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Din primele zi'e 
de școală 
O bogată 
activitate 

pionierească

Vești 
de pe ogoare

Ing. B. Weisbuch împreună 
cu operatorul Vasile Some- 
șea nu și lăcătușul Rada 

ZNeacșu examinind parame
trii procesului la instalația 
de acid clorhidric de la 
Combinatul chimic Borzești.

Foto : A VIERU

Cu ajutorul 
muncitorilor virstnici

Cu sprijinul mecanizatori
lor din S.M.T. și prin folosirea 
mijloacelor proprii, colecti
viștii din comuna Pechea, 
regiunea Galați, au terminat 
însămînțatul secarei și al or
zului de toamnă. De aseme
nea, ei au mai însămînțat 
proape 1.000 hectare cu grîu 
și alte culturi.

în acest an colectiviștii din 
Pechea folosesc pe 50 la sută 
din suprafața destinată cul
turii griului semințe din cele 
mai productive soiuri.

★
în raioanele Gura Jiului, 

Calafat, Segarcea, Amaradia 
Ș și Gilort s-a terminat recol

tarea florii-soarelui.
Pe suprafețele de pe care 

! s-a strîns recolta, se execută, 
i cu mijloacele proprii ale gos- 
’ podăriilor colective și cu trac- 
' toarele S.M.T., arături pentru 
i însămînțările de toamnă.

----- •------

Cu inima alături 
de solii noștri la O.N.IL 
In aceste zile

la O.N.U.

Pregătiri 
pentru plantările 

de pomi fructiferi
Pomicultorii fac intense pre

gătiri pentru plantările de 
toamnă de pomi fructiferi. Ei 
lac pichetatul terenurilor, sapă 
gropile și pregătesc materia
lul săditor.

Cu noile plantări de toam
nă suprafața livezilor crește 
în acest an cu aproape 39.000 
de hectare. Un mare număr 
de pomi vor fi plantați în re
giunile Pitești. Timișoara, 
Ploești, Baia Mare, Cluj și 
Craiova.

Suprafața pe care urmează 
să fie extinse livezile aparți
ne în întregime sectorului a- 
gricol socialist. Aceasta per
mite ca plantațiile să fie am
plasate în primul rînd în ba
zinele pomicole, pe terenuri 
special amenajate în acest 
scop și care nu pot fi valo
rificate în mod economic prin 
alte culturi. De asemenea, se 
asigură o îmbunătățire a ra
portului dintre specii, plan- 
tîndu-se îndeosebi specii de 
mare valoare economică ca 
meri, peri, vișini, cireși, caiși 
etc.

întregul material săditor 
provine din pepinierele raio
nale, ale Institutului de cer
cetări hortiviticole și ale gos
podăriilor agricole de stat.

----- •------

Inițiativa unor 
tineri artiști plastici

Un grup de tineri artiști plar 
tici din Regiunea Autonomă Ma
ghiară a luat recent inițiativa de 
a executa lucrări de artă inspirate 
din folclorul local, cu care să 
contribuie Ia educarea artistică a 
maselor. Trecînd la înfăptuirea 
inițiativei, ei au executat o serie 
de lucrări de artă pentru orna
mentarea noului cămin cultural 
din satul Orășeni,

După acest exemplu Casa re. 
gională a creației populare a ini
țiat împodobirea cu fresce și 
sculpturi și a căminului cultural 
din Covasna. Tinerii artiști plas
tici și-au adus și aici contribuția- 
lor.

I TA rlgcda lui Mihai Oprescu 
este foarte cunoscută. In 
orice secție din Atelie- 

; rele C.F.R.-„Crivița Roșie1', dacă 
i întrebi de ea vei auzi :

- Cum să nu, e o brigadă 
j buna. Băieții lui Oprescu sînt 
i harnici.

— Brigada asta nici o dată nu 
te lasă in drum — spune mais
trul. Vin la reparat 4 vagoane, 
le repară pe toate. Vin la re
parat 6 vagocne, nici atunci nu 
se lasă pînă nu isprăvesc.

Intr-un cuvin t, brigcda lui O- 
prescu se bucură acum de un 

' puternic prestigiu, este socotită 
! fruntașă. Firește, orice brigadă 

nu devine fruntașă așa, peste 
noapte. Uneori trece vreme în
delungată pînă cind colectivul 
se sudează.
- Și la noi s-a întîmplct la 

fel, povestește Oprescu Mihai, 
responsabilul brigăzii. , Mult 
timp în brigada noastră trebu
rile nu au mers prea bine. Dar 
în mijlocul nostru au muncit și 
muncesc cîțiva muncitori vîrst- 
r.ici, comuniștii Marin Băloiu 
și Dumitru Preda. Sînt nenumă
rate fapte, etape din viața bri
găzii cind cei doi tovarăși cu 
sprijinit brigada cu toată ex
periența lor de muncă și de 
viață. Alături de ei, membrii bri
găzii au învățct ce înseamnă să 
fii muncitor adevărat, să-ți iu
bești meseria, să răspunzi pentru 
tot ceea ce faci. Fiecăruia dintre 
noi, exemplul celor doi comu
niști, sfaturile lor ne-au fost de 
mare ajutor. Toți tineri, obiș- 
nuiți de pe băncile școlii pro
fesionale cu zburdălnicii, pri
veam uneori munca cu des
tulă ușurință. Pe Topan Mir
cea, nea Marin prin sfaturile și 
exemplele sale, l-a făcut să-și 
schimbe purtările, să fie dis
ciplinat, să respecte pe oa
menii din jur și să privească cu 
spirit de răspundere munca. 
Mie, cei doi tovarăși mi-au 
aprins ambiția pentru învă
țătură. l-om văzut pe ei, oa
meni în vîrstă că pun mîna și 
citesc șî atunci eu, care am 
toate posibilitățile, să-mi petrec 
vremea liberă doar la cinemato
graf ?

Sînt multe lucruri de spus 
despre acest ajutor al vîrstni- 
cilor. Să povestesc insă două

fapte care punctează dezvolta
rea brigăzii și arată foarte pu
ternic ce înseamnă pentru noi 
prezența muncitorilor virstnici. 
O vreme în urmă, în brigadă 
exista untul obicei de a se alege 
robinetele care veneau la re- 
parct. Adică unii tineri se re- 
pezecu și alegeau robinetele 
care aveau defecte mai mici. 
Cei care răminecu Ia urmă 
aveau de reparat robinetele cu 
defecte mari. Evident, cei cere 
alegeau primii robinetele ter
minau treaba mai repede și 
apoi fluierau, iar ceilalți lu
crau foarte mult timp. Aceasta 
crea discuții aprinse. Se vedea 
de aici că nu există o unitate 
in brigadă, că pe fiecare 
îl interesa doar ceea ce 
face el. Discuțiile noastre în 
consfătuirile de brigadă, asupra

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

0 nouă motonavă 
lansată la Galați

Constructorii de nave din 
Galați au înregistrat un nou 
succes. Ei au lansat la apă 
o nouă motonavă de 2.000 
tone — a 9-a din acest an, pe 
care au construit-o intr-un 
timp record. Staționarea pe 
cală a acestui vas nu a durat 
decît jumătate din timpul 
planificat, datorită metodei 
de construcție în flux bilate
ral. în același timp, consu
mul de metal a fost simțitor 
redus. Acest succes, a decla
rat maistrul Grigore Cojocaru, 
constituie mesajul pe care 
constructorii navali gălățeni 
il transmit delegației K. P. 
Romine la cea de-a 15-a se
siune a O.N.U., in frunte cu 
tovarășul Gli. Gheorgliiu-Dej.

(Agerpres)

Aproape 10 milioane lei 
economii prin muncă patriotică
BACAU (de la coresponden

tul nostru). — Cele 1990 brigăzi 
de muncă patriotică din re
giunea Bacău care cuprind 
peste 68.000 de tineri au ob
ținut succese însemnate. Pentru

obținerea unor recolte bogate, 
tinerii de la sate au transportat 
la cîmp anul acesta peste 
320.000 tone îngrășăminte, ou 
executat lucrări de terasamente 
de peste 60.000 m.c., au irigat 
peste 600 ha. teren, au plantat 
74.000 pomi fructiferi și au în
treținut 21.000 ha. de izlaz.

Brigăzile de muncă patriotică : 
cu trimis în acest an furnale- . 
lor patriei peste 24.000 tone fier ; 
vechi. Cele mai frumoase suc? i 
cese le-au obținut brigadierii din 
orașul Roman. Ei au executat j 
lucrări de înfrumusețare a ora
șului în valoare de peste 
1.600.000 lei. Tinerii din orașele 
Bacău, Bicaz și tinerii din ra
ionul Tg. Neamț au împădurii 
anul acesta 239 ha. depășin- 
du-și angajamentul cu 144 ha.

Valoarea totală a lucrărilor 
realizate prin munca patriotică 
a tinerilor din regiunea Bacău 
în primele 8 luni ale anului în
sumează peste 9.670.000 lei.

Mai multe fire mai multe țe
sături. Comunista Ana Chirilă
de la „Țesătura “-lași, secția
ringuri, a dat peste plan 30 kg. 

de fire.

Foto : V. ALEXANDRU

„Seraliștii" de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București, după o zi de școală.

NEW YORK 21. — De la 
trimisul special Agerpres, 
AL GHEORGHIU:

încă din prima ședință a 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. s-au con
turat importantele schimbări 
politice produse pe arena in
ternațională și oglindite în 
componența acestui for. Prin
cipalul eveniment care <t 
dominat deschiderea actualei 
sesiuni a fost primirea noilor 
membri ai O.N.U., și anume a 
celor 13 țări africane și a Re
publicii Cipru care au obținut 
independența în cursul aces
tui an. Sala solemnă în care 
au loc Sesiunile Adunării Ge
nerale s-a înviorat, colorată 
de costumele pitorești ale de
legațiilor africane printre care 
s-au remarcat în mod deose
bit reprezentanții Ghanei.

Este evident că primirea a- 
cestor 14 state noi — numărul 
total al membrilor O.N.U. ri- 
dieîndu-se la 96 — a sporit 
caracterul universal al acestei 
organizații și a creat noi con
diții pentru o creștere a efi
cienței ei în ce privește instau
rarea păcii în lume și a co
laborării internaționale. Cele 
13 state africane ale căror 
steaguri flutură de marți în 
fața sediului O.N.U. alături 
de drapelele celorlalți mem
bri, însumează o suprafață 
mai mare decît cea a State
lor Unite, cu o populație de 
aproape 40.000.000 de locuitori 
și uriașe resurse naturale.

După cum relevă presa a- 
mericană, grupul țărilor A- 
siei și Africii numără în pre
zent 42 de state, adică aproa
pe jumătate din numărul to
tal al membrilor Națiunilor 
Unite. Acest fapt poate firește 
determina importante modifi
cări în raportul voturilor, in- 
fluențînd în mod pozitiv re
zultatele dezbaterilor în nur 
meroase probleme.

Recenta sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a 
arătat că Statele Unite, sus- 
ținînd Belgia și interesele co
lonialiste în Congo — au în
cercat din nou să folosească 
arena O.N.U. în propriile lor 
scopuri. Dar dezbaterile au a- 
rătat că vechea mașină de vot 
americană funcționează tot 
mai prost. Cunoscutul ziarist 
american Walter Lippmann 
scria recent în „New York 
Herald Tribune" : „Creșterea 
puterii Uniunii Sovietice în 
O.N.U. se datorește admiterii 
ca membri ai O.N.U. a nu
meroase noi guverne formate 
pe teritoriile fostelor imperii 
britanic, francez, olandez și 
belgian. Aceste noi state asia
tice și africane manifestă o 
împotrivire puternică față de 
vest-europeni și nord-ameri- 
cani și o considerabilă atrac
ție față de Uniunea Sovietică**.  
Recunoașterea lui Lippmann 
amintește, după cum se vede, 
opiniei publice americane că 
țările socialiste sînt unicele 
sprijinitoare ale năzuinței de 
apărarea independenței și su
veranității naționale a tinere
lor state.

In Adunarea Generală a 
O.N.U., ca și in desfășurarea

(Continuare în pag. 4-a)

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej șî Ștefan Voifee în sala de ședințe « Adunării Generala 
a O.N.U.

T de foto de la A. Pasat, tranlsul Agerpres "

Voință unanimă
Ca să ajungă în uriașa 

hală în care a avut loc 
adunarea, muncitorii de 

la Uzinele „23 August” tre
ceau pe vastele alei asfaltate, 
mărginite cu flori și verdeață; 
muzica tonică, optimistă, ve
nind din difuzoare, le însoțea 
pașii ; lateral, în dreptul fie
căreia dintre secțiile uzinei 
zăreau panourile fruntașilor 
în producție — deci chipurile 
multora dintre ei; îi întîmpi- 
nau din loc în loc inscripții 
familiare : cartea la locul de 
muncă — librăria secției, col
țul roșu, dispensarul...

Atîtea și atîtea mărturii ale. 
condițiilor de muncă în so
cialism. Atîtea și atîtea im
bolduri spre noi eforturi crea
toare, desfășurate sub semnul 
statornic al păcii.

Oamenii care au urcat la 
tribună pentru a lua cuvîntul 
în problema primordială a o- 
menirii nu erau vestiți ora
tori. Nu erau altceva decît 
membrii unui mare și harnic 
colectiv de muncă, făuritori 
modești ai unor bunuri ma
teriale însemnate pentru eco
nomia Republicii Populare 
Romîne. Și iată că, în numele 
miilor de tovarăși alături da 
care muncesc, sudorul Ceau- 
șescu Savu, ajustorul Ilie 
Gheorghe, turnătorul Cristescu 
Gheorghe. inginerul Turcu 
Petre vorbeau acum. Șî se ve
dea bine că simt adine în
treaga răspundere care revine 
delegațiilor celor 96 de state 
membre ale Organizației Na
țiunilor Unite. întrunite la a 
15-a și cea mai însemnată se
siune din întreaga istorie a 
acestei organizații.

Vorbitorii își afirmau cu 
tărie deplinul, unanimul a- 
cord cu propunerile pe care 
delegația patriei noastre le 
aduce în fața Adunării Gene
rale a O.N.U.; salutau cu fier
binte dragoste declarațiile to
varășului- -N. - S. Hrușciov și

tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la sosirea motonavei 
„Baltika" în portul New-York; 
subliniau, în cuvinte pe cit de 
simple pe atît de. vibrante, 
desăvârșita încredere că dele
gațiile țărilor lagărului socia
list, avînd în frunte pe cei 
mai autorizați exponenți ai 
năzuințelor noastre, vor apă
ra cu cinste și fermitate cauza 
nobilă a păcii.

Departe, la mii de kilometri 
se află palatul O.N.U. din 
Nev/ York, sala în care se 
ține această aduharp. Dar cît 
de aproape de inima fremă
tătoare a fiecăruia dintre cei 
de aici sint problemele vitale 
ce se. vor dezbate acolo ! în
țelegi din cuvintele rostite eă 
muncitorii de la Uzinele ,.23 
August**,  constructori ai so
cialismului în patria lor li
beră, sînt întru totul con- 
știenți de actuala situație in
ternațională, și de primej
diile car© continuă să ame
nințe liniștea oamenirii, și de 
faptul că unitatea și tăria for
țelor păcii în frunte cu Uni
unea Sovietică sînt în stare să 
înfrîneze, să pună la respect 
pe amatorii de aventuri răz
boinice.

Dqpă ce au urmărit cu cel 
mai viu interes drumul par
curs de către „Baltika” în 
traversarea Atlanticului, înso- 
țindu-i cu urări de bine pe 
solii păcii, cei de la „2.3 
August” sînt hotârîți să sus
țină, în felul lor, cuvîntul și

activitatea delegației (romîne 
la O.N.U. Cînd acolo repre
zentanții țării noastre, '.alături 
de cei ai celorlalte țări socia
liste și-ai altor ștate iubitoare 
de pace, vor. lupta pentru re
zolvarea celei . mai arzătoare 
probleme a zilelor noastre — 
dezarmarea generală șj totală 
— aici, în. JBupurești, la' „23 
August”7 muncitorii, . tehnicie
nii, inginerii, oamenii care 
toarnă oțețul 5șj îl prelucrează 
pentru ca , apoi, 'mdntîrid upa 
dupfă alta’.piese, " să închege 
mașini destinate•' ’Urinelor,-și 
drurriurilor de’ fier, și ogoare
lor, își .vor- înteți . • eforturile 
sporind producția acestor 
arme ale păcii. „Vonx depăși 
angajamentul de; a ?da 8 Tri
lioane lei economii peste plan 
în acest, an" se 'spune îp mo
țiunea adoptată Ja adunare. A- 
ceste milioane vor veni șa în
tărească .și mai mult puterea 
țării noastre. Vor ridica și 
mai mult bunăstarea, poporu
lui nostru. Se vor vărsa, pe a- 
ceste căi, în marele ’ tezaur al 
păcii. > ■ . . ,

Voința poporului nostru 
este unanimă. . ,

Pentru triumful păcii va 
milita-,-la O.N.U. -delegația.ță
rii noastre condusă. -de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Pentru triumful > păcii vor 
lupta , la „23 August**,.ca  și în 
întreaga țară, cei ce muncesc.

ȘTEFAN IUREȘ

Pentru îndeplinirea năzuințelor 
de pace ale popoarelor

de folclor
Căutînd noi forme de îmbo

gățire a inițiativei tinerilor 
de la Vladimiri, comitetul co
munal U.T.M. din Goicea 
Mică a găsit in cunoașterea 
și culegerea folclorului local 
un bun mijloc de educare a 
tinerilor. Nu cu mult timp în 
urmă comitetul comunal 
U.T.M. de aici a organizat la 
căminul cultural o „ștafetă 
folclorică" la care a invitat și 
tineri din organizația comu
nală U.T.M. Bîrca. ..Seara de 
folclor" — care a fost primită 
cu multă bucurie de tineri, ca 
și de vîrștnicii comunei, — 
s-a dovedit a fi o minunată 
formă de educație patriotică 
a tineretului, de atragere a a- 
cestuia pe drumul cunoașterii 
bogățiilor de idei și senti
mente, cuprinse în arta noa
stră populară. Am hotărît să 
încetățenim astfel de mani
festări în toate comunele ra
ionului. Pentru aceasta am 
luat inițiativa să ajutăm or
ganizațiile comunale U.T.M.

Mai întîi, după modelul serii 
folclorice din Goicea Mică, 
această formă a fost experi
mentată în comuna Măceșu 
de Sus. La căminul cultural 
au venit peste 200 de tineri 
și numeroși virstnici. Mem
brii comitetului comunal 
U.T.M., împreună cu învăță
torii din sat au întocmit un 
referat bine documentat și in
teresant privind folclorul vechi 
și nou din Valea Dunării.

Și tinerii află despre doine
le de haiducie, despre viața 
grea din trecut, cînd bi
ciul boieresc lovea spinările 
dezbrăcate și încovoiate de 
greutate și necazuri. Le ascul
tă și tinerii cu multă luare 
aminte. Pe scenă urcă tînăra 
colectivistă Burlacu Gheor- 
ghița, care cîntă vechea „Doină 
a Dunării**:  „Dunăre de-aiști,/ 
Cite-ndur în zi, / La chiaburi, 
ciocoi / Ai veni la noi / De 
m-ai ajuta / Și i-am îneca / 
Că ei sînt haini, / Cu inimi de 
dini / Cu inimi de fiară J Căci

vind astă țară / La nemți și 
franțuzi / Pe galbeni rotunzi 
/ Săracii săraci / Muncim 
dezbrăcat! 1 N-avem foc în 
vatră / Nici rufă curată / Nici 
pîine. pe masă / Nici via
ță în casă I Dar ciocoi, 
chiaburi / Stau ca niște furi / 
Și ne jecmănesc / Și ne pră
pădesc / Din asta trăiesc".

Din sală, cu o voce din
care străbate o puternică e-
moție, un bătrîn prinde-a po-
vesti : „Doina aceasta s-a
născut în '907 cînd a fost
omorît de jandarmi și tai-
ca... Șătrînul evocă cumplitul 
episoa trăit de întregul nos
tru popor, cînd în cîrdășie cu 
monarhia burghezo-moșieri- 
mea a secerat și schingiuit 
mii de oameni.

Cîntecul popular urcă apoi 
treaptă cu treaptă spre viața 
noastră nouă de azi prin in
termediul cîntecelor populare 
interpretate de Viorica Ghi- 
țu, Filip Ceteru, Micu Ștefan, 
Ioana Glonța și alții. Bucuria

vieții noi, belșugul obținut de 
pe ogoarele înfrățite — iară iz
vorul noilor frumuseți folclo
rice dezvăluile de interpreți. 
în cîntarea vieții noi, primul 
gind, primul sentiment de a- 
dîncă recunoștință și nețăr
murită dragoste îl închină 
rapsodul Partidului, iubit pă
rinte, călăuză pe drumul fe
ricit al socialismului. „Mai 
dădui din. colț in colț / 
Nu știui ce scrie-n cărți / 
Nu știui cum e belșugul f 
Nu pricepui beteșugul / Dar 
partidul m-a-nvățat / Un- 
de-i roda', mai bogat / Ca 
Mărin de lingă JU I Atunci 
nu mai mă codii I Și-n colec
tivă intrai / Și viața mi-o 
schimbai / Azi am și hamba
rul plin / Am și traiul drept, 
senin / Știu și carte și îmi 
plâce / Cot la cot cu alții-n

CONSTANTIN ȘOMÂNESCU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Segarcea
(Continuare în pag. 3-a)

Sute de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la 
combinatul siderurgic Hu

nedoara s-au adunat ieri după 
amiază în marca hală a atelie
rului electric pentru a-și ex
prima încă odată dorința lor 
Fierbinte de pace, atașamentul 
lor de neclintit față de politica 
externă a partidului și guvernu
lui nostru. în cuvîntul de des
chidere a acestei adunări tov. 
Soimosi Ștefan, secretarul orga
nizației de partid de la O.S.M. 
nr. 1, a arătat interesul cu care 
muncitorii combinatului urmă
resc lucrările actualei sesiuni a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, care este 
cea mai importantă din istoria 
acestei organizații,

\ orbind pe larg și amănunțit 
despre politica externa de pace 
a țării noastre, inginerul Kraft 
Natan a scos în relief faptul că 
în declarația pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fă
cut-o la sosirea la New York, 
sînt exprimate clar năzuințele 
de bună înțelegere și colaborare 
pașnică ale guvernului și po
porului nostru.

Numeroși oțelari care au luat 
cuvîntul în continuare printre 
care prim topitorul Maftei Ion, 
Pinca Ion, inginerul Grigore 
Mihai, maistrul Sirca Tiberiu și 
alții și-au exprimat adeziunea 
față de politica externă a țării 
noastre, urînd în același timp de
legației noastre, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, deplin succes în activitatea 
pe care o va depune peutru 
ea sesiunea Adunării Generale 
O.N.U, să aducă o contribuție

constructiva la ' rezolvarea pro*  
hîemei dezarmării generale și 
totale. în același timp oțelarii 
hunedoreni s-âu angajat să spri
jine politica de pace a partidu
lui și guvernului nostru prin noi 
succese în -mțiheă, ;

— Noi oțelarii. alături de toți 
oamenii muncii din țăra noastră, 
a spus maistrul Sirca ■ Tiberiu, 
vom fi tot timpul cu inima ală
tur; de delegația • noastră la 
O.N.U. Ne angajăm — a conti
nuat el —- să*  nu precupețim e- 
forturile ,«i priceperea noastră 
pentru a da patriei tot mai mult 
oțel, mai ieftin și de bună ca
litate aducînd in felul acesta o 
contribuție la întărire, păcii.

S-a dat apoi citire uuei tele
grame adresată de oțelarii hune- 
doreni delegației R. ’ P. Romine, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej :. ,,Sîntem con
vinși cq delegația țării noastre 
carc are in frunte pe cel mai 
scump și mai. iubit fiu al pa
triei noastre, pe tovarășul Gheor. 
ghe Gheorghiu-Dej își va aduce 
din plin contribuția la dezbate
rea rezolvarea celor mai im
portante probleme alt zilelor 
noastre și în primul rînd a pro*,  
blemei dezarmării generale și to. 
tale” — se spune printre altele 
în telegramă.

O «hă telegramă a fost adre
sată Adunării Generale a O.N.U. 
în <are oțelarii spun : ,,Noi. oțe
larii centrului siderurgic Hune
doara, ne exprimăm convingerea 
că Adunarea Generală a O.N.U. 
va adopta măsuri care să asi
gure realizarea năzuințelor de 
pace trainică ale popoarelor**.

LAL ROMULUS



DIN PRIMELE ZILE DE ȘCOALĂ
O bogată activitate pionierească

Adunările pentru alegeri 
in organizația de pio
nieri, «are se desfășoară 

Ia începutul fiecărui an șco
lar. constituie un eveniment 
important în viața grupelor, 
detașamentelor ți unităților 
de pionieri. De aceea, pregă
tirea ți desfășurarea adunări
lor de alegeri trebuie să În
semne cn adevărat punctul de 
plecare In organizarea In a- 
eest an școlar a unei activități 
pionierești atractive, mai bo
gată in conținut.

Comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. trebuie să asi
gure toate condițiile in vede
rea unei bune desfășurări a 
alegerilor pionierești. Un lu
cru esențial îl constituie asi
gurarea cadrelor de instruc
tori de pionieri care să indru- 
me activitatea detașamente
lor și unităților de pionieri. 
Comitetele raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie să țină 
seama ca acești instructori să 
fie aleși din rindul utemi,ii
lor celor mai buni, care au do
vedit că sint legați de copii, 
li pasionează munca pionie
rească, au Înclinații pedagogi
ce, o pregătire politico-ideo- 
loglcă, culturală și științifică 
temeinică, tineri care pot în
druma cu competență munca 
pionierească.

Pregătirea și desfășurarea 
alegerilor pionierești consti
tuie un bun prilej pentru In. 
tenaificarea întregii munci 
pionierești din școală. Trebuie 
insă chibzuit cu multă aten
ție asupra activităților care 
le organizează in această pe
rioadă pentru ca acestea să 
fie axate pe principalele o- 
bieciive ale muncii pionie
rești. Este necesar in primul 
rind să se intensifice activi
tatea polltico-eduoativă In rin
dul copiilor. De pildă, In a- 
eeasiă perioadă se pot organi
za, eu ajutorul Învățătorilor șl

Cu ce începem?

Instructorul 
superior 

la început 
de an școlar

Intrebires și-o pune,
cred, acum la început de 
an școlar, fiecare instruc

tor de pionieri. Mi-am pu<-o și 
eu. Iată, am în față planul meu 
personal de activitate. Cu ce în
cepe munca mea în noul an 
școlar ? Cu alegerea oamenilor 
cu care muncesc, adică a instruc
torilor de detașament, a activu
lui pionieresc.

tn fiecare an eu aceasta în- 
cepe munca mea. Anul trecut, 
cu ajutorul comitetului oră
șenesc U.T.M., au fost recrutați 
majoritatea instructorilor de de
tașamente din or
ganizația d« bază 
U.T.M. . Școlii 
medii nr. 1, care 
îndrumă activitatea 
unității d« pionieri. 
Am discutat eu oo- 
mitetwL U.T.M. •• 
supra utemiștilor
care ar putea îndeplini sar
cina de instructori de de
tașamente. Propunerile făcute 
de comitetul U.T.M. au fost 
discutate în adunările generale 
U.T.M. care i-au confirmat în 
munca de instructori. Aceasta • 
făcut ca tinerii aleși să-și pri
vească de la început munca cu 
seriozitate. Am căutat apoi să-mi 
cunosc bine oamenii cu care lu
crez, să cunosc ce pregătire au, 
ce preocupări #u, să* *i  îndrum, 
în prima consfătuire ținută cu 
si _ «ceasta înainte de a începe 
munca propriu-zisă — le-am 
vorbit despre frumusețea muncii 
pionierești. Voiam să-i ajut să 
devină instructori-pedagogi, să 
înțeleagă că trebuie să aibă o te
meinică pregătire politico-ideolo- 
gică, cunoștințe multilaterale.

te specialitățile. Și e firesc să 
fie așa Cine poate sprijini 
mai bine organizarea unei a- 
dunări cu temă decit profeso
rii ? De pildă, adunarea inti
tulată „O călătorie imaginară 
în Deltă", organizată la Școa
la nr, 5 a stîmit în rîndul pio
nierilor și școlarilor un interes 
deosebit. Au avut prilejul să 
cunoască o mulțime de lu
cruri noi. interesante despre 
Deltă. Succesul adunării a fost 
asigurat mai aies de faptul 
că acțiunea a fost organizată 
la un nivel științific ridicat, 
sub îndrumarea competentă a 
profesorului de geografie, care 
era membru al sfatului.

*

Munca sfaturilor unităților 
pionierești din școlile Sibiului, 
concretizată în mai toate acti
vitățile organizate cu pionierii, 
este foarte vastă. Am dat 
doar cîteva exemple, pentru a 
ilustra ce poate realiza un sfat 
pionieresc cînd participă actiy 
la viața pionierească. Este o 
experiență bună, fără îndoială. 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Sibiu, pe baza acestei expe
riențe, poate realiza anul aces
ta o îndrumare mult mai bună 
a sfaturilor unităților de pio
nieri din oraș. Dar este ne
voie pentru aceasta de cîteva 
lămuriri. în primul rind să 
nu se mulțumească câ in cî
teva școli sfaturile merg bine. 
Sint doar și sfaturi pionierești, 
și încă numeroase, care nu 
desfășoară nici un fel de acti
vitate. Acestea au scăpat din 
atenția comitetului orășenesc 
U.T.M. Schimbul de experien
ță între sfaturi, care a fost 

trare și insectare, executarea și 
recunoașterea semnalizării cu 
fanioane, întocmirea schiței dru-. 
mulu; parcurs, construirea unui 
adăpost pentru noapte etc. Pe 
linia organizării tocmai a unor 
astfel de excursii bogate mer
gem și noi. în timpul excursii
lor vom iniția jocuri interesante 
in care să se includă toate ce
rințele de care am amintit. Pen
tru a se ști, de pildă, dacă pio
nierii cunosc semnalizarea cu 
fanioane, nu se va face o veri
ficare, un examen, ci se va con
stata aceasta cu ocazia unul 
joc. ș.o.m.d.

Acestea nu sînt decit conclu
ziile despre felul cum tre
buie muncit cu pionierii, con
cluzii la care em ajuns in urma 
analizei pe care am fă
cut-o activității pionierești din 
unitatea noastră, pe anul șco
lar trecut. Intr-un cuvînt, e vor
ba de mai multa fantezie pe 
care atît eu cit și instructorii de 
detașament va trebui s-o depu
nem pentru ca activitatea pio
nierească să fie intr-adevăr bo
gată. atractivă, să-l ajute in fe
lul acesta pe copii sa cucereas
că distincțiile.

MARIA NUTA 
instructoare superioară 
de pionieri la Școala 
de 7 ani din comuna 

Aricești, regiunea PloefH

Tot în acea consfătuire i-am 
inițiat și asupra principalelor 
activități care se vor desfășura 
în cursul anului. Această inițiere 
a continuat în cadrul ,,zilei in
structorului" pe care, am orga
nizat-o începînd de anul trecut. 
De la începutul anului școlar, 
instructorii de detașamente au 
participat foarte regulat la „Ziua 
instructorului" discutînd aici 
despre felul în care reali
zează diferitele activități pionie
rești Era un minunat prilej de 
schimb de experiență. Iată cî- 
teva din temele pe care le-am 
discutat în cadrul acestor zile : 
„Cum am muncit cu colectivul 
de conducere al detașamentu»ui 
pentru mobilizarea pionierilor la 
învățătură". „Cum să organi
zăm cît mai plăcut timpul liber 
al pionierilor**,  „Cum să pregă
tim școlarii pentru a deveni pio
nieri".

Și anul acesta în planul meu 
•ate prevăzută sarcina de a-mi 
pregăti instructori de detașamen
te. Din experiența anilor trecuți, 
am ajuna la convingerea că este 
bine ca inatruetorii de detașa
mente să nu fie schimbați 
în fiecare an, ci să aibă 
continuitatea muncii în ace
lași detașament de pionieri, 
cu aceeași copii. Eu am stat de 
vorbă eu instructori de detașa
mente. Mă bucur eă aceștia și-au 
exprimat dorința să-și continuie 
activitatea.

Ne-am întâlnit cu toții la în
ceput de an. Primul lucru pe ca
re ne-am gîndit să-l facem a fost 
să studiem Raportul ținut la 
Congresul al III-lea al U.T.M. și 
Rezoluția adoptată La Congres, 
mai ales acele părți eare se re
feră la activitatea pionierească. 
Am socotit că este foarte necesar 
să facem acest lucru pentru ca 
obiectivele pe care ni le propu
nem să le realizăm in activitatea 
cu pionierii să fie legate de sar

profesorilor, adunări pe cla
se in care, in mod sugestiv, să 
li se explice copiilor politica 
partidului nostru, realizările 
obținute de poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Anul școlar care a Început 
s-a deschis in condiții mai bu
ne ca orieind. S au deschis 
zeci de școli noi, altele au fost 
înzestrate cu mobilier nou, cu 
laboratoare și ateliere noi. Mi
lioane de lei au fost investiți 
pentru materialul didactic. 
Peste Z.100.000 de copii au 
primit manuale școlare gratui

ÎN ACTIVUL PIONIERESC- 
CEI MAI BUNI!

te. Bucuria acestor minunate 
daruri au trăit o toți școlarii 
și pionierii. Dar ei trebuie să 
știe de unde vin toate aces
tea, să li se arate că părinții 
lor, muncitorii, fiecare om al 
muncii, sub conducerea ințe. 
leaptă a partidului, prin mun
ca lor, contribuie ca preve
derile cuprinse In hotăririle 
Congresului ai III-lea al 
P.M.R, in legătură cu invăță- 
mintul să prindă viață. Aceas
ta va Însemna un minunat 
indemn pentru copii de a în
văța mai bine, de a fi disci
plinați, de a păstra cu grijă 
tot ce le-a fost dat in dar de 
către partid.

Cite adunări pionierești In
teresante nu se pot organiza 
pe această temă 1

în această perioadă, copiii 
trebuie ajutați să cunoască 
mal bine regulile muncii pis. 
niereștl : să st organizezs ci

cinile ce reies din aceste docu
mente.

La începutul activității mele, 
chiar și anul trecut am crezut că 
eu, împreună cu instructorii de 
detașai ente trebuie să ne ocu
păm de toate treburile : de pre
gătirea și desfășurarea alegerilor 
pionierești, de întocmirea și ți” 
nerea la ii a jurnalului de de
tașament sau de unitate, de or
ganizarea unui careu pionieresc, 
si facem programul d« activitate 
etc Mi-am dat *e>ma  in*â  câ 
este un stil greșit de muncă, 

eare înăbușe iniția
tiva creatoare a 
pionierilor, munca 
activului pionieresc. 
Planul meu con
semnă și în legătu
ra cu acestea urmă
torul lucra : pre
gătirea activului 

pionierele pentru a începe 
organizarea activităților ia vede
rea desfășurării alegerilor.

Zilele trecute am participat *i  
la primul consiliu pedagogie din 
anul acesta, unde s-a discutat și 
despre obiectivele principale pe 
care le urmărim in munca cu 
pionierii de la începutul anului.

Cred că primul lucra cu care 
trebuie să înceapă activitatea 
instructorilor de detașamente și 
a activului pionierear este în
drumarea muncii grupelor pio
nierești încă de la începutul «- 
nului instructorul superior tre
buie să țină legătura și cu 
grupele, pentru câ de acolo poate 
cunoaște mai bine viața pionie
rilor, pulsul activității lor, ce
rințele lor.

Toate acestea fac parte din 
problemele de început ale mun
cii eu pionierii. Desigur, nu am 
epuizat nici pe departe sfera 
problemelor care, in fiecare an. 
au intrat în viața mea de in
structor. Sînt cîteva din ele ; 
cred că acestea constituie cheia 
pentru perspectiva muncii pio
nierești din întreg anul școlar.

REVIȚA PATRAȘCU 
instructoare superioară in 
unitatea de pionieri nr. 

21—Galați

Nu ne-am gîndit niciodată să 
facem un plan separat de acti
vitate pentru cucerirea distinc
țiilor pionierești. Aceosta or fi 
însemnat să rupem oetivitetea 
pentru cucerirea distincțiilor de 
activitatea pionierească. Or, ex
periența a demonstrat că o ac
tivitate pionierească bogată, 
multilaterală, cu un conținut 
educativ profund, constituie 
cel mal fertil teren pentru 
apariția a cit moi multor 
purtători ai distincțiilor. Toc
mai în acest sens vreau să 
arăt cîteva din acțiunile între
prinse de noi. Astfel am orga» 
nlzat adunări cu teme ca : „Mă. 
rețele construcții ale socialismul 
lui în țara noastră", „Ce a dat 
copiilor partidul", „Realizările 
din regiunea noastră", „O că
lătorie imaginară prin țară" și 
altele oare, fiind bine organizate, 
pe lingă faptul că eu antrenat 
pe copii, i-au ajutat să treacă 
unele norme cerute in vederea 
cuceririi distincțiilor. Pentru 
pregătirea adunării cu tema 
„Realizările din regiunea noa
stră" s-au pregătit toți pio
nierii din detașament. Unii din
tre ei eu confecționat o hartă a 
regiunii Ploeștl pe care au fixat 
centrele principale industriale, 
alții s-au documentat amănun
țit chiar in legătură cu aceste 
contre. 

tirea in colectiv a Regulamen
tului organizației de pionieri 
a chemării și angajamentului 
solemn al pionierilor. încă de 
pe acum instructorul de pio
nieri să organizeze astfel acti
vitatea pionierească din deta
șamentul și unitatea de pio
nieri ca aceștia să participe la 
acțiuni care sint prevăzute 
pentru cucerirea distincțiilor 
pionierești.

Pentru alcătuirea unor pro
grame de activitate cit mai 
interesante, trebuie să De larg 
folosită inițiativa pionierilor.

Trebuie alcătuit un pian 
al desfășurării adunărilor, care 
să fie făcut cunoscut pionieri

lor din timp. Instructorii ° de 
pionieri trebuie să discute cu 
pionierii despre calitățile pe 
care trebuie să le îndeplinea
scă acei care vor fi aleși pre
ședinți de grupe, detașament 
sau unitate.

Adunarea de alegeri trebuie 
să constituie un moment im
portant in viața pionierilor. 
Cu acest prilej ei trebuia să 
facă un scurt bilanț al activi
tății desfășurate, să-și spună 
părerea asupra lucrurilor bu
ne pa care le-au făcut, asupra 
lipsurilor și asupra metodelor 
de muncă pe care să le folo
sească in viitor activul pionie
resc. Pionierii să fie stimulați 
să discute asupra programului 
de activități care vs fi expus 
In adunare, să vină cu noi 
propuneri, să-l imbogățească.

Copiii așteaptă emoționali 
alegerea acelor pionieri care

Nu este chiar atit de ușor să-i înveți pe „cei mici" să facă 
primele litere I

Foto : A. VIERU

Unele odunâri cu temă au 
fost ținute chiar in timpul vi
zitelor sau excursiilor. Astfel in 
vacanțo de primăvară citeva 
detașamente au vizitat muzeul 
istoric din Ploești și cu ținut 
ocolo adunarea cu tema „Să 
cunoaștem trecutul de luptă al 
partidului". De asemenea pen
tru învățarea de cintece și poe
zii despre patrie, partid și pio
nierești, precum și pentru a cu

Așa se cuceresc 
distincțiile

noaște de ce serbează oamenii 
muncii din țara noastră zilele 
de 1 Mai, 23 August, 7 Noiem
brie, 30 Decembrie - condiții 
importante pentru cucerirea dis
tincțiilor - s-au organizat adu
nări urmate de focuri de 
tabără împletite cu programe 
artistice, precum și serbări du
minicale, așa numitele „dumi
nici vesele", Și aștfel, pe nesim
țite, pionierii și-au însușit o 
mulțime de cîntece și poezii șl 
au învățat să povestească epi
soade din lupta poporului no
stru sub conducerea partidului. 

vor conduce munca grupei, de
tașamentului și unității de 
pionieri. Ei trebuie îndrumați 
să aleagă in activul pionieresc 
pe cei mai buni dintre el, care 
invață cel mai bine, sint har
nici, modești, plini de iniția
tivă, care sint prețuiți de co
legii lor.

Adunarea de alegeri trebuie 
să fie și un eveniment sărbă
toresc. E bine, deci, ca in pe
rioada de pregătire a alegeri
lor pionierii să pregătească și 
un scurt program artistic cu 
care să se încheie adunarea de 
alegeri.

După alegeri, instructorul 
superior și instructorii dc de
tașament au o sarcină deose
bită : să organizeze munca 
pentru ca activitatea care s-a 
desfășurat în intimpinarea a- 
legerilor să se intensiiice, iar 
activitățile stabilite să prin
dă viață. Pentru aceasta 
este necesar ca activul 
pionieresc să fie pregătit te
meinic. Imediat după alegerea 
activelor să aibă Ioc instruirea 
ior. Trebuie elaborat un pro
gram de instruire care să cu
prindă expuneri și activități 
practice, demonstrative. Acti
vul pionieresc să fie invitat 
cum să muncească, care le sint 
îndatoririle, să cunoască sarci
nile care stau in tata organi
zației de pionieri. sarcinile 
reieșite la Congresul al III-lea 
al U.T.M.

Este foarte importantă acea
stă muncă de îndrumare și in
struire a activelor pionierești, 
pentru ca acestea să fie capa
bile să indrumc activitatea 
pionierilor din grupe, detașa
mente sau unități de pionieri, 
in vederea obținerii unor re
zultate tot mai bune la învă
țătură și In întreaga activitate 
pionierească.

In noul an școlar, experiența 
ciștigată in anul trecut ne va fi 
de un real folos. Unele aspec
te mei slabe oie muncii cu pio
nieri, vor fi de data aceasta 
îndreptate. Să luăm, de pildă, 
popularizarea normelor pentru 
cucerirea d.istinații lor și impor
tanța lor. Pionierilor trebuie să 
li se insufle dorințe de a cuceri 
distincțiile și mindria de a 
le purta. In acest sens m-am

gindit că in afară de gazeta de 
perete „Ce vreau să știu" cu 
rubrici de întrebări și răspun
suri legate de distincții și în 
afară de discuțiile pe această 
ternă, e necesar să mai între
prindem și altceva. Ar fi inte
resant să se facă, de pildă, un 
jurnal ilustrat cu desene care 
să informeze „la zi“ și sugestiv 
despre diversele acțiuni pionie
rești scoțîndu-se în evidență 
faptul că atunci cînd sînt bine 
organizate acestea contribuie la 
eucerirea distincțiilor. Cu alte 
cuvinte să le arătăm eopiilor nu 
numai oare sint normele ce tre

Sfatul unității
Sfaturile unităților de pio

nieri au împlinit doi 
ani de activitate. în a- 

cest timp străbătut munca sfa
turilor pionierești a căpătat un 
contur mai precis, unele din 
ele au acumulat și o experien
ță interesantă. Congresul al 
III-lea al U.T.M. a subliniat 
necesitatea ca sfaturile unită
ților de pionieri să-și intensi
fice activitatea, să devină tot 
mai mult un factor important 
în bunul mers al muncii pio
nierești.

In orașul Sibiu există nu
meroase sfaturi pionierești.

Dar nu toate sfaturile aveau 
activitate. Ele cuprindeau oa
meni din diferite domenii de 
activitate, oameni pregătiți, 
care, însă, n-aveau practic tim
pul necesar pentru a desfășura 
și o activitate în cadrul sfa- 

1 turilor unităților de pionieri.
Deficiența a fost semnalată 

• la timp. Comitatul orășenesc 
! U.T.M. in colaborare cu sec- 
i ția de învățămînt a sfatului 
I popular orășenesc, 
1 a arătat directori

lor și instructori- 
I lor de pionieri eă 
I bunui mers al ac- 
I uvității sfatului 

depinde de felul în 
care este alcătuit 
acesta- La anu
mite școli (geo-
Iile nr. 1. 4. 15) aceste sfa-

I turi au foot după aceea alt
fel alcătuite : au fost aleși 
ce mai pricepuți profesori 

. și învățători, părinți care 
au colaborat îndeaproape cu 
școala, care lucrau în diferite 
sectoare de activitate și care 

I aveau mai mult timp pentru 
activitatea în cadrul sfaturilor 

| unităților de pionieri. Activi- 
; tatea lor s-a făcut simțită i- 

mediat in viața unității de 
pionieri.

Sfatul a fost antrenat în 
primul rind la ridicarea con- 

• unuă a nivelului de invăță- 
Itură in școală- La Școala nr.

1. de pildă, sfatul a propus să 
se organizeze concursuri 
„Drumeții veseli- la fizică, ma- 
tematică, chim.e etc., pentru 
repetarea unor capitole mai 
importante din aceste materii, 
în acest fel s-a realizat, in
tr-un mod atractiv, ca pionie
rii și școlarii sâ repete mate
ria, să studieze temeinic.

La Școala elementară nr. 15 
membrii sfatului au vizitat 
acasă copiii care dovedeau 
lipsuri in pregătirea lor șco
lară. au stat de vorbă cu pă
rinții acestora, le-au vorbit 
despre felul turn trebuie să 
își ajute ei copiii să-și înde
plinească îndatoririle de șco
lar.

Munca acestor sfaturi ale 
unităților de pionieri are un 
rol deosebit de important în 
organizarea activității educa
tive desfășurată de organiza
ția de pionieri.

De pildă, cu ajutorul mem
brilor sfaturilor unităților de 
pionieri, la școlile nr. 1, 5, 8. 
și 15, vizitele organizate în 
întreprinderi au căpătat un

buie Vacate, ci și cum să trea
că oceste norme (prin organi
zarea unei activități bogate, in
teresante, pline de romantism 
pionieresc I) și în felul acesta 
să stimulăm inițiativa pionieri
lor, să-i obișnuim sâ vină cu crt 
mei multe propuneri privind pla
nul de activitate el detașamen
tului.

Fără îndoială insă eă partea

cec mal grec c constituie rea
lizarea formelor celor mai c- 
trcctive de eetivitate și, în ace
lași timp, mai pline de roade. 
Să luăm, de pildă, tradiționala 
excursie pionierească. E ușor 
să-ți iei detașamentul să mergi 
cu el la ppdure și după citevo 
ore de alergat să te întorci cu 
el înapoi, dar în felul acesta 
nu s-a realizat mare lucru. In 
„Carnetul pionierului", la nor
mele respective, se cere mai 
mult : orientarea după busolă 
și semne naturale, aprinderea 
focului de tabără, strîngerea 
materialelor pentru ierbare, pie- 

caracter deosebit. Membrii 
sfaturilor nu numai că au 
mijlocit aceste vizite, dar au 
ajutat și la organizarea lor. 
Pentru aceste vizite copiii e- 
rau îndrumați să pregătească 
scurte programe artistice, pe 
.care le-au prezentat în fată 
muncitorilor. în acest tel, 
mulți dintre pionieri au tre
cut unele probe pentru obți
nerea distincțiilor pionierești.

Cu prilejul . acestor vizite 
muncitorii vorbeau copiilor 
despre anumite meserii, des
pre fabrică, despre prezentul 
și trecutul ei, despre viața 
nouă, fericită pe care o trăiesc 
muncitorii noștri astăzi, Pio
nierii și școlarii au fost duși 
să viziteze pe părinții lor 
la locul de muncă, Aceasta a 
făcut să crească și mai mult 
mindria copiilor pentru mun
ca părinților.

Prin activitatea sfaturilor 
unităților de pionieri, a cres
cut și participarea profesorilor 
la activitatea pionierească. 
Sfaturile pionierești cuprind 
foarte multi profesori din toa

Din experiența sfaturilor 
unităților de pionieri 

din școlile orașului Sibiu

programat și nu s-a realizat în 
cursul anului trecut, trebuie 
organizat acum, la început de 
an școlar pentru ca experien
ța bună să fie extinsă în toate 
sfaturile pionierești.

Activitatea propriu-zisă a
sfaturilor pionierești manifestă 
unele deficiențe. Instructoarea 
de pionieri de la Școala nr. 1, 
de pildă, încurca adesea, cînd 
vorbea despre activitatea sfa
tului pionieresc, comitetul de 
părinți cu sfatul. Și nu întâm
plător. Deși la această școală 
sfatul unității a obținut unele 
rezultate bune, adeseori el a 
îndeplinit unele sarcini ale co
mitetului de părinți în dauna 
bunului mers al activită
ții sfatului. Ajutorul sfatu
lui s-a manifestat de multe 
ori prin îndeplinirea unor sar
cini administrative sau acorda
rea unuj sprijin material... A- 
ceasta este o greșală. Sfatul u- 
nității de pionieri trebuie să 
participe la inițierea unor ac
tivități interesante și pline de 
conținut, și la organizarea a- 
cestor activități. Or, aici sînt 

multe de făcut.
Din discuțiile pur
tate cu instructorul 
de pionieri a reie
șit că sfatul pio
nieresc se limitea
ză la îndeplinirea 
unor sarcini ce i se 

trasează dintr-un plan întoc
mit de cîțiva membri ai sfatu
lui. Nu este suficient folosită 
priceperea și inițiativa tuturor 
membrilor sfatului în concepe
rea unei activități pionierești, 
cît mai variate. Fe de altă 
parte, inițiativa membrilor 
sfaturilor este limitată și de 
faptul că aceștia nu sînt aju
tați să cunoască în profunzi
me specificul muncii pionie
rești pentru ca participarea lor 
la activitatea pionierească să 
fie mai eficace. De aici reiese 
o altă cerință : membrii sfa
turilor pionierești să fie aju
tați de către instructorii de 
pionieri de către cadrele di
dactice să cunoască foarte 
bine toate problemele activită
ții pionierești.

Atenția comitetului orășe
nesc U.T.M. trebuie îndrepta
tă, în acest an școlar, spre 
consolidarea succeselor obți
nute de sfaturile unităților de 
pionieri, astfel incit acestea să 
aibă un rol tot mai puternic 
în îmbunătățirea muncii pio
nierești, care să devină mai 
interesantă, mai atractivă, ma| 
bogată, mai plină de conținut.

LUCREȚIA LUSTIG
------ ----- e------

De-abia o săptămînă a început școala... Micile gospodine însă 
* pionierele Elena Nărămzoiu și Elena Semînzoiu - se ingri. 
jesc de pe acym pentru ca în clasa lor să fie curat, așa cum 

a fost in prima zi de școală.
Foto : S. NICULESCU

Sfatul instructoarei superioa
re de pionieri este întot
deauna binevenit In foto
grafie: activul unității de 
pionieri de la Școala ele
mentară nr. 3 din Pitești 
ascultă atent indicațiile tov. 
Margareta Ștefănescu, in
structoare superioară de 
pionieri, în vederea pregă

tirii alegerilor.
Foto : N. STELORIAN

Grija 
pentru manualeles 

școlare
Emoția și bucuria primei zile 

de școală s-rau contopit cu dorin, 
ța fierbinte a fiecărui pionier 
și școlar de a răsplăti, învățind 
ctf mai bine, fiind disciplinat, 
ordonat, grija părintească pe 
care le-o poartă partidul. Și nu 
numai atit. Activul unității de 
pionieri din Școala medie nr, 14 
din Cluj, de pildă, (instructor 
superior tovarășa profesoară 
Georgeia MedeanuJ a luat ini
țiativa. in semn de recunoștință 
și mulțumire față de noua grijă 
părintească a partidului, de q 
organiza păstrarea și îngrijirea 
manualelor școlare primite in dar 
la începutul anului școlar, pentru, 
ca acestea să poată fi folosite și 
de către școlarii din anii viitori. 
Pionierii și școlarii acestei școli 
qu primit cu însuflețire această 
inițiativă. In cadrul adunărilor 
de detașamente, ei au hotărît ca 
in fiecare clasă să ia ființă bri
găzi care să controleze filnic fe
lul in care elevii îngrijesc ma
nualele, dacă acestea sint înveli
te, păstrate curat. De asemenea, 
lunar, pentru stimularea celor 
mai ordonați elevi, se vor orga
niza la nivelul claselor și a șco
lii, expoziții cu cele mai ingri. 
jite manuale, La gazetele de pe
rete vor fi expuse fotografii și 
articole dedicate posesorilor a- 
cestor manuale, Var fi populari
zați de asemenea nu numai frun
tașii, nu numai elevii ordonați, 
care au grijă de manuale, ci și 
acei pionieri și școlari care vor 
dovedi că sint dezardonoți. Aces
tora le vor fi „dedicate'6 articole 
satirice, caricaturi, epigrame 
etc.

Un factor important în înde
plinirea angajamentului pionieri
lor și școlarilor Școlii medii nr, 
14 din Cluj de a.și păstra căr
țile cit mai curate, cit mai în
grijite, îl va avea și întrecerea 
care a și pornit atît între elevii 
fiecărei clase cît și intre clase. 
Pionierii clasei a VII-a C s-au ' 
mai angajat să ajute pe elevii 
din cl'ușa l-a C. să-fi păstreze 
cărțile de școață.

Acum, in primele zile de 
școală, manualele pionierilor și 
școlarilor Școlii medii nr. 14 din 
Cluj, șint învelite în hîrtie al
bastră, curate, îngrijite. Așa vor 
fi și Za sfîrșitul anului școlar.,.

FLORIAN BORZ



Pricepere și pasiune

. _ și-a făcut
de-a dreptul peste

luminează 
ieri

de 
de

to

Din orașul Dr. Petru Groza, 
la comuna Gîrda ajungi 
cu un camion, de obicei 

încărcat pină la refuz. Te 
poartă pînă la izvoarele A- 
rieșuluî și de acolo la vale 
pînă în comună, cu cătunele 
sale aruncate la cîțiva kilo
metri distanță unul de altul, 
în toate cele patru zări. Ca
sele, ea în majoritatea așeză
rilor moțești, sînt răzlețite, 
rar găsind cîteva adunate la 
un loc. Și cu toate acestea 
aproape seară de seară, lar
ma celor tințri, adunați la 
căminele culturale, se face 
auzită pînă hăt, departe, E- 
nergia electrică 
drum 
munți, iar becul 
casa afumată pînă mai : 
de opaiț.

Sînt 6 cătune și centrul 
comună. Sint 7 organizații 
bază U.T.M. cu 
peste 340 de ute- 
miști.

O organizație 
puternică cu toate 
că se află la 50 
km. In inima 
munților, în care 
— am fost in
format de la raion — 
tul se face cu cap șl jude
cată. Aparent, lucruri deose
bite, extraordinare nu întil- 
nești în activitatea acestei 
organizații U.T.M. Comite
tul are un plan de muncă 
pe care se străduiește să-1 
respecte, ține ședințe, iar 
membrii săi sînt reparti
zați să răspundă de cite 
o organizație de bază. Așa 
stau lucrurile in majoritatea 
comitetelor comunale U.T.M. 
Ceea ce este interesant aici 
este însă priceperea cu care 
fiecare membru al comitetu
lui comunal U.T.M. știe să 
muncească cu organizația de 
care răspunde, să ajute biroul 
în rezolvarea problemelor 
cele mai importante care se 
pun în fața organizației U.T.M. 
respective.

Eugen Purcel răspunde din 
partea comitetului U.T.M. de 
organizația de la Huzurești. 
Biroul U.T.M. este format din 
trei membri, toți flăcăi de is
pravă cărora nu-i nevoie să 
li se spună de două ori un 
lueru. Dar nu întotdeauna a 
fost așa... Cu timp în urmă, 
pentru a face și mai lesni
cioasă comunicația dintre co
mună și cătun aflat la aproa
pe 15 km. depărtare, sfatul 
popular a hotărît să amena
jeze un drum. Piatră : munți 
întregi ; lemn pentru podețe : 
păduri nesfirșite. Trebuiau 
însă miini harnice care să le 
adune toate și să întindă fi- ' 
rul drumului Organizația 
U.T.M. s-a angajat să mobi
lizeze tineretul la această ae- 
țiune. Eugen a stabilit cu bi
roul U.T.M. ce și cum trebuie 
făcut și s-a întors liniștit la 
centrul de eomună. După cî
teva zile nici măear o singură 
pietricică nu se eărase pe 
drum. După săpuneala primi
tă de la secretara comitetu
lui U.T.M-, Eugen s-a dus din 
nou val-vîrtej pînă în

— N-am stabilit noi 
cum ?

T- Eee...
N-ați șptis voi 

face ?
— D-apoi...

cătun.
ce și

că se

Miine, 23 septembrie 
oreta 20.3(1 la cinematogra
ful Patria va avea loc des
chiderea festivă a celui de 
al II-iea Festival Interna
țional al filmului de păpuși 
și marionete. în cadrul 
spectacolului dc gală se va 
prezenta un program de 
filme in cinemascop :

— Cîntecul tractoarelor 
O producție a studioului 
„București".

— Visul unei nopți de 
vară după comedia lui W. 
Shakespeare și

— Faust producții aJe 
studioului de filme de pă
puși din Gottwald ow — 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Vizionarea filmelor în
scrise jn concursul Festiva
lului se va desfășura zil
nic la Cinematograful Va- 
șiie Alexandri, orele 9.30 
a-m.

Publicul spectator va pu
tea viziona aceleași filme 
zilnic Ia cinematograful 
M. Gorki.

Vreți sâ petrecețl concediul de odihnă 
într-o stațiune de munte cu familia I

I.R.O.S O.T. „SINAIA" vi oferi, condițiuni minunate de 
odihn$ printr-un confort deosebit și masă de bună calitate 
in stațiunile : Sinaia, Bușteni, și Poiana Țapului.

Pe asemenea, beneficiarii de bilete de trimitere la odihnă 
prin C.C-S. pot veni la odihnă insotiți de orice membru de 
familie, pentru caro se asigură dormit țl masă la prețuri 
convenabile, variind intre 17—30 lei pe ii de persoană în 
raport eu salariul.

Vă puteti prezenta direct ia stațiunea preferată, avind 
asigurate locurile necesare.

nu s-a

că nu-i

— Atunci de ce 
făcut ?

— Se face, no, 
grabă...

Simțea bietul băiat 
sufocă. „Auzi că nu-i grabă. 
Iți rupi picioarele mergînd de 
aici pînă în comună și „nu-i 
țp-gbă".

— Ba este și încă mare.
— O fi dacă spui...
Eugen se stăpint și o luă 

metodic să le explice de ce 
trebuie făeut repede drumul, 
cit de important este pentru 
comună etc...

— Și acum, îl șpușe el 
cretarului, ținem adunare 
vorbim imediat cu tinerii.

Era în amurg. O liniște 
odihnitoare pregătea munții 
pentru noapte. Ici, colo, la 
depărtări mari una de alta, 
se vedeau casele oamenilor.

că se

se-
și

Din activitatea unui comitat

comunal U. T. M.

așa cum nu au mai 
oamenii prin aceste 
niciodată. De aiei 
tras concluzia că

Eu- 
îa- 
nu- 

_ .......  eșțe
explici cu atenție 
importanța înde-

Și totuși, peste citva timp, 
băieții și fetele ișl făcură a- 
pariția la cămin.

— Care-i nevoia T
— D-apoi, musai să facem 

drumul, și-ncă repede...
Și Petrușe Traian, secreta

rul organizației U.T.M. din ce 
in ce mai înflăcărat le expli
ca tinerilor cît de important 
este să facă drumul. A adus 
argumente la care Eugen nu 
se gîndise, argumente izvorîte 
din nevoile oamenilor din că
tun : de unde se pot lua mai 
ușor piatra și lemnul, cine să 
meargă la piatră, cine după 
lemn, cine să se apuce de po
dețe... Băieții și fetele îl as
cultau atenți.

Acum drumul la Huzurești 
nu-i cu asfalt ca în București 
dar e 
avut 
locuri 
gen a _. ,...... ......
tr-adevăr nu-i șufieient 
mai să trasezi sarcini ei 
nevoie să și 
și răbdare 
plinirii lor.

în timpul 
culturală in 
nu se poate 
Elisabeta. secretara comitetu
lui U.T.M.. simțea cum se ră
sucește ceva în ea de eiudă. 
„Să fim noi mai prejos decit 
alții” ? Au discutat în comi
tetul U.T.M. ce și cum să facă, 
s au luat hotărîri dar nu s-a 
făcut nimic. S-a înfuriat Eli
sabeta, a mai ridicat puțin și 
glasul și n-a obținut- decit ace
lași răspuns :

— P-apoi,
Și nu s-a făcut. Știa și ea 

că nu-i atît de simplu să-l 
determini pe moț să uree pe 
scenă. Dar îi cunoștea pe oa
menii în 
născut și

acela activitatea 
comună era, cum 
mai slabă. Pașca

no, om face.

mijlocul cărora s-a 
a crescut, oameni

La G.A.S. Alexandria, regiunea București, a început insâmin țorea

Ștafeta culegătorilor
culturilor de tocmnă.

Și 
la 
și

ea

Ta-

Știu

pină

pe 
pe

talenăați, oameni cu duh și 
sete de cultură. Trebuiau însă 
urniți. Greul doar era făcut: 
moții știau carte, moții prin
seseră gustul lecturii. Și Eli
sabeta a început cu fetele 
din organizația U.T.M. de 
la centru. A bătut cu pi
ciorul drumul de 1» o casă la 
alta, s-a sfătuit cu fetele 
într-o seară le-a adunat 
căminul cultural și pe ele 
pe mamele lor.

— No nană, s-a adresat 
unei femei, se pling feciorii 
că fetele nu știu juca _ 
rina.

— D-apoi, nu cred, 
juca, bată-le.

— Să vedem nană. Eu 
n-oi vedea nu cred.

Și șe puseră bătrînele 
ingînat Țarina și fetele 
jucat.

— Dar alte jocuri populare 
știu ? nu se lăsă 
secretara.

— D-apoi altele 
nu le-om învățat, 
că nici noi nu 
știm.

— Dacă noi
1 vrem să le învă

țăm, le dați voie ?
— D-apoi, invățați-le...
Și din seara aceea s-au a- 

pucat fetele de învățat dan
suri populare dar „fără să 
afle feciorii". Intr-o seară 
însă, cînd jocul era in toi 
se treziră fetele cu căminul 
plin de feciori. Au privit ru
șinate și s-au strîns ca puii 
în jurul secretarei.

— Haideți fetelor să le ară
tăm feciorilor ce putem. Și 
secretara a îneeput prima să 
joace și lingă ea a venit încă 
una, apoi alta 
veau băieții eu 
rau jocuri pe 
știau-

— Și-acum 
ciori, îi întrebă Elisabeta. Să 
ne căutăm prin alte comune 
băieți care știu juca ?

— D-apei. 
cunoscut ca 
dansator al 
propiindu-se 
continuă :

și alta... Pri- 
ochii mari. E- 
care ei nu le

ce facem fe-

spuse un fecior 
cel mai bun 

Țarinei, Și a- 
de secretară 

Lisaveto, fă bine 
și-i Învață și pe feciori.

Așa s-au făeut primii pași. 
Dintre acești tineri s-au re
crutat recitatorii, membrii 
brigăzii artistice de agitație, 
lingă ei au fost mobilizați în
vățătorii care au scris textul 
brigăzii : „Ce este nou în sat 
la noi" și astfel a luat naștere 
primul spectacol dat de ar
tiștii amatori din Gîrda.

Poporenii au coborit de cu 
vreme din cele 
au umplut pipă la 
Căminului cultural, 
și s-au minunat, 
unde glasul ridicat .......... , .
rei, pumnul trîntit cu necaz în 
masă nu a făcut nimic, s-a 
dovedit biruitoare puterea e- 
gemplului. Ce-i drept, au mai 
contribuit și părinții eare 
vrut ea pruncii lor „să nu 
afle mai prejos ca cei de 
centru".

șase cătune, 
refuz sala 
au privit 
$i acolo 

al șecreta-

au
se

PETRE ISPAS

largă, poezia și cîntecul popu
lar.

Bîrza este o comună așezată 
pe malul Jiului. Aici cinte- 
cele sînt legate de acest riu. 
Colectivista Ecațerina Bujacu 
care a prezentat referatul, 
le-a cules cu grijă ; a vorbit 
despre cîntece. A vorbit și 
despre cusăturile naționale lo
cale, despre faptul că pe cu
săturile covoarelor apar astăzi 
oameni care se țin de mînă. 
„Sint colectiviști, oamenii 
înfrățiți ai ogoarelor“ — ex
plică ea. Cine a țesut prima 
oară la război un asemenea 
covor în lunile de iarnă ? Iar 
nu se poate ști. Sînt peste 10 
ani de eîpd au apărut aseme
nea covoare^ asemenea mo
dele. Dar autorul — o femeie, 
a rămas anonim. Elemente 
noi. versuri noi, cîntece noi ? 
Destule I Ele au apărut și în 
comunele Drănic, Giurgița. 
Ljpovu, Panaghia, Horezu- 
Poenari unde au ieșit la 
iveală cu ocazia serilor de 
folclor.

Dar ștafeta culegătorilor 
de folclor continuă. Comitetul 
nostru raional, ajutînd mem
brii comitetelor comunale 
U.T.M. a luat hotărîrea ca 
în cel mai scurt timp să se în
tocmească și caiete de folclor 
în toate comunele. Tezaurul 
acesta popular va putea fi păs
trat, îmbogățit. Pentru peri
oada lunilor de iarnă noi am 
mai hotărît să creăm și expo
ziții de șeulptură in lemn»

în curînd se deschide
al doilea pavilion de mostre

Peste cîteva zile se deschide 
cel de-al doilea paviljon de 
mostre, organizat de Ministe
rul Comerțului în colaborare 
cu ministerele producătoare. 
Noul pavilion de mostre va 
permite, ca și în anul trecut, 
să se cunoască mai îndeaproa. 
pe observațiile și sugestiile, 
gusturile și preferințele con
sumatorilor asupra bunurilor 
de consum care se vor găsi în 
magazine în anul viitor, a- 
supra calității, sortimentelor 
și modelelor, ’execuției și mo
dului de prezentare al acestor 
produse.

Cel de-al doilea pavilion de 
mostre face cunoscut produ
sele realizate de Ministerul 
Industriei Bunurilor de Con
sum, Ministerul Industriei 
Grele, Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei. Minis
terul Eeoncmiei Forestiere, 
Departamentul Gostat și 
U.C.E.C.O.M. Se expun, pe 
circa 3.000 m.p., produse aii, 
mentșre, textile, confecții, ma- 
rorhinărie, încălțăminte, blă
nuri. cosmetice și parfumuri, 
articole de menaj, de uz cas
nic și electrotehnice, produse 
ch.mice. articole din mase 
plastice, instrumente muzica
le. articole de sport, rechizite 
școlare, jucării, artizanat. Vor 
mai fi prezentate ambarca
țiuni sportive și utjlaj comer
cial.

Atenția vizitatorilor va fi 
atrasă îndeosebi de ultimele 
noutăți care se remarcă din 
varietatea exponatelor. Țesă
turi Și confecții din relon, im. 

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

de folclor
de cusături națiopale de co
voare și scoarțe lucrate de 
fete și femei etc. Din cele mai 
frumoase lucrări va fi întoc
mită o expoziție volantă — 
ștafetă — care va circula din 
loc în loc, din sat în sat. pu
țind astfel să răspîndim mo
delele și să stimulăm la crea
rea altor luerări noi, mii și 
mii de tineri și tinere. Cule
gerea și răspîndirea poeziilor 
și cîntecelor populare, — 
transmise din generație în 
generație, ca și a celor năș=- 
cute din viața nouă în socia
lism — constițyie pentru ti
neri nu numai o activitate 
interesantă, atractivă, dar și 
bogată în învățăminte. In 
vers și cîptec poporul și-a 
povestit traiul greu, și-a ex
primat revolta și ura împo^- 
triva nedreptății, încrederea 
într-o viață mai bună. Cu 
sentimentul unei mari și pu
ternice bucurii își cîntă azi 
viața fericită, spornicia mun
cii libere. Ca într-o carte ti
nerii pot eiti în folclor istoria 
poporului, cunoașterea și 
popularizarea lui îi ajută să 
înțeleagă mai bine, să pre- 
țuiască mai mult minunatele 
condiții din patria noastră 
socialistă. Iată de ce socotim 
că de organizarea ștafetelor 
folcloriee trebuie să se ocupe 
fiecare organizație U.T.M. din 
raionul nostru, militînd pen
tru antrenarea unui număr 
din ce în ce mai mare de ti
neri,

acestei atitudini n-cu dat nici 
un rezultat. Dar nu se putea 
discuta așa, la nesfirșit. Și în 
ajutor ne-au venit tovarășii no- 

! ștri din brigadă mai vîrstnici, 
Marifț Băloiu |i Dumitru Preda.

I Ei le-au dat tinerilor o adevă
rată lecție. Au preluat tot sto
cul de robinete cu defecte mari. 
Pe toți acest gest i-a făcut să 
se simtă rușinați. Apoi s-a ho
tărît ca la stocurile următoare 
robinetele să fie împărțite intre 
membrii brigăzii în med egal.

i După această întimplare în 
. brigadă a început să dom- 
; nească mai multă disciplină 
| în ceea ce privește împărți- 
! rea lucrului. Pentru brigadă a 
! venit apoi a|t necaz. Din ce în 
! ce mai des, robinetele reparate 
! și montate la noi, se defectau 
1 și lucrul trebuia luat de la ca- 
I păt. Am căutat să găsim vino

vatul. Unele rpljinete care se 
I defectau erau lucrate de Topan. 
I Ne-am spus că el lucrează nea 

tent și am sărit cu toții cu cri
tica. Topan și-a dat cuvîntul ca 
el muncește foarte ordonat și 
că nici o dată din miinile lui 
nu pleacă robinete cu defectș. 
L-om crezut dor după Un timp 
au apărut iar robinete lucrate 
prost. De data aceasta erau 

; cele lucrate de mine. Știam că 
le reparasem cu cea mai mare 
atenție și nu-mi venea să cred 
ochilor că squ defectat Am 
intrqt cu toții Intr-un fel de 
panică. Depuneam toată stră- , 
duința să dom lucru de cali
tate dar odată montate robi
netele se defectau. Ne aflam 
in fața unui adevărat mister. 
Văzind că nu ne descurcăm, 
cei doi vîrstnici, ou cerce
tat problema și folosind ex
periența lor bogată ne-au o- 
rătat de unde vin defectele și 
ne-au dat soluția pentru îndrep
tarea situației : pe conductele 
vagonului se află impurități 
care atunci cînd se foc probele, 
pătrund in robinete și le defec
tează. De aceea incinte de c 
monta robinetele, am început 
sâ suflqm cu aer și abur toată 
instalația vagonului. Acum nu 
avem robinete defecte după 
■montgre. Recepționerul a că-

brăcăminte din tricot de bum
bac. modele moderne de în
călțăminte, aparate electrice 
de încălzit apa, mașini de spă
lat rufe, noi modele de frigi
dere. sint doar cîteva din ma. 
rele număr de noutăți prezen
tate cu acest prilej. Și produ
sele alimentare se caracteri
zează printr-o bogăție de sor
timente.

Timp de trei săptămîni, pa
vilionul de mostre amenajat 
în sala de expoziții din Pat
eul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin",' Șoseaua Kiseleff nr. 
24, va putea fi vizitat țntre 
orele 10—14 și 16—20, iar în 
zilele de sărbătoare intre 
orele 9—20. Larga consultare 
a publicului va fi realizată 
prin completarea de către vi
zitatori a buletinelor de son
daj șj chestionare, precum și 
prin caiete de sugestii, con
vorbiri cu tehnicienii fabri. 
cilor și înregistrări pe bandă 
de magnetofon a părerilor și 
sugestiilor consumatorilor.

In zilele cît va fi deschis 
pavilionul șe vor vinde vizita
torilor diferite produse aii. 
rpentare și industriale și se 
vor desface prin 30 de auto
mate diferite băuturi și ră. 
coritoare, precum și diferite 
obiecte. De asemenea va avea 
lqc o paradă a modei, pre- 
zcntlndu-se ultimele modele 
de confecții realizate de 
F. C. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ și întreprinderea de Stat 
..Arta Modei".

Pe baza consultării directe 
a consumatorilor, organele co
merciale vor face contractări 
de bunuri de consum pen
tru primul semestru al 
anului 1961. Totodată pavilio
nul va ilustra grăitor reali
zările obținute in industria 
bunurilor de consum, in sa
tisfacerea cerințelor sporite 
ale oamenilor muncii.

(Ager preș)

Cu ajutorul 
muncitorilor vîrstnici

In lupta pentru economii, u-n 
loc fruntaș deține brigada 
de tineret nr. 1 din secția fi
nisaj a Uzinelor „Gh. Pimj- 
trov" din Arad. In clișeu : 
Tinerii lăcătuși Constantin 
Bărbușoiu și Petre Mureșan 
din brigada nr. 1 lucrînd Io 
montarea mecanismului de 
basculare manuala a va
goanelor basculante de 10 

tone.

Foto : AGERPRES

Primirea 
ambasadorului Greciei 

de căire ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romîne

Miercuri 21 septembrie I960, 
ministru} Afacerilor Externe 
al R. P. Romine. Avram Bu- 
naciu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Greciei la 
București, Alexandre Cimon 
Apgyropoulo. în legătură cu 
apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

Turul ciclist 
dl R. P. R.

de-a 9-a etapă a turului 
internațional al R. P. Ro- 
a fost împărțită mtercuri

_____ T.._ (Victoria) Ih
2 V. Schill (Belgia) Ih 
3. De Waele (Belgia) 
; 4 Bruning (R, D. Ger-

Cea 
ciclist 
mine - r : .
în două semietape.

După ce s.au adunat timpurile 
realizate de cicliști în cele două 
semietape, clasamentul final al 
etapei a 9<a se prezintă astfel : 
1. D. A4unteanu 
44'07“; * -- - ■ 
44’10“;

(Urmare din pag. l-a) 

pace. / Să-n-floresc Republica 
Căci ea este țara mea".

La această seară de folclor 
au fost invitați și oaspeți. Sînt 
cei ce au adus ștafeta folclo. 
rică din Goicea Mică, sînt cei 
ce o vor prelua, din Bîrza,

Știți mult? cîntece pe care 
noi nu Ie cunoaștem — recu
nosc cei din Goicea. Și iși des
chid caietele domiei de a-și 
nota șj ei cele învățate și au
zite aici.

Așcultînd noi cîntece și ver
suri din folclorul comunei 
gazde, ținerii notează atent ; 
le vor învăța, le vor compara 
cu cele știute în sațul lor, vor 
face cunoscut și celor de a- 
casă, bogăția și frumusețea 
folclorului de aici. Este însăși 
ștafeta, care duce, astfel, tot 
mai departe pe o arie tot mai

lh44’!0‘ 
mană) lh44’10“ etc.

în clasamentul general indivf. 
dual continuă să conducă W. Z:e. 
gler (R.P.R.-tineret) care are un 
avans de 1’25“ asupra lui Grun- 
zig (R. D. Germană) și de 2’39“ 
față de C. Molceanu (Victoria). 
Pe locul patru se află L. Zanoni 
(R.P.R.), în clasamentul general 
pe echipe conduc© R.P.R.-tineret 
urmată de R.P.R. 
loc etapa a 10-a 
(139 km).

I Astăzi are 
Fălticeni—Iași

pătat încredere in noi. Cu a- 
ceastă intknplare ne-am dat i 
seama cq in munca noastră vom 
izbuti, vom avea succese dacă : 
vom reuși să fim ca cei dpi co- ; 
muniști, dacă le vom asculta în- j 
drumănle. Intimplarec a unit și ! 
mai mult colectivul brigăzii.
Chiar și cei mai incăpățincți cu i 
văzut în cei doi vîrstnici pe pă- I 
rinții exigenți cere iși ajută fiii, 
dar nu le iartă greșelile. Și în 
felul acesta exemplul comunir ' 
șttfor, ajutorul, grija, dragostea 
lor, ne-cu însoțit permanent a 
jutîndu-ne să devenim un co
lectiv de muncă fruntaș.

...Cînd am plecat de lingă 
bancul brigăzii lui Oprescu, pe 
linia a 8-a de montaj, la un va
gon tocmai se terminase insta
larea robinetelor,

T- E de la Oprescu ? — c in- i 
rebat recepționerul.
- Do, de la el !
- Cunoaștem operație. Va

gonul poate să plece.

In excursie la Muntele Roșa

TELEGRAME EXTERNE
Convenție cu privire 

ia navigația pe Dunăre
BUDAPESTA 21 (Ager

pres). — M.T.I. transmite : La 
19 septembrie au luat sfîrșit 
la Budapesta lucrările confe
rinței ’societăților de naviga
ție ale țărilor dunărene. La 
lucrări care au durat zece zile 
au luat parte reprezentanți ai 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungare, 
R. P. Romîne, R. S. Ceho
slovace și U-R.S-S. iar în ca
litate de observatori, repre
zentanți ai R. P. Albania, R.D.

VIENA 21 (Agerpres). — 
La 20 septembrie la Viena s-a 
deschis cea de-a 4-a conferin
ță generală a Agenției Inter
naționale pentru Energia A- 
tomică ale cărei lucrări vor 
dura aproximativ două săp
tămâni.

La lucrările conferinței par
ticipă reprezentanți a 70 de 
țări.

Din partea R. P. Romîne 
participă o delegație în frun
te cu Valeriu Novaeu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R.

Pe ordinea de zi a celei 
de-a 4-a conferințe generale 
figurează raportul Consiliului 
directorilor cu privire la acti
vitatea Agenției în anul tre
cut, programul lucrărilor și 
bugetul Agenției pe 1961, ad
miterea de noi 
probleme.

membri și alte

PE SCURT
BERLIN. La

Walter Ulbricht,
20 septembrie 

waxic» «uiunvni, Otto Grotewohl, 
dr. Johannes Dieekma-nn și prof. 
Erich Cerrens. au adresat o tele
gramă tovarășilor N. S, Hnușciov 
și Leonid Brejnev cu prilejul ce. 
lei de-a o-a aniversări a semnă
rii tratatului cu privire la rela
tive dințre Republica Democrată 
Germană și Uniunea Sovietică.

NEW YORK. Agenția As soda, 
ted Press relatează că învățăto
rii de la școlile primare din Peru 
au declarat o grșvă generală 
rînd majorarea salariilor cu 
la sută.

ce
rt

deROMA. 40 de marți, zeci . 
dispăruți, mii de hectare inunda, 
te, mii de animale pierdute, zeci 
de poduri prăbușite. sute de mi
liarde lire pagube, acesta este 
bilanțul, încă provizoriu al pagu
belor provocate de ploile toren
țiale și inundațiile care au bin-

Festivalul internațional 
ai teatrelor de păpuși

Alte teatre de păpuși și ar
tiști individuali se prezintă în 
fiecare zi în fața juriului ce
lui de-al doilea Festival inter
național al teatrelor de păpuși 
și marionete. Miercuri juriul 
a asistat, alături de public, la 
spectacolul cu piesa „Mikko 
Matti și prietenii săi1* prezen-

»---- ----Informații
Miercuri a parfait Capitala 

pleeind in R. P. Ungară un grup 
de tineri soliști care vor partici
pa la Concursul internațional de 
canto .fErkel", ce are loc la Bu. 
dapesta intre 22 septembrie și 5 
octombrie. Din grup jac parte : 
Dumitru Constantin, Agata Drir 
zescu, Pompei Hfauslfaeanu, Ma
ria Melidoneanu, Elena Spătaru 
și Mariana Stoica, soliști ai unor 
teatre și formații muzicale din 
Capitală și din țară sau studenți 
ai Conservatoarelor noastre, înso
țiți de pianiștii acompaniatori 
Sutana Szerenyi și Marta Joja.

dr
La invitația Uniunii Ziariș

tilor din R P. Romînă a sosit 
in țară o delegație a Uniunii 
Ziariștilor Germani condusă 
de Hermann Leupold, membru 
în Prezidiul țJniunii Ziariștilor 
germani, directorul editurii 
„Berliner Verlag“. Oaspeții 
s-au întrunit la sediul Uniunii 
ziariștilor din Capitală cu re
prezentanți ai conducerii Uniu
nii Ziariștilor din R.P.R., au 
vizitat redacții ale ziarelor 
din Capitală și din țară, între
prinderi industriale, șantiere 
și unități socialiste din agri
cultură.

(Agerpres) 

Germane, R. P, Polone pre
cum și reprezentanți ai Au
striei, R. F. Germane si R.p.F, 
Iugoslavia.

La 19 septembrie membrii 
permanenți au semnat o con
venție cu privire la navigația 
danubiană.

Delegatul 
danescu i-a 
zenți să ia 
la conferința care va avea Ide 
la București.

romîn Aurel Bog- 
invitat pe cei pre*  
parte anul viitor

La sesiune a fost discutat 
de asemenea raportul comi
siei de validare a mandatelor 
care a aprobat într»o ședință 
rezoluția prezentat^ de dele
gatul S.U.A. de a se aproba 
mandatul . reprezentantului 
ciankaișist și de a se respinge 
mandatul delegației Republi. 
cii Populare Ungare. împo
triva acestei rezoluții au vo
tat în comisie reprezentanții 
Uniunii Sovietice, Cehoelova. 
ei ei și Afganistanului.

Prof. V. S. Emelianov, re
prezentantul U.R.S.S. care a 
luat cuvîntul la sesiune a pro
testat energic împotriva hotă- 
rîrii adoptate de majoritatea 
anglo-americană din comisia 
de validare a mandatelor. 
Protestul reprezentantului so
vietic a fost sprijinit de de
legații Poloniei. RomînieL 
Cehoslovaciei șj altor țări.

tuit timp de trei zile regiunile 
din nordul și centrul Italiei.
nete cele mq,i lovite, arată agen
ția France Presse, sint cele din 
nord-estul MHanului și Toscanei. 
Tn cursul zilei de septembrie, 
furtunile au reînceput cu 9 atnr 
ploare și moi mare.

LONDRA După cum transmite 
agenția Reuter, la 20 septembrie 
funcționarii din portul Lbndr« «u 
declarat grevă. Ca urmat# par
ticipării celor 1.273 de funețîdnaH 
portuari ta grevă întreaga ișeti- 
vitiate a portului Lontjnș 0 fosț 
par.aliziață, iar 108 vase corner-; 
ciiaie eu fost imobilizate în part.

BONN. Agenția France Presse 
relatează c& in dimineața ztfei de 
20 septembrie au început in par
tea de nord a R. F. Germene, 
landul Schleswig-Holstein, cele 
mai mari manevre militare ale 
N.A.T.O, 

tat de OșJ© Nye Teaters Duk- 
keteater din Norvegia, Ja un 
recital intitulat ,.Be la Melln 
ia București» susținut de Hi Ide 
Fey din R. F. Germană și la 
spectacolele Teatrului de pă
puși din Cluj cu,trei povestiri 
de Ion Creangă (secția râmi- 
nă) și „Povestiri eu animale» 
(secția maghiară).

Pentru participanți, colecti
vul Teatrului „Țăndărică" a 
interpretat în după-amiaza a- 
celeiași zile piesa „Micul 
prinț» după A. de Saint Exu- 
păry.

Conservatorul 
0Ciprian Porumbescu" 

București

Anunț
Incepind eu anul univer

sitar 1960/1961 Ia secți» 
„Profesori de muzici” 
funcționează cursuri făi’ă 
frecvență cu durata de 
studii de 3 ani.

La aceste cursuri se pot 
Înscrie cadrele didactice 
care predau muzica la 
clasele I—VII in mediul 
rural, eu virsta pină la 
35 ani și o vechime în în- 
vățămint de cel puțin 3 
ani.

Concursul de admțtere 
în anul I are loe la data 
de 3 octombrie.

înscrierile pentru aeest 
concurs se fac pină la 1 
octombrie cri.

Informații suplimentare 
Ia secțiunile de invățămint 
ale sfaturilor populare și 
la secretariatul Conserva, 
torului, telefon 13.S1.20,



Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O. N. U.

„O.N.U. a devenit mult 
mai reprezentativă"
PARIS 21 (Agerpres}. — tn 

legătură cu deschiderea sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. 
presa franceză subliniază că cea 
mai importantă problemă care 
ta figura pe ordinea de zi a 
Adunării Generale ^ste proble
ma dezarmării.

Ziarul „Liberation" cheamă 
guvernul francez să joace un 
rol activ in problema dezarmă
rii deoarece „Franța este inte
resată mai mult decît orice altă 
țară în încheierea cît mai grab
nică a unui acord internațional 
cu privire la dezarmare. Franța, 
continuă ziarul, este amenințată 
în mod deosebit de înarmarea 
Germaniei occidentale".

Tntr-un alt articol publicat in 
ziarul „Liberation" se subliniază 
că ideea șefului guvernului so
vietic, N. S Hrușciov, ca șefii 
statelor sau guvernelor să parti
cipe la lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.Ui a fost încununată de suc
ces. „Acest lucru, m.rie ziarul, 
ilustrează noul raport de forțe 
în lume pe care in prezent ni
meni nu-l neagă, dar cu care 
unii se adaptează greu"... Subli
niind că în prezent O.N.U. a 
devenit mult mai reprezentativă, 
.ziarul subliniază in același timp 
că in O.N.U, există „un gol 
uriaș și absurd datorită lipsei 
Chinei, populare".

„O nouă elapă în lupta 
pentru coexistenjă 

pajnică"
VIENA 21 (Agerpres). — 

Ziarul „Volksstimme* 4 a pu
blicat un articol de fond inti
tulat „Cea mai importantă se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.“ în care își exprimă 
speranța că datorită partici
pării conducătorilor țări- 
lor lagărului socialist și ai 
numeroaselor țări din Asia 
și Africa la lucrările a- 
cestei sesiuni va fi reali
zat un progres în rezol
varea problemei dezarmări:, 
cea mai principală problemă 
internațională. Cea de.a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O-N.U., subliniază ziarul, poa
te deveni o 
lupta pentru 
nică.

țări.

etapă nouă în 
coexistența paț-

,,Privirile întregii lumi 
sînt ațintite spre O N U."

De peste hotare

(Urmare din pag, l-a)

zilnică a vieții internaționale, 
se vădește cu o forță pe care 
nu o mai poate contesta ni
meni, creșterea prestigiului 
internațional al țărilor socia
liste.

La O.N.U. numeroși obser
vatori de presă au subliniat 
interesul deosebit cu care sînt 
înconjurați în Adunarea Ge
nerală N. S. Hrușciov și con
ducătorii delegațiilor celorlal
te țări socialiste care au con
stituit obiectul celei mai mari 
atenții din partea participan- 
ților la sesiune. Conducătorii 
țărilor socialiste au fost asal
tați de numeroși fotore
porteri și gazetari afît în sală 
cît și la ieșirea din incinta 
O.N.U. Minute în șir un grup 
de fotoreporteri au înconjurat 
delegația R.P.R. pentru a 
prinde pe peliculă pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și pe ceilalți membri ai dele
gației romîne aflați in sala A- 
dunării Generale.

Cind tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej a luat loc la masa 
delegației R.P.R., obiectivele 
aparatelor de filmat și de fo
tografiat s-au îndreptat asu
pra șefului delegației romîne.

Poziția limpede și realista 
pe care delegațiile țărilor so
cialiste s-au situat în proble
ma cea mai importantă a ac
tualității, problema dezarmă
rii, precum și dorința expri
mată de numeroase alte dele
gații, printre care 
dintre noii membri 
de a contribui la

și de unii 
ai O.N.U., 
rezolvarea

acestei probleme vitale, creea
ză posibilități reale in această 
direcție.

..New York Times14 de astăzi 
scrie: „Există numeroase in
dicii că dl. Hrușciov a venit la 
Adunarea Generală cu toată 
seriozitatea. Intenția sa pare 
să fie de a schimba incă o 
dată atmosfera internațională 
pentru a face ca marile pu
teri să înceapă să discute în 
mod serios din nou despre de
zarmare și despre alte proble
me fundamentale in cadrul 
Națiunilor Unite'*.  Acum este 
rîndul puterilor occidentale de 
a arăta dacă doresc insfîrșit 
să adopte o poziție mai con
structivă în problema dezar» 
mării pentru a o scoate din 
impasul la care au condam
nat-o prin poziția adoptată în 
cadrul Comitetului celor zece 
state de la Geneva.

Observatorii politici și în
treaga lume așteaptă cu cel 
mai mare interes dezbaterile 
care vor începe joi și în cadrul 
cărora vor lua cuvîntul de ia 
tribuna Adunării Generale 
numeroși conducători de state 
și de guverne învestiți cu 
drepturi și puterț mari, întru
niți pentru a lua hotărîri care 
pot avea o înrîurire crucială 
asupra evoluției situației in
ternaționale. Popoarele lumii 
privesc cu speranță spre acea
stă mare adunare internațio
nală în cadrul căreia toate 
delegațiile ar trebui să-și ba
zeze activitatea pe interesele 
vitale ale omenirii, pe nobilele 
principii ale coexistenței paș
nice.

Ședinfa din după-amiaza zilei 
de 20

I NEW YORK 21 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 

■ în ședința din după-amiaza 
i zilei de 20 septembrie au fost 
I primite în O.N.U. 14 noi sta- 
. te. Adunarea Generală a ad- 
' mis în unanimitate Cameru
nul și Republica Togo. Preșe- 

j dintele a declarat că o serie 
i de delegații i-au comunicat că 
I in condițiile existente ele o- 
I biectează împotriva admiterii
• in O-N.U. a Federației Mali. 
De aceea, a declarat președin-

' *.ele,  problema admiterii Fede- 
; rației Mali ca membră a 
O.N.U. se

i Au fost 
Republica
Republica _ . _
Leopoldville. Președintele

I nuntește că problema Con-
• goului a fost obiectul discu. 
| țiilor in cadrul O-N.U. Situa- 
i ția constituțională șj politică 
I din această țară, a declarat 
! el» continuă să fie extrem de
confuză. Președintele propune 
ca problema reprezentării Re-

i ca 
amină.
admise în O.N.U. 
Malgașă, Somalis. 
Congo, cu capitala 

a-
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

în centrul atenției presei din i 
Irak-se află cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., care s-a deschis la 
20 septembrie. Toate ziarele 
publică la loc de seamă știri 
deșpre sosirea diferitelor de
legații care participă la lu
crările sesiunii.

Ziarul „Ittihad Aș-Saab“ 
publică materiale cu privire 
la sesiunea O.N.U. sub titlul 
general de „Privirile Întregii 
lumi sînt ațintite spre O.N.U.“.

în comentariile lor. ziarele 
irakiene subliniază însemnă- 20 septembrie a luat cuvîntul 
tatea excepțională a celei ! A. Nevotny, șeful delegației 
de-a XV-a sesiuni a Adună- • R. S. Cehoslovace. Am fost îm- 
Hi Generale a O.N.U. pentru , puternicit ca în numele Re- 
rezolvarea problemelor inter- : publicii Populare Albania. Re- 
naționale importante și in j publicii Populare Bulgaria. Re- 
primul rînd a problemei de-’publicii Socialiste Cehos'.ova- 
zarmării. „Reglementarea pro-1 ce. Republicii Populare Unga- 
blemei dezarmării, scrie „It- re. Republicii Populare Polo- 
tihad Aș-Șaab“. constituie ! ne. Renublicii Populare Romi-
punctul de plecare în consoli- | ne să salut 
darea păcii internaționale—-

Presa cere de asemenea re
zolvarea problemei algeriene 
și normalizarea situației din 
Congo.

publici! Congo la actuala se
siune a Adunării Generale să 
fie trecută comisiei de vali
dare.

Adunarea Generală a primit 
ca membre ale O.N.U. Repu
blica Dahomey. Republica Ni
ger. Volta Superioară. Re
publica Coasta de Fildeș, Re
publica Ciad, Congoul, cu 
capitala la Brazzaville, Repu
blica Gabon, Republica Afri
ca Centrală și Republica Ci
pru. Delegațiile noilor mem
bri ai O.N.U. își ocupă locul. 
Locurile Republicii Congo, 
cu capitala Ia Leopoldville, și 
Republicii Coasta de Fildeș a 
cărei delegație nu a sosit încă 
la New York, rămin goale.

Au urmat apoi cuvintările 
conducătorilor unor delegații 
In legătură cu acest eveniment.

în numele Uniunii Sovieti
ce. noii membri ai O.N.U. au 
fost salutați de A. A. Gromi. 
ko. ministrul Afacerilor 
terne al U.R.S.S.

seara zileiȘedința din 
de 20 septembrie

NEW YORK 21 (Agerpres). 
în ședința din seara zilei de

Ex-

noii

„Hrujciov nu poate fi 
izolat ds newyorkezi"

_ ________  admiterea in 
I O.N.U. a unor noi state in- 
i dependente, îndeosebi de pe 
I continentul african, a «pus 
vorbi toruL

îndelungata luptă pentru li
bertatea națională, a continuat 
președmțele Novotny. în care 
popoarele Africii au adus ne
numărate jertfe, nu a fost za
darnică și a to6t încununată 
de victorie-

Aș vrea să-i asigur pe mult 
stimații reprezentanți ai noi
lor state, prezenți aici, a spus 
președintele Cehoslovaciei, că 
țările socialiste sînt dispuse la 
cea mai sinceră colaborare 
care ar contribui Ia dezvolta
rea economică, culturală și so-

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Presa engleza relatează pe larg 
despre prezența la New York a 
lui -N S. Hrușciov. conducătorul 
guvernului sovietic, l.a 21 sep
tembrie, toate ziarele au publi
cat la loc de frunte fotografia 
înfațișindu-i pe N. 5. Hrușciov 
și Fidel Castro în timpul intil- 
nirii lor în cartierul U 
din New York. Pînâ fi pro pa- u_____
ganda burghezi britanici rale I regretu'/că o'serie de țări din

Il.rlem . s noilor șta:e.
. - ’I A. Novotny și-a exprimat

câ prima 
Hrușciov 

în timpul 
Harlem, 

___ cubană la 
cea de-a 13-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a arătat că 
newyorkezii protestează cu fer
mitate împotriva încercărilor po
liției de a-l „izola'*  pe N. S. 
Hrușciov și salută cu căldură pe 
conducătorul guvernului sovietic.

nevoită să recunoască 
înlîlnire a lui N. S. 
cu americanii de rind, 
vizitei- la hotelul din 
unde se afli delegația

Africa. Asia și America Lati
nă se mai află încă sub do
minație colonială șț nu pot 
sâ-și ocupe locul in Organiza
ția Națiunilor Umfe.

Reprezentantul Iugoslaviei,

Popovicl, felicitîndu-i pe 
membri ai O.N.U., a declarat 
că in lupta lor pentru inde
pendență, popoarele africane 
nu sînt singure. Ele se bucură 
de sprijinul unor țări, printre 
care și al Iugoslaviei. In în
cheierea cuvintării sale dele
gatul iugoslav a făcut o decla
rație care, după cum a arătat 
el. deși nu se referă la pro
blema admiterii de noi mem
bri. are totuși o mare impor
tanță nu numai pentru Iugo
slavia, ci și pentru ceilalți 
membri ai O.N.U. Este vorba 
de faptul că Statele Unite au 
creat condiții anormale de lu
cru delegației iugoslave și de
legațiilor altor țări, a spus 
Popovicl.

tn continuare au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Portugaliei. 
Pakistanului, Liberiei. Cind a 
luat apoi cuvîntul ciankaișis- 
tul. care nu reprezintă pe ni
meni, delegațiile țărilor 
liste și alte delegații au 
si: sala de ședințe.

Prima zi a lucrărilor 
de-a 13-a sesiuni a Adunării 
Generate a OJi U. s a încheiat 
cu cuvîntarea rostită de repre
zentantul Spaniei. Adunarea 
se va întruni d n nou la 21 
septembrie ora 10.30 diminea
ța (ora New York-ului) și se 
va ocupa de alegerea preșe
dinților comitetelor de lucru 
și a vicepreședinților Adună
rii.

soci a- 
pără-

celei

Alegerea reprezentantului
R. P. Romîne ca președinte 

al Comitetului pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Miercuri după-amiază, princi
palele comitete ale Adunării 
Generale s-an Întrunit succe
siv in ședințe plenare pentru 
a-și alege președinții. Eduard 
Mezincescu, membru al dele
gației R. P. Romine, a fost 
ales in unanimitate, președin
te al Comitetului pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale. Candidatura repre
zentantului romin a fost pro
pusă de reprezentantul Ara
bici Saudite și susținută de re
prezentanții Birmaniei și Gre
ciei, care au rostit scurte cu- 
vintări.

Delegatul Greciei a relevat 
că candidatul romin reprezin
tă o țară prietenă și vecină cu 
Greet a.

Președinții comitetelor care 
au fost aleși astăzi Împreună 
cu vicepreședinții Adunării 
Generale, aleși de plenara A- 
dunării Generale, și președin
tele sesiunii formează ~ 
tetul General.

Este a treia sesiune

Corni*

conse-

cutivă 
țârii 
Comitetul General. In 1958 
reprezentantul nostru a fost 
președinte ai Comitetului po*  
Jitie special, iar anul trecut, 
vicepreședinte al Adunării Ge
nerale.

Ca președinte al Comitetu
lui politic a fost ales reprezen
tantul Ceylonului. Ca preșe
dinte al Comitetului politic 
special - reprezentantul Re
publicii Haiti. In fruntea Co
mitetului pentru problemele 
economice și financiare se va 
afla reprezentantul Iugosla
viei.

Comitetul de tutelă va fi 
condus de delegatul Irakului. 
Ca președinte al Comitetului 
pentru problemele administra
tive șl bugetare a fost ales 
delegatul Italiei, iar ca preșe
dinte al Comitetului 
probleme 
delegatul 
Rica. S-a 
rea celor 
Adunării.

cind un reprezentant al 
noastre face parte din

pentru 
juridice a fost ales 

Republicii Costa 
trecut apoi la alege- 
13 vicepreședinți ai

U.I.S. sprijină propunerea
R. P. Romîne privind educarea 

tineretului în spiritul păcii
PRAGA 21. Corespondentul 

Agerpres transmite : Ca urma
re a scrisorii deschise adresate 
de Uniunea Tineretului Mun
citor și Uniunea Asociațiilor 
studenților din R. P. Romină 
tuturor organizațiilor naționa
le șl internaționale de tineret 
și studențești, prin care le cer 
să sprijine propunerea guver
nului R. P. Romîne privind 
discutarea in cadrul O.N.U. a 
problemei educării tineretului 
In spiritul păcii, secretariatul 
Uniunii internaționale a stu
denților a trimis O.N.U. o te
legramă in care se spune prin
tre altele : „Luind in conside
rare răspunderea O.N.U., ■ 
parlamentelor și guvernelor

față de educarea tinerei gene
rații in spiritul păcii. Uniunea 
internațională a Studenților 
sprijină cererea Uniunii Aso
ciațiilor studenților din R. P. 
Romină ca la a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
să se discute „Măsurile pentru 
promovarea in rindurile tine
retului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
intre popoare", așa cum a pro
pus guvernul romin. Secreta
riatul Uniunii Internaționale a 
Studenților consideră această 
problemă ca fiind foarte im
portantă și este gata 
contribuie in continuare 
ducarea studențimii in 
spirit.

ca să 
Ia e- 
acest

S.U.A. și agenții lor urmăresc 
dezlănțuirea războiului civil în Laos
• Trupele lui Fumi Nosavsn se pregătesc să atace Vientiane • Poporul 

sprijină guvernul Suvanna Fumma
VIENTIANE 21 (Agerpres). 

— După cum anunță cores
pondentul agenției United 
Press International, primul 
ministru al Laoeului, Suvanna 
Fumma, a inmînat ambasado
rului Tailandei un protest 
împotriva bombardării pro
vocatoare a capitalei Laosului 
de pe teritoriul Tailandei. Su
vanna Fumma a declarat că 
Laosul se va adresa Consiliu, 
lui de Securitate, dacă Tailan- 
da nu.șj va înceta presiunile 
asupra Laosului. In legă
tură cu blocada economică,

prințul Suvanna Fumma a 
csrut Cambodgiei și Birma. 
niei să acorde Laosului ajutor 
în alimente șl alte mărfuri 
de primă necesitate.

După cum anunță corespon
dentul agenției Associated 
Press, comandantul suprem 
al armatei regale a Laosului 
a declarat că a avut Ioc prima 
ciocnire între trupele sale și 
trupele generalului proame- 
rican Fumi Nosavan la 100 
mile nord-est de Vientiane.

Guvernul regal al Laosului

a făcut cunoscut la 20 sep
tembrie că pe teritoriul Tai
landei, in fața capitalei Lao
sului, se concentrează trupe 
ale lui Fumi Nosavan în aș
teptarea momentului prielnic 
pentru atac.

Guvernul Suvanna Fumma 
a cerut poporului laoțian să-și 
păstreze calmul și a declarat 
că trupele regale din Laos 
sînt gata să apere capitala.

Poporul Laosului acordă 
sprijin multilateral guver
nului.

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 21 (Agerpres). *— 

TASS transmite declarația gu
vernului sovietic in legătură 
cu evenimentele din Laos :

Guvernul sovietic, partici
pant la conferința pentru In
dochina care a avut loc la 
Geneva în 1954 și care este 
unul din președinții acestei 
conferințe, nu poate să treacă 
cu vederea amestecul brutal 
al S.U.A. și al aliaților lor din 
blocul agresiv S.E.A.T.O. în 
treburile interne ale Laosului, 
se spune în declarație.

în ultimele săptămîni, Lao
sul a devenit arena unor eve
nimente furtunoase care dove
desc că poporul laoțian, forțe
le sale patriotice nu vor sâ 
mai tolereze ca în țară să se 
afle la putere guverne docile 
S.U.A. și reprezentanților lor 
din Laos, și care au dus țara 
la haos politic, la ruină eco
nomică și la război fratricid. 
Acțiunea din 9 august a uni
tăților armatei laoțiene, spri-

din dimineața zilei
de 21 septembrie

NEW YORK 21 (Agerpres).— 
La ora 11,07 (ora New Yorkului) 
a început ședința de dimineață 
c Adunării Generale. în cadrul 
ședinței au luat cuvîntul repre
zentanții țărilor care au devenit 
abia cu o zi în urmă membre 
ale O.N.U. Primul a luat cuvin- 
tul ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Camerun, Charles 
Okala. El și.a exprimat recunoș
tința pentru primirea țării sole 
în O.N.U.

Apoi au luat cuvîntul repre
zentanții Republicii Togo și Re. 
publicii Malgașe. Reprezentantul 
Republicii Malgașe, Rakotomala- 
la. a subliniat ci țara ta consi
dera necesar ca, după obținerea 
independenței politice, să lupte 
pentru independența economică.

Reprezentantul Republicii So
malia a subliniat că anul I960 
va intra în istorie ca un an al 
lărgirii considerabile a O.N.U. în 
urma primirii unor noi membri 
în această organizație. El a de. 
clarat că țara sa va participa ac
tiv la infăptuirea țelurilor ON.U,

Au rostit de asemenea cuvîn- 
tări reprezentanții Republicii Da
homey. Republicii Niger și Re
publicii Volta Superioară. Ei au 
declarat că nu.și vot precupeți 
forțele pentru realizarea obiecti
velor Organizației Națiunilor U- 
nite și pentru a-și aduce contri
buția la activitatea ei.

Reprezentantul Republicii Coas. 
ta de Fildeș « mulțumit delega
țiilor statelor care au propus can-

didatura țării sale pentru o fi 
admisă in O.N.U, Reprezentan
tul Republicii Ciad a dai asigu
rări că țara sa își va aduce con. 
tribuția modestă la activitatea 
O.N.U

După cuvintările d ele goților 
Republicii Congo cu capitala la 
Brazzaville, Republicii Gabon, 
Republicii Africa Cenlrulă și Re
publicii Cipru, președintele a de
clarat închisă ședința de dimi
neață a Adunării Generale.

Di«fanbak«r 
intenționează să 
plece la sesiune

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Corespondentul din Ottawa 
al agenției United Press In
ternational transmite că Die- 
fenbaker, primul ministru al 
Canadei a lăsat să se înțelea
gă că intr-un viitor apropiat 
se va alătura celorlalți lideri 
aflați la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
Saeb Salam, primul minis
tru ai Libanului, a ple
cat pe calea aerului spre New 
York unde va conduce delega, 
ția libaneză la sesiunea a 13-a 
a Adunării Generale a O.N.U.

AGENȚIA UNITED 
PRESS INTERNATIO
NAL transmite.

în seara zSei de 19 
septembrie, primul minis
tru al Cubei, Fidel Cas
tro a părăsit din cauza 
tarifului inacceptabil, 
oretins de administrație, 
hotelul la care se opri
se și s-a îndreptat spre 
clădirea Organizației Na
țiunilor 
re de 

I noapte cete mai vixiuue țiui 91 i . z-
grafii cu privire la intîlnirea i Ca?
n.< M S HnxAw cu Fidel ! 0 A c/-. a ăec.U1'a.1 Lay_

Subiectul principal 
al presei suedeze

STOCKHOLM 21 (Ager-- 
pres). — TASS transmite : su
biectul principal al presei din 
Stockholm îl constituie pre. 
zența lui N. S. Hrușciov la 
New York.

Ziarele publică la locurile 
cele mai vizibile știri și foto-

I

Ospitalitate" și ospitalitate la New York

Unite in căuta- 
adăpost pentru

lui N. S. Hrușciov cu Fidel J
Castro. . i:tnp ce trav^sa corido-

Corespondentul^ permanent | rul hotelului. Voi răml.
xz. _i acolo șl cred că voi

fi găzduit acolo.
Nu am de gind să mă 

las jefuit, deoarece banii 
pe care îi am asupra 
mea aparțin poporului 
cub an. Aceștia nu sini 
banii mei ci banii po
porului cuban".

la New York al ziarului „Da_. 
gens Nyheter" observă că 
prietenia Pe care N. S. Hruș
ciov și Fidel Castro au ma
nifestat-o încă în prima zi a 
întîlnirii de la New York e. 
nervează nespu, de mult 
S.U.A.

Castro a fost întrebat 
ce se va întîmpla dacă 
nu i se va pt>mhe să 
intre tn O-ganizapa Na
țiunilor Unite.

„Atunci o să mergem 
în oricare alt toc, a spus 
Castro, chiar și în Par
cul central, dat fiind că 
tn munțt ne-am deprins 
sd dormim sub cerul li
ber".

în timp ce străbătea 
coridorul hotelului. Cas
tro s-a întiinit cu un 
gruo de ziariști. El a de. 
clarat că du-pă părerea 
lui, sediul O N U trebuie 
mutat tn aha țară,

„Tn oricare alt loc, a 
sous Castro, r.n .-Mexic 
sau Havana; da~â acest 
sediu se va stabili la Ha
vana, delegații vor fi 
foarte mulțumiți șl vor 
avea condiții foarte bune. 
Voi pune la dispoziția 
fiecărei delegații cite o 
casă, o casă confortabilă, 
dintre cete luate de la

fostul guvern al lui Ba
tista"

în seara 
septembrie 
O.N U, s-a 
primul ministru al Cu
bei, Fidel Castra și de
legația cubană vor fi 
găzduiți în cursul nopții 
la hotelul ..Theresa", în 
cartierul Harlem din 
New York.

„Ieșind la m;ezul nop
ții pe o ploaie torențială, 
în aclamațiile marii mul
țimi care se adunase din
colo de cordoanele de 
poliție" primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro 
și.a găsit tn sfirșit, în 
dimineața zilei de astăzi 
locuință tn cartierul ne
grilor d’m New York — 
Harlem — astfel descrie 
ziarul. „New York Post" 
primirea făcută lui Fidel 
Castro în Harlem unde 
se află în prezent îm
preună cu persoanele 
ca.'e îl însoțesc — la ho-

zilei de 19 
la sediul 
anunțai că

telul „Theresa" pe stra
da 125.

C;.nd sJa .răspîndit în 
Harlem zvonul venirii 
lui Castro. în jurul hote
lului „Theresa" au în
ceput să se adune nu
meroși oameni. în mo
mentul sosirii lui La ho
tel, anunță ziarul „New 
York World Telegramm 
and Sun", erau deja a- 
dunați peste 1.000 de oa
meni Primul ministru 
al Cubei a fost intlmpi- 
nat.cu strigătele : „Cuba 
— da, yankeii — nu".

Tn dimineața zilei de 
20 septembrie întreaga 
stradă 125 s-a umplut de 
oameni Negrii care 
trăiesc In acest cartier 
al New Yorkului își spu
neau unul altuia: „Tn 
cartierul nostru Sg află 
un oaspete de seamă".

Locuitorii Harlemului 
îl intim pină cu căldură 
și cordialitate pe oaspe
tele lor.

ACCRA 21 (Agerpres). - A- 
genția Associated Press trans
mite că, la 21 septembrie, pre
ședintele Ghanei. Nkrumah a 
plecat spre 
a conduce 
la sesiunea 
a

New York pentru 
delegația ghaneză 
Adunării Generale

Săpfămîna 
solidarității tineretului 
din America Latină
HAVANĂ. - De la 21 la 

28 septembrie va avea loc la 
Havana săptâmina solidarită
ții continentale a l'neretului 
din țările Amertcii Latine. 
Potrivit agenției Prensa Lati. 
na. această săptămină va con
stitui o expresie a solidarită
ții cu lupta popoarelor nica- 
raguayan, dominican și Para
guayan împotriva dictaturii 
din țările lor. a poporului 
panamez pentru recunoașterea 
suveranității sale asupra zo. 
nei canalului Panama ocupat 
de Statele Unite și cu lupta 
poporului portorican împotri
va dominației coloniale a 
SU.A.

împotriva recrutării 
tineretului vest berii nez 

în Bundeswehr
BERLIN. - tn cartierul 

vest-berlinez Reinickendorf 
a avut loc o întâlnire a 
memorilor organizațiilor U- 
niunea Tineretului Liber 
German (U T.L.G ). „Șci- 
mii“ și a tineretului sindi
cal. Intîlnirea a fost consa
crată luptei comune împo
triva militarismului ger
man și a exploatării tine
retului din Berlinul occi
dental. Ziarul „Junge Welt“ 
anunță că participanții la 
întîlnire au menționat că 
în ciuda afirmațiilor prima
rului Brandt, în Berlinul 
occidental are loc recruta
rea tinerilor în armata vest- 
germană.

CEL DE-AL 17-LEA 
CONGRES AL STUDENpLOR 

BRAZILIENI
NEW YORK. — După cum 

anunți agenția Prensa Latina, 
cel de-al 17-lea Congres al 
studenților din Brazilia, care 
a avut loc la Rio de Janeiro, 
a adoptat în unanimitate 
„declarația de la Havana1* și 
a condamnat cu hotârîre de
clarația adoptata la San Jose 
la conferința miniștrilor A fa. 
cerilor Externe ai țărilor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane.

jinite de masele largi, a pro
vocat căderea guvernului care 
promovase o politică de trans
formare a Laosului într-o 
bază militară și o semicolonie 
a S.U.A. Noul guvern laoțian, 
în frunte cu prințul Suvanna 
Fumma, a declarat că inten
ționează să respecte cu stric
tețe acordurile de la Geneva, 
să promoveze o politică de 
neutralitate și de dezvoltare a 
relațiilor normale cu toate ță
rile, să restabilească pacea în 
țară.Acest program al noului 
guvern laoțian a fost primit cu 
o profundă satisfacție de toți 
cei care nu urmăresc țeluri 
egoiste în Laos, cărora le sînt 
scumpe interesele menținerii 
păcii în sud-estul Asiei.

Faptele dovedesc insă în 
mod incontestabil că Statele 
Unite și aliații lor din cadrul 
S.E.A.T.O. au alt punct de ve
dere. Refuzind să se împace 
cu dorința Laosului de a trece 
la o poiitică de neutralitate, 
Statele Unite au început să 
împingă pe agenții lor la or
ganizarea de rebeliuni împo
triva guvernului care se bucu
ră de încrederea parlamentu
lui și a poporului.

în acest scop ele recurg și 
la acțiuni perfide. Pe de o 
parte, persoanele oficiale ame
ricane declară că S.U.A. nu ar 
avea nimic împotriva lui Su
vanna Fumma și a guvernu
lui condus de el. iar pe de altă 
parte, din instigarea și cu 
sprijinul S.U.A. a fost organi
zată o rebeliune împotriva gu
vernului legal, condusă de ge
neralul Fumi Nosavan. Evi
dent că se face totul pentru a 
se ascunde rolul pe care ii 
joacă S U.A. în acțiunile aces
tui general. Dar acum nu mai 
este un secret faptul că rebe
lii primesc tot mai mulți bani, 
arme și muniții americane, iar 
consilierii militari americani 
sînt adevărații comandanți ai 
trupelor rebele

Amestecul brutal al S.U.A. 
și S.E.A T.O. în treburile in
terne ale Laosului este dovedit 
și de faptul că. înainte de a 
începe răscoala, generalul 
Fumi Nosavan a plecat în ca
pitala Tailandei, Bangkok, 
unde se află statul major al 
S.E.A.T.O. și a dus tratative 
secrete. După aceea, guvernul 
Tailandei a pus la dispoziție 
teritoriul țării sale pentru tre
cerea forțelor rebele aflate sub 
comanda lui Fumi Nosavan 
spre capitala Laosului - Vien
tiane S-a aflat de asemenea 
că în S.E.A.T.O. sînt urzite 
planuri de scindare a Laosu
lui prin separarea provinciilor 
sudice ale țării.

Aliații S U.A. — Tailanda și 
Vietnamul de sud — au mobi-

lizat forțele lor armate și au 
concentrat unități militare la 
frontiera cu Laosul Pentru-a 
provoca un conflict militai-, 
navele militare tailandeze au 
deschis focul in repetate rîn- 
duri asupra navelor și trupe
lor laoțiene.

Conducătorii S.E.A.T.O. spun 
tot mai des că pentru 
S.E.A.T.O. „a sosit timpul să 
acționeze în Laos". în această 
ordine de idei atrag în mod 
deosebit atenția informațiile că 
S.U.A. trimit în Marea Chinei 
de Sud, mai aproape de Laos, 
nave portavion, contratorpiloa- 
re, nave de transport și de 
desant avînd pe bord trupe de 
infanterie marină.

Nu se poate să nu se vadă 
că acțiunile Statelor Unite și 
a e unor țări dependente de 
ele ca Tailanda și Vietnamul 
de sud urmăresc dezlănțuirea 
războiului civil în Laos. Acest 
lucru implică urmări primej
dioase pentru cauza păcii in 
Indochina și in Asia de sud- 
est.

Evenimentele din Laos de
monstrează încă o dată ca 
S.U.A. continuă să urmeze ca
lea primejdioasă a creării de 
noi focare de încordare inter
națională și conflicte, încâl
cind totodată drepturile națio
nale, libertatea și independen
ța popoarelor. Acțiunile agre
sive față de Cuba, uneltirile 
coaliției colonialiștilor in Con
go, amestecul fățiș în treburi
le interne ale Laosului — toa
te acestea sint verigi ale ace
leiași politici duse de guvernul 
S.U.A. - de a se opune pre
tutindeni cu toate forțele nă
zuinței popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină spre 
renașterea națională șj inde
pendență. Această politică a- 
gresivă mioapă suferă eșec 
după eșec și putem să nu ne 
îndoim că în Laos o așteaptă 
un nou eșec.

In Uniunea Sovietică este 
urmărită cu atenție lupta cu
rajoasă a popoarelor din Laos 
pentru libertate și indepen
dență națională. Guvernul so
vietic condamnă cu hotărire 
acțiunile guvernului S.U.A. și 
aliaților lor din blocul agre
siv S.E.A.T.O., care se ames
tecă în treburile interne ale 
Laosului, și consideră necesar 
să le avertizeze că ele își asu
mă o răspundere serioasă a- 
tunci cind încalcă brutal acor
durile de la Geneva din 1954.

Simpatia poporului sovietic 
este de partea poporului lao
țian iubitor de libertate, care 
caută să stabilească pacea și 
liniștea în propria sa casă și 
să ducă o politică externă de 
sine stătătoare, corespunzătoa
re intereselor lui naționale.

Complotul imperialist 
din Congo

O.N.U.

s-a
„Tineretul 

săturat de
NEW YORK 21 (Agerpres). 

La 20 septembrie cîteva sute 
de locuitori ai New Yorkului 
s-au adunat în fața clădirii 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru a demonstra năzuința 
poporului american spre pace 
și prietenie între toate țările. 
Printre parti cipanții la de
monstrație erau mulți munci
tori tineri, studenți, elevi, ne
gri și albi. Demonstranții au 
scandat răspicat cuvintele : 
„Pace, pace !, nu vrem un nou 
război". Ei purtau zeci de pan
carte pe care era scris — 
„Salut oamenilor de stat din 
lume", „Adunarea Generală 
trebuie să activeze în favoarea

american 
războiul rece"

păcii", „Tineretul american s-a 
săturat de război rece4*.  „Tră
iască colaborarea dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. în domeniul pă
cii", „Pacea astăzi înseamnă 
viață mîine", „Distrugeți toate 
bazele militare străine".

NEW YORK 21 (Ager
pres). — TASS transmite : Pre
ședintele Sindicatului național 
al marinarilor. J. Curran, a 
adresat echipajului motonavei 
„Baltika" o telegramă în care 
îl invită să viziteze clubul din 
New York al acestui sindicat.

Carran a vizitat recent U- 
niunea Sovietică unde a fost 
primit cu căldură.
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LEOPOLDVTLLE 21 (Ager
pres). — Lovitura militară să- 
vîrșită acum o săptămină în 
Congo de agentul imperialist, 
colonelul Mobutu, care acțio
nează în strînsă colaborare cu 
celelalte marionete — Ileo, 
Chombe, Kalonji, a accentuat 
anarhia și arbitrariul care 
domnesc în țară. în multe re
giuni din republică au loc 
ciocniri înverșunate între 
bandele înarmate ale rebeli
lor și detașamentele armatei 
naționale congoleze, care au 
rămas credincioase guvernu
lui central.

Corespondentul din Leo
poldville al agenției France 
Presse anunță că în regiunea 
Luputa (provincia Kasai) o 
companie a lui Kalonji a fost 
nimicită complet de trupele 
guvernamentale. Corespon
dentul arată că au fost uciși 
și cîțiva „voluntari" belgieni.

în Katanga trupele guver
nului central, bucurîndu-se de 
sprijinul activ al populației 
locale, desfășoară operațiuni 
împotriva detașamentelor de 
jandarmi ale lui Chombe.

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). - La 20 septembrie co
lonelul Mobutu a ordonat a- 
restarea primului ministru 
Lumumba dacă acesta va în
cerca să plece la New York, 
la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. Mobutu a decla
rat că colaboratorii primului 
ministru vor fi de asemenea 
arestați dacă vor încerca să 
plece la New York.

Există temeiuri să se pre-

supună că fărădelegile lui 
Mobutu sînt săvirșite cu spri
jinul reprezentanților diplo
matici din Congo ai unor pu
teți occidentale. Corespon
dentul din Leopoldville al a- 
genției Reuter anunță că am
basada S.U.A. din Congo a 
declarat că nu va acorda vize 
pentru New York primului 
ministru Lumumba și celor
lalți membri ai delegației 
congoleze.

Potrivit ultimelor știri, la 
21 septembrie la Leopoldville 
a fost arestat conducătorul 
direcției securității naționale a 
guvernului central, Muzungu. 
Președintele guvernului. Lu
mumba care se află la reșe
dința sa. este de asemenea a- 
menințat să fie arestat. Co
respondentul din Leopoldville 
al agenției Reuter transmite 
că noaptea trecută primul mi
nistru a fost nevoit să ceară 
conducătorilor misiunilor di
plomatice ale țărilor africane 
să-i garanteze securitatea. 
Reședința lui Lumumba este 
păzită de trupe ghaneze care 
fac parte din forțele armate 
ale O.N.U. în Congo.

Potrivit altor știri, la 21 
septembrie soldații lui Mo
butu. înarmați cu mitraliere 
și folosind autocamioane blin
date. au ocupat clădirile insti
tuțiilor guvernamentale și 
postul de radio din Leopold
ville. în ajun, din ordinul lui 
Mobutu, detașamente înarma
te au alungat pe funcționari 
din clădirea guvernului și nu 
le-au permis să se înapoieze 
la lucru.
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