XV-a sesiuni
a Adunării Generale a 0. N. U

(Urmare din pag. l-a)

dedatura sa nu s-a bucurat
aprobarea tuturor delegațiilor
reprezentate la adunare. El a 
deda rat că va căuta ea prin 
activitatea sa sâ cîștige încre
derea tuturor membrilor Orga
nizației Națiunilor Unite.

Este dt se poate de dar pen
tru toți, a spus Boland, câ ac
tuala sesiune are un . caracter 
unic în istoria O.N.U. Niciodată 
în trecut Ia vreo sesiune n-cu 
participat atît de mulți șefi de 
state și de guverne, ceeo ce 
face ca pozițiile delegațiilor a- 
cestor state sâ aibă o deosebită 
tărie și prestigiu. Boland a sub
liniat câ această sesiune con
stituie unul din evenimentele 
cele mai importante din istoria 
O.N.U. Amintind câ O.N.U. a 
făcut față cu succes multor în
cercări, el a declarat câ Aduna
rea este o tribuna pentru dis
cuții. libere. Spre această tri
bună sînt îndreptate privirile a 
milioane de oameni care im
ploră ca copiii lor sâ fie feriți 
de ororile unui război. Organi
zația noastră este menită sâ re
zolve această problemă. Acest 
lucru îl dorește fierbinte în
treaga omenire. Boland a che
mat statele membre ale O.N.U. 
„să-șî aplaneze 
După cuvintarea Iui 
dunarea Generală 
alegerea de noi 
O.N.U.

Au fost primite 
ele O.N.U. 14 state care și-au 
dobîndit recent independența. 
Astfel, numărul statelor membre 
ale O.N.U.-a crescut Io 96. S-a 
hotârit ca 
Federației 
O.N.U. sâ

divergențele". 
Boland, A- 
a trecut la 

membri ai

ca membre

problema admiterii 
Mali ca membra a 

fie discutata ulterior.
★

NEW YORK 20 (Agerpres)— 
De la trimisul special al Ager
pres, Al. Gheorghiu :

Marți după-amiazâ s-a des
chis- cea de-a 15-a sesiur.e a 
Organizației Națiunilor Unite 
pe care întreaga presă mon
dială o apreciază ca. un eve
niment crucial în evoluția si
tuației Internaționale. Pe or
dinea de zi preliminară a 
sesiunii figurează 87 de punc
te. Desigur nu toate aceste 
puncte sînt de o egală însem
nătate. Toată lumea este de 
acord că punctul principal — 
problema dezarmării generale 
•și totale în condițiile unui 
strict control internațional 
cqnstitue calea cu ajutorul 
căreia s-ar putea realiza o 
cotitură radicală în situația 
internațională, în lichidarea 
războiului rece cu toate con
secințele lui dezastruoase.

Caracterul deosebit al ac
tualei sesiuni reiese în primul 
rînd din faptul că la ea par
ticipă un număr însemnat de 
conducători de state și gu
verne din diferite târî ale lu
mii, aparținînd unor sisteme 
sociale diferite, care s-au în
trunit începind de astăzi în 
marea sală rotundă a Adună
rii Generale pentru a discuta 
problemele de interes vital ale 
omenirii.

Numeroase ziare americane 
au fost nevoite să recunoască

însemnătatea faptului că la 
actuala sesiune a Adunării 
Generale, numeroase delegații 
și în primul rînd cele ale țâ
rilor socialiste sint conduse 
de personalitățile cele mai 
importante din aceste țări. 
In fața acestui curent de opi
nie de nestăvilit, pînâ și 
cercurile conducătoare ameri
cane, care au făcut totul pen
tru a minimaliza și zădărnici 
inițiativa sovietică au fost 
nevoite să accepte necesita
tea participării fie și simboli
ce a președintelui Eisenhower 
la lucrările sesiunii.

în ciuda apelurilor lansate 
de Departamentul de Stat de 
a înconjura sosirea deiegați- 
iloi’ țărilor socialiste cu un 
„zid de tăcere", întreaga pre
să americană a publicat ample 
informații și reportaje ilus
trate cu numeroase fotografii, 
consacrînd pagina întîi sau 
pagini din interiorul ziarului 
sosirii motonavei ..Baitika" 
în portul New York. In presa 
americană de marți au apărut 
de asemenea Pe larg extrase 
din cuvintările rostite eu 
acest prilej de N. S. Hrușciov. 
Gh. Gbeorghiu-Dej și de alti 
conducători de delegații din 
țările socialiste.

ComentLnd cuvintarea rosti
tă de N. S. Hrușciov, colabo
ratoarea ziarului ,-New York 
Herald Tribune", M. Higgins, 
despre care în nici un caz nu 
se poate spune că nutrește 
sentimente de prietenie fsțâ 
de Uniunea Sovietica. î elevă 
din declarația conducătorului 
delegației sovietice ideea că 
pentru asigurarea unei păci 
trainice este necesar ca toate 
țările și in prunul rînd S.U-A. 
și aliații lor să se convingă 
că trebuie să se ajungă la un 
acord cu privire Ia dezarmare 
ia condițiile unui strict con
trol internațional.

O impresie favorabilă a pro
dus declarația făcută de tova
rășul Gh. Gheorghia-Dej la 
sosirea sa la New lork care 
aduce la actuala sesiune a 
OA’.U. mesajul voinței de pace 
a poporului rom in și hotărî- 
rea sa de a contribui efectiv 
la rezolvarea problemelor ar
zătoare ale relațiilor interna
ționale. Referindu-se la decla
rația tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, ziarul «New York 
Times44 relevă că șeful delega
ției R.P.R. „a avut cuvinte de 
prețuire pentru talentatul și 
harnicul popor american". El. 
scrie ziarul in continuare, și-a 
exprimat speranța in îmbună
tățirea relațiilor dintre Romi- 
nia și Statele Unite, -in ciuda 
faptului că promotorii perima
tei și periculoasei concepții a 
războiului rece încearcă sâ ri
dice obstacole artificiale in 
calea înțelegerii reciproce*’.

In seara zilei de 19 septem
brie telespectatorii americani 
l-au putut vedea in cadrul te
lejurnalelor pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la sosirea sa la 
New York.

Opinia publică americană în- 
tîmpină cu un uriaș interes 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. A 15-a sesiune a Adu-

nării Generale, scria ziarul 
„New York World Telegram- 
me Sun*4, „promite să devină 
una din cele mai importante 
consfătuiri internaționale din 
zilele noastre". Cuvintarea pe 
care N. S. Hrușciov o va rosti 
în acest cadru, scrie un cores
pondent al ziarului „New 
York Times", „reține atenția 
întregii lumi".

Poziția Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste este 
clară, ea este dictată de linia 
generală a politicii externe a 
acestor țâri îndreptate spre a- 
sigurarea coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite. De aceea, aceste țări 
apără ea înflăcărare ideea de
zarmării generale și totale, 
ideea creării unei lumi fără 
arme și războaie, ideea colabo
rării p- bază de egalitate în 
drepturi între toate popoarele. 
Aceste idei sint împărtășite de 
un număr foarte mare de țâri 
care nu sînt legate de blocu
rile militare ale Occidentului, 
ceea ce își va pune fără în
doială pecetea profundă asu
pra lucrărilor istoricei sesiuni 

a Adunării Generale.

Intîlnirea

T. D. sprijină propunerea 
Romîne privind educarea 

tineretului în spiritul păcii

■

■

BUDAPESTA 20 (Agerpres). - 
Secretariatul F.M.T.D. a dat pu
blicității la 20 septembrie un 
comunicat in care se arată :

„Secretariatul F.M.T.D. a luat 
cunoștință de scrisoarea U.T.M. 
și U.A.S.R. din R. P. Romină 
adresată tuturor organizațiilor 
naționale și internaționale de 
tineret și studenți, privind pro
punerea guvernului remin de a 
se înscrie pe ordinea de zi a 
celei de-a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. pro
blema : „Măsuri pentru promo
varea in rindurile tineretului a 
ideilor păcii, a respectului re* 
ciproc și înțelegerii intre po
poare".

finind seama de importanța 
acestei propuneri pentru pace 
și de responsabilitatea care re
vine in acest domeniu tuturor 
organizațiilor naționale și inter
naționale de tineret, F.M.T.D. 
consideră că toate organizațiile

spiritul păcii
de tineret care luptă pentru 
menținerea și consolidarea pă
cii vor aprecia această iniția
tivă a guvernului romin și ii vor 
acorda tot sprijinul atit pe plan 
național cit și pe plan irtcsrna- 
țional.

In acest sens secretariatul 
F.M.T.D. a trimis la O.N.U. ur
mătoarea telegramă :

„F.M.T.D. consideră foarte im
portantă propunerea guvernului 
romin de a se înscrie pe ordi
nea de zi a celei de-a 15-a se
siuni a O.N.U. a unui punct 
care sâ prevadă măsuri pentru 
educarea tineretului în spiritul 
păcii. In numele celor 87 mi
lioane de membri ai săi F.M.T.D. 
sprijină pe deplin inițiativa gu
vernului și tineretului romin și 
cere supunerea acestei propu
neri unei largi discuții care sâ 
permită adoptarea măsurilor 
eficace corespunzătoare".

dintre N. S. 
și Fidel Castro

NEW YORK 20 ( *gerpre«).— 
TASS transmite : Gropul de 
presă d- pe linsă președintele 
(on«ilîului de Miniștri al 
U.R.S S. transmite:

La 20 septembrie. N. S. Hruș
ciov, eondneâtorul delegației 
sovietice la eea de-a XY -a se
siune a Adunării Generale a 
O_NX_ a vizitat la boteinl „The- 
re>a- d>n Harlem • cartier din 
Manhattan locuit de necTi) pe 
Fidel C astro, șeful delegației 
cubane.

După cum se știe Fide! Castro 
trebuie să locuiască la acest mic 
hotel situat departe de ceatru 
și de sediul Organizației Natio- 
nilor Unite deoarece autoritățile 
americane și proprietarii mari
lor hoteluri newycrkeze au ma
nifestat o lipsa de ospitalitate 
fârâ precedent pretinzind pen
tru găzduire prețuri fabuloase 
și in cele din urmă au refuzat 
găzduirea delegației Republicii 
Cuba.

Întâlnirea dintre șefii ruverne- 
lor l niunii Sovietice și Republi
cii Cuba a de*vir« îutr-o ilace- 
f-râ rerdială «i frățească N. & 
llrațeiev «i Fidel Cartro sa amt 
na «ebimb de păreri intr-o «erie 
de preMeate principale privăad

situația internaționala și sesiu
nea Adunării Generale a O.N.L. 
Ei au constatat cu un sentiment 
de mare satisfacție că punctele 
lor de vedere în aceste proble
me coincid. Fidel Ca-tro a mul
țumit cu cil Juri lui N, S. Hru>- 
<iov pentru faptul că Uniunea 
Sovietici sprijină lupta poporu
lui cuban pentru libertatea și 
independența sa. pentru faptul 
ră conducătorul delegației sovie
tice a hotârit sâ-i facă o virilă 
la modesta sa reședință din 
Harlem. La încheierea întflnirii 
Fidel Castro a prezentat lui 
N. S. Hrușciov pe membrii dele
gației cubane. fruntași de seamă 
ai Republicii Cuba, care au sosit 
la New York pentru a participa 
la sesiucea Adunării Generale a 
O-N.L*.

Aflînd eă N. S Hrușciov a 
venit în virilă Ia Castro, sute de 
oameni s-au adunat lingă hotelul 
„Theresa* *• au salutat eu câl- 
dură pe N. S. Hrușciov și pe Fi
del Castro. Luând cuvintwl la 
microfonul poetului de radi* *- 
Eieriean. N S. llrușe^cv i 
râ d este foari* mu’tuBS:* ă- 
iacHairra «â roevar^irea pîâeutâ 
ea eswi «ati-mzl aZ Cubei. Fa
dei Castra.

Protestul delegației Cubei 
‘ N. U.la O.

NEW YORK 29 (Agerpres}. 
Manuel Beebe, reprezenta
tul permanent ci Cubei 
O.N.U-, a trimis 
Hamrr.arskjoeld, secretar pe- 
neral al OJV.L’^' o scrixocre 
in care protestează împătriră 
acțiunilor poliției cmericcne 
față de membrii delegației

la 
hti Dcp

a
Sesiunea extraordinară 

Adunării Generale a O.N.U.
în problema Congoului

Hrușciov

— Am considerat ca o 
a mea să fac o vizită 
erou, care a ridicat 
luptei poporului cuban 
libertatea și independența 
al luptei celor săraci împotriva 
celor bogați și a asigurat vic
toria poporului muncitor, a 
declarat N. S. Hrușciov. Oame
nii sovietici salută cu căldură 
această victorie și urează po
porului cuban și conducătorului 
lai. Fidel Castro, cele mai mari 
succese.

Presa internațională
despre Adunarea Generală a O.N.L

UN JALON IMPORTANT 
IN ISTORIA O.N.U.

PARIS 20 (Agerpres). - 
„Cea de-a 15-a sesiune a 
adunării Generale a O.N.U. 
va fi, fără îndoială, un jalon 
important în istoria O.N.U.**, 
— scrie cunoscutul publicist 
francez Jean Schwoebel în 
ziarul „Le Monde*4. Autorul 
subliniază că „nici o dată 
pîpă acum Adunarea Gene
rală a O.N.U. nu a avut o 
asemenea componență: din 82 
de delegații aproximativ un 
sfert vor fi conduse de șefii 
de stat sau .
vern. Această acțiune, scrie 
în continuare Jean Schwoe
bel, a fost inițiată de dl. 
Hrușciov. Exemplul său a fost 
urmat de toți conducătorii ță
rilor de democrație populară, 
iar după o oarecare chibzu
ială numeroși alți conducători 
au hotărît să procedeze exact 
la fel: la sesiunea O.N.U. vor

participa Nehru. Tito, Nasser. 
Sukarno. Nkrumab. Fidel 
Castro, Seku Ture ș: majori
tatea conducătorilor statelor 
africane care vor fi admise a- 
cum la O.N.U.*4.

Autorul subliniază în con
tinuare că conducătorii gu
vernelor puterilor occidentale 
trebuie să aleagă — fie să ur
meze exemplul lui N. S. Hruș
ciov, fie să nu se prezinte la 
Adunarea Generală, „lăsînd 
cîmp liber de acțiune 
Hrușciov*4.

ie re-

lui

de șefii de gu- O SESIUNE ISTORICA

« ob?panele îs cadrul celui 
nai izcl: for mZemaționai".

Totodată ic scrisoare te a- 
t^age atenție tecreiarului ge~ 
Tjerul al OAX’. etupra ret- 
tricțiilor cu caracter neprie- 
ieietc impute hri Fidel Cas
tro in timpul participări- sale 
1j sexiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. și ctupra difi- 
cuhățitor imimpinate de de
legația Cubei in ce privește 
cazarea sa la New York.

Scăderea bruscă 
a acțiunilor 

la Wall Street
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Referind^5 scăderea bruscă a 
cursurilor acțiunilor de bursă l(t 
Wall Street, corespondentul din 
New York dl agenției Trance 
Press® subliniază că aceasta este 
..cea mai serioasă dare înapoi de 
la 26 septembrie 1953, dala cri
zei cardiace a președintelui Ei
senhower, Ea urmează unui con
text economic nefavorabil de mas 
multe luni pentru Statele Unit-e*.

Scăderea cursurilor acțiunilor, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse. a lovit industria 
siderurgică, automobilele, căile* 
ferate, petrolul, electronica, tutu, 
nul, aeronautica, serviciile publi
ce. Din 1253 de titluri de acțiuni 
au înregistrat scăderi 975,

CAIRO 20 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. este istorica 
deoarece ea va pune în dis
cuție problema dezarmării, se 
spune în declarația dată pu
blicității la 19 septembrie ce 
Consiliul Național al parti
zanilor păcii din Regiunea 
Egipteană a R.A.U. însemnă
tatea acestei sesiuni constă 
de asemenea în faptul că la 
ea vor participa numeroși 
conducători de state, iar .par
ticiparea lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, la 
lucrările ei va avea un efect 
uriaș.

Dușmanii păcii, se arată in 
declarație, vor trebui sâ ex
pună în fața lumii întregi a- 
titudinea lor față de dezar
mare. Popoarele se vor con
vinge cu proprii lor ochi cine 
luptă pentru dezarmare 
cine împiedică realizarea 
și instaurarea unei păci 
nerale trainice.

Conducătorul delegației 
Albaniei a sosit 

la New York

și 
ei 

ge-

O PUTERNICA IMPRESIE 
LA LONDRA

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Declarația făcută de șeful de
legației sovietice la cea de-a 
15 a sesiune a Adunării Gene-

O SESIUNE 
CARE ATRAGE ATENȚIA 

ÎNTREGII LUMI
TOKIO 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: ..Premierul 
so vi edo cheamă din nou la 
dezarmarea generală și toulă", 
-Hrușciov i>i exprimă convin
gerea eă relațiile sovieto-ame- 
rioane se vor îmbunătăți- — 
sub aceste titluri ziarele japo
neze anunță in primele pagini 
sosirea la New York a șefului 
guvernului sovietic.

„Faptul câ. drept răspuns la 
inițiativa primului ministru 
Hrușciov. șefii guvernelor mul
tor țări au hotârit sâ participe 
Ia această sesiune a Adunării 
Generale, face ca ea să fie 
deosebit de importantă și atra
ge atenția întregii lumi, scrie 
influentul ziar „Yomiuri". A- 
ceasta se explică și prin aceea 
că la sesiune trebuie lămurită 
problema posibilității coexis
tenței pașnice*4.

datorie 
acestui 
steagul 
pentru 

sa,

Cel mai important 
eveniment

BERLIN 20 (Agerpres). — 
Laied eurinîul in cadrul unui 
mere miting al tinerelului ți 
locuitorilor dia Sckaeerin, 
Heri ScAtnarzxT.
tar W C —iTrafw

« dcric-u eâ 
seswte « Adateârîi Geuercle a 
0.51. e^e ereninenhă cel 
km important din ultimul 
kmp.

El a sublinia: câ perilcipa- 
la aceasU fffiur.e c șefi

lor de rtoie dm multe Șcri ale 
lumii »e dlorește uufîetirei 
mnidemete de l niunee Soc-ie*

împotriva 
amplasării 

bazelor americane 
in Italia

ROMA 20 < Agerpres). — 
Coresposdenrul . ziarului 
„Unita* anunți câ la Gio- 
;a del Colle (Italia ce sud) 
a avjt Ioc o adunare a ti
nerelului din regiunea 
Apu._a. convocată in semn 
ce protest împotriva am
plasării bazelor americane 
pentru arma rachetă în a- 
ceastă regiune.

Parucipanții la adunare, 
sosiț 
ciile _ 
chemarea Comitetului 
gional pentru unitatea 
neretului și pentru 
împotriva bazelor 
arme rachetă, 
să organizeze la 18 
tembrie „Ziua păcii-, 
dimineața acestei zile 
oraș au început man 
monstrajii antimilitare.

din toate provin- 
regiunii Apulia la 

re- 
ti- 

lupta 
pentru 

au hotârit 
•ep- 

■> 
în 

de-

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
La 20 septembrie a sosii la New 
York Mehmet Shehu. președinte
le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare .Albania, con
ducătorul delegației albaneze la 
sesiunea Adunării Generale a 
ONU.

Lumumba va conduce 
delegația congoleză 

la O. N. U.
NEW YORK 20 (Agerpres). 

La 19 septembrie Thomas Kan. 
za. conducătorul delegației Re- 

-publicii Congo, care se află la 
New York, a făcut o declarație 
pentru presă cu privire la com
ponența delegației oficiale a Re
publicii Congo la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. în declarație se arată că 
delegația va fj condusă de pri- 

< mul ministru. Patrice Lumumba, 
care este așteptat să sosească la 
New Yrork în cursul acestei săp
tămâni.

MOSCOVA. — N. S. Hrușeim 
și L, 1 Brejnev au trimis lu 
IFalter U Ibric hi, O:zo Grozevah: 
Johannes Dieckmann și Eric 
Carrens o telegramă de salut cu 
prilejui împlinirii a cinci ani de 
la semnarea Tratatului cu pri
vire la relațiiig dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Democrc'.ă 
Germană.

După cum se subliniază în te
legramă. acest t'atat marchează 
o nouă euipa istorică în dezvol
tarea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
R. D. Germană, bazate pe depiina 
egalitate in drepturi, respectarea 
reciprocă a suzeranității și nea
mestec în treburile interne.

- NEW YORK 20 (Agerpres).
— TASS transmite : Sesiunea 
extraordinară a Adunării Ge
nerale continuă să discute 
problema situației din Congo. 
La discuțiile dm 19 septem
brie au luat parte reprezen
tanți ai 11 țări — Australiei, 
Albaniei, Noii Zeelande, Mexi
cului, Sudanului, Uniunii Sud- 
Africane, Irakului, Liberiei, 
Belgiei, Birmaniei și Olandei.

Malile, reprezentantul Alba
niei, a subliniat. printre alte
le că la 20 septembrie se des
chide sesiunea ordinară a Adu
nării Generale care va intra 
în istorie ca una din cele mai 
importante sesiuni ale O.N.U. 
Fără îndoială că la această 
sesiune Adunarea Generală va 
discuta cu atenție problema 
congoleză inclusă Pe ordinea 
de zi din inițiativa guvernu
lui sovietic. Reprezentantul 
Albaniei a sprijinit proiectul 
sovietic de rezoluție în legă
tură cu problema discutată.

Majoritatea celor care au 
luat cuvîntul au sprijinit pro
iectul de rezoluție al celor 17 
țări din Asia și Africa.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— TASS transmite : In ședin
ța din seara zilei de 19 sep
tembrie a sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat cuvîntul F. N. 
Greaznov, reprezentantul 
R. S. S. Bieloruse.

El a arătat că, din vina Sta
telor Unite și a aliaților lor 
din N.A.T.O., la ultima sa șe
dință din 16 septembrie, Con
siliul de Securitate n-a putut 
să adopte 
problema 
cind prin 
împiedice

hotărî ri concrete în
Congoului. încer- 

toate mijloacele să 
discutarea largă a

situației din Congo la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Ia care vor 
participa conducătorii unor 
țări. Statele Unite au prezen
tat propunerea demagogică cu 
privire la convocarea sesiunii 
extraordinare.

La 20 septembrie, ora 6,30 
(ora Bucureștiului), sesiunea 
extraordinară a Adunării Ge
nerale a luat sfîrșit. Cu majo. 
ritate de voturi. Adunarea a 
adoptat rezoluția propusă de 
delegațiile celor 17 țări din 
Asia și Africa. Delegațiile 
U.R.S.S. și ale țărilor de de
mocrație populară s-au abți
nut de la vot. A fost adoptat 
în unanimitate paragraful șa
se, pus separat la vot, al păr
ții operative a rezoluției în 
care toate statele sînt chema
te să nu acorde ajutor mili
tar direct sau indirect Repu
blicii Congo în perioada cînd 
acest ajutor este acordat prin 
Organizația Națiunilor Unite.

Tinînd seama de cererea sta
telor africane, delegația sovie
tică nu a insistat asupra pu
nerii la vot a proiectului său 
de rezoluție și a amendamen
telor propuse de ea la proiec
tul de rezoluție al țărilor afro- 
asiatice în scopul îmbunătăți
rii acestuia. în legătură cu 
aceasta V. A. Zorin, repre
zentantul Uniunii Sovietice, a 
arătat că rezoluția indică 
doar direcția pe care trebuie 
s o urmeze Organizația Na
țiunilor Unite, dar că rezol
varea tuturor problemelor 
Congoului va depinde de po
porul congolez. Adunarea, a 
spus el, va putea să discute 
încă o dată problema Congou
lui la cea de a XV-a sesiune 
a sa care se deschide la 20 
septembrie.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne și-a inaugurat la 
20 septembrie turneul la Mos
cova în sala Teatrului „Stanislav- 
ski-Nemirovici Dancenko" cu 
spectacolul de operă „Răscoala". 
Publicul moscovit a primit cu 
căldură această dramă muzief 
populară consacrată 
lor din anul 1907, 
romîni s-au ridicat 
potriva moșierilor

La 
trului 
R. P. 
kolaî 
trului 
leksei 
al R.S.F.S.R., Valerian Stan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne în U.R.S.S.

Turneul la Moscova al Teatru
lui de Operă și Balet 
Romîne va dura pînă 
tombrie. în acest timp 
moscovit va vedea 
„Othcllo*4 și „Trubadurul1 
Verdi, „Carmen" de Bizet, opera 
comică „O noapte furtunoasă"

evenimentc^V 
cînd țăranii 
la luptă îm-

primul spectacol al Tra
de Operă și Balet din 
Romină au participat Ni- 
Danilov, locțiitorul minis- 
Culturii al' U.R.S.S., A- 

Popov, ministrul Culturii

al R. P. 
ia 2 oc- 
publicul 
operele 

ele

de P, Constan ti nescu și baletele^ 
„Priculiciul" de Zeno Vancca
și ,,La piață44 de Mihail

-----•-----
Jora.

Manifestări
romînsști 

în R. A. LI.

i

Situa(ia din Congo

20 (Agerpres). — în
de 18 septembrie a.c., 
închiderii expoziției 

„Romînia azi', 
! gene- 
orașului

CAIRO 
seara zilei 
cu ocazia 
de fotografii 
Ilusein Sobht, directorul 
ral al Municipalității < 
Alexandria, a organizat la Mu
zeul de Arte Frumoase 
Alexandria o gală de filme ro- 
mînești. Au fost prezentate fil
mele de scurt metraj „Scurtă 
istorie", ,,O poveste ca-n basme“, 
„Cintece ardelenești de nuntă", 
Ansamblul .^arbu Lâutaru" și 
,.Trei jocuri populare rominești". 
Au participat oameni de cultură, 
ziariști, precum și un numeros 
public. Fiii prezentate s-au 
bucurat de o deosebită apreciere 
din partea celor prezenți.

culat trupele congoleze. Ele 
au arestat pe ofițeri și pe re
prezentanții autorităților lo
cale.

Comandamentul militar al 
O.N.U. încurajează activitatea 
elementelor separatiste care 
ațîță vrajba dintre triburi. Po
trivit știrilor transmise de a- 
genUi. comandamentul O.N.U. 
Ia Congo a anunțat la 19 sep
tembrie că îh partea de est a 
țărij, dc-a lungul frontierei 
dintre provinciile Kivu și Ka- 

,'tanga a fost creată o așa-zisă 
;,.zonă neutră" cu o adîhcime 
ele 30 km. care se află sub

LONDRA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit ști
rilor care sosesc la Londra, si
tuația în Congo continuă să 
rămînâ confuză. Puterea în 
țară este disputată de diferite 
grupări. Agențiile de presă 
relatează că comisia ..bunelor 
oficii- a ------------- , .
gfzr.ez. care menține coniagLd 
între reședința lui J. msb- 
vuba și reședința lui P. Lu
mumba. caută sâ apropie 
punctele lor de vedere. Un • 
alt pretendent 13 putere — 
colonelul rebel Mobutu de
clară că va continua să pună 
în aplicare programul așe- controlul trupelor O.N.U. 
zisei neutralizări". Soldațri 
anați în subordinele acestui 
colonel, ocupă unele clădiri 
administrative din Leopold
ville.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al a- 
genției Reuter, cinci țări afri
cane — R.AU., Ghana, Gui
neea. Maroc și Tunisia — în
cearcă să obțină o reglemen
tare a crizei din Congo. Po- * 
trivit acestor știri, unele state, 
în primul rînd cele africane 
— Marocul și Ghana — exerci
tă presiuni asupra lui Kasa- 
vubu și Lumumba pentru a-1 
determina să 
unui guvern 
eforturi însă 
camdată nici

Potrivit altor știri din Leo
poldville, . Joseph Okito. pre
ședintele comisiei parlamen
tare a ..bunelor oficii- și pre
ședinte al senatului, a decla
rat ca realizarea unui acord 
între Kasavubu și Lumumba 
este împiedicată de faptul câ 
,.Kasavubu și-a schimbat de 
cîteva ori punctul de vedere 
făcînd să fie îndoielnic faptul 
dacă va semna un acord".

Situația din țară devine și 
mai complicată prin faptul ca 
în afară de Mobutu, in Congo 
continuă să acționeze un alt 
aventurier, Deo, care reven
dică din nou chiar postul de 
prim-mi nistru și care acțio
nează în înțelegere cu Chombe.

Agențiile de presă anunță 
că în tară apar mereu noi fo
care de tulburări. Se anunță 
că la CoquilhatviUe s-au răs-

Agențiile de presa

parlamentului con-.

accepte crearea 
unificat. Aceste 
nu au dat deo- 
un rezultat

DELHI. După cum transmi
te agenția P.A.P.. răspunzînd 
invitației guvernului indian, la 
20 septembrie a sosit la Delhi 
intr-o vizită oficială de 7 zile 
Josef Cyrankiewicz. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare

fluviului Indukii. Tratatul a fost 
semnat : în numele Indiei de 
primul ministru Nehru, iar în nu
mele Pakistanului de președintele 
Aiu'u-Han. Prin semnarea aces
tui tratat a fost soluționată încă 
o problemă litigioasă rămasă 
moștenire Ihdrei și Pakistanului 
de la dominația colonialistă a 
Angliei. Reglementarea diferen
dului cu privire la apele fluviu
lui Ind prezintă o mare impor
tanță pentru agricultura eelor 
două țări.

Acțiuni agresive ale Tailandei 
împotriva

HANOI 20 (Agerpres). — 
Potrivit unei emisiuni a pos
tului de radio Vientiane, 
guvernul laoțian a publicat 
la 18 septembrie un comuni
cat în care protestează cu 
energie împotriva bombardă
rii de pe teritoriul tailandez a 
orașului Vientiane. In comu
nicat se subliniază că regatul 
Laosului protestează cu vehe
mență împotriva unei astfel 
de acțiuni agresive neprovo
cate.

în continuare în comunicat 
se arată că săptămîna trecută 
în regiunile din Tailanda c’e 
la frontiera cu Laosul a con
tinuat activitatea subversivă 
și agresivă împotriva Laosu
lui.

înainte de publicarea co
municatului, premierul Su- 
vanna Fumma a convocat pe 
Eduard Zollweger, reprezen
tantul secretarului general al 
O.N.U., și l-a informat ofi
cial despre acțiunea agresivă 
a Tailandei.

Postul de radio Vientiane 
a radiodifuzat la 18 septem
brie un alt comunicat al gu
vernului laoțian în care se 
dezvăluie noi dovezi ale inter
venției fățișe a Tailandei îm
potriva Laosului. Potrivit 
unei relatări a agenției Asso
ciated Press, premierul

din

Polone.

Laosului
Fumma a declarat unui co
respondent al său că el pro
testează cu energie împotriva 
acțiunilor provocatoare ale 
guvernului tailandez și că va 
adresa un apel Consiliului de 
Securitate O.N.U. pentru a 
lua măsurile necesare în ve
derea preîntîmpinării unor 
astfel de atacuri.

SOFIA. La Solia 
astăzi o conferință a 
agențiilor de presă 
socialiste.

s-a deschis 
directorilor 

din țările

septembrie,C ARACI. - La 19 -r._
ta Caraci a fost semnat tratatul 
cu 'privire la* repartizarea apelor

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția Prensa Latina, 
guvernul Hondurasului a trimis 
guvernului S U.A. o notă de pro
test împotriva transformării insu
lelor S’sney de către Statele U- 
nite „într-un centru de propa
gandă .prin r-adio împotriva revo
luției cubane". Insulele Sisney, 
care aparțin Hondurasului, sînț 
de fapt ocupate de Statele Unite. 
Ele se află în stăpînirea infan
teriei marine americane. A fost 
construit un mate aeivdrom a- 
merican și tot de pe aceste insule

emite postul „Radio Swan", con
trolat de societatea americană 
„United Fruit Company".

MADRID. — Agenția France 
Preșșe relatează că la Tribuna
lul (lin Barcelona a început pro
cesul intentat unui grup de pa
tru pctrioți spanioli acuzați că 
„au pregătit -un complot mili
tar". Ei au fost arestați acum 
opt luni. Procurorul militar a ce
rut ca conducătorul grupului să 
fie condamnat la 12 ani închi
soare.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția P ren sa Latina, un 
m-'H+ar american înarmat a pă
truns cu forța în sediul unuia 
din sindicatele din orașul Colon 
din Panama și a smuls de pe 
pereți panourile cu lozincile : 
„Yankei, cărați-vă acasă !**

Membri' sindicatului au cerut 
Ministerului de Justiție și guver
nului să ancheteze acest caz de 
samavolnicie și de amestec al 
americanilor în treburile interne 
ele țării.

PHENIAN. — După cum trans
mite Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană, la 18 septembrie 
au sosit în portul Cîhoncijin na
vele sovietice ..Tobolsk" și ,,Kri
lion" cu carp s-ati repatriat din 
Japonia 1.027 coreeni.

Apelul partidului 
Neo Lao Haksat r 

din Laos \
HANOI 20 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, 
partidul Neo Lao Haksat a 
adresat prin radio un apel 
guvernului, armatei și po
porului laoțian cerîndu-le să 
se unească în lupta împotriva 
uneltirilor imperialiștilor a- 
mericani și ale lacheilor lcr 
din clica reacționară Funii 
Nosavan.

în apel se spune printre al
tele : „în momentul în care 
patria trece printr-o 
gravă, lucrul cel mai impor
tant pentru 
este coeziunea, 
creată guvernul 
promoveze cu fermitate, spri- 
jinindu-se pe popor, politica 
de pace și neutralitate și să 
stabilească neîntîrziat relațji 
diplomatice cu Uniunea 
vietică.

El trebuie să întreprinc. 
măsuri efective, în colaborare 
cu toate forțele patriotice si 
iubitoare de pace din țară, 
pentru a îndrepta lupta îm
potriva imperialiștilor ameri
cani și a clicii rebele Fumi 
Nosavan — Boun Oum“.

Partidul Neo Lao Haksat 
declară că este gata să colabo
reze cu toate forțele patriotice 
și iubitoare de pace din țară 
și să acorde un sprijin deplin 
eforturilor guvernului Su
vanna Fumrra îndreptate spre 
promovarea politicii de pace, 
neutralitate și conciliere na
țională.

criză

guvern și popor 
In situația 

trebuie să

HANOI 
După cum 
namezu de 
indicațiilor _________ ___,
al Partidului Neo Lao Haksat, 
Comandamentul suprem. Patet
ico a ordonat la 18 septembrie 
forțelor sale armate încet'■ze
operațiunile militare in regiunile 
care se află sub controlul noului 
guvern regal condus de prințul 
Suvanna Fumma.

20 (Agerpres). — 
anunță Agenția Viet- 

Informații, potrivit 
Comitetului Central
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