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Noi blocuri de locuințe construite In fața Gării de Nord.
Foto : S. NICULESCU

La „Ziua secretarului"
S-a încetățenit c> o dată 

pe lună, iar atunci clnd 
este nevoie șFde două 

ori, secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. să se adune la 
comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj, să dezbată împreună 
problemele cele mai impor
tante ale muncii de organiza
ție, să găsească soluțiile prac
tice eficace pentru îndeplini
rea sarcinilor pe care partidul 
ni le-a pus în față, in 
să-și transmită reci
proc experiența acu
mulată.

Așa s-a întîmplat 
și acum, in această 
zi a secretarilor or
ganizațiilor de bază 
U.T.M. din între
prinderile clujene. 
S-au adunat împreu
nă pentru a discuta i

sfîrșit,

nele ..Metalul roșu'. La noi 
cursurile acestea se pare că 
sint încă bune.

— Nu. nu mai sînt bune, a 
continuat Pașca, Ele dau un 
minim de cunoștințe tehnice, 
iar astăzi este nevoie ca tine
rii să fie înarmați cu maxi
mum de cunoștințe. Și iată 
cum am procedat noi in a- 
ceastă privință: soluția am 
găsit-o sfătuindu-ne cu mun
citorii în vîrstă, cu maiștrii și

ineretulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Plecarea tovarășilor N. S. Hrușciov, 
Gh. Gheorghiu-Dej și conducătorilor 
altor delegații ale țărilor socialiste 

la Glen Coveductivitate pentru lăcătușe- 
rie.

Salonic Teodor de 1* -Fla
căra-Confecții', ca și toți cei
lalți participant! la consfătui
re, au apreciat această expe
riență- Unii dintre ei o și apli
caseră. Salonic insă a arătat 
că sistemul acesta de ridicare 
a calificării tineretului este 
incomplet.

Ce să pornim de la 
întreprinderii numai 
in organizarea stu
diului tehnic a! ti
nerilor cu o califica
re superioară — a 
spus el — și să nu 
fie asta baza de por- 
ni re in organizarea 
studiului profesional 
pentru toți tinerii ? 
Mie mi se pare dem

nă de reținut și practica tova
rășilor de la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie", Tchnofrig, Ar
mătura etc., care, ținind cont 
de nivelul de calificare deose
bit al tinerilor, au organizat 
cercuri pe secții, pornind de 
la problemele concrete pe 
care le ridică munca in secția 
respectivă. Dintr-un anumit 
punct de vedere, la fel am

- De 
nevoile

NEW YORK U (Agerpres).- 
TASS transmite : La 24 sep
tembrie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.ILSS., șeful dele
gației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a plecat din 
New York la Glen Cove, unde 
deobicei iși au sediul delega-

țiile sovietice la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U.

împreună cu N. S. Hrușciov, 
Ia Glen Cove au plecat N. V. 
Podgornii, K. T. Mazurov și 
A. A. Gromîko.

La invitația lui N. S. Hruș
ciov, la Glen Cove au plecat 
de asemenea A. Novotny, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și T. 
Jivkov.

Un interesant schimb 
de experiență în problemele 

ridicării calificării profesionale 
a tineretului

?• 
metodele cele mai bune 
tru a traduce în viață 
din sarcinile importante 
șlte din documentele Congre
sului partidului — ridicarea 
calificării profesionale a tine
rilor.

In această privință, In unele 
din întreprinderile clujene, 
organizațiile U.T.M. sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, au dobîndit de pe a- 
cum o experiență ce trebuia 
râspîndită, generalizată. De 
aceea discuțiile participanți- 
lor la consfătuire au fost ur
mărite cu interes și nu rare 
ori întrerupte de întrebări ce 
cereau lămuriri mai detai
late, explicații mai cuprinză
toare.

— Au fost bune la vremea 
lop cursurile de minim tehnic. 
Noi am constatat însă că as
tăzi ele nu mai corespund ne
cesităților.

— De ce ? — a fost Între
rupt, Pașca, membru al co
mitetului U.T.M. de la Uzi-

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
a

găsi 
pen- 
una 

reie-

tehnicienii. După ce ne-am 
sfătuit cu comitetul de partid, 
împreună cu comitetul sindi
cal și cu conducerea între
prinderii am trecut la aplica
rea ei in viață. Am organizat 
astfel cursuri de ridicare a ca
lificării in funcție de pregăti
rea tinerilor muncitori. Pen
tru cei proaspăt intrați în fa
brică. un curs care îi familia
rizează cu întregul proces teh
nologic al întreprinderii; pen
tru cei mai avansați — cursuri 
de adîncire a unor cunoștințe 
tehnice 
pentru tinerii maiștri, ingi
neri și 
de studierea literaturii tehni
ce. Dar studiul acestor tineri 
cu o pregătire tehnică supe
rioară nu se face în general. 
Organizarea lui are ca 
de pornire rezolvarea 
probleme tehnice mai compli
cate ridicate de procesul de 
producție din Întreprinderea 
noastră. Participant!! la aces
te cursuri au confecționat 
unele dispozitive de mare pro

P. ISPAS

de specialitate, iar (Continuare în pag. 4-a)

parte la o masă
oferită de tovarășul N. S. Hrușciov

NEW’ YORK 24 (Agerpres).
La 23 septembrie tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu Dej, șe
ful delegației R. P. Romine la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a 
luat masa împreună cu tova
rășul N. S. Hrușciov, șeful 
delegației Uniunii Sovietice 
la cea de-a XV-a sesiune a

Adunării Generale a O.N.U., 
la invitația acestuia. Masa a 
avut loc Ia sediul reprezen
tanței permanente a Uniunii 
Sovietice la O.N.U.

Membrii delegației R. P. Romîne, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, în sala de 
șed ințe a Adunării Generale a O. N.U.

(TELEFOTO)

Propunerile de covîrșitoare importanță 
prezentate de tovarășul N.S. Hrușciov 
salutate cu entuziasm în țara noastră

tehnicieni, cursuri

unor chiu
l-a cunos-

Com- 
Hune- 
Viața

Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej 
a participat la o 
recepție oferită 

de ministrul 
de Externe britanic

Sprijin deplin - 
istoricelor propuneri sovietice

Am aflat, de curînd, poves
tea unei prietenii, care nu are 
nimic extraordinar, neobișnuit 
in ea dar care impresionează 
prin simplitatea și sincerita
tea ei.

Dordea a venit la 
binatul siderurgic din 
doara dintr-un sat. 
muncitorilor a cunoscut-o nu
mai în anii uceniciei ca elev 
la școala profesională siderur
gică... Dar nici el nu știe cum 
a încăput pe mina ch.u
langii și bețivani. ’ _ 
cut pe stradă — 
cîțiva trîntori care 
trăiau de pe spi
narea părinților 
și care-și pier
deau timpul în 
hoinăreală fără căpătâi.

Munca de oțelar îi plăcea 
lui Dordea, deși n-o dovedea 
prea des. Cînd muncea bine 
tovarășii săi îl priveau cu 
dragoste și-l lăudau, încer- 
cind să-l rupă de așa zișii săi 
prieteni. Se părea un timp că 
reușeau s-o facă, apoi el iar 
era văzut in tovărășii dubioa
se. iarăși muncea slab, 
fără randament, mai mult 
încurcîndu i de cît ajutîndu-i 
pe oțelari.

După o astfel de zi de mun
că s-a apropiat de el secreta
rul U.T.M. • '
che.

— Vrei să 
vorbă ?

Dordea l-a 
dar nu s-a ferit 
cu tânărul acesta, 
mărea de 
muncește, i 
secție.

Au stat 1 
tunci cei i 
vorbit și în zilele următoare. 
Și așa, încetul cu încetul, au 
legat prietenie. Dordea greu 
mai poate să-și amintească de 
unde a început prietenia lor. 
Se pare că din clipa cînd 
Lambrache l-a invitat la el 
acasă. Aici Dordea a găsit 0 
bibliotecă adevărată, din care 
— mai îndemnat de Lambra
che, mai din curiozitate — a

început să citească... Așa a 
făcut cunoștință cu cărți care 
i-au trezit demnitatea și min- 
dria sa de muncitor, l-au aju
tat să-și vadă mai bine rostul 
său în viață. Seri de-a rîndul 
Dordea și le petrecea în tovă
rășia unor romane ca „Tinăra 
gardă", „Așa s-a călit oțelul", 
„Mama", „Mitrea Cocor"...

Au trecut cîteva luni de la 
discuția cu Lambrache, care 
îi devenise un adevărat prie
ten, un tovarăș. împreună se 
sfătuiau în

Găman Lambra-

stăm puțin de

privit fără chef, 
de discuția 

care-l ur
zite cum 

poartă in
1 multe
cum se

mult 
doi

de vorbă a- 
tineri, au mai

muncă și tot îm
preună — alături 
de ceilalți tineri 
oțelari — își pe
treceau și timpul 
liber. Această 
nouă prietenie l-a 

ajutat să renunțe la „priete
nii" de odinioară cu care 
dealtfel n-avea nimic comun 
— să-și facă alții noi dintre 
cei mai buni muncitori din 
secție, cărora începuse a se 
strădui să le semene.

Uzina era acum pentru Dor
dea un loc drag, cu oameni 
dragi. O întâmplare îl făcu să 
crească și mai mult în ochii 
tovarășilor săi.

într-una din zile, pe cînd 
era în schimb, în hală, nu de
parte de el, a luat foc gene
ratorul unui aparat de sudat. 
Flăcările se ridicau amenin
țătoare. Tuburile de oxigen 
erau pe aproape. Pericol de 
explozie. în aceeași clipă in
să Dordea își dezbrăcă re
pede haina și dueîndu-se la 
generatorul în flăcări înlătură 
pericolul.

Zeci de mîini începură să-l 
caute, să-l felicite. Zeci de 
ochi îl priveau cu multă căl
dură, cu bucurie tovără
șească...

Clipa aceea n-avea să o 
uite nici o dată. înconjurat 
de tovarășii săi, el trăia încă 
un moment cînd simțea ce în
seamnă să faci cu adevărat 
parte din marea familie a 
muncitorilor, a acelor oameni 
care știu să crească oameni.

IRIMIE STRAUȚ

Bondrea Emilia și Molianu Ma rian sînt elevi în clasa a l-a a 
Școlii de 7 ani nr. 3 din Pitești, latâ-i, ajutați de pionierul Băr- 
bulescu Adrian din clasa a IV-a B, rezolvând primele „proble- 

me“ de matematică..
Foto : N. SlELORîAN

NEW YORK 14 (Trimisul 
special Agerpres transmite):

La 23 septembrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a luat 
parte la recepția oferită de 
ministrul de Externe al Marii 
Britanii, lordul Home, în cin
stea delegațiilor participante la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a fost însoțit de reprezentan
tul permanent al R. P. Romine 
la O.N.U., Silviu Brucan.

în cursul recepției tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
Întreținut cordial cu David 
Ormsby Gore, ministru de stat 
la Ministerul de Externe al 
Marii Britanii, cu primul mi
nistru al Nepalului, Koirala, 
cu Krișna Menon, ministrul 
Apărării al Indiei, care con
duce delegația indiană la Adu
narea Generală pină la sosi
rea primului ministru Nehru, 
cu ambasadorul Jha, repre
zentantul permanent al Indiei 
la O.N.U., și cu dr. Victor Be- 
launde, președintele preceden
tei sesiuni a Adunării Gene
rale, șeful delegației Perului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej s-a întreținut de ase
menea cu ziariștii prezenți la 
recepție.

Ora 10 dimineață. Pauză. 
Difuzorii voluntari din sec
țiile uzinei „Semănătoa

rea" sint asaltați. Ziarele sint aș
teptate cu nerăbdare fi parcurse 
cu interes deosebit.

— A vorbit tovarășul Hruș
ciov...

Și oamenii, tineri abia ieșiți de 
pe băncile școlilor profesionale, 
sau muncitori cu părul cărunțit 
de ani, s.au adunat grupuri, pe 
brigăzi, pe secții și au parcurs 
cu sufletul plin de bucurie im
portanta cuvintare a tovarășului 
Hrușciov, rostită la Organizația 
Națiunilor Unite,

In liniștea ce se așternuse se 
auzeau doar glasurile vibrante, e- 
moționate ale agitatorilor care 
citeau cuvîntarea tovarășului 
Hrușciov. Ascultau flăcăi cu 
ochii aprinși de focul primei 
iubiri, ascultau oameni in vîrstă, 
trecuți prin încercările vie

ții și toți își simțeau inimile pli
ne de bucurie și sinceră aprobare 
ascultând propunerile istorice fă
cute de tovarășul N. S. Hrușciov 
la O.N.U.

Și în curte, așezate unele lingă 
altele, armele unei lupte pentru 
belșug și fericire — combinele 
— așteptau să ia drumul gospo
dăriilor agricole,

— De astfel de arme are ne
voie omenirea — a spus tânărul 
Cicerone Ștefănescu tovarășilor 
săi. Celelalte, peste bord, să fie 
distruse. Și lucrul acesta nu se 
poate face decit printr-o dezar
mare generală și totulă, așa cum 
a propus tovarășul Hrușciov la 
O.N.U.

— Pentru toți oamenii cin
stiți din lume — a spus și Nichi. 
ta Ion — a devenit evident fap
tul că precum arată tovarășul 
Hrușciov, lipsa oricărui progres 
în soluționarea problemei dezar
mării este o urmare a poziției 
Statelor Unite ale Americii și a 
altor state legate de S.U.A. în ca
drul N.A.T.O. Popoarele lumii 
doresc dezarmarea. Numai un 
pumn de monopoliști și milita- 
riști cu capete înfierbântate vi. 
sează un nou război. Dacă popoa
rele vor lupta activ pentru a lega 
mîinile mditariștilor, ale cercu
rilor monopoliste, pacea poate fi 
asigurată. Majoritatea covîrșitoare 
a omenirii luptă pentru pace și 
cauza păcii va birui,

— Cit de cuprinzătoare este 
cuvîntarea tovarășului Hrușciov și 
cit de profund umanitară este ea 
— a spus tânărul responsabil de 
brigadă Aurel Brătulescu. Lucrul 
acesta este atât de strălucit dove
dit de propunerile istorice făcute 
de tovarășul Hrușciov în scopul 
lichidării totale și definitive a re
gimului colonial. Cu toate că 
trăim in secolul al XX le a — a

spus tovarășul Hrușciov — se mai 
observă încă rămășițe ale secole
lor trecute, reminiscențe ale bar
bariei. Și cită dreptate are daci 
ne gindirn la mizeria cumplită a 
milioanelor de oameni care zac 
în robia colonialistă. De aceea eu 
cred că propunerea guvernului 
sovietic de u se acorda imediat 
independență și libertate totală 
în construirea statelor naționale 
proprii, pe baza liberei exprimări 
a voinței popoarelor lor tuturor 
țărilor coloniale, teritoriilor de 
sub tutelă și celorlalte teritorii 
care nu se bucură de autoadmi- 
nistrare, trebuie aprobată de 
O.N.U. și aplicată în viață ime
diat, Probabil că domnilor colo
nialiști nu le va fi pe plac acea, 
stă propunere. Popoarele însă o 
vor saluta cu bucurie. Țara noa
stră care a sprijinit și sprijină 
cu vigoare lupta pentru eliberare 
a popoarelor coloniale va susține 
cu energie istorica propunere. 
Glasul poporului nostru va răsu-

I. PETRU
(Continuare in pag. 4-a)

Urări de succes 
solilor năzuințelor noastre 

de pace

CUM VA ARATA MAMAIA
Mamaia, perla litoralului, se 

împodobește cu noi construcții.
Ce se construiește la Mamaia ?
In partea de sud a stațiunii, 

pe spațiul cuprins intre Marea 
Neagră, lacul Tăbăcărie, lacul 
Siut-Ghiol și cunoscutul cazinou, 
se înalță vertiginos construcția 
unor noi și impunătoare comple
xe de hoteluri — 18 la număr — 
care vor găzdui în fiecare serie 
cite 10.000 de oaspeți. Hotelurile 
vor avea 4, 9 și 18 etaje. Da, 2 
hoteluri vor avea cite 18 etaje. 
Stilul arhitectural va fi cel ince. 
tățenil deja pe litoral, linii drep
te, camere cu ferestre largi orien
tate spre soare. Construcția hote
lurilor în cofraje glisate utili, 
zate pentru prima crară în con
strucțiile civile a și început.

Și încă un lucru nou și deo
sebit. Două dintre noile hoteluri 
cu o capacitate de 900 locuri vor 
avea instalații de încălzit și vor 
fi folosite și iarna (Ele fac parte 
dintr-un ansamblu mai mare de 
construcții și măsuri care vor 
crea în viitor posibilitatea ca se
zonul de plajă și băi pe litoralul

• Construcții cu o capacitate de 10.000 
locuri e In viitor plajă și băi și în timpul iernii

mării să continuie neîntrerupt tot 
anul — vara și iarna).

In interiorul acestor hoteluri 
se amenajează cîte un bazin de 
înot cu o lungime de 50 m, cu 
apă de mare încălzită. înotătorii 
pasionați nu vor avea de ce să 
se plingă. Alte două bazine des
coperite cu apă de mare încăl. 
zită vor sta la dispoziția oaspe
ților în zilele cînd apa mării va 
fi prea rece.

în acest sector al stațiunii Ma
maia, în jurul noilor hoteluri se 
construiesc 12 noi restaurante de 
diverse tipuri și mărimi, maga
zine mari, cofetării, librării etc. 
Centrul gospodăresc. în construc
ție va avea o spălătorie meca
nică cu o capacitate de 8.000 kg. 
pe schimb, fabrica de gheață care 
adăpostește frigorifere pentru ali
mente, laboratoare 
parate, laboratoare 
capabile să producă 
jituri pe zi,

Proiectanții nu au

de semipre- 
de cofetărie 
50 000 pră-

uitat pe pa-

sionații automobiliști și motoci, 
cliști. Pe malul lacului Siut- 
Ghiol, va fi creat un nou drum 
de acces in stațiune, care va ra
corda șoseaua Bucureștiului prin 
punctul cunoscut sub numele de 
„Cișmea", Vehicolele turiștilor 
vor fi parcate intr-o zonă special 
amenajată, în apropierea căreia 
vor funcționa ateliere de repara
ții și stații de alimentare cu corn, 
bustibil,

O întrebare firească : ce mij
loace de distracții vor avea cei ve- 
niți la odihnă ?

Să le privim cu ochii viitoru
lui.

în vecinătatea lacului Tăbăcă- 
rie a fost proiectat un parc. Aici 
se vor găsi terenuri pentru volei, 
baschet, tenis și alte sporturi. Un 
club nautic va fi construit pe ma. 
Iul lacului Tăbăcărie, iar altul 
pe cel al lacului Siut-Ghiol.

Teatrul constănțean ca și alte 
teatre din țară și străinătate își 
vor continua stagiunile *pe scena

pe apă a noului teatru cu o ca
pacitate de 500 tocuri ce se con
struiește pe malul lacului Tăbă
cărie, Actorii aflați pe scena de 
pe apă, vor avea in buzunar mi. 
crofoane cu tranzistori care vor 
înlesni să li se audă vocea de că
tre spectatori la difuzoarele tea
trului fără obișnuitele instalații. 
Pentru amatorii de acustică per
fectă, constructorii înalță un tea- 
tru.cinematograf cu o capacitate 
de 1.000 locuri.

Parcul va fi dotat cu numeroa
se alte instalații distractive. La 
toate acestea se vor adăuga mi
lioanele de flori ale spațiilor 
verzi, oglinzile de apă dulce ro
tunde, ornamente cu vegetație 
specifică lacului Siut.Ghiol, Așa 
va arăta în viitor Mamaia.

O primă parte din construcții 
vor fi gata la 1 iunie 1961, Corn, 
plect, acest nou sector al stațiu
nii internaționale Mamaia — 
perlă a litoralului nostru — va 
fi dat în exploatare la 1 iunie 
1962.

I. ȘERBU
corespondentul ,$cînleii tineretu

lui" pentru regiunea Constanța

în întreaga țară, oamenii 
muncii sint cu gîndul și fapta 
alături de mesagerii de pace 
ai patriei noastre și urmăresc 
cu mult interes lucrările se
siunii Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
în scrisorile și mesajele pe 
care le transmit tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de
legației țării noastre, ei iși ex
primă deplinul lor atașament 
față de politica externă de 
pace a partidului și guvernu
lui nostru, încrederea nețăr
murită ce o acordă delegației 
noastre și urările de deplin 
succes in misiunea nobilă ce 
o îndeplinește.

„Cunosc uriașa însemnătate 
pe care o are această sesiune 
în rezolvarea principalelor pro
bleme ale vieții internaționale 
și înfăptuirea unei păci trai
nice în lume — scrie țesătoa- 
rea Ana Boghină, Erou al 
Muncii Socialiste. Gîndul meu, 
ca și al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, este 
alături de dv., tovarășe Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care expri
mați voința de pace a poporu
lui romin constructor al socia
lismului. Nu vom cruța nici un 
efort în munca noastră, știind 
că realizările obținute în pro
ducție exprimă atașamentul 
nostru față de politica de pace 
și coexistență pașnică promo
vată de partidul și guvernul 
nostru*.

Cei aproape 2000 de con
structori navali din Galați, 
care s-au adunat pentru a 
transmite urările lor de suc
ces delegației noastre, scriu în 
moțiunea trimisă : „Țara noas
tră arc planuri mărețe de vii
tor. Pentru aceasta noi avem 
nevoie de pace și cerem tutu
ror delegațiilor la actuala se
siune a O.N.U. să colaboreze 
pentru asigurarea unei dezar
mări generale și totale, temelia 
sigură a unei păci trainice și 
durabile în lume. Sintem cu 
inima și cu gîndul alături de 
dv. și de delegațiile celorlalte 
țări socialiste și așteptăm cu 
nerăbdare ca eforturile depuse 
de mesagerii noștri de pace să 
fie încununate de succes**.

„Membrii corpului didactic 
din Institutul politehnic Timi
șoara — se spune într-o altă 
telegramă trimisă tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — vă 
urează din toată inima succes 
deplin la cea de-a XV-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U. Sintem convinși că solii 
poporului nostru, în frunte cu 
dv.. vor aduce o contribuție în
semnată la destinderea încor
dării internaționale, Ia victoria 
cauzei păcii în lumea în
treagă**.

Telegrame și mesaje asemă
nătoare au mai trimis nume
roși alți muncitori, tehnicieni, 
oameni de știință și cultură 
din întreaga țară.

(Agerpres)
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Știti cum se construiește 
un studio de concert?

De curind în Capitala pa
triei noastre a fost dat în fo
losință noul studio de concert 
al Radioteleviziunii.

Un studio de radio este de 
obicei o încăpere care înde
plinește condițiile de bună 
captare a sunetului prin mi
crofon. Aceste condiții impli
că în primul rînd o perfectă 
izolare de zgomot, apoi dife
rite însușiri acustice rezultate 
din forma și căptușirea fețe
lor interne ale pereților stu
dioului, care fac ca funcțio
narea microfonului să nu de
pindă prea mult de 
poziția lui și însfir- 
șit o anumită contri
buție sonoră a stu
dioului, convenabilă 
genului și mărimii 
formației aduse Ia 
microfon.

Noul studio este destinat 
să asigure producția formații
lor mari și mijlocii de orches
tră simfonică și corurilor 
pînă la 250 de persoane.

Un studio convenabil pen
tru acest gen de producție are 
însă un volum foarte mare, 
de ordinul a 10.000 in. cubi și 
acoperă o suprafață plană de 
aproape 1000 m. pătrați. Din 
această suprafață corul și or
chestra nu ocupă împreună 
decît cel mult un sfert. Res
tul rămîne liber. Este oare 
rațional ca o suprafață pe 
ca,re ar putea intra circa 1000 
de spectatori să rămînă neu
tilizată ?

Răspunsul la această între
bare a dus la apariția publi
cului în acest studio.

Chiar dacă publicul este 
un stimulent pentru artiști 
el pune însă multe probleme 
acusticienilor, deoarece le cere 
ca una și aceeași sală să poa
tă fi uneori studio de radio, 
alteori sală de concert și ade
seori ambele simultan.

Cînd sala lucrează ea stu
dio, fără public, deci, ea tre-

-----•----- --------

Crama milenară 
de la Țelna

Micul sat Țelna- situat în 
raionul Alba Iulia 4in 
regiunea Hunedoara, a- 

trage imediat atenția vizita
torului prin întinsele sale su
prafețe de teren cultivate cu 
viță de vie. Vînăritul a fost 
din moși strămoși ocupația 
principală a harnicilor țărani 
din Țelna.

Dar faima satului Țelna se 
trage în primul rînd de la 
crama cu o vechime de aproa
pe 2000 de ani existentă aici. 
Cercetările arheologilor au 
stabilit ci această regiune era 
principalul centru viticol al 
Daciei.

Construită sub pămint. a- 
vind o lungime de 150 m., 
crama de la Țelna păstrează 
și astăzi vinuri superioare, ca
re la ultimele concursuri in
ternaționale au obținut meda
lii de aur.

In fiecare an butoaiele cra
mei milenare de Ia Țelna pri
mesc 30 tone de vin. Podgo
riile din împrejurimi dau pînă 
la 5000 kg. struguri la hectar. 
Lucrul acesta nu a fost obți
nui atît de ușor. După ce 
Țelna a devenit o secție a gos
podăriei agricole de stat din 
Alba Iulia, viticultori și teh
nicieni experimentați au dus o 
muncă neobosită pentru îm
bunătățirea și refacerea viilor. 
Roadele muncii lor nu pot fi 
văzute însă imediat. Trebuie 
să treacă ani, în care timp, 
departe de lumina zilei, vinu
rile se învechesc și capătă 
gustul minunat care a dus 
pînă departe, peste hotarele 
țării, faima cramei din satul 
Țelna.

I. R.

buie să aibă printre altele, 
posibilitatea de a așeza for
mațiile muzicale fără nici o 
restricție, in poziția cea mai 
avantajoasă, pentru captarea 
lor prin microfon. Cînd de
vine sală de concert, prezența 
publicului impune formații
lor numeroase obligații de 
amplasament, pentru a da sa
tisfacție în același timp ce
rințelor auditive și vizuale.

în afară de aceasta publi
cul este un absorbant foarte 
eficace pentru sunetele înal
te, care prin prezența sau ab

seala acoperită cu dermatlnă 
sini perfect lustruit! pentru 
ca să nu absoarbă sunetele 
înalte. Absorbția acestora este 
lăsată, exclusiv pe seama pu
blicului care intră și el în cal
culele de absorbție. Cînd pu
blicul lipsește și sala este fo
losită ca studio, aceste sunete 
sînt absorbite de fotolii care 
sînt capitonate cu o stofă po
roasă.

Spre a cîștiga timp în gă
sirea soluțiilor optime de 
proiectare și pentru a se ob
ține economii, s-a folosit cea

Cîteva detalii în legătură cu construcfia 
noului studio de concert 

al Radioteleviziunii

sența sa aduce modificări în 
atmosfera sonoră și în colori
tul auditiv al sălii.

Publicul este totodată o 
involuntară sursă de zgomot.

Proiectarea acustică a nou
lui studio de concert a trebuit 
deci să rezolve cîteva proble
me tehnice dificile. Modul în 
care Ie-a soluționat este des
tul de interesant.

întîi s-a dimensionat sala 
conform cerințelor acustice 
ale unui studio. I s-a dat apoi 
forma necesară pentru a servi 
și ca sală de concert. Pentru 
artiști au fost construite trep
te mobile așezate într-un am
fiteatru. Plafonul a fost de 
asemenea construit în trepte 
cu o înclinare opusă parteru
lui, astfel încît să compen
seze prin sunetele reflectate 
atenuarea sunetelor directe e- 
mise de pe podiumul orches
trei. Acest mod de construc
ție al plafonului contribuie la 
păstrarea egalității intensită
ții sonore în orice parte a să
lii în ciuda faptului că pere
ții ei longitudinali sînt nepa
raleli.

în vederea obținerii sonori
tății potrivite pentru sunetele 
joase, pereții longitudinali ai 
sălii au fost căptușiți cu pla
caj de tei care vibrează în
tocmai ea pereții unei cutii 
de vioară Continuitatea aces
tor pereți este intrereptă pe 
fiecare parte de trei ieșin
duri de forma unor dinți de 
fierăstrău eu vfrful îndreptat 
spre podium, care au sarcina 
de a întoarce spre executant! 
o parte din energia sonoră 
emisă de ei, cu scopnl de a se 
auzi unul pe altul spre a pu
tea cînta eu toții mai ușor.

Pereții laterali ea și pardo-

1n ultima vreme a făcut 
înconjurul Pămîntului o 
știre foarte interesantă. 

La Istanbul oraș cu o istorie 
veche de pe litoralul european 
al Bosforului, în vechiul palat 
Topkapu au fost descoperite 
vechi hărți ale planetei noastre 
a căror proveniență constituie o 
enigmă.

Aceste hărți, datate din anii 
1513 și 1528, (in epoca and Co
lumb 
estic 
tuite 
Reis.
cizie ---------------- - -
au stabilit că pe ele este indi
cată just distanța intre conti
nente, sînt însemnate just 
insulele Azore, Canare și Ma
dera, precum și toate deta
liile și punctele de orientare de 
pe coaste. Pe aceste hărți sînt 
însemnate ambele Americi și 
Antarctida.

Pe hărțile găsite sînt însem
nate nu numai țărmurile, ci și 
părți din interiorul continente
lor americane, culmile mun
toase de pe povîrnișurile lor ră
săritene, precum și 
apusene ale Africii.

Pe marginile cîtorva

abia descoperise litoralul 
cl Americii), au fost alcă- 
pentru amiralul turc Piri 
Ele se disting prirrtr-o pre- 
extraordinară. Cercetătorii

regiunii?

din a- 
ceste hărți, există însemnări fo 
cute de Reis : „In lume nu mc: 
există asemenea hărți ca a 
cestea. Le-am alcătuit, folosină 
20 de scrisori, jurnale de bord 
a 4 portughezi, care indicau 
Șlndul (- Ind - fluviu in India-

mai modernă metodă 
de cercetare din a- 
custica arhitecturală 
aplicată pentru pri
ma dată la noi în 
țară cu prilejul con
strucției unei săli. 
Această metodă con

stă în executarea unei săli 
in miniatura ..identică" cu 
sala mare care trebuie 
construită. Pe acest model
al sălii micșorate se fac 
apoi măsurări de reflecții cu 
ajutorul cărora se determină 
în cele din urmă forma și în
clinarea suprafețelor interioa
re ale sălii și amplasamentul 
diferitelor suprafețe absor
bante. Sursa sonoră de pe po
diumul real al sălii este înlo
cuită In modelul la scară re
dusă cu un eclator care ge
nerează pocnituri puternice 
iar urechea ascultătorului cu 
un mierofon de măsurare, 
mare cit o monetă de 50 de
bani.

Cu ajutorul acestei metode 
se găsesc cele mai bune solu
ții de proiectare și se evită 
pierderea de timp și tatonă
rile costisitoare pentru înlătu
rarea unor defecte care ar fi 
apărut numai după ce sala ar 
fi fost terminată.

Studioul de concert are re
marcabile însușiri de calitate 
acustică corespunzătoare mu
zicii simfonie*. Orga sălii 
atît de impunătoare prin di
mensiunile ei excepționale.
device și ***** impresăonantă 
cînd emite acele sunete ex
trem de joase neintîlnite pînă 
acum în nici una din sălile 
noastre de concert.

Construcția studioului con
stituie o nouă dovadă a avin- 
tului deosebit al științei și teh
nicii romineștL

Ing. A. NECȘULEA

Exerciții de aruncare a une: încărcături din elicopter în barcă.
Foto : TASS-MO5COVA

Ghid turistic

4 zile prin Bucegi
tn luna septembrie și in pri

ma jumătate a lunii octombrie 
sint silele cele mai frumoase pen. 
tru drumeție de munte. I ă pro
punem astăzi un concediu de 4 
zile în minunății noștri Buce ți. 
care vă r0 reconforta de minune.

în prima zi, luăm unul dus tre
nurile care pleacă in zori spre 
Valea Prahovei. Coborim la Si
naia. Pornim de aci spre cota 
1,400 pe o șosea de automobil. 
La cold putem foce o pauza de 
o oră în condițiile confortului 
unui minunat hotel alpin. Spre 
Vîrful cu Dor. poteca de munte 
ia locul șoselei și urcă pe pan
tele Furnicii. După două ore de 
mers ajungem la Cabana Puful 
cu Dor. așezată la 1335 m. altL 
tudine. După o scurtă pauză por
nim pe ultimul drum al acestei 
prime zile de turism spre Caba
na PjJÎtlW

De Fufei ca Dor urdm pe 
drumul marcat cu linii roșii și 
mergem 23 ore pe an drum de o 
excepțională frumusețe. După ce 
trecem de linia funicularului ce 
duce la Fabrica de hirtie din 
Bușteni, urcăm ușor în Curmătu
ra Lăptici. Din curmătură unde 
avem o vedere splendidă spre 
Valea lalomiței și muntele Strun. 
ța, coborim pe pantele muntelui 
Lăptici, ajungem in zona de pă

dure. o traversăm spre dreapta, 
și ieșim într-o poiană unde gă
sim minunata cabană „Peștera".

A doua zi, vom porni in pri
mul rînd să vedem interesanta 
peșteră a lalomiței, și după aceea 
rom porni într.o excursie de ma
ximum 6 ore, lur-retur spre La
cul Scropoasa. De la punctul 
Scropoasa trecind din nou prin 
Cheile Zănoagei, mari și mici, de 
la poalele muntelui Lespezi, stră
bați ud Cheile Tătarului, vom a- 
junțe din nou la Cabana Peștera 
unde ne vom odihni și in acea. 
‘• i noapte. Drumul de la Peștera 
la Scropoasa și înapoi e marcat 
at • cruce albastră.

In a treia xi după 
de Mrs — urmind marcajul li’ 
xa galbene — vom ajunge pe 
M drum puțin mai dificil, core 
ne oieri insă țnrei jh de 9>ssr 
semu.tâ frumusețe. la Ccbona Ba
bele. De sici după o jumătate de 
ori de coboriș ajunțem la Caha. 
jm Caraiman (2025 m.). Aici ne 
tom odihni, iar după-amiazâ vom 
pleca fără ruck-sac spre Vîrful 
Caraiman (2384 m.) de unde ar 
tem o splendidă vedere a loca
lităților de pe valea Prahovei. In 
71/, oră facem întregul drum 
spre virf și spre cabană.

în a patra si, ne așteaptă un 
drum mai greu. Dar antrenamen. 
tul celor trei zile anterioare, ne 
va fi de mare folos. Căutăm să 
plecăm, în zorii zilei de la Ca
raiman. Lăsăm in stingă Cabana 
Babele și in continuare poteca 
trece pe firul terminal al Viii 
Jepilor, apoi trece pa pantele 
Văii Sugarilor, prin curmătura 
Sugarilor (2360 m.) urci spre 
sting a Pe muntele Obirșia, după 
care urcă pe un mic drum de 
care (pe care se transportă ma
terialele pentru o construcție me
teorologică, ce se ridică pe acest 
virf), spre Omul (2511 m.), Du
pă o scurtă pauză coborim spre 
Cabana Milăești, lăsind in stingă 
dificilele Hornuri ale Mălăeștilor. 
De aici urmind drumul marcat 
cu un triunghi roșu trecem pe la 
punctul numiț Pichetul roșu iar 
de aci la Cabana Di ham de unde 
după o scurtă odihnă, coborim 
spre Predeal sau Bușteni.

TR POTERA?

la Parcul de Cuitură și

Odihnă V. Stalin-.

Foto : AGERPRE6

Pe șantierele 
muzicii noastre

In dorința de a prezenta ei* 
titorilor noștri cîteva dintre lu
crările. și proiectele unora din
tre compozitorii noștri, un cola
borator al ziarului noctru »-• 
adresat unora dintre fruntașii 
muzicii romînești care au de
clarat următoarele :

Ion Dumitrescu
Maestru emerit al artei

Cu toate întreruperile și amî- 
nările pricinuite de multiplici
tatea problemelor ce mă preo
cupă, am izbutit să termin, în 
cursul verii trecute, a doua 
simfonie.

Simfonia II-a nu cote o lu
crare programatică în sensul 
obișnuit al cuvîntului. Ideea, sau 
mai bine zis, sentimentul care 
in-a inspirat este pasiunea mea 
pentru pictură, în general, și 
mai cu seamă pentru creația 
maeștrilor picturii romînești. 
Exprimînd dragostea și admira
ția mea față de opera lui Lu- 
chian, Tonitza, Palade și Pe- 
trașcu, am închinat cele patru 
părți ale simfoniei amintirii a- 
cestor mari artiști. Repet, nu 
este vorba de o lucrare cu un 
program precis, string legat de 
imaginile sau conținutul emo
țional' al anumitor pînze celebre. 
Am căutat să evoc, prin mijloa
cele muzicii, atmosfera, expre
sia și caracterul general al ar
tei pictorilor, cărora le-am de
dicat simfonia. Sper că lucrarea 
va putea fi prezentată în prima 
audiție în cursul stagiunii oare 
începe acum

Anul trecut am terminat pri
mul volum de solfegii care a și 
apărut între timp. Acum lucrez 
la finisarea celui de-al doilea 
volum, conținînd 60 de solfegii 
de grad superior. Specificul lu
crării constă în faptul că a- 
ceste exerciții, atît de necesare 
tineretului nostru, se bazează 
pe modurile și ritmurile muzi
cii noastre populare, ceea ce 
reprezintă o experiență nouă în 
materie.

mînd i-și găsi forma definitivă 
cit de curind.

în afară de creația propriu 
SÎM, în ultima vreme m.am ocu
pat intens de redactarea unui 
studiu în domeniul armoniei, 
prin care doresc să aduc o con
tribuție la istoricul și practica 
artei componistice.

Ținînd seama de importanța 
acestui domeniu pentru orienta
rea tinerelor generații pe un 
drum sănătos al păstrării legă
turii profunde între tradiție și 
inovație, sper că lucrarea mea 
va fi de un real folos pentru 
toți cei ce pășesc pe calea crea
ției.

Paul Conitantineccu
Maestru emerit al artei

Astă primăvară am terminat 
ultimul meu ciclu vocal ,,Șapte 
cîntece din ulița noastră- pe 
versuri de Cicerone Theodorescu. 
De atunci am mai terminat ° 
nouă compoziție și anume un 
„Concert pentru harpă și orches
tră-. Compunînd pentru harpă, 
am încercat să scot acest minu
nat și poetic instrument de pe 
făgașul scriiturii tradiționale, ba
zată pe anumite procedee prea 
bătătorite, Explorînd soluții noi, 
9per a fi reușit să demonstrez 
că harpa posedă posibilități teh. 
nice și expresive infinit mai bo
gate decît cela îndeobște cunos
cute și folosite.

Și pentru a încheia vă mai pot 
apune că, în momentul de față, 
pregătesc o lucrare cu privire la 
armonizarea eîntecului popular 
și despre procedeele dezvoltării 
temelor de obîrșie folclorică în 
spiritul muzicii populare.

A. TRAIAN

Ecranizarea povestirii 
„Cazacii- de Tolstoi
Colaboratorii studioului t)Mos- 

fllm" lucrează în apropiere de 
Groznti la filmul artistic „Caza
cii" după povestirea cu același 
titlu de Lev Tolstoi. Filmarea are 
loc în acele locuri unde se des
fășoară acțiunea povestirii

Regizorul fUmulul este Vasilii 
Pronin,, cunoscjit. pentru realiza
rea coproducției sovieto-indiană 
„Călătorie peste trei mări". Ope
ratorul este Igor Ghelein, care a 
ecranizat povestirea lui Cehov 
,,Chibritul suedez". Muzica fil
mului este compusă de compozi
torul Gherghi Sviridov, laureat 
al premiului Lenln.

-- •--
Istoria arhitecturii 
R.S.S. Azerbaidjene

La Baku, sub conducerea cu
noscutului arhitect azerbaidjan, 
academicianul Michaela Useino- 
va, a fost terminată o mare lu
crare științifică despre istoria 
arhitecturii Azerbaidjanului, din 
timpuri străvechi ,pînă la mijlo
cul secolului XIX- Această mo
nografie, bogat ilustrată, avînd 
aproximativ 1.000 de -pagini for. 
mat mare, va apare într-un sin
gur volum.

Specialiștii declară cg ea con
stituie prima încercare de redare 
a întregii istorii a arhitecturii 
unuia dintre popoarele din Orient 
pe o întreagă perioadă accesi
bilă studiului șl pe întreg teri
toriul locuit de acest popor.

Studiul istoric cuprinde sute de 
monumente de arhitectură, înce- 
pînd cu rămășițele cetăților și ale 
caselor de locuit cu 3.000 de ani 
înaintea erei noastre descoperite 
de arheologii sovietici și termi
nând cu clădirile cu renume mon
dial ca, de pildă, Turnul fecioa
rei de la Baku, Mauzoleele de la 
Nahicevvansk, Palatul Șirvanha- 
nilor dto Baku, Moskeia albas
tră din Tebriz.

Zeno Vancea
Maestru emerit al artei

Am compus recent un Concert 
pentru orchestră de coarde.

Ținînd seama de buna primire 
de care s.a bucurat ,,Priculiciul“ 
mă gîndesc la un nou balet, în 
vederea căruia maestrul de balet 
Oleg Danovski, mi-a și propus 
cîteva subiecte excelente. De a- 
semeara sint în căutarea unui 

| libret pentru o operă într-un act, 
pe un Mibiert contemporan.

Pe planul activității mele pe
dagogice. sînt pe punctul de a 
definitiva un studiu în domeniul 
esteticii muzicale, ou referire 
specială la nașterea și dezvolta, 
rea școlilor naționale din Sud- 
Estul Europei.

Alfred Mendelsohn
Maestru emerit al artei

.------------- -------------

Am terminat de curind o lu
crare pentru orchestră, cor și 
doi soliști vocali, inspirată de 
celebrul poem „Harașo“ al lui 
Maiakovski. Lucrarea este inti
tulată „Pentru Marele Octom
brie" fi se apropie de forma 
clasică a oratoriului.

Aștept cu nerăbdare prima 
audiție a acestei compoziții, 
care va fi prezentată în cursul 
acestei stagiuni de orchestra și 
corul Radiodifuziunii. Audiția 
va avea loc în noua sală de 
concerte a Radiodifuziunii.

Tot în vara aceasta am scris 
un Trio (al doilea) pentru vi
oară, violoncel și pian, pe care 
l-am și prezentat în cadrul unei 
mici reuniuni, avînd ca inter
pret pe Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Radu Al- 
dulescu. Sper că lucrarea va pu
tea fi executată în eurind în 
fața publicului, de aceeași for
mație.

în fine, m-am străduit să de
săvârșesc o lucrare de mari pro
porții care mă frămîntă de mai 
multă vreme. Este vorba de 
Simfonia a VH-a din care am 
încheiat trei părți, finalul ur-

Ce-o fi înăuntru ?
Foto : R. MUNTEANU

Sărbătorirea corului din Lugoj

n.t), India și China, precum și 
o hartă desenată de Columb... 
Aceste hărți sint bune pentru 
navigația pe Șapte mări, ca și 
hărțile țârii noastre".

Din aceste materiale a reieșit 
câ Piri Reis avea în subordinele 
sale pe unul din timonierii lui 
Columb. Gr»d acest om a fost 
luat prizonier de pirați, asupra 
sa s-a găsit harta de care se fo
losise Columb in 
trei călătorii. In

primele sale 
afară de a-

Așadar, după cum a rezultat, 
ele conțin chiar și date care 
n-au fost cunoscute cartografi
lor moderni. Acest lucru se re
feră in specia! Ic Antarctica.

De pildă, unele lanțuri mun
toase, descoperite abia in 1952, 
sînt însemnate pe harta lui 
Piri Reis și nu în mod aproxi
mativ, ci cu indicația precisă a 
altitudinilor, in afară de aceasta 
au fost descoperite alte lanțuri 
muntoase care de asemenea nu

de pe hărțile lui Piri Reis nu au 
coincis cu cele contemporane. 
După cercetări geologice cores
punzătoare, s-a stabilit că a- 
ceste părți ale literalelor au 
fost intr-adevăr așa după cum 
sînt ele indicate în hărțile lui 
Piri Reis, și că modificarea lor 
a avut loc sub influența ero
ziunii maritime.

Care sînt deci sursele precise 
de informație pe care le-a fo
losit Piri Reis ? Specialiștii con-

mai linia Irtoralului, ci și profi
lurile lanțurilor muntoase.

Este absolut limpede că un 
profan sau o echipă de cerce- 
tători-amatori n-au putut 
determina dimensiunile și pozi
țiile lanțurilor muntoase antarc
tice. Acest lucru l-a putut face 
numai un grup științific foarte 
bine echipat

Paul-Emil Victor, oare cu
noaște hărțile Iul Piri Reis, și 
care le-a reprodus intr-una dîn

De unde știau anticii
despre existența Antarctidei?

ceasta, s-a reușit să se stabi
lească că Piri Reis a folosit și 
8 vechi harți grecești, care se 
transmiteau, după cum se spu
ne, din generație în generație 
din timpul lui Alexandru Mache- 
don. .

Cercetătorii au aplicat ace
stor hărți o rețea de coordonate 
moderne. Rezultatul a uimit 
toata lumea.

După cum am arătat, aceste 
hărți indicau nu numai țărmurile 
Americii de nord și de sud și 
ale Antarctidei, ci și părți inte
rioare aie acestor continente : 
lanțuri muntoase, șesurl etc.

găsesc însemnate pe hărțilese g-----
relativ noi. Acum însă, ele se 
află sub sloiul de gheață al 
formațiunii contemporane. Exi
stența lor a fost stabilită de că
tre specialiști în cadrul Anului 
Geofizic International cu aju
torul unor aparate dintre cele 
mai moderne de sondaj seismic.

In Groenlanda, aceste harți 
antice au fost verificate de că
tre o expediție polară franceză. 
A reieșit că Piri Reis cunoștea 
Groenlanda tot atît de bine cc 
și Paul-Emil Victor, șeful expe
diției franceze.

Liniile unor porțiuni de litora!

sideră ca este vorba de hărți 
alcătuite acum 5.000 de ani. 
Cum au putut ele să fie al
cătuite de navigatorii de acum 
50 de secole, dacă știința con
temporană a obținut numeroase 
date despre Antarctida abia 
acum cîțiva ani ?

Doar oamenii din antichitate 
nu aveau avioane. Să te gîn- 
dești ia un asemenea lucru ar 
fi desigur o ipoteză absur
dă I Merită totuși să ne 
gîndim la aceste hărți. Oa
menii de știință sînt uimiți în 
primul rînd de circumstanța câ 
sînt indicate in mod just nu nu-

carțile sale, recunoaște că el nu 
este capabil să explice în mod 
logic precizia uimitoare a a- 
cestor hărți. Glaciologii nu în
țeleg un alt lucru : în ce pri
vește precizia încrețiturilor mun
ților, însemnate pe aceste harți 
vechi, ea corespunde întocmai 
acelora care au fost descope
rite de ei sub 
gheață ! Aceasta 
unor cercetători să 
teza curajoasă că 
au fost întocmite încă înaintea 
acoperirii Antarctidei cu o pă
tură de gheața, adică aproxi
mativ acum zece mii de ani I

învelișul de 
a dat temei 
enunțe ipo- 
aceste hărți

Un alt fapt uimitor : vechile 
hărți, în pofida concepțiilor te
meinic încetățenite, au prezen
tat Groenlanda ca fiind for
mată din trei insule meri. Iar re
centele sondaje 
efectuate de 
Emil Victor, 
ceasta !

Enigmele 
ping in mod involuntar pe 
menii de știință spre ideea că 
civilizațiile vechi au apărut mai 
devreme decît se obișnuiește 
să se considere, și că au atins 
un nivel de dezvoltare foarte 
înalt

Lista enigmelor istoriei antice 
crește an de an. Aceasta dove
dește în orice caz că istoria în
tregii omeniri a început nu pe 
țărmurile Mării Mediterane. Nici 
China, și cu atît mai mult E- 
giptul nu mai pot servi drept 
granițe istorice pentru cronolo
gia civilizației.

Acum cîteva mii de ani, și, 
poate, acum cîteva zeci de mii’ 
de ani au existat alte civiliza
ții. Unde s-au aflat însă orașele 
lor ? Ce s-a întîmplat cu ele ? 
Ce cataclisme 
gină importantă 
niril ?

Acest lucru 
camdată. II vom afla însă fără 
îndoială.

seismografice, 
expediția lui Paul- 
au confirmat a-

vechilor hărți im-
oa-

au șters o pa- 
a istoriei ome-

nu-l știm deo-

(După „Komsomolskaia 
Pravda").

Vechea așezare bănățeană de 
pe malul Timișului — Lugoj — 
care o dat cîntăreți vestiți ca 
Nica lancu Iancovici, compozi
tori ca Ion Vidu și Tiberiu Bre’ 
diceanu, trăiește în aceste zile 
un moment de seamă în viața 
culturală a orașului : 150 de ani 
de existență a corului lugojan, 
una dintre cele mai vechi forma
ții artistice de amatori de pe cu
prinsul țării noastre.

Cu acest prilej, sîmbătă după- 
amiază la casa raională de cul
tură „Ion Vidu“ din Lugoj a 
avut loc o festivitate.

Membrii corului și dirijorul 
lui au fost felicitați de tovarășa 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii și de tov. Petre Blajovici, 
primsecretar al comitetului re
gional Timișoara al P.M.R.

Tovarășul Ioan Beldean. preșe* 
dintele sfatului popular regional, 
a dat apoi citire Decretului Pre. 
zidiului Marii Adunări Naționa
le prin care se conferă corului 
casei raionale de cultură „Ion 
Vidu“ din Lugoj „Ordinul Mun
cii" cl, I~a. Pentru merite deose" 
bite în activitatea de conducere 
muzicală a corului, profesorului 
Dimitrie Stan, dirijorul corului, 
i s-a conferit titlul de artist e. 
merit al R. P. Romine. 14 mem
bri ai corului au fost decorați cu 
Ordinul Muncii clasa IlI-a și 
Medalia Muncii.

-------•-------

Frunzele -izvor 
de proteine

Specialiștii în domeniul chi
miei alimentare sînt în cău
tarea unor materii prime me
reu noi pentru producția de 
substanțe alimentare sau a 
compușilor acestora.

La universitatea din Calcu
la (India), a fost pusă la 
punct o metodă de extragere 
a proteinei din frunze tinere.

Rezultatele obținute arată 
că frunzele tinere conțin a- 
proximativ 3On/o proteină și 
că în plus ele mai sînt un iz
vor de caroten din care orga
nismul sintetizează apoi vi
tamina A, vitamina C, pre
cum și o serie de săruri mi
nerale foarte necesare orga
nismelor.

Această metodă de produc
ție a proteinei are avantajul 
de a fi foarte simplă și per
mite folosirea tuturor frunze
lor neotrăvitoare.

T. R.

In corturi, pe malul lacului 
Bucura din masivul Retezat.

Foto ; S. NICUȘOR

(Agerprts)
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Declarația cu privire ia acordarea 
independentei țărilor 

și popoarelor coloniale

Declarația guvernului
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

in problema dezarmării
prezentata, spre examinare celei de a 15-a sesiuni 

a Adunării Generale a O. N, U. de către N. S. Hrușciov
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

— TASS transmite Declarația 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale in care se spune 
intre altele :

Epoca noastră este epoca 
unei reînnoiri impetuoase a 
societății, epoca afirmării 
unor forme de viață maj pro
gresiste și mai drepte, a avîn- 
tului spre dominația nemai- 
întîlnită a omului asupra for
țelor naturii. A sosit timpul 
pentru eliberarea totală și de

Măreața renaștere 
a popoarelor înrobite

Eliberarea și dezrobirea ra
pidă a țărilor și popoarelor 
reprezintă un fenomen sem
nificativ al timpurilor noa
stre. Steagul independenței 
naționale, înălțat sus deasu
pra lumii, a devenit acum 
steagul a sute și sute de mi
lioane de oameni de pe toate 
continentele globului pămîn- 
tesc. A sosit timpul eliberării 
și renașterii națiunilor, po
poarelor, triburilor pînă de 
curînd oprimate și strivite. 
Zeci de state noi au intrat 
în familia țărilor indepen
dente. Ideile democratice ale 
egalității în drepturi și ale 
autodeterminării națiunilor 
devin realitate.

Mitul că popoarele colo
niale nu ar fi în stare să con
ducă, să creeze, sa constru
iască, s-a spulberat.

De pe urma eliberării na
țiunilor înrobite în trecut au 
de cîștigat nu numai po
poarele orientului, ci și po
poarele occidentului. Cauza li
bertății popoarelor, a relațiilor 
între ele bazate pe egalitate 
în drepturi, a menținerii pă
cii pe pămînt se statornicește 
pe o bază mai trainică.

Statele membre ale Organi
zației Națiunilor Unite nu pot 
rămîne indiferente față de 
faptul că pe pămînturile stră
vechi ale Africii și Asiei. în 
insulele Oceaniei, pe pâmîn- 
turile din regiunea Mării Ca
raibilor și în alte regiuni con
tinuă să se chinuie in robie 
colonială peste 100 de mi
lioane de oameni. Popoarele 
din aceste țări au dreptul la 
o existență de sine stătătoare 
și la independența națională, 
și totuși ele mai sînt încă lip
site de drepturi, sînt încă
tușate.

Colonialismul este în ago
nie. Dar și în ultimul ceas el 
este în stare să provoace mul
te suferințe și victime, să 
ucidă încă multe vieți în co
lonii și în metropole, să dis
trugă multe avuții create prin 
munca multor generații.

Organizația Națiunilor Uni
te face apel la toți oamenii de 
pe pămînt și la toate guver
nele — să nu rămînă specta
tori impasibili la suferințele 
popoarelor coloniale. Putem 
oare rămîne surzi la geme
tele poporului Kenyei, unde 
continuă de opt ani extermi
narea de către autoritățile 
coloniale a populației locale 
aruncată în rezervații, tem
nițe. lagăre de concentrare, 
la suferințele poporului din 
Oman împotriva căruia este 
dus un război de cotropire ? 
Cine poate rămîne liniștit vă- 
zînd represiunile necontenite 
împotriva populației din 
Nyassaland. Angola. Mozam- 
bic, Rhodezia, Ruanda-Urundi,

Independența țărilor 
și popoarelor coloniale— 

un imperativ al vremii
Organizația Națiunilor Uni

te cheamă popoarele și gu
vernele ori unde ar fi patria 
lor — în răsărit sau în apus, 
la miază-noapte sau la mia- 
ză-zi — să pună întrebarea ri
dicată astăzi chiar de viață : 
oare rînduielile colonialiste 
putrede corespund idealuri
lor popoarelor și posibilități
lor secolului actual ?

Este în deajuns să se com
pare dezvoltarea în secolul 
trecut a țărilor independente 
din Europa sau America de 
Nord și dezvoltarea țărilor co
loniale din Africa ca să devi
nă limpede că drumul colo
nialismului este drumul re
gresului, drumul dispariției 
lente, al distrugerii și degra
dării țărilor înrobite cu forța.

într-adevăr. scopul princi
pal al regimului colonialist 
este realizarea de profituri 
uriașe pentru marile monopo
luri străine care au acaparat 
pozițiile economice cheie din 
colonii stoarcerea prin toate 
căile și mij’oacele a avuțiilor 
și valorilor. De aceea, întrea
ga economie a coloniilor este 
o economie a exploatării.

S-a dovedit în mod științi
fic că toate țările de pe con

finitivă a popoarelor care se 
chinuie in robia colonialistă. 
De aceea, statele-membre ale 
Organizației Națiunilor Unite 
iși proclamă în mod solemn 
convingerile, intențiile și ce
rerile de a se acorda inde
pendența țărilor și popoarelor 
coloniale.

Nu pot fi libere popoarele 
care asupresc alte popoare. 
Orice popor liber trebuie să 
ajute popoarele care mai sînt 
încă asuprite să-și dobîndea- 
scă libertatea și independența.

Africa de sud-vest, Tanga- 
nica, Uganda ?

Este inadmisibilă în timpu
rile noastre, în secolul pro
gresului și al celor mai mari 
descoperiri ale geniului știin
țific, al extinderii nemărgi
nite a puterii omului asupra 
forțelor naturii, situația în 
care Franța duce un război 
colonial în Algeria.

Poate fi oare tolerată în 
continuare această situație ? 
Nu, nu se poate dacă sînt 

- prețuite interesele cauzei mă 
rețe a păcii, interesele umani
tății și progresului.

Ce civilizație au adus cele 
cinci secole de administrație 
colonială tiranică țărilor afri
cane Angola, Mozambic și 
Guineea portugheză a căror 
suprafață este mai mare de 
cit jumătate din Europa oc
cidentală și care au 11 mi
lioane de locuitori ? Ele le-au 
adus mizerie și lipsă de drep
turi. privarea forțată de pă
mînturile stropite de sudoarea 
multor generații, alungarea a- 
gricultorilor în regiuni nero
ditoare și secetoase.

Acolo nu axistă nici o in
stituție de învățămînt supe
rior, învățămîntul mediu lip
sește aproape cu desăvârșire. 
Bintuie bunul plac, foametea, 
ignoranța și bolile, s-au men
ținut de fapt robia și munca 
forțată.

Cum de poate săvîrși Por
tugalia în timpurile noastre 
asemenea fărădelegi în colo
nii ? Pe ce temei ?

In decursul unei jumătăți 
de veac de dominație colo
nialistă belgiană, numărul 
populației din Congo s-a re
dus la mai puțin de jumă
tate din cauza expedițiilor de 
pedepsire, a foametei și a bo
lilor. în momentul proclamă
rii independenței Republicii 
Congo numai puțini dintre 
locuitorii ei știau să drească 
și să scrie, nu exista nici un 
medic, inginer, avocat sau 
ofițer congolez.

în celelalte colonii africane 
situația nu este cu nimic mai 
bună.

Indiferenți la glasul drep
tății, colonialiștii caută să 
mențină frontiere stabilite în 
mod arbitrar care despart 
popoare, triburi, precum și 
regiuni economice din Africa 
avînd afinități între ele, să 
încalce unitatea și integrita- 
tea teritoriilor multor țări. 
Numai în condițiile rînduie- 
lilor colonialiste puteau să 
apară alături trei Somalii, 
două Camerunuri, două Togo, 
trei Guinee, putea exista o 
asemenea dezbinare a popoa
relor și triburilor care este 
doar în avantajul celor că
rora le sînt străine interesele 
naționale și aspirațiile popoa
relor africane.

tinentul african ca și de pe 
celelalte continente dispun de 
avuții uriașe și variate într-o 
măsură considerabilă încă 
neexplorate. Ele ar putea fi 
puse în slujba popoarelor a- 
cestor țări și astfel în slujba 
întregii omeniri. Dar regimul 
colonialist menține în mod 
intenționat, artificial, înapo
ierea economică a coloniilor, 
împiedică industrializarea lor 
și folosirea rațională a resur
selor existente. De acest lucru 
sînt legate risipa nemaiîntâl
nită a valorilor sociale, pier
derile uriașe de muncă, pre
dominarea metodei parazitare 
a monoculturii în economia 
țărilor coloniale adaptată la 
satisfacerea nevoilor egoiste 
ale metropolelor.

Nivelul actual al dezvoltării 
tehnico-industriale, cele mai 
,noi realizări ale științei, agri
culturii și culturii, permit ca 
într-un timp relativ scurt 
toate aceste avuții uriașe să 
fie puse în slujba popoarelor. 
Dar pentru a le folosi în pri
mul rînd trebuie să li se a- 
cord© popoarelor dreptul la o 
existență independentă, tre
buie să se lichideze regimul 
colonialist, trebuie să se a

corde ajutor economic pentru 
valorificarea acestor avuții.

Dacă statele membre ale 
Organizației Națiunilor Unite 
și, firește, în primul rînd ace
lea dintre ele care la timpul 
lor au pus cătușe coloniale 
multor popoare, ar manifesta 
măcar un minim de înțelege
re față de nevoile arzătoare 
ale acestor popoare, aceste 
state ar găsi posibilitatea de a 
le satisface. Unul din princi- 
palele izvoare rezidă în re
zolvarea problemei dezarmă
rii și restrîngerea cheltuieli
lor militare ale statelor.

Se știe că numai statele ca
re fac parte din blocul mili- 
tar-colonialist al Atlanticului 
de Nord cheltuiesc anual pen
tru cursa înarmărilor 62 mi
liarde de dolari. Dacă s-ar 
cheltui pentru dezvoltarea și 
avîntul, de pildă, al țărilor 
din Africa măcar jumătate 
din această sumă cheltuită în 
fiecare an în scopuri nepro
ductive șj periculoase pentru 
pace, ar putea fi înfăptuite 
proiecte tehnico-inginerești 
grandioase. Popoarele elibera
te din Africa ar putea să 
creeze pretutindeni școli, uni. 
versități, spitale, drumuri și 
să înfăptuiască alte măsuri 
care ar permite ridicarea a- 
griculturii la un nivel modem 
mai înalt.

Fiecare om cinstit și fieca- 
re guvern care se pronunță 
pentru egalitatea în drepturi 
a popoarelor, pentru traduce
rea în viață a mărețelor țe
luri și principii proclamate in 
Carta Națiunilor Unite, nu 
pot să nu vadă că colonialis
mul este un fenomen perimat 
și rușinos în viața omenirii 
contemporane. Lichidarea to
tală și definitivă a colonialis
mului ar constitui prologul nu 
numai al progresului social, ci 
și al unui avînt tehnic impe
tuos în industrie și agricultură 
așa cum încetarea comerțului 
de sclavi a dat un puternic 
impuls dezvoltării forțelor de 
producție ale «ocietății.

Lichidarea colonialismului

Rușinosul regim colonial 
trebuie să fie înmormîntat

împreună cu întregul sistem 
rușinos al colonialismului s-a 
perimat și o asemenea formă 
a regimului colonial cum este 
sistemul de tutelă.

Statele care exercită „tute
la", nesocotind principiile Or
ganizației Națiunilor Unite, 
mențin de fapt regimurile co
loniale. exploatind fără milă 
populația și jefuind resursele 
naturale, recurgind la represa
lii împotriva acelora care a- 
dresează petiții Organizației 
Națiunilor Unite, frinînd dez
voltarea economică și politică 
a teritoriilor aflate sub tutelă.

Legăturile și relațiile dintre 
popoare, create în timpul co
lonialismului. trebuie înlocuite 
cu relații noi, bazate pe prin
cipiile egalității in drepturi, 
prieteniei și respectului reci
proc, indiferent de orinduirea 
socială și politică a statelor, 
de concepțiile despre lume și 
politice .ale oamenilor sau de 
culoarea pielii lor. Popoarele 
coloniilor trebuie să obțină o 
independența adevărată, nu 
una fictivă în condițiile căreia 
ele sînt menținute de fapt în 
cadrul regimului colonial, sub 
altă înfățișare.

Viața ridică în prezent pro
blema alegerii între stagnare 
și progres, între robie fi li
bertate, între scindarea popoa
relor și unitatea lor, între răz
boi și pace.

Organizația Națiunilor Uni
te consideră de datoria sa să

Cuvîntul nostru să fie auzit 
de toți oamenii de pe pămînt I
Noi cu toții sîntem locuito

rii aceleeași planete. Pe ea ne 
naștem, muncim, ne creștem 
copiii, le predăm ceea ce am 
realizat în viață. Și cu toate 
că pe pămînt există diferite 
state, toți oamenii 6e nasc ce
tățeni egali în demnitatea lor.

întreaga desfășurare a evo
luției istorice ridică în pre
zent problema lichidării depli
ne și definitive a regimului 
colonial sub toate formele și 
manifestările lui. Și nu cîndva 
mai tîrziu, ci imediat și necon
diționat.

In conformitate cu aceasta, 
statele-membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite proclamă 
în mod solemn următoarele 
revendicări :

1. — Să se acorde imediat 
tuturor țărilor coloniale, teri
toriilor de sub tutelă și celor
lalte teritorii care nu se bucu
ră de autoadministrare, inde
pendență și libertate totală ta 
construirea statelor naționale 
proprii, pe baza liberei expri
mări a voinței și dorinței po

resimțit nu 
amenințător 
războaielor 
nou război

ar fi una din cele mai impor
tante măsuri în domeniul 
destinderii încordării inter, 
naționale. Conflictele armate 
și războaiele din perioada 
postbelică de felul războaielor 
din Indonezia, Indochina, Al
geria, al agresiunii împotriva 
Egiptului, a] intervenției stră
ine în Liban și Iordania, al 
comploturilor împotriva Si
riei, Irakului și al altora au 
izbucnit tocmai în legătură cu 
tendința de a împiedica eli
berarea și dezvoltarea state
lor tinere din Asia, Africa, 
America Latină.

Popoarele au 
odată pericolul 
al transformării 
coloniale într-un ____
mondial. Și acum, intervenția 
împotriva Republicii Congo 
a avut ca urmare încordarea 
situației internaționale, a pus 
în pericol cauza păcii în Afri
ca. dar nu numai în Africa.

Paralel cu marile colonii și 
cu teritoriile aflate sub tutelă, 
unele state își mai mențin de 
asemenea puncte de sprijin în 
diferite regiuni ale lumii, ca 
de pildă: Irianul de Vest. 
Okinava. Goa, Porto Rico și 
altele, fără a mai vorbi de 
Taivan față de care S.U.A. 
au săvîrșit o agresiune ocu- 
pînd acest teritoriu al Repu
blicii Populare Chineze.

Aceste baze de sprijin sînt 
menținute spre a crea o ame
nințare la adresa independen
ței naționale și securității 
popoarelor din regiunile înve
cinate. Așa cum în zorile co
lonialismului factoriile comer
ciale au servit drept bază 
pentru extinderea ulterioară 
a regimului colonial de opri
mare în Africa. Asia și Ame
rica, tot așa, în prezent, în 
epoca destrămării colonialis
mului, imperialiștii încearcă 
să folosească bazele de sprijin 
și coloniile rămase pentru a
exercita o presiune brutală
asupra țărilor independente 
din Asia, Africa și America 
Latină.

ceară stăruitor statelor, care 
au posesiuni coloniale, să în
ceapă tratative bazate pe ega
litate în drepturi cu reprezen
tanții popoarelor coloniilor și 
să cadă de acord cu privire 
la instaurarea libertății și in
dependenței țărilor coloniale.

Trebuie fixate termene pre
cise și apropiate pentru tra
tative, trebuie exclusă posibi
litatea presiunilor și agresiunii 
din partea puterilor colonia
liste.

Dacă aceste puteri nu vor 
da însă ascultare acestei che
mări, vor tărăgăna eliberarea 
coloniilor, vor înăbuși mișca
rea de eliberare a popoarelor 
coloniale, popoarele iubitoare 
de pace vor trebui să acorde 
ajutor moral și material mul
tilateral popoarelor care luptă 
pentru independența lor.

Stimulate de dorința înflă
cărată pentru o cît mai grab
nică instaurare a bunăvoinței 
șj înțelegerii reciproce între 
state și popoare, la fel ca și 
intre populația băștinașă din 
teritoriile care în prezent nu 
se autoadministrează și cei 
care s-au stabilit Pe aceste te
ritorii și care doresc să trăia
scă acolo pe baza egalității cu 
toți cetățenii acestor țări, sta
tele-membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, care au sem
nat această declarație, se adre
sează tuturor oamenilor fără 
deosebire de limbă șl culoa
rea pielii, religie și convin
geri politice : 

poarelor lor. Regimul colonial 
și administrația colonială, sub 
toate formele sale, trebuie să 
fie desființate pe deplin pen
tru a da posibilitate popoare
lor din aceste teritorii să-și 
hotărască singure soarta și for
mele conducerii de stat.

2. — Să fie lichidate toate 
punctele de sprijin ale colo
nialismului — posesiuni și re
giuni arendate — pe teritorii 
străine.

3. — Guvernele tuturor țări
lor sînt chemate ca în rela
țiile între state să respecte cu 
strictețe șj neabătut prevede
rile Cartei O.N.U. și ale pre
zentei Declarații privitoare la 
egalitate și la respectarea 
drepturilor suverane și integri
tății teritoriale ale tuturor 
statelor fără nici o excepție, 
neîngăduind nici un fel de 
manifestări ale colonialismu
lui, nici un fel de drepturi 
sau avantaje excepționale 
pentru unele state în detri
mentul altora.

(Text prescurtat).

MOSCOVĂ 24 (Agerpres). 
— TASS transmite Declarația 
guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste în 
problema dezarmării prezen
tată spre examinare celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Problema dezarmării, se 
spune în declarație este pro
blema centrală a contempo
raneității și de rezolvarea ei 
depinde in mare măsură, dacă 
nu in întregime, menținerea 
păcii. In prezent acest lucru 
este recunoscut de toate sta
tele. Totodată guvernul sovie
tic este profund alarmat de 
faptul că pină acum nu s-a 
reușit să se realizeze nici un 
progres în rezolvarea acestei 
probleme.

In condițiile în care statele 
dispun de stocuri uriașe de 
arme nucleare, orice nou pas 
pe calea cursei înarmărilor 
sporește și pericolul unei 
așa-numite izbucniri acciden
tale a războiului.

Cursa Înarmărilor este unul 
din factorii principali care in
tensifică neîncrederea și sus
piciunea in relațiile dintre 
state și care înveninează at
mosfera internațională. „Răz
boiul rece“ urît de popoare 
generează cursa înarmărilor, 
Împiedică lichidarea ei, face 
ca această cursă a înarmărilor 
să devină tot mai primejdioa
să pentru state și popoare.

încetarea cursei înarmărilor 
este calea spre consolidarea 
păcii. Rezolvarea problemei 
dezarmării ar avea de ase
menea uriașe urmări econo
mice. Prin dezarmare ar de
veni disponibile uriașe valori 
materiale și financiare, care 
ar fi folosite spre binele ome
nirii.

Numai In anul care a trecut 
de la cea de-a 14-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., in 
cadrul căreia a fost aprobată 
în unanimitate ideea dezar
mării generale și totale, in u- 
riașul cuptor al pregătirilor 
de război au ars din nou peste 
100 miliarde dolari. Calcule 
simple arată că din aceste 
fonduri s-ar fi putut realiza 
reconstrucția tehnico-econo- 
mică radicală a întregului 
continent al Africii;

Ținind seama că tratativele 
cu privire la unele măsuri de 
dezarmare care s-au desfășu
rat ani de-a rîndul au fost 
împinse întotdeauna de pute
rile occidentale in impas, U- 
niunea Sovietică a propus la 
sesiunea a 14-a a Adunării 
Generale a O.N.U., acum un 
an, să se abordeze într-un 
mod cu totul nou rezolvarea 
acestei probleme și a formu
lat ideea dezarmării generale 
și totale sub un strict și efi
cient control internațional.

Numai dezarmarea generală 
și totală poate asigura înde
plinirea acestei sarcini mă
rețe. Numai dezarmarea gene
rală și totală poate asigura o 
pace trainică și liniștea ome
nirii.

Punînd problema dezarmării 
generale și totale, Uniunea 
Sovietică care, după cum se 
recunoaște în mod unanim, 
este în momentul de față unul 
din cele mai puternice state 
din lume din punct de vedere 
militar, a propus din proprie 
inițiativă să renunțe pentru 
totdeauna la această forță mi
litară, s-o lichideze în între
gime dacă și celelalte mari 
puteri vor proceda la fel.

Statele socialiste n-au ne
voie de arme decît pentru a 
se apăra împotriva unei even
tuale agresiuni din afară și 
pentru a asigura menținerea 
păcii în întreaga lume. For
țele armate sovietice nu au și 
nu pot avea alte sarcini deoa
rece politica externă a socia
lismului este o politică exter
nă umană și de pace.

Pentru victoria comunismu
lui nu este nevoie de război 
deoarece lupta pentru ideile 
comuniste nu se duce între 
state ci înlăuntrul fiecărui 
stat, între clase. Țările socia
lismului sînt calomniate a- 
tunci cînd sînt acuzate că vor 
să-și impună ideile prin 
război altor popoare, altor 
state.

La cea de-a 14-a sesiune 
guvernul sovietic nu s-a măr
ginit numai să pună problema 
dezarmării generale și totale, 
ci a prezentat atunci spre 
examinare Organizației Națiu
nilor Unite un program con
cret al unei asemenea dezar
mări. Dorind să ușureze prin 
toate mijloacele soluționarea 
problemei dezarmării și să 
creeze condițiile cele mai fa
vorabile pentru tratative în 
această problemă, Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat 
hotărîrea cu privire la redu
cerea forțelor armate ale U- 
niunii Sovietice cu 1.200.000 
de oameni, adică cu o treime- 
Această hotărîre se îndepli
nește în prezent cu strictețe.

Acum, cînd a trecut un an. 
din momentul în care Uniu
nea Sovietică a pus problema 
dezarmării generale și totale 
putem spune absolut precis că 
ideea dezarmării generale și 
totale a obținut sprijinul tu
turor popoarelor care doresc 
ca această idee să fie tradusă 
cît mai grabnic în viață.

Voința de pace a popoarelor 
și-a găsit expresie în rezoluția 
cu privire la dezarmarea ge

nerală și totală, adoptată, 
după cum își amintește toată 
lumea, în unanimitate de pre
cedenta sesiune a Adunării 
Generale ; nici un stat nu s-a 
ridicat împotriva acestei rezo
luții, toate statele au susți
nut-o.

S-a hotărît ca tratativele să 
fie duse în cadrul Comitetului 
celor zece state.

De atunci a trecut un an. 
Din păcate trebuie să consta
tăm că pentru cauza dezar
mării anul acesta a fost un an 
pierdut. Acesta este un bilanț 
alarmant, care nu poate fi tre
cut cu vederea.

Faptele arată că în timpul 
tratativelor, în Comitetul ce
lor zece s-au constatat din 
nou, ca și în trecut, precis și 
clar două linii, două poziții 
opuse.

Una din ele corespundea ce
rerilor popoarelor de a se re
zolva cit mai grabnic proble
ma dezarmării. Cealaltă era 
în contradicție directă cu a- 
ceste cereri și constituia o în
cercare prost camuflată de a 
nu admite dezarmarea.

Poziția noastră în timpul 
tratativelor a fost extrem de 
clară - statele socialiste pro
puneau să se treacă mai re
pede la acțiune, să se proce
deze la rezolvarea practică a 
problemei, să se discute con
cret programul dezarmării 
generale și totale și să se 
elaboreze un tratat corespun
zător.

în tot cursul tratativelor, 
Uniunea Sovietică ți cele
lalte țări socialiste ău adop
tat o poziție suplă.

Aflînd din discuțiile cu pre
ședintele Franței, generalul 
de Gaulle, că guvernul fran
cez consideră oportun să se 
inceapă dezarmarea cu lichi
darea mijloacelor de trans
port la țintă a armei nu
cleare, guvernul sovietic a 
abordat cu toată seriozitatea 
această idee și după ce a 
studiat-o cu toată atenția, a 
făcut precizări substanțiale 
în programul dezarmării ge
nerale și totale.

Guvernul sovietic a mers 
în întîmpinarea puterilor oc
cidentale și într-o serie de 
alte probleme.

S.U.A. și celelalte state oc
cidentale au cerut Uniunii 
Sovietice să prezinte mai 
concret și mai amănunțit, sis
temul de control în progra
mul nostru de dezarmare ge
nerală și totală. Guvernul so
vietic a ținut seama și de a- 
cest considerent. Se înțelege 
de la sine că guvernul sovie
tic se pronunță pentru un 
control asupra dezarmării, 
însă obiectează cu hotărîre 
împotriva tuturor încercări
lor de a impune controlul a- 
supra înarmărilor, adică con
trolul fără dezarmare care, 
după cum înțelege oricine, ar 
fi doar un sistem legiferat de 
spionaj internațional.

Partenerii noștri la trata
tive au refuzat cu îndărătni
cie să treacă la elaborarea 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală, s-au 
eschivat prin toate mijloacele 
de la discutarea în fond a 
programului sovietic de de
zarmare generală și totală.

Statele Unite ale Americii 
au formulat propuneri care 
nu prevăd nici dezarmare ge
nerală, nici dezarmare totală, 
care nu prevăd în general de
zarmare, ci doar măsuri de 
control asupra înarmărilor, 
or aceasta înseamnă control 
fără dezarmare. Aceasta se 
referă in întregime și la așa- 
numitul „plan occidental» din 
16 martie 1960 și la așa-zi- 
sele „noi" propuneri ameri
cane prezentate de S.U.A. 
după ce Comitetul celor zece 
și-a întrerupt activitatea.

Intr-adevăr, ce propuneau 
puterile occidentale ? Ele pro
puneau să se stabilească un 
control asupra rachetelor, un 
control asupra sateliților, un 
control asupra industriei ato
mice, un control asupra diz- 
locării forțelor armate, un 
control financiar, un control 
terestru, un control cu ajuto
rul fotografierii din avion — 
toate acestea în condițiile 
menținerii de către state a 
tuturor forțelor lor armate și 

'a tuturor armamentelor, in
clusiv arma atomică și toate 
mijloacele pentru transporta
rea ei la țintă. Poate că acest 
mod de a pune problema, pre
zintă interes pentru cei care, 
pregătind aventuri militare, 
sînt interesați să culeagă in
formații secrete despre for. 
tele armate și armamentele 
altor state, dar el nu are ni
mic comun cu dezarmarea.

Puterile occidentale nu nu
mai că au refuzat să discute 
in mod concret in cadrul Co
mitetului celor zece state, pro
gramul sovietic de dezarmare 
generală și totală, nu numai 
că nu au prezentat nici un 
fel de propuneri proprii, care 
să corespundă cerințelor rezo
luției Adunării Generale cu 
privire la dezarmarea gene
rală șl totală, dar s-au înde- 
nărtat chiar de la propriile 
lor propuneri de îndată ce 
acestea au fost acceptate de 
Uniunea Sovietică.

Așa, de pildă, îndepărtarea 
guvernului francez de la pro
pria sa formulare a proble
mei lichidării cu prioritate a 
mijloacelor de transportare Ia 
țintă a armei nucleare este

cu atlt mai de neînțeles eu 
cît Franța, după cît se știe 
nu se află nici pe departe pe 
primul loc, în domeniul ra
chetelor, adică al celor mai 
perfecționate mijloace de 
transportare.

Este limpede că în condi
țiile poziției negative a S.U.A. 
și a aliaților lor față de pro
blema dezarmării generale și 
totale, Comitetul celor . ?ce 
state nu a putut să desfă
șoare o activitate utilă în di
recția îndeplinirii rezoluției 
Adunării Generale. Mai mult 
decît atît, el a început să se 
transforme în contrariul său 
— din organ pentru tratative 
cu privire la dezarmare în
tr-o unealtă de camuflare a 
cursei continue a înarmări
lor.

Uniunea Sovietică și cele
lalte state socialiste s-au vă
zut puse în aceste condiții, în 
fața întrebării : mai are, în 
general, vreun sens să se con
tinue activitatea acestui co
mitet 7 Și în momentul cînd 
guvernul sovietic a examinat 
situația care s-a creat din 
vina S.U.A. și a aliaților lor, 
a fost nevoit să tragă con
cluzia că este necesar să-și 
întrerupă participarea la Co
mitetul celor zece și să ridice 
problema necesității de a se 
examina problema dezarmă
rii în Adunarea Generală. La 
aceeași concluzie au ajuns și 
celelalte state socialiste mem
bre ale Comitetului.

Acum, cînd Statele Unite 
ale Americii și aliații lor au 
dus în impas tratativele de 
dezarmare în Comitetul celor 
zece. Adunarea Generală tre
buie să examineze cu toată 
seriozitatea situația creată și 
să adopte măsurile necesare 
în vederea înlăturării piedi
cilor din calea soluționării 
problemei dezarmării. Or, 
pentru aceasta este necesar 
ca în numele tututor statelor 
lumii, să se declare direct și 
deschis acelora care ridică 
obstacole în calea succesului 
tratativelor cu privire la de
zarmare :

A sosit în sfîrșlt. timpul să 
se renunțe la manevre și ter
giversări, rezolvarea proble
mei dezarmării nu mai poate 
fi aminată, elaborarea trata
tului cu privire la dezarmarea 
generală șj totală nu mai 
poate fi tărăgănată.

Pentru a accelera rezolva
rea problemei dezarmării, gu
vernul sovietic supune spre 
examinare Adunării Generale 
a O.N.U. propunerea „Princi
palele prevederi ale trata
tului cu privire Ia dezarma
rea generală și totală", care 
se anexează la prezenta de
clarație. Guvernul sovietic 
consideră că această propu
nere oferă o bază bună pen
tru elaborarea și încheierea 
unui tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
în această propunere guver
nul sovietic merge și mai de
parte în întîmpinarea puteri
lor occidentale, tinînd seama 
de poziția lor într-o serie de 
probleme importante, între 
care afirmațiile lor că este 
util să se îmbine, incepind 
din prima etapă, măsurile în 
domeniul dezarmării nucleare 
cu măsurile pentru reducerea 
forțelor armate și a arma
mentelor clasice.

Așadar în ce constă esența 
propunerii sovietice ?

Guvernul sovietic propune 
ca toate statele să efectueze 
în trei etape consecutive, în 
decurs de patru ani sau în
tr-un alt termen stabilit de 
comun acord, lichidarea totală 
și definitivă a tuturor forțe
lor lor armate și armamente
lor.

In prima etapă, cu o- du
rată de aproximativ un an — 
un an și jumătate, urmează 
să înceteze producția și să fie 
distruse toate mijloacele deja 
existente de transportare la 
țintă a armei nucleare. In a- 
ceeași etapă trebuie să fie li
chidate toate bazele militare 
străine de pe teritorii străine 
și să fie retrase toate trupele 
străine de pe aceste teritorii. 
Efectivul forțelor armate ale 
statelor trebuie să fie re
dus în mod substanțial, pen
tru U.R.S.S. și S.U.A. limita 
efectivului forțelor armate 
stabilindu-se la 1.700.000 de 
oameni. în mod corespunză
tor trebuie să fie reduse și ar
mamentele clasice.

Nu vom exagera dacă vom 
spune că în urma traducerii 
în viață a acestor măsuri, lu
mea ar răsufla ușurată întru- 
cît ar fi oprită cursa înarmă
rilor. ar fi înlăturată primej
dia unui atac nuclear prin 
surprindere din partea unui 
stat împotriva altuia și în ge
neral s-ar reduce substanțial 
primejdia dezlănțuirii prin 
surprindere a unui conflict 
militar. Toate acestea, desi
gur, trebuie să influențeze fa
vorabil situația internațională 
în ansamblu.

Totuși, înfăptuirea măsuri
lor de dezarmare, propuse de 
guvernul sovietic pentru pri
ma etapă nu ar înlătura, încă, 
în întregime primejdia de 
război. La dispoziția statelor 
vor rămîne și după aceasta 
arme nucleare și alte mijloa
ce de exterminare în masă, 
dar arma nucleară, fără mij.

toacele de transportare, nu 
poate fi folosită în dauna al
tor state.

In a doua etapă guvernul 
sovietic propune să se inclu
dă, între alte măsuri, inter» 
zicerea totală a armelor ato- 
mice, chimice, biologice și a 
celorlalte tipuri de arme de 
exterminare în masă cu sista
rea producției și lichidarea 
stocurilor de asemenea arme, 
precum șj reducerea continuă 
a forțelor armate ale statelor 
cu reducerea corespunzătoare 
a armamentelor și a tehnicii 
militare.

Traducerea în viață a aces
tor măsuri importante va în. 
semna că în lume nu vor mal 
rămîne arme de exterminare 
în masă, iar forțele armate și 
armamentele clasice vor fi re
duse ta mod substanțial. Rine 
înțeles, aceasta va reduce la 
minimum posibilitatea de iz
bucnire a unor conflicte mili
tare între state.

Și totuși aceasta nu constL 
tuie încă o rezolvare deplină; 
definitivă, a problemei care 
este pusă astăzi omenirii.

In a treia etapă, guvernul 
sovietic consideră că în do
meniul dezarmării va trebui 
să se meargă și mai departe 
și să se desăvîrșească lichida
rea forțelor armate șj a arma
mentelor tuturor statelor, să 
se pună capăt producției de 
război, să se lichideze ministe
rele de război, statele majore 
și toate instituțiile și organi
zațiile militare și paramilita
re, precum și să înceteze alo
carea de fonduri în scopuri 
militare.

După încheierea celei de a 
treia etape a dezarmării ge. 
nerale și totale, statele nu vor 
mai avea nici soldați, nici ar
me și, prin urmare, va fi li
chidată definitiv și irevocabil 
primejdia de război. Atunci 
visul de veacuri al popoarelor 
— o lume fără arme, o lume 
fără războaie — va deveni rea
litate.

In ce privește securitatea 
internă a statelor, ea va fi a- 
sigurată de contingente de 
poliție sau miliție strict limi- 
tate, al căror efectiv va fi 
stabilit de comun acord. Dacă 
se va dovedi necesar, statele 
vor pune asemenea contingen
te la dispoziția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în vede
rea, menținerii securității in
ternaționale.

Acestea sînt punctele prin
cipale ale propunerii sovietice 
„Principalele prevederi ale 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală".

Guvernul sovietic îș; expri
mă speranța că discutarea a- 
cestei propuneri în Adunarea 
Generală va îngădui să se 
treacă neîntîrziat la rezolva
rea practică a problemei de
zarmării șj va oferi o orienta
re mai concretă pentru rezol
varea acestei probleme la tra
tativele din organul de lucru 
corespunzător. în ce privește 
componența acestui organ de 
lucru, este necesar ca din el 
să facă parte, în afară de sta
tele aparținînd grupărilor mi
litare existente, și state care 
se află pe poziții de neutrali, 
tate și cărora trebuie să li se 
ofere posibilități mal largi de 
examinare a problemelor de
zarmării. Este de dorit de a- 
semenea ca în acest organ 
pentru dezarmare să fie re
prezentate regiunile principa
le ale lumii.

Guvernul sovietic ține sea- 
ma că elaborarea unui Tratat 
de dezarmare generală și to
tală va cere tuturor partici- 
panților la tratative să dea 
dovadă de răbdare, să țină 
seama reciproc de interesele 
părților și să manifeste su. 
piețe. Guvernul sovietic este 
gata ca și pînă acum să parti
cipe la asemenea tratative. El 
își dă seama că popoarele în
tregii lumi, care doresc fier
binte rezolvarea radicală ‘a 
problemei dezarmării, așteap
tă cu nerăbdare să se înceapă 
mai repede înfăptuirea măsu
rilor practice în domeniul de
zarmării generale și totale.

Firește că o acțiune impor
tantă care ar asigura succesul 
tratativelor cu privire la de
zarmare ar fi restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu. 
blicii Populare Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite, tn 
felul acesta marea Chină va 
fi atrasă la tratativele cu pri
vire la dezarmare.

Popoarele întregii lumi cer 
cu insistență soluționarea 
grabnică a problemei dezar
mării. Ele așteaptă ca Aduna
rea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite să spună un 
cuvint greu în această pro
blemă de importanță vitală.

Pentru soluționarea proble
mei dezarmării este nevoie de 
bunăvoință și hotărîre fermă. 
Guvernul sovietic cheamă pe 
toți membrii Organizației Na- 

■ țiunilor Unite să examineze 
de pe aceste poziții problema 
dezarmării — cea mai arză
toare și urgentă problemă a 
contemporaneității.

Declarația este semnată de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov.

(Text prescurtat).



Uriașul ecou internațional J 
al istoricelor propuneri prezentate 

O.N.U.de N. S. Hrușciov la

Oamenii de bună credință 
vor pace și prietenie 

între popoare

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS transmite: Toate 
ziarele americane din 23 sep
tembrie manifestă un mare 
interes făță de propunerile 
prezentate de șeful delegației 
sovietice la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. „New York 
Journal American" scrie în ti
tlu : „Hrușciov propune să se 
interzică rachetele și toate ba
zele de pe teritorii străine". 
Ziarul „Daily News" care a- 
pare la New York publică un 
titlu mare pe prima pagină : 
„Planul lui Hrușciov pentru 
Organizația Națiunilor Unite : 
1) Să se interzică într-un an 
și jumătate rachetele. 2) Să se 
pună capăt oricărui colonia
lism".

Expunînd cuvintarea lui 
N. S. Hrușciov, agenția Asso
ciated Press scrie că ea a 
produs o impresie asemenea 
exploziei unei bombe.

Corespondentul agenției As
sociated Press transmite de la 
cartierul general al O.N U.: 
„Hrușciov a făcut numeroase 
propuneri uimitoare... Unele 
din delegațiile țărilor vest- 
europene sînt alarmate".

♦
PARIS 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cuvintarea 
istorică rostită de șeful gu
vernului sovietic N. S. Hruș
ciov la cea de-a XV a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
cuvintare așteptată cu atit a 
nerăbdare de toți, a fost pri
mită cu un viu interes in 
Franța.

Timp de peste 3 ore agen
ția France Presse a transmis 
aproape neîntrerupt relatarea 
cuvintării șefului guvernului 
sovietic. în seara de 23 sep
tembrie jurnalele transmise 
de posturile de radio și tele
viziune au început cu știri 
despre cuvintarea rostită de 
N. S. Hrușciov la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U.

O mare parte din cuvin
tarea lui N. S. Hrușciov a fost 
reprodusă in jurnalul tele
viziunii. Comentatorul postu
lui de televiziune a arătat că, 
după părerea sa, cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov cuprinde 
„patru puncte principale" : 
dezarmarea, relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., problema 
reformei O.N.U. și lichidarea 
colonialismului. La sfirșitul 
jurnalului au fost transmise 
înregistrate pe bandă de mag
netofon ultimele cuvinte din 
cuvintarea lui N. S. Hrușciov.

Comentatorii politici din 
Paris atrag atenția asupra

Dezbaterile Adunării Generale

NEW YORK 24 (Agerpres). 
în ședmța plenară din dimi
neața zilei de 23 septembrie 
au continuat dezbaterile poli
tice generale.

Reprezentantul Iranului, 
Mehdi Vakil, a vorbit in cu- 
vîntarea sa despre uriașele 
progrese înregistrate in lumea 
întreagă și in special despre 
realizările remarcabile in do
meniul științei și tehnicii, pre
cum și despre destrămarea ac
celerată a sistemului colonial.

în pofida faptelor, Vakil a 
lăudat activitatea comanda
mentului trupelor ON U. și 
activitatea secretarului general 
al O.N.U. în Congo.

Apoi a luat cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al Tur
ciei, Selim Sarper Amintind 
de evenimentele care s-au pe
trecut anul acesta în țara sa, 
el a declarat că mișcarea din 
27 mai a fost generată de nă-

de Adu-

NEW YORK 24.— De la 
trimisul special Agerpres Al. 
Gheorghiu :

în după-amiaza zilei de 23 
septembrie a avut loc cea de-a 
doua ședință a Comitetului 
general care a continuat să 
facă recomandări pentru in
cluderea pe ordinea de zi a 
unor noi probleme ce urmea
ză să fie dezbătute 
narea Generală

S-a trecut la 
rea cererii Uniunii 
de a se înscrie pe ordinea de 
zi problema intitulată '„Pri
mejdia la adresa păcii gene
rale pe care o prezintă acțiu
nile agresive ale S.U.A. împo-

examina- 
Sovietice

V. A. Zorin, 
reprezentant 

permanent al Uniunii 
Sovietice la O.N.U.
MOSCOVA 24 (Agerpres).— 

TASS transmite :
V. A. Zorin, locțiitor al mi

nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a fost numit repre
zentant permanent al Uniunii 
Sovietice la Organizația Na
țiunilor Unite și reprezentant 
al U.R.S.S. la Consiliul de Se
curitate al O.N.U.

A. A. Sobolev a fost numit 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. El a 
fost eliberat din funcțiile de 
reprezentant permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. și de repre
zentant al U.R.S.S. la Consi
liul de Securitate. 

contrastului izbitor dintre cu
vintarea șefului guvernului 
sovietic și cuvintarea pre
ședintelui S.U.A. Subliniind 
că cuvintarea președintelui 
S.U.A. nu a adus nimic nou 
și „nu a fost la nivelul eve
nimentelor", ei apreciază cu
vintarea șefului guvernului 
sovietic ca un program rea
list și atotcuprinzător de în
sănătoșire radicală a situației 
internaționale.

ir
TOKIO 24 (Agerpres). - 

TASS transmite : Istorica cu
vintare a lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a 
fost primită cu un deosebit 
interes în Japonia. Toate pos
turile de radio 
din Japonia au 
emisiunile lor 
în primul rind 
tarea rostită la 
nării Generale ... ,__  ~
vernului sovietic. în fiecare 
radio jurnal posturile de ra
dio informează despre pro
punerile constructive ale gu
vernului sovietic. Principala 
societate de radiodifuziune ja
poneză „N.H.K.“ a transmis 
un reportaj al coresponden
tului său special din New

și televiziune 
informat in 
de dimineață 
despre cuvîn- 
sesiunea Adu- 
de șeful gu-

Panică în rîndul cercurilor agresive
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— TASS transmite; Noile pro
puneri constructive prezentate 
de șeful delegației sovietice la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., N. S. 
Hrușciov, au stirnit panică în 
lagărul membrilor alianței a- 
gresive nord-atlantice. La un 
prînz care a avut loc la Aso
ciația ziariștilor străini, Her
ter a afirmat, chiar, că cuvin
tarea lyi Hrușciov echiva
lează cu o „declarație de 
război» adresata Organizației 
Națiunilor Unite.

Herter a numit declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, prezentată de N. S. 
Hrușciov spre examinare A- 
dunării Generale a O.N.U., o 
„instigare» a tuturor popoare
lor coloniale la o răscoală i- 
mediată. Pe secretarul de stat 
al S.U.A. l-a speriat în mod e- 
vident faptul că statele afri
cane au aprobat ideile cuprin
se în această declarație în e- 
nervarea sa extremă el a a-

a O. N. U.
zuința poporului turc spre în
făptuirea idealurilor libertății 
și adevăratei democrații. El a 
vorbit favorabil despre mișca
rea de eliberare națională din 
continentul african. El a de
clarat că, cu cit Organizația 
Națiunilor Unite va deveni 
mai universală, cu atit va re
zolva ea cu mai mult succes 
problemele internaționale care 
Stau in fața sa.

Caracterizind problema dez
armării ca pe o problemă de 
importantă vitală, ministru! A- 
facerilor Externe al Turciei a 
subliniat că ea este indisolu
bil legată de problemele secu
rității internaționale și Încre
derii reciproce Dezarmarea 
sub un control eficient, a de
clarat el, ar deschide calea 
spre noi sfere de activitate nu 
mai puțin importante. Dezar
marea, a declarat Sarper, ar 
permite poporului turc să-și 

In Comitetul general
triva Uniunii Sovietice**. De
legatul american, vădit ne
mulțumit de formularea aces
tei probleme a cerut schimba
rea ei în așa fel incit să re
zulte că este vorba de o „plîn- 
gere“ a U.R.S.S.

Pus la vot, amendamentul 
american, care vrea să arate 
că e vorba de o plîngere, a 
fost aprobat cu 14 voturi 
contra trei (Bulgaria, Romînia 
și Uniunea Sovietică) și o ab
ținere (Iugoslavia).

Reprezentanții Uniunii So
vietice, Romîniei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, precum și repre
zentantul Ungariei care a fost 
invitat în mod special să ia 
parte la ședință au obiectat 
împotriva includerii pe ordi
nea de zi a așa numitei „pro
bleme ungare** fictive, arătînd 
că ea nu servește decît promo
torilor „războiului rece**.

Reprezentanții Uniunii So
vietice, Romîniei și Bulgariei 
s-au opus categoric ca Mun
roe să ia cuvîntul în fața Co
mitetului, argumentînd că a- 
cesta nu reprezintă pe nimeni.

Reprezentantul R.P. Romî- 
ne, Eduard Mezincescu, a luat 
cuvîntul în mai multe rînduri 
în legătură cu încercările de 
a strecura așa-numita „pro
blemă ungară** pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni, combă- 
tînd pe sprijinitorii acestei 
probleme și în special pe dele
gatul american.

Vreau să relev, a spus el, că 
la o asemenea sesiune care 
g-a anunțat a fi istorică 
deoarece întreaga lume aș
teaptă de la ea hotărîri de

je-York, consacrat cuvintării 
fulul guvernului sovietic.

„Ca întotdeauna, premierul 
sovietic Hrușciov, se spune 
in reportaj, a urcat cu un pas 
vioi și plin de energie la tri
bună. Hrușciov a vorbit cu 
înflăcărare mai mult de 2 
ore... Cuvintarea lui Hruș
ciov a lăsat o impresie de 
neuitat...".

Corespondentul special din 
New York al agenției Kyodo 
Țusin relatează că propune
rea lui N. S. Hrușciov ca Or
ganizația Națiunilor Unite să 
adopte o declarație care să 
pună capăt regimului rușinos 
al colonialismului, a avut 
efectul unei bombe.

Propunerile prezentate de 
N. S. Hrușciov spre exami
nare celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
se află în centrul atenției 
presei și opiniei publice ja
poneze. Aceste propuneri sînt 
comentate pe larg. în comen
tarii se acordă o mare impor
tantă propunerilor cu privire 
la lichidarea totală a colonia
lismului, reglementarea ime
diată a problemei dezarmării, 
cea mai arzătoare problemă 
a zilelor noastre, reorganiza
rea O.N.U. pe o bază rezona
bilă și justă.

juns pină acolo incit a decla
rat că Republica Ghana este 
un membru al „blocului sovie
tic". Acest lucru a stirnit o 
asemenea uimire chiar și prin
tre cei mal zeloși corespon
denți burghezi incit aceștia, 
nevoind să-și creadă urechi
lor, l-au rugat pe Herter să 
Întărească această declarație.

Atunci cind corespondenții 
l-au rugat pe ministrul Aface
rilor Externe al Angliei, Ho
me. să comenteze declarația 
lui Herter cu privire la Gha
na, acesta a refuzat. Referin- 
du-se la cuvintarea lui N. S. 
Hrușciov, el a declarat, in ca
drul unei conferințe de presă, 
că ea nu ar fi. chipurile, con
structivă și nu ar conține noi 
propuneri. Home a prezentat 
lucrurile astfel incit să reiasă 
că cuvmtarea conducătorului 
delegației sovietice urmărește, 
pasămite, slăbirea O N.U. To
tuși, ținînd seama de starea de 
spirit a opiniei publice, Herter 
și Home au promis că vor 
studia cu atenție cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov.

concentreze toate resursele na
ționale asupra dezvoltării eco
nomiei. ridicarea nivelului de 
trai al populației. Problema 
dezarmării, a declarat in în
cheiere șeful delegației turce, 
nu poate fi privită din punctul 
de vedere ai votului majorită
ții sau minorității. Numai un 
acord reciproc poate să dea 
rezultate pozitive.

în încheierea ședinței, folo
sind dreptul de răspuns, aluat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., 
Wadsworth. încercind să ștear
gă impresia puternică pe care 
a produs-o asupra opiniei pu
blice mondiale cuvintarea din 
23 septembrie a șefului dele
gației sovietice, N. S. Hrușciov, 
el s-a dedat la atacuri calom
nioase împotriva Uniunii So
vietice.

Următoarea ședință plenară 
va avea loc la 25 septembrie.

istorică asupra 
internaționale

importanță 
problemelor 
cele mai importante, singura 
problemă propusă spre în
scriere pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale de către de
legația S.U-A. este aceasta, 
fapt care reflectă dorința a- 
numitor cercuri de a învenina 
atmosfera și de a crea o pie
dică in calea problemelor ri
dicate de statele iubitoare de 
pace.

Au mai luat cuvîntul dele
gații Uniunii Sovietice, 
gariei și Bulgariei care 
demonstrat inconsistenta 
cestei chestiuni invocată 
inventată de S.U.A.

S-a trecut apoi la vot. Așa- 
numita „problemă ungară" a 
fost recomandată pentru a fi 
înscrisă pe ordinea de zi cu 
majoritate de voturi.

Un- 
au 
a- 
Și

VIENA 24 (Agerpres) TASS 
transmite : în seara zilei de 
22 septembrie. Conferința ge
nerală a Agenției internațio
nale pentru energia atomică 
(A.I.E.A) și-a continuat lu
crările.

Reprezentantul Republicii 
Populare Polone a prezentat 
un proiect de rezoluție în ca
re se spune că conferința ge. 
nerală a A.I.E.A. cere statelor 
care participă la tratativele 
de la Geneva cu privire la in
terzicerea experiențelor cu
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NEW YORK 24 (Agerpres). 
TASS transmite: Grupul de 
presă de Pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. comunică :

La 23 septembrie, după ce 
Nikita Sergheevici Hrușciov 
și-a încheiat cuvintarea la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. și s-a intors la reșe
dința sa. i s-a comunicat că 
un cetățean american dorește 
să-l vadă pentru a-i înmina o 
pipă a păcii.

— Bine, a spus Nikita Ser
gheevici, să vină, II voi primi 
bucuros.

Curind la reședința iul 
N. S. Hrușciov a sosit W. 
Pierce cu soția. Acest om in 
virstă ținea in mină o veche 
pipă indiană de o formă neo
bișnuită. Vădit emoționați.
W. Pierce și soția sa au dat 
mina cu Nikita Sergheevici.

Adresindu-se lui N. S. 
Hrușciov. W. Pierce a spus:

Ofer premierului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste această pipă a păcii.

Întîlnirea lui N. S. Hrușciov 
Castrocu Fidel

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : Grupul de 
presă de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S. transmite :

La reprezentanța sovietică 
la O.N U. a avut loc la 23 sep
tembrie o întilnire prieteneas
că intre delegațiile sovietică și 
cubană la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U.

în cursul întilnirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă și cordială, a avut loc 
un schimb prietenesc de pă
reri privind numeroase proble
me internaționale importante, 
in legătură cu relațiile sovie- 
to-cubane și lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Fidel Castro a povestit des
pre viața și lupta poporului 
cuban pentru libertate și in
dependență, despre dificultă
țile pe care le învinge po
porul, despre avîntul econo
miei și ridicarea nivelului de 
trai al populației.

Succesul pavilionului rominesc 
la Tîrgul de la Marsilia

PARIS 24. - Coresponden
tul Agerpres transmite : Ziua 
pavilionului R- P. Romine or- 
ganizată simbătâ la cel de-al 
36-lea Tîrg International de 
mostre de la 
prezentat un 
succes pentru 
merțul țării

Marsilia, a re- 
mare șj frumos 
economia și co- 
noastre. Pavi-

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 24 (Ager- 

preș). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Ta- 
niug transmite : Jozef Okito, 
președintele Senatului, a a- 
nuntat la 24 septembrie că 
ambele camere ale parlamen
tului congolez au protestat în 
mod energic împotriva faptu
lui că președintele Kasavubu 
și colonelul Mobutu împiedică 
activitatea lor.

întregul popor congolez, se 
spune în continuare în tele
gramă, sprijină guvernul Lu
mumba și respinge guvernul 
Ileo și toate manevrele necin
stite ale lui Kasavubu. Okito 
a adresat tuturor pariamente-

Șeful guvernului bulgar se pronunță 
pentru îmbunătățirea relațiilor 

interbalcanice

șeful guvernului

SOFIA 24 (Agerpres). — A- 
genția B.T.A. anunță <(. A. 
Iugov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a avut o convorbire cu Aste- 
ris Stangos, redactor al ziaru
lui grec „To Vima**, în care a 
expus poziția guvernului bul
gar în problema relațiilor în
tre statele balcanice.

Noi considerăm că vecinii 
noștri greci trebuie să vadă în 
noua Bulgarie un prieten al 
lor. a spus 
bulgar.

A. Iugov 
propunerile . 
siliului de Miniștri al R. 
Romine cu privire la colabo
rarea statelor balcanice și a 
subliniat necesitatea semnării 
unui pact de neagresiune în
tre aceste țări. Amintind pro
punerile guvernului bulgar 
A. Iugov s-a pronunțat în fa
voarea lărgirii legăturilor eco- 

a salutat din nou 
președintelui Con- 

- * - p.

armele nucleare să încheie 
cit mai grabnic un acord.

Delegatul Canadei s-a pro
nunțat împotriva discutării 
proiectului de rezoluție pre
zentat de reprezentantul Polo
niei și a propus ca acest 
proiect de rezoluție să fie pre
zentat spre examinare comi
tetului general. Propunerea 
aceasta a fost sprijinită de 
SU.A. Reprezentanții Ceho
slovaciei și Uniunii Sovietice 
au obiectat împotriva propu- 
nerii Canadei.

șefii 
in mod

Nikita Ser- 
d-lui

Domnule prim ministru. 
Acum această pipă este a dv. 
și fie ca dv. și 
state să o fumați 
boiic împreună.

Primind pipa, 
ghecvîci i-a mulțumit 
Pierce.

— îngăduiți-mi să mulțu
mesc din toată inima dv. și 
soției dv. pentru acest dar 
memorabil, simbolic — a spus 
Nikita Sergheevici.

Vreau să vă încredințez că 
pentru noi nu există un ideal 
mai inalt decit asigurarea pă
cii intre popoare in numele 
fericirii oamenilor.

Mi-a făcut multă plăcere 
intilnirea cu dv. și primirea 
acestui dar. Cind trec pe stră
zile New York-ului văd multe 
fețe binevoitoare. îmi dau 
seama că majoritatea absolută 
a americanilor Înțelege țelul 
vizitei mele, tăcută in intere
sele asigurării păcii in lumea 
Întreagă,

N. S. Hrușciov a povestit 
prietenilor cubani despre via
ța poporului sovietic și și-a 
exprimat convingerea că rela
țiile de prietenie sovieto-cu- 
bane se vor dezvolta și se vor 
întări in interesele popoarelor 
celor două țări și ale păcii ge
nerale. Șeful guvernului sovie
tic a declarat că Uniunea So
vietică a acordat și va conti
nua să acorde ajutor poporului 
cuban in lupta lui justă pen
tru întărirea independenței ță
rii și dezvoltarea economiei și 
a urat succese guvernului și 
poporului cuban.

Seara tîrziu, după ce a luat 
sfîrșit această întilnire priete
nească, N. S Hrușciov și Fi
del Castro au ieșit în stradă 
unde au fost înconjurați de 
ziariști.

La întrebarea ziariștilor a- 
mericani : „Despre ce ați dis
cutat atît de mult ?“, Fidel 
Castro a răspuns : „Despre 
pace*4. Nikita Sergheevici 
Hrușciov a spus : „Am discu
tat numai despre pace“.

lionuL așezat in centrul pia- 
relui parc Chanot. a atras un 
număr record de vizițatpri.

Delegația țării noastre, pre
zentă la această ediție a Târ
gului Internațional de mostre, 
a luat parte la numeroase ma
nifestări organizate de direc
ția Tirgului.

lor lumii apelul de a inter
veni pe lingă Consiliul de 
Securitate pentru a se obține 
respectarea voinței reprezen
tanților poporului congolez.

In cursul unui interviu Cki- 
to a reafirmat că a participat 
personal la semnarea docu
mentului de conciliere între 
Kasavubu și Lumumba (Ka
savubu a negat că a semnat 
un astfel de document - n.r.). 
în continuare Okito a decla
rat că reprezentantul misiunii 
O.N.U., David, a asistat de 
asemenea la semnarea acestui 
document și că deține origi
nalul documentului.

nomice și culturale între toate 
țările balcanice.

Șeful guvernului bulgar a 
declarat că trebuie luate în 
discuție acele probleme liti
gioase pentru care se poate 
găsi o bază acceptabilă de în
țelegere reciprocă în vederea 
înlăturării treptate a neînțele
gerilor. în vederea făuririi 
unei adevărate apropieri între 
țările balcanice. El și a expri
mat convingerea că există po
sibilități ca tratativele dintre 
guvernul R. P. Bulgaria și 
guvernul grec să ducă la sta
bilirea înțelegerii reciproce.

După ce a scos în evidență 
condițiile obiective pentru lăr
girea comerțului dintre Gre
cia și Bulgaria, A. Iugov s-a 
pronunțat pentru îmbunătăți
rea relațiilor și semnarea unui 
pact de neagresiune între cele 
două țări ..Semnarea unui a- 
semenea pact — a spus el — 
ar însemna că țările noastre 
aduc o contribuție la lupta 
împotriva forțelor interesate 
în dezlănțuirea unui conflict 
mondial".

Subliniind că R. 
ria nu nutrește nici 
intenții agresive 
Greciei sau Turciei 
teritoriul bulgar nu 
nici baze atomice, nici rampe 
pentru lansarea rachetelor, A. 
Iugov a amintit că efectivul 
armatei bulgare a fost redus 
de două ori. Sîntem gata — 
a declarat el — în condițiile 
unei înțelegeri reciproce cu 
vecinii noștri să procedăm 
la o și mai mare reducere a 
efectivului forțelor armate, 
iar pe baza unei înțelegeri 
generale sîntem gata să reali
zăm dezarmarea totală.

P. Bulga- 
un fel de 
împotriva 
și că pe 

există

Scrisoarea deschisă a participanfilor la ședința
de constituire a Comitetului international

de sprijinire a Forumului Mondial

adresată tuturor tinerilor și tinerelor, tuturor organizațiilor de tineret, studenți, 
copii, tuturor organizdțiilor care iși desfășoară activitatea in rindurile tinere
tului, tuturor activiștilor pe tărim social și religios, oamenilor de știință, tehni
cienilor, profesorilor, oamenilor de cultură, de 
parlamentelor, consiliilor municipale, adresată 
soarta tineretului.

artă, sportivilor, deputafilor, 
tuturor celor preocupași de

Dragi prieteni I

Intre 15-17 septembrie s au 
întrunit la Moscova 142 de re
prezentanți ai diferitelor orga
nizații de tineret, studenți, reli
gioase, sindicale, sportive, de 
copii, culturale și ai altor or
ganizații din 60 de țări. Ne-am 
întrunit pentru a face un schimb 
de păreri in legătura cu ideea 
organizării unui Forum Mondial 
al Tineretului - idee enunțată 
de conducători ai tineretului) 
activiști pe tărim social, oa
meni de cultură, știință, profe
sori, sportivi din Uniunea So
vietică - pentru dezbaterea 
deschisă și multilaterală a tu
turor problemelor comune care 
preocupă tineretul din mijlocul 
secolului al 20-lea.

Am putut constata uriașul 
interes pe care I au manifestat 
numeroasele organizații de ti
neret și studențești, diferiți ac
tiviști din întreaga lume, față 
de ideea Forumului, asigurin- 
du-i sorijinul său și manifestind 
dorința de a participa nemij
locit la el.

Am sprijinit propunerea eu 
privire la organizarea Forumu
lui Mondial al Tineretului ca 
pe o acțiune internațională im
portantă îndreptată spre întări
rea colaborării, păcii și priete
niei intre tineretul din toate ță
rile, spre unirea forțelor lui in 
lupta pentru un viitor luminos.

Tineretul se pronunță cu ho- 
târîre pentru pace, împotriva 
politicii cercurilor imperialiste. 
Deosebirile în ceea ce privește 
aprecierea evenimentelor care 
au loc in lume fac necesară o 
întilnire a tineretului, 
înțelegerii reciproce și 
borârii.

Tineretul poate - 
mentul de răspundere 
societății trebuie sâ-l 
sâ aducă o contribuție la re
zolvarea problemelor care stau 
în fața întregii societăți umane.

De aceea, intilnirile tineretu
lui, ale conducătorilor lui pen
tru dezbaterea in comun, in 
SDiritul înțelegerii reciproce și 
respectarea părerii fiecăruia 
devin nu numai posibile, ci și 
extrem de necesare. Tineretul 
trebuie să învețe să îr.țeleaaâ 
necesitățile popoarelor, să vadă 
căile care trebuie urmate pen
tru satisfacerea acestor 
sîtâți, să învețe sâ 
ideile preconcepute, 
cind este vorba despre 
sele societății.

O mare răspundere 
soarta tineretului, pentru

câutarea 
a cola-

și senti- 
in fața 
oblige -

nece- 
înlăture 

atunci 
intere-

pentru 
□pâra-

secretarului"
(Urmare din pag. l-a)

procedat și noi. Avem unele 
sucursa’e. ateliere mai mici, 
unde tinerii, în special ia 
croit, lucrează încă după me
tode vechi, consumînd o can
titate mare de material. Pe 
baza experienței căpătate în 
fabrică, noi am organizat un 
curs special pentru croitori, 
unde studiem teoretic șj prac
tic această problemă.

Cuvîntul fiecărui participant 
Ia discuție dovedea o matură 
gindire și. ceea ce mi sp pare 
lucrul cel mai important, el 
avea ca temelie de susținere 
experiența proprie a fiecărei 
organizații de bază U.T.M. 
Aceasta a fost de altfel ele
mentul esențial care a făcut 
ca „Ziua secretarilor" să fie nu 
numai deosebit de interesantă 
și antrenantă, dar mai ales 
foarte utilă.

Un membru al comitetului 
U.T.M. de la Uzinele „Janos 
Herbak" a vorbit Pe larg des
pre importanța deosebită pe 
carp o are prelucrarea de că
tre tineret a bogatei experien
țe acumulate de vîrstnici în 
producție, alții, din întreprin
derile de construcții, au subli
niat utilitatea cursurilor pe 
specialități organizate pentru 
tinerii constructori. în felul a- 
cesta experiența fiecărei or
ganizații de bază în parte a 
fost sfrînsă intr-un tot unitar, 
devenind un ghid pentru acti
vitatea viitoare a tuturor or
ganizațiilor de bază U.T.M. in 
această problemă.

Dar, analizele ce se fac cu 
ocazia « Zilei secretarului" au 
darul nu numai de a transmi
te și generaliza experiența, ci 
și d? a scoate la iveală lipsu
rile manifestate în problema 
respectivă. Așa și acum. Ce 
este bun și valoros în munca 
de ridicare a calificării profe- 
s:ona!e a tineretului a fost 
primit și însușit cu bucurie 
iar ce a fost greșit, lipsurile 
manifestate, au fost criticate 
fără cruțare.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
a fost criticat pentru faptul 

al Tineretului

edu- 
ințe-

rea drepturilor lui, pentru 
carea lui in spiritul pâcii, 
legerii reciproce și colaborării 
între popoare, revine parlamen
telor, guvernelor, precum și 
Organizației Națiunilor Unite. 
O.N.U. trebuie să manifeste o 
mai mare răspundere față de 
soarta tineretului, față de nă
zuința lui spre pace și un vii
tor luminos, sprijinind toate 
propunerile raționale enunțate 
in acest sens atît de către ti
neret cit și de diferite guverne.

Am hotârît sâ convocam Fo
rumul Mondial al Tineretului la 
Moscova, in iulie 1961.

Reprezentînd organizații și 
mișcări ale tineretului, diferite 
prin caracterul lor, declarăm că 
Forumul va constitui un loc de 
exprimare deschisă și priete
nească a diferitelor puncte de 
vedere, care se referă la toate 
domeniile activității creatoare 
a tinerei generații din zilele 
noastre.

Principalele teme care ur
mează să fie discutate la Fo
rum, le-am formulat in felul 
următor :

1. Tineretul, înțelegerea reci
procă, colaborarea și coexis
tența pașnică ;

2. Tineretul, lupta împotriva 
colonialismului și imperialis
mului, pentru independența na
țională și problemele pâcii;

3. Tineretul și dezarmarea ;
4. Tineretul, drepturile și obli

gațiile lui în societate ;
5. Tineretul și progresul.
Ne exprimăm nădejdea că 

programul Forumului elaborat 
de noi va fi completat și dez
voltat in perioada de pregă
tire a Forumului de organi
zațiile de tineret și studențești, 
precum și de diferite persoane.

Am adoptat hotârirea cu pri
vire la crearea Comitetului in
ternațional de sprijinire a Fo
rumului 
a cărui 
rea de 
nizațiile 
problemele privind pregătirea
Forumului. Din componența
Comitetului internațional pen
tru sprijinirea Forumului fac 
parte conducători ai organiza
țiilor de tineret internaționale 
și naționale, cunoscuți activiști 
pe târîm social și oameni po
litici din 60 de țări. Comitetul 
internațional de sprijin rămîne 
deschis reprezentanților tuturor 
organizațiilor de tineret și stu
dențești, tuturor instituțiilor și 
persoanelor care manifestă in-

Mondial al Tineretului, 
sarcină este organiza- 

consultații intre orga- 
cointeresate in toate

B B

că nu a dat atenția cuvenită 
ridicării calificării tinerilor 
din întreprinderile industriei 
bunurilor de consum. Ca ur
mare a slabei calificări, mai 
sînt tineri în aceste întreprin
deri care nu-și îndeplinesc 
normele, care dau produse de 
proastă calitate. Nu a trecut 
neobservat nici faptul că mai 
sînt încă cercuri de ridicare 
a calificării, ca cele de la 
„Varga Katalin", L.I.L.C. etc. 
care desfășoară o activitate 
formală, generală, îndepărtată 
de nevoile întreprinderilor 
respective. Datorită acestui 
lucru, la fabrica de porțelan, 
de pildă, în uncie secții unde 
covîr.i'oarea majoritate a 
muncitorilor sînt tineri, nu
mărul rebuturilor a atins cifre 
exagerat cH mari.

Cu toții, insă, au recunoscut 
că principala lipsă în munca 
de ridicare a calificării tinere
tului constă în faptul că aten
ția nu a fost îndreptată spre 
întreaga masă a tineretului. 
Așa se face că în ultimii trei 
ani. în cercurile și cursurile 
de ridicare a calificării au fost 
cuprinși un număr de 1-400 
de tineri, în timp ce în ace
eași perioadă numai cifra ti- 
neri’or nou înfrăți in între
prinderile clujene se ridică 
la peste 4000.

Cu toate că a fost organiza
tă oarecum în pripă, cu toate 
că s-a desfășurat 
înfr-un ritm cam 
trebuie spus totuși 
,.Zi a secretarilor" 
țiilor de bază U.T.M., organi- 

’/a'ă de Comitetul orășenesc 
a dat rezultate

ea însăși 
accelerat- 

că această 
organiza-

U.T.M. Cluj, 
mulțumitoare.

Pornindu-se 
ța căpătată de 
bază U.T.M., 
s-au stabilit măsuri concrete, 
menite să ducă la generaliza
rea metodelor bune folosite la 
Uzinele „Metalul roșu", „Uni
rea", Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" etc., Ia cuprinde
rea intr-o formă sau alta de 
ridicare a calificării, a între
gii mase a tineretului munci
toresc clujean.

de la experien- 
organizațiile de 
la consfătuire 

►

teres față de problemele tine-^^| 
retu'ui, care ar dori in viitor 
portiere la Forum și la pre^^r 
gătirea sa.

In cursul ședinței s-a hotă-’ 
rit, de asemenea, crearea Con
siliului Comitetului internațional 
pentru sprijinirea Forumului 
compus din reprezentanți ai 
diferitelor organizații din Eu
ropa, Asia, Africa, America, 
precum și Secretariatul perma
nent cu sediul la Moscova, că
ruia i s-a încredințat împreună 
cu Comisia de inițiativa sovie
tică sâ desfășoare întreaga 
muncă practică in vederea pre
gătirii Forumului. Din el fac 
parte reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret din următoa
rele țâri: Guineea, Italia, Chi
na, Cuba, U.R.S.S., Franța, Ja
ponia, Ghana, Brazilia, Confe
derația nord africană a stu
denților.

In scopul de a sprijini parti
ciparea la Forum a tineretului 
din țările slab dezvoltate și din 
țările care se află in condiții 
deosebit de grele, am adoptat 
hotârirea de a crea un Fond 
internațional al Forumului, pe 
calea stringerii de fonduri în 
rindurile organizațiilor, pre
cum și diferitelor persoane care 
sprijină propunerea noastră de 
organizare a Forumului.

Ne adresăm vouă, tineri șl 
tinere din întreaga lume, tutu
ror organizațiilor de tineret in
ternaționale și naționale, tutu
ror cărora le este scumpă soar
ta tineretului, de a participa 
activ la pregătirea și desfășu
rarea Forumului Mondial al 
Tineretului. Dorința noastră 
sinceră este ca pregătirea și 
desfășurarea Forumului sâ con
stituie rodul creației colective a 
celor mai diferite, in ceea ce 
privește caracterul lor, organi
zații și grupuri ale tineretului, 
ca Forumul sâ devină expresia 
cea mai profundă a năzuințe
lor tinerei generații.

Dragi prieteni I Vă chemăm 
sâ sprijiniți ideile nobile care 
stau la baza Forumului și sâ 
desfâșurați o largă discuție in 
toate problemele care urmează 
sâ fie dezbâtute la Forumul 
Mondial al Tineretului.

Ne exprimam profunda nă
dejde câ Forumul Mondial al 
Tineretului va constitui o nouă 
contribuție importantă a tinerei 
generații la lupta tuturor po
poarelor pentru pace, pentru 
independență națională, pen
tru libertate și democrație, 
pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor vitale ale tineretului.

Sprijin deplin 
istoricelor 

propuneri sovietice

na la O.N U. in apărarea păcii, 
pentru libertatea popoarelor co* 
Ioni ale.

Muncitorii au primit totodată 
cu multă satisfacție știrea că 
Comitetul general a recomandat 
includerea pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a O.N.U. a ce
lor două propuneri făcute de 
R. P Romină, privind acțiuni 
pe plan regional in vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între state europene a- 
parținînd unor sisteme social- 
politice diferite și măsuri pen
tru promovarea în rindurile ti
neretului a ideilor pâcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Ginduri pline de bucurie și in- 
credere au parcurs miile de kilo
metri și au înconjurul cu căldură 
delegațiile țărilor socialiste aflate 
la Neiv York — delegația sovie
tică in frunte cu tovarășul N, S. 
Hrușciov, delegația țării noastre 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheoi ghiu-Dej și celelalte dele- * 
gații frățești ce acționează pen- • 
tru triumful ideilor coexistenței 
pașnice.

...A început lucrul. A început 
lupta. Lupta pașnică, constructi
vă pentru traducerea în viață a 
Directivelor Congresului partidu
lui, pentru înflorirea patriei și 
creșterea buneistări a poporului.

★

consacrate lucrări- 
Adunării Generale 
avut loc in cursul

întreprinderi din

Convorbiri 
lor sesiunii 
a O.N.U. au 
zilei de simbătă și la Atelierele
C.F.R. ,,Grivița Roșie", Uzinele 
.Republica*, 
fecții ,șGh. Gheorghiu-Dej și 
alte mari 
Capitală, la Uzinele „Steagul 
Roșu" și „Ernst Thălmann** 
din Orașul Stalin, la uzi
nele „Tehnofrig” din Cluj și 
în numeroase alte fabrici, uzine 
și instituții de pe întreg cu
prinsul țării.

fabrica de con-


