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Proletari 'din toate țările, iinlțl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Propunerile de covîrșitoare importantă 
prezentate de tovarășul N.S. Hrușciov 
salutate cu entuziasm în întreaga țară
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In orașul Victoria

Se construiește 
j o tabrică 
de formaldehidă
La Combinatul chimic „I. V, 

Stalin'4 din orașul Victoria se 
află în construcție o fabrică 
da formaldehidă.

Procesul tehnologic al noii 
unități chimice, care este pre
văzut pentru o capacitate a- 
nuald de producție de 24.000 
tone, va fi complet automati
zat. Materia primă utilizată 
la producerea formaldehidei 
va fi alcoolul metilic ce se 
obține din gaz metan în ca
drul unei fabrici intrate re
cent în funcțiune la același 
combinat.

Întreaga fabrică, cu excep
ția aparatelor instalației de 
comandă a procesului tehno
logic, se construiește în aer 
liber, ceea ce permite realiza
rea unei însemnate economii 
ue investiții și reducerea 
menului de execuție.

Noul produs realizat 
va fi folosit ca materie 
mă la fabricarea cleiurilor de 
uree, a diferitelor rășini sin
tetice utilizate in industria 
produselor finite din lemn și 
a unor mase plastice ce se 
folosesc la fabricarea de bu
nuri de consum.

Muncitorii întreprinderii de 
montaje București, care exe
cută noua fabrică, au termi
nat pină în prezent o bună 
parte din construcțiile meta
lice și au ridicat și asamblat 
coloana de absorbție, una din 
lucrările importante ale fa- 
bricii de formaldehidă.

(Agerprn)

Pionierele Mariana Duinu șl Maria Ion din cl. a IV-a B de la 
școala de 7 ani din Pitești, cercetează 
științelor naturii, imbogățindu-și astfel 

in orele de curs.

plantele de la colțul 
cunoștințele căpătate

Foto : N. STELORIAN

Crește familia
colectiviștilor

In centrul atenției întregului sat
la corespondentul

din
era

satul Islaz, ra- 
mare sărbătoa-

IAȘI (de 
nostru) —

La G.AC. 
ionul Bîrlad.
re. Se împărțeau avansurile de 40
la sută. Colectiviștii au invitat la 
această sărbătoare un mare nu
măr de întovărășiți din sat. Ei au 
venit cu plăcere. Știau că vor 
avea ce auzi și ce vedea aici, că 
doar urmăreau și ei ce se petrece 
în gospodăria colectivă și îi in
teresau rezultatele obținute de 
colectiviști. Președintele colec
tivei le-a vorbit despre fe
lul cum au muncit colectiviștii 
anul acesta de au obținut o pro
ducție medie la griu de 2030 kg 
la ha, despre dezvoltarea pe care 
au cunoscul-o grădina de legume 
'fi zarzavaturi. sectorul zootehnic 

rfi despre veniturile bănești spo
rite pe care dezvoltarea acestor 
sectoare le asigură colectivei. In- 
tovărășiții au văzut cum colecti. 
vistul Alexandru Tănase, de pil
dă, a primit pentru zilele-muneă 
efectuate ca avans, peste 700 kg 
griu, alte produse și 1400 lei. 
Participarea intovărășiților la a 
ceasta sărbătoare precum și popu
larizarea în tot timpul anului de 
către comuniști și, sub îndruma
rea acestora, de către utemiști a 
rezultatelor frumoase obținute de 
colectiviști nu au rămas fără 
efect. în luna septembrie 100 de 
familii de întovărășiți din Islaz 
au cerut să intre în gospodăria 
colectivă. Colectiviștii, în aduna.

rea generală au aprobat aceste 
cereri.

Lucruri asemănătoare srau pe
trecut și în satele Popeni, Flo- 
rești. Banca, Chilieni, Corodești, 
Grivița. O susținută muncă de 
convingere, pe baza succeselor 
obținute de către gospodăriile 
colective din satele megieșe, duc 
organizațiile de partid și, sub 
conducerea lor, organizațiile 
U.T.M. în rîndurile întovărășiți' 
lor din satele Obîrșeni, Lingurari 
etc. Ga rezultat, tot mai multe 
din acestea depun cereri pentru 
crearea de gospodării colective 
în satele lor. Munca politică per
manentă desfășurată de organi.

zațiile de partid, popularizarea 
de către utemiști a rezultatelor 
bune obținute de gospodăriile co
lective au făcut ca în primele 20 
de zile ale lunii septembrie 940 
familii de întovărășiți din raio
nul Bîrlad, aducind cu ei 2360 
ha pămînt să intre în gospodă
riile colective existente în raionul 
Bîrlad și alte circa 300 de fami
lii de întovărășiți să depună ce
reri pentru crearea de noi gos. 
podarii colective.

In prezent sectorul colectivist 
din raionul Bîrlad cuprinde mai 
mult de 12.800 familii care mun
cesc laolaltă peste 38.000 hectare 
de pămînt.

Pentru cuptoarele 
Hunedoarei!

Brigăzile ufemiste 
de muncă patriotică 

la colectarea metalelor 
vechi

DEVA (de la corespon
dentul nostru).

Pentru brigăzile de mun
că patriotică din orașul 
Hunedoara luna august a 
fost declarată luna stringe- 
rij fierului vechi. In aceas
tă lună s-au colectat și 
predat peste 1820 tone de 
fier vechi. Cea mai mare 
cantitate de fier vechi a 
fost strinsă de brigăzile 
utemiste de muncă patrio
tică de la laminorul 800, 
laminorul Bluming și oțe- 
lăria Martin nr. 2.

De la începutul anului și 
pînă in prezent, brigăzile 
utemiste de muncă patrio
tică din Hunedoara au co
lectat peste 12.700 tone fler 
vechi.

★
BALA MARE (de la co* 

respondentul nostru).
Tinerii din întreprinderi

le și școlile orașului Satu 
Mare se întrec pentru a 
ocupa primul loc in acțiu
nea de colectare a metale
lor vechi. Pină acum ei au 
livrat oțelăriilor prin I.C.M. 
peste 470 tone metale vechi. 
Fruntași în această acțiune 
sint tinerii din întreprinde
rile „Unio", „1 Septembrie*4, 
Combinatul de industrie lo
cală „1 Mai44, precum și ti
nerii din școlile medii nr. 
1 și 3.

întrecerea continuă.
★

CRAIOVA (de Ia cores
pondentul nostru).

în primele 8 luni ale a- 
nului brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din regiu
nea Craiova au colectat și 
expediat oțelăriilor patriei 
aproape 5000 tone de me
tale vechi.

Rezultate bune în mobili
zarea tinerilor la această 
acțiune au obținut organi
zațiile U.T.M. din raioane
le Turnu Severin, Craiova, 
Tirgu Jiu, Gilort, Filiași.

★

SUCEAVA (de Ia cores
pondentul nostru).

In ultimele trei luni, ti
nerii din orașul Botoșani au 
colectat peste 30 
fier vechi.

S-au evidențiat 
deosebit tinerii de
ca de confecții care au co
lectat 3 tone fier vechi pre
cum și unitățile de pionieri 
de Ia școlile de 7 ani nr. 1, 
4 și 5 care au colectat între 
2 și 5 tone de metale vechi.

tone de

in mod 
la fabri-

N. S. Hrușciov în mijlocul ziariștilor la Glen Cove.
Telefoto de Ia New York

La inima muncitorilor
Deseori ge tnlimplă ca la 

Atelierele centrale I.T.B. 
să fie anunțată o conferin

ță, o dezbatere pe o temă tehnică 
ori morală, o reuniune profe
sională, întotdeauna se găsesc 
numeroși doritori să afle un 
răspuns la o problemă care-i 
frămintă de mai mult timp. Dar 
atunci cînd cel ce urmează să ia 
cuvîntul în fața muncitorilor și 
să răspundă la 
tora se trezește 
bilețele, fiecare 
o altă întrebare 
tui muncitor, atunci nu mai-este 
vorba numai de simplul interes. 
Este vorba de ceva cu mult 
mai mult : de fapte ce se află 
la inima muncitorilor, de preo
cupări aflate în centrul atenției 
lor. Dar ce subiect a stîrnit un 
asemenea interes printre munci
torii de la I.T.B. ? Ieri, în ca
drul unei ,,Ore de întrebări și 
răspunsuri14 organizată la Atelie
rele cerdrale I.T.B. sala • de 
festivități doar cu greu a putut 
cuprinde numărul mare al dori
torilor să afle o seamă de lu
crări noi privitoare le desfășu
rarea lucrărilor celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Orice cunoscător al problemelor 
d? politică externă aflat în a- 
ceastă sală, ar fi rămas impresio
nat de înțelegerea pe care o ma
nifestă pentru viața internaționa
lă muncitorii acestor ateliere. în
trebării? puse, răspunsurile da
te au dovedit cunoașterea de că
tre muncitori a celor mai im
portante momente ale desfășură
rii actualei sesiuni a O.N.U., în 
fruntea cărora cu toții au situat

întrebările acee- 
în față cu 47 de 
avind însemnată 
și aparținînd al

istorica cuvîntare rostită de to
varășul N. S. Hrușciov de la 
înalta tribună a O.N.U, Și dacă 
toți cei prezenți în sală au apre
ciat că acest discurs reprezintă 
un document istoric care expri
mă drumul de luptă necurmată 
a Uniunii Sovietice pentru pace 
și fericirea popoarelor, ei și-au 
manifestat nemulțumirea față de 
discursul lipsit de spirit con
structiv al lui Eisenhower. Spu
nea un muncitor „Am impresia 
că domnul președinte Eisenhower 
a bătut apa în piuă și s-a grăbit 
la o partidă de golf.,.".

La sfirșitul unui bilețel pe 
care sta înscrisă o întrebare, 
descifrăm semnătura : Boarcaș 
Vasile. Este vorba de un tinăr 
muncitor, bine cunoscut in Ate
liere, responsabilul brigăzii de 
tineret de la lăcătușerie. De cite 
ori nu s-a scris despre el și cei 
10 membri ai brigăzii sale la 
ziarul Atelierelor, la gazeta de 
perete. Oricît de succint ai vrea 
să-i faci portretul, trebuie to
tuși. să mai amintești că datorită 
și hărniciei brigăzii sale în pri
mele 8 luni ale anului au fost 
făcute < 
2.130.000 
preocupă 
uale. El 
pețită a 
celorlalte 
triumful 
fia i-a devenit o pasiune, Noțiuni 
geografice ca Africa îi sînt fa
miliare De fiecare dată cînd a 
mai aflat că datorită luptei pu
ternice a popoarelor încă o țară 
a căpătat independența de sub 
jugul colonialist, s-a bucurat. 
Sincer, din toată inima, așa cum

economii în valoare de 
lei. Pe Boarcaș îl 
problemele internațiu- 

admiră lupta neprecu- 
Uniunii Sovietice și a 
țări socialiste pentru 

păcii in lume. Geogra-

„Tovarășul Hrușciov a exprimat 
și năzuințele noastre"

Propuneri 
constructive 
și realiste

J

pe drumul
în ultima vreme țăranii în

tovărășiți din comuna Bolin- 
tinul-Deal, regiunea București, 
au început să facă iar socoteli 
și calcule noi. Și oricum așe
zau ei cifrele pe hîrtie, calcu
lele îi duceau la același rezul
tat. Și anume că și în acest 
an producțiile obținute de co
lectiviști sînt din nou supe
rioare față de cele obținute 
de ei. Cu 250 kg. griu, cu a- 
proape 2 000 kg. cartofi, cu pes
te 300 kg. porumb mai mari 
în medie la hectar. Aceste re
zultate bune obținute de colec
tiviști veneau să le întărească 
și mai mult convingerea că 
forma cea mai bună de coo
perare în munca agricolă — 
chezășia bunăstării este gos
podăria colectivă.

Ei au fost ajutați să înțelea
gă acest adevăr de către co
muniști, utemiști și ceilalți 
membri ai gospodăriei colec
tive. Panourile comparative, 
programele brigăzii artistice 
de agitație i-au ajutat în mod 
direct să străbată acest drum 
al înțelegerii. Urmînd exem
plul comuniștilor, utemiștii din 
gospodăria colectivă au stat de 
vorbă cu prietenii, cu rudele 
lor din întovărășire despre 
viața lor luminoasă, îndemnîn- 
du-i să vină alături de ei. Zi 
de zi, Marin Calofir, Ion Ba-

Cil încredere, 
belșugului
dea, Elena Ionescu, Maria Bur- 
cea și alți tineri agitatori au 
stat de vorbă cu rudele și 
prietenii lor, le-au explicat 
statutul G.A.C., au citit îm
preună broșuri și articole des
pre marile familii colectiviste 
milionare. Argumentele lor 
cele mai convingătoare rămî- 
neau însă faptele din gospo
dăria colectivă din comună, pe 
care oamenii le vedeau cu o- 
chii lor. Recoltele mari obți
nute ca urmare a lucrării pâ- 
mîntului cu mijloace mecani
zate moderne și. după cele mai 
avansate metode agrotehnice, 
sectorul zootehnic care în 
cest an a crescut cu peste 
de vaci, 20 scroafe, sute 
păsări, creșterea venitului 
ziua-muncă — iată fapte
care tinerii au argumentat 
prietenilor lor din întovărăși
re superioritatea muncii în 
G.A.C.

Toate acestea n-au rămas 
fără rezultat. Tot mai mulți 
țărani întovărășiți au înțeles 
că locul lor este în marea fa
milie colectivistă. Și în ultima 
vreme încă 188 de familii cu 
260 de hectare de teren au in
trat în gospodăria colectivă, 
care acum cuprinde 90 la sută 
din familiile existente în co
mună.

N. BARBU

Succese ale constructorilor 
de tractoare

Utemista Florea G. Elena, 
fruntașă în producție de la 
fabrica de blănuri „Repu- 
blica“ din Capitală, lucrînd 
Ia montarea rnesadelor și a 
plioarea gulerelor de blană 

la canadiene.

Luptînd pentru traducerea în 
viată a sarcinilor trasate de» cel 
de-al Ill-lea Congres al partidu
lui, constructorii de tractoare de 
l.a uzinele „Ernst Thălmann** iau 
Îndeplinit cu 8 zile înainte de 
termen planul producției globale 
pe primele 3 trimestre ale aces
tui en. Acest succes se datorește 
entrenării în întrecerea pe pro
fesii a urnii număr de aproape 
1.000 muncitori aplicării unor 
inovații Și raționalizări valoroa-

se, extinderii unor procedee 
Intate, cum sînt turnarea de 
cizie și centrifugală, călirea r ... 
curenți de înaltă frecvență etc.

Prin gospodărirea judicioasă « 
materiilor ipriine și materialelor, 
constructorii de tractoare au e- 
conomisit în primele 8 luni «- 
proape 600 tone de metal. In 
aceeași perioadă el au realizat 
economii peste plan în valoare 
de 7.964.000 lei.

tna- 
pre- 
prin

Ț i adunarea care 
a avut loc la 

Uzinele constructoare 
de mașini și unelte 
agricole „7 Noiem. 
brie“ Craiova, inun. 
citorii, tehnicienii și 
inginerii au salutat 
cu satisfacție propu
nerile de însemnătate 
istorică prezentate de 
tovarășul N. S. Hruș- 
ciov la sesiunea 
ONU.

împreună cu miliJ 
oane de oameni de 
pe glob am ascultat 
cu inima plină de 
bucurie cuvîntarea to 
Târâșului Hrușciov în 
care se găsesc răspun
suri clare la problc. 
mele care frămîntă 
cel mai mult omeni
rea. a spus inginerul 
Dumitru Ghenad. în-

treaga sa cuvîntarea 
pătrunsă de optimism 
sădeșto speranțe lu
minoase în inimile 
milioanelor de oa
meni de pretutindeni.

Cuvinte calde, spuse 
din inimă, prin care 
au aprobat cuvînta
rea rostită de N. S. 
Hrușciov, au rostit 
muncitorii J. Knizel, 
Nicoliță Petru ț și al
ții. Ei au subliniat 
importanța excepțio
nală a acestei cuvîn- 
tări care simbolizează 
ofensiva puternică a 
forțelor păcii și de. 
mocrației împotriva 
pozițiilor militarismu
lui și colonialismului 
contemporan.

în încheierea adu- 
nării colectivul de 
muncă al Uzinelor

constructoare de nuH 
șini și unelte agrico
le ,,7 Noiembrie" a 
trimis o telegramă 
delegației R. P. Ro- 
mîne la cea de-a XV-a 
sesiune a O.N.U. în 
care se spune printre 
altele : Am luat cu
noștință cu cel mai 
mare interes de isto
rica cuvîntare a emi
nentului și neobosi
tului luptător pentru 
pace, tovarășul N. "S. 
Hrușciov. Propunerile 
tovarășului Hrușciov 
întruchipează în mo. 
dul cel mai desăvirșit 
năzuințele tuturor po
poarelor care doresc 
să trăiască în pace și 
libertate.

(A ger preș)

Colectivul postului utemlst de control de la strungărie-vagoa ne — Atelierele C.F.R. „Grivița
Roșie44, și-a propus astăzi să facă un raid In legătură cu îngrijirea mașinilor, iată-l pe 

membrii colectivului verificînd curățenia unui strung.

te bucură cineva cînd află o ves
te bună despre un prieten, care 
a scăpat de o boală grea, croni
că. Tocmai de aceea atunci cînd 
a aflat de „Ora de întrebări și 
răspunsuri" a hotărît să parti
cipe.

La fel ca el — Drăgoi Alexan
dru, strungar, "
lăcătuș, Ion
Lungu Virgil, tinichigiu etc — 
toți aceștia,
dejde, oameni care sprijină 
neobosit eforturile țărilor socia
liste pentru triumful ideilor co
existenței pașnice. Semnificativ 
este faptul că dezbaterea s-a re
ferit mai cu seamă la propuneri
le Uniunii Sovietice prezentate 
de N. S. Hrușciov privind de
zarmarea generală și totală și re
feritoare la lichidarea colonia
lismului, această rușine a se
colului nostru. Și nu o dată în 
liniștea sălii s-au auzit exclama
ții de aprobare 
tenta politică a 
și a întregului 
Dacă Constantin 
gar, s-a interesat 
pe de activitatea 
arskjoeld făcînd aluzie la 
Mobutu, Chombe și ceilalți pro
tejați ai secretarului general al 

-G.-N.U., a făcut-o pentru că de 
mai multă vreme l-a supărat și 

- pe el, ca pe oricare om cinstit, 
activitatea părtinitoare a acestu
ia. N.otez pe carnet alte între
bări :

— De ce Eisenhower n-a su
flat nici un cuvtnt despre avio
nul criminal U-2 ? întrebarea a 
sunat ca un act de acuzare la 
adresa cercurilor reacționare din 
S.U.A. care dțîță la război.
- De ce S.U.A. se opun dez

baterii cerute de Uniunea Sovie
tică asupra lichidării colonialis
mului ? Deși răspunsul dat a 
fost amplu și cuprinzător, vorbe
le șoptite de un muncitor, de 
prin apropiere, au sintetizat lu
crurile : „Pentru că colonialis
mul le stă monopolurilor ame
ricane la inimă".

Și dacă la toate acestea mai 
adăugăm că atunci cînd toată lu
mea considera dezbaterea termi
nată, încă doi muncitori au mai 
cerut cuvîntul, înțelegem încă 
o dată pasiunea cu care ei se in
teresează de marea dezbatere ce 
se des) ușoară în aceste zile la 
O.N.U,

Trușcă Dumitru,
Soare, vopsitor,

muncitori de nă- 
care

față de consec- 
Țării Sovietice 

lagăr socialist. 
Căciulă, strun- 
mai îndeaproa- 

lui Hamm- 
aluzie

CAROL ROMAN

Am luat cunoștință cu 
bucurie și satisfacție de 
istorica cuvîntare rosti

tă în Adunarea Generală a 
O.N.U. de tovarășul Hruș
ciov.

în cel mai înalt for inter
național, tovarășul Hrușciov 
a propus în numele poporului 
și guvernului sovietic, căi ju
dicioase și realiste menite să 
asigure instaurarea unei păci 
trainice : lichidarea totală și 
definitivă a regimului colo
nial, rezolvarea problemei de
zarmării atît de vitală pentru 
soarta omenirii, asigurarea 
respectului față de suverani
tatea tuturor statelor.

Noile inițiative de pace ale 
Uniunii Sovietice salutate cu 
nețărmurită satisfacție de opi
nia publică internațională, au 
un profund caracter construc
tiv, realist, așa cum au întot
deauna propunerile sovietice. 
In aula Adunării Generale a 
răsunat din nou glasul păcii 
și al umanismului. Propuneri
le sovietice tind la desființa
rea robiei coloniale și în nu
mele aceleiași profunde dra
goste pentru umanitate, la li
chidarea armamentelor șj a 
primejdiei de război, la elibe
rarea omenirii din ghiarele 
coșmarului 4 ‘
propuneri au 
fundă analiză 
tern ațion ale.

în contrast 
atît de clare 
re făcute de 
tic, nebulozitatea 
președintelui Eisenhower măr
turisește lipsa spiritului con
structiv. „Propunerile*4 ameri. 
cane nu aduc nimic nou, se 
dovedesc inconsistente, lipsite 
de simțul realității. O proble
mă atît de importantă . care 
interesează întreaga omenire, 
cum este aceea a dezarmării, 
a fost trecută cu vederea în 
cîteva fraze generale, eviden
țiind astfel lipsa de dorință 
a guvernului american de a 
aborda cu seriozitate și rea
lism această problemă cheie 
a vieții internaționale contem- 
porane. Voita desconsiderare 
a unei acute probleme actuale 
dovedește încă odată obstruc- 
ționismul pe care cercurile 
politice responsabile din 
S.U.A. continuă să-l practice 
cu încăpățînare în numele fa
litei politici a „războiului 
rece". Cit privește reacția fu
ribundă a propagandeiocci
dentale față de propunerea 
lui N. S. Hrușciov de d se li
chida definitiv colonialismul, 
această reacție dovedește că 
occidentul nu se poate împă
ca cu gindul eliberării po
poarelor din robia colonială. 
Mersul istoriei nu poate fi 
însă oprit de Departamentul 
de stat. ‘ i ? „

Trăim într-un secol în care 
geniul uman a dat la iveală 
realizări epocale ; ele pot fi 
folosite spre binele omenirii 
sau în dauna ei. Ca om de 
știință, conștient de forța și 
importanța descoperirilor rea
lizate de savanți a căror apli
care ar fi o binefacere pentru 
omenire, de necesitatea conso
lidării păcii și luptei pentru 
triumful ideilor coexistenței 
pașnice, salut din toată ini
ma propunerile constructive, 
realiste, făcute de tovarășul 
Hrușciov,

atomic. Aceste 
la bază o pro- 

i a realității in-

cu propunerile 
și cuprinzătoa- 

guvemul sovie- 
cuvîntării

V

Prof. univ. C. DINCULESCU 
membru corespondent al Aca
demiei B.P.R., rectorul Institu
tului Politehnic din București

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE!, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al 
Republieii Populare Bulgaria și al întregului popor bulgar, vă 
mulțumim din inimă pentru felicitările prietenești și cele mai 
bune urări pe care ni le-ați trimis cu ocazia sărbătorii noastre 
naționale — a 16-a aniversare a revoluției socialiste in Bulga
ria. Cu sentimentul celei mai mari mulțumiri constatăm că 
prietenia și colaborarea dintre popoarele bulgar și romin se 
dezvoltă și se întărește cu fiecare an ce trece în interesul ce
lor două țări ale noastre și în interesul întregului lagăr socia
list. Urăm poporului frate romin noi și mari succese în con
strucția socialistă.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar al Comitului Central al 

Partidului Comunist Bulgar

DIMITĂR GANEV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare M 

Republicii Populare Bulgaria

ANTON IUGOV 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria

«



Pe stadionul Republicii a avut loc duminică

închiderea Concursului 
cultural-sportiv 

al tineretului din Capitală

Concursului cultura l-sportiv alUn aspect de la închiderea festivă a întrecerilor finale ale 
tineretului din București.

Disputa celor 205.000 de 
participant la întrecerile Con
cursului cultural-sportiv al ti
neretului din Capitală s-a în
cheiat duminică pe stadionul 
Republicii cînd au fost cu
noscut și campionii orașu
lui București la această mare 
com petite de masă.

La lumina reflectoarelor 
peste 30.000 de spectatori 
prezenți duminică pe stadio
nul Republicii din Capitală, 
au urmărit cu interes închi
derea festivă a finalelor Con
cursului cultural-sportiv al ti
neretului din Capitală. Șuvoiul 
multicolor ce se scurge prin 
fața tribunelor cuprinde spor
tivi fruntași ai patriei noas
tre, tineri muncitori, studenți, 
elevi din întreprinderile și 
școlile Capitalei. Festivitatea 
de închidere a Concursului 
cultural-sportiv a scos din nou 
în evidență dorința tineretului 
nostru de a-și căli sănătatea 
prin practicarea sportului, de 
a munci mai bine, de a apăra 
pacea. Dansurile umbreluțelor 
precum și hora celor peste 800 
de dansatori din întreprinde
rile și școlile orașului au en
tuziasmat pe cei prezenți in 
tribunele stadionului. Privin- 
du-i pe ace., ti tineri entuziaști,

e imposibil să nu recunoști pe 
cîțiva care și-au văzut dorin
ța împlinită, aceea de a deveni 
campion al orașului București. 
Cei care timp de aproape 6 
luni s-au întrecut în marea 
competiție de masă vin să 
susțină ultimul lor examen, în 
care arătau celor prezenți că 
s-au pregătit temeinic, că i-au 
reprezentat cu cinste pe mun
citorii fabricii unde lucrează, 
pe elevii școlii în care învață. 
La lumina reflectoarelor, tine
rii sportivi scriu cu trupurile 
lor un cu vin t neasemuit de 
scump : PACE. Aceasta sim
bolizează dorința puternică a 
tineretului nostru de a munci 
și învăța cu sîrguință, de a se 
împrieteni cu tinerii de pretu
tindeni, de a apăra cauza no
bilă a păcii.

Echipa de fotbal a școlii 
profesionale metalurgice de pe 
lîngă Uzinele „23 August* a 
devenit campioană a orașului 
București. în meciul finalei 
ea a obținut o prețioasă vic
torie cu 2—1 în fața echipei 
„Proiectantul" din raionul Sta
lin. Handbalul în 11 și în 7 
s-a bucurat de o largă popu
laritate în rîndul tineretului 
bucureștean. La această com
petiție au participat numeroa-

se echipe de fete și băieți. în 
finală, echipa textilistelor de 
la F.R.B. a întîlnit echipa de 
la Școala tehnică sanitară din 
raionul Stalin. Dînd dovadă 
de o mai bună pregătire și 
mai multă voință de luptă, e- 
levele Școlii tehnice sanitare 
au reușit să învingă, cucerind 
primul loc pe Capitală în a- 
ceastă probă.

La handbal în 7, muncitoa
rele de la baza M.I.B.C. care 
s-au arătat mult superioare 
adversarelor de la asociația 
Granitul au trecut cu succes 
și ultimul examen cucerind 
titlul de campioană. Textilis- 
tele de la Mătasea Dudești ra
ionul Tudor Vladimirescu au 
întrecut în finală echipa de 
volei a întreprinderii Electro
bob in aj.

Atit la fete cit și la băieți, 
întrecerea finală de popice a 
fost ciștigată de sportivii aso
ciației „Frigul" din raionul 23 
August Aceste două titluri de 
campioni obținute de această 
asociație dovedește pe deplin 
atenția care este acordată an
trenării tinerilor la practicarea 
acestui sport. Deosebit de dis
putate au fost întrecerile de 
lupte. Cei mai buni s-au do
vedit tinerii E. Constantines- 
cu (raionul Lenin) J. Iosifes- 
cu (raionul 23 August). I. Cra- 
ioveanu (raionul Tudor Vladi
mirescu). A. Suhănescu (raio
nul Lenta) ș: A. Ar.ghel (ra
ionul 23 August) care au ob
ținu: totodată și titlul de cam
pioni ai Capitalei.

După o cursă palpitantă ti- 
nârul muncitor Vasile Vale 
de la fabrica de țigarete, a 
terminat învingător cursa de 
1000 metri. La juniori victoria 
a revenit reprezentantului ra
ionului 
grilă.

Titlul 
handbal _ 
de asociația Recolta (raionul 
T. Vladimirescu); Ia volei 
băieți : Artă și cinematografie 
(raionul Stalin); Atletism: 500 
m. fete senioare: L. Frunză 
(raionul Grivița Roșie), junioa
re J. Kailer (Grivița Roșac). 
100 m. juniori : I. Silianovici 
(raionul Tucor Vladimirescu), 
seniori : R. Chișcanu (raionul 
1 Mai); Greutate seniori : C. 
Teodorescu. Pentru rezultatele 
bune obținute atit în mobili
zarea tineretului și organiza
rea competițiilor cit și pentru 
rezultatele obținute în faza 
finală pe Capitală, raionul 23 
August s-a clasat pe primul

N.

Un atac la poarta echipei „Proiectantul" finalistă a întrecerilor 
de fotbal.

FOTBAL

Etapa
Indiscutabil, fotbalul romine 

sportul surprizelor, iar prea bine 
cunoscuta „maximă" că... „ba
lonul e rotund" iși află mai tot
deauna o grăitoare aplicare ce 
teren... Așa s-ou petrecut lucru
rile și în etapa a IV-a.

Nu mai departe Dinamo 
București condusă la pauză de 
către inimoșii studenți din Timi
șoara, a obținut o victorie me
ritată, dar la limită (3—2). Timi
șorenii au slăbit în a doua 
parte alura de joc ceea ce i-a 
ajutat de dinamoviști 
solideze poziția de 
așteptam ca Rapidul, 
moșul meci cu C.C.A. 
tămînă în urmă (3-2) 
jocul. A cedat însă surprinză
tor (0-2) în fața „Steagului 
roșu", care astfel a făcut un 
pas fugind oarecum de ...zona 
primejdioasă. Dinomo-Bacău, 
conducea la pauză cu 2—1 dar 
localnicii, Știința Cluj, adunîn- 
du-și forțele și. mai ales, spo- 
rindu-și elanul, care le este ca
racteristic ou pecetluit, pînă la 
urmă scorul categoric de 4—2 
în favoarea lor. Este, firește, 
un bun stimulent, ea și lo
cul „bunicel": 7, pe care îl de
țin după această etapă.

Ploeștenii nu au obiceiul să 
piardă pe teren propriu. Și, du
minică, era cît pe aci să se 
producă acest lucru, destul de 
neplăcut. Pînă la urmă, au ieșit

a IV-a
că...

sâ-și con- 
lider. Ne 
după fru- 
cu o sap- 
sâ repete

„basma curată" făcind meci nul 
(1—1) cu Corvinul. Echipa hu- 
nedoreană poate considera re
zultatul drept o victorie (era 
doar in deplasare). Tare mîhniți 
trebuie sâ fi fost duminică 
seara constănțenii, simpatizanți 
pînă la pasiune ai Farului, de 
rezultatul de egalitate (1—1) 
realizat in compania formației 
arădane U.T.A. Constănțenii 
scontau, la ei acasă pe o vic
torie, lucru posibil, dar oaspe
ții au luat trenul spre Arad râ- 
suflînd ușurați că au trecut cu 
bine acest „hop".

în sfirșit C.C.A. n-a fost scutită 
de serioase emoții la lași, unde 
plecase cu justificată încredere 
într-o victorie clară, mult mai 
clară decît acel 1-0 final. Dar 
proaspăta 
goria A C.S.M.S. 
să nu dezmintă 
miță tor în 
Ceea ce 
satisfacția ■ 
tori care, 
ar fi vrut 
nu chiar victoria. Și asta pentru 
că la lași, C.C.A. a fost o bună 
bucată depășită de jocul în 
forță al gazdelor și pentru că 
militarii au prestat un joc sub 
nivelul lor obișnuit.

promovată in cate- 
lași, a ținut 

debutul pro- 
acest campionat, 

a și reușit, spre 
oelor 25.000 specta- 
pînă la urmă parcă 
și un meci nul dacă

S. SPIREA

In Turul ciclist al R. P. R.

Tinerețea a triumfat

maaivele

măiestriei

EMIL IONESCU

Neagoe 
Simion, 
D. Tă- 

Wilmoș 
Stalin),

După două săptămîni încheia
te caravana ciclist* a celei de a 
IX-a ediții a „Turului R.P R.“. 
a poposit duminică pe stadionul 
Republicii, terminînd marele 
înconjur al țârii. Cei aflați pe 
stadion au putut aplauda cu a- 
cest prilej o strălucită victorie 
a tineretului nostru: locul I in
dividual, Walter Ziegler, și locul 
I pe echipe, formația de tineret 
• R.P. Romîne (Walter Ziegler, 
Silviu Duțâ. Ion Stoica, Ion Bra- 
haru și Nicolae Niculescu).

W. Ziegler și echipa din care 
face parte au adus culorilor 
noastre un mare și binemeritat 
succes : o dublă victorie.

Și această victorie apare cu 
atit mai valoroasă cu cît, anul 
acesta, participanții străini la 
marele înconjur ciclist, au fost 
elemente bine cunoscute pe plan 
internațional, parte dintre ei cu 
răsunătoare victorii, mu concu- 
renți la campionatele mondiale 
și olimpiada din acest an.

Toți acești valoroși cicliști din 
5 țâri, ca și o serie de cicliști 
fruntași din țară, au foot depășiți 
net de formația noastră de ti
neret. Aceasta s-a instalat în 
fruntea clasamentului pe echipe, 
chiar după etapa a Il-a și nu 
a mai cedat acest loc pînă la 
București, unde „bătăioșii" 
noștri tineri au sosit și cu co
legul lor de echipă W. Ziegler, 
pe primul loc in clasamentul 
individual.

Este, fără îndoială, o perfor
manță excelenta, demnă de toată 
prețuirea. Și ea nu ar fi fost po
sibilă fără o pregătire temeinică 
și, mai ales, fără acel «pirit co
lectiv precum și combativitatea 
și elanul care au caracterizat pe 
acești tineri cicliști. Mereu pe 
avantpostnri. contracarind acțiu
nile cicliștilor germani. bel
gieni, suedezi, jugoslari sau

Constantin Moiceanu (Victoria) 
un alt tînăr talentat a purtat 
„tricoul galben** 4 etape, s-a 
dovedit de asemenea un element 
de certă valoare, Gh. 
(C.C.A.) C. Burtea, M. 
Petre Ghiță, Ilie Viaicu, 
taro (toți de la Voința) 
Egyed, (Olimpia Orașul 
D. Rotaru (C.P.B.) și individual 
P. Neacșu, au reușit să termine 
o întrecere ultra rapidă, de-a 
lungul căreia, a vi nd uneori o 
comportare mai mult decît me
ritorie, se anunță și ei drept 
cicliști de mari posibilități în 
viitorul apropiat.

Succesul cadrelor tinere de
monstrează încă o dată că politi
ca promovării noilor elemente 
trebuie continuată cu și mai 
multă tărie. Roadele de pînă 
acum sînt o chezășie a unor și 
mai valoroase rezultate în vii
tor, dacă vom ști să promovăm 
cu curaj și metodic 
contingente de tineri care bat 
insistent 1® porțile 
sportive.

Vamoș in timpul unei curse pe care o conduce cu autoritate.

Bălceseu, N. Ne-

ce 
in

campioană la
7 a fost cucerit

S. SPIREA

Motiv de... 
transfer

Wa «er Z^ker ciștigățorol 
ediției 
ciist al 
premiu 
partea

1960 a
R.P.R.-
o

I.S. Loto-Pronosport

„Turului ci- 
a primit ca 

motocicletă din

inițiind chiar eimaghiari.
țiuni viguroase «i mereu prezenți 
in lupta finală pe străzile ora
șelor ?i pînă pe linia de sosire 
pe stadioane. componenții e- 
rhipei de tineret s-au impus au
toritar, și sa au precupețit nici 
un efort pentru a termina cu 
depila succes acest circuit deose
bit de rapid (40 km.
die orară generală pentru 1.600 
km ).

Cițtigătorului individual ca și 
formației din care face parte le 
adresăm un călduros și bineme
ritat Bravo, băieți...

Dar nu numai aceștia au fost 
tinerii care s-au afirmat în a- 
cest tur, o adevărată cursă a ti
nereții. ci și alții. De pildă,

me-

Profesori... și pe
în fiecare comună din raio

nul Urziceni există o asocia
ție eportivă, in fiecare comună 
se joacă fotbal, volei, iar în 
ultima vreme noi sporturi 
cum ar fi handbalul, ciclis
mul. atletismul, au fost în
drăgite de tinerii țărani mun
citori.

Datorită condițiilor create de 
partid și guvern mișcarea 
sportivă a luat o mare dezvol
tare in majoritatea comunelor 
și satelor patriei noastre. Tine
rii țărani muncitori au la dis
poziție terenuri de sport pre
cum și materialele necesare 
practicării în bune condițiuni 
a sportului. întrecerile Con
cursului cultural-sportiv al ti
neretului au dovedit încă odată 
dezvoltarea pe care o cunoaș
te sportul în acest raion. Pes
te 5600 de tineri și-au dispu
tat întiietatea în această mare 
competiție de masă. Dar tre
buie spus în același timp că 
se mai poate constata o se
rioasă deficiență in mobiliza
rea fetelor la practicarea orga
nizată a sportului. Fără îndo
ială că de acest lucru se fac 
vinovate atit asociațiile spor
tive cit <î organizațiile U.T.M. 
din comunele respective.

Dar în același timp cei mai 
indicați pentru a ajuta orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive în antrenarea tineri
lor la sport sînt tinerii învă
țători și mai ales profesorii 
de educație fizică. Prin expe
riența lor pedagogică de ani 
de zile, ei pot convinge tine
rii asupra rolului culturii fizi
ce și sportului în dezvoltarea

armonioasă a organismului, în 
întărirea sănătății și în spe
cial in educarea unor calități 
morale specifice omului de tip 
nou : dirzenie, voință, curaj, 
perseverență.

Unele organizații U.T.M. au 
privit cu multă seriozitate 
problema antrenării tinerilor 
țărani muncitori la practicarea 
sportului. în acest sens ele 
au sprijinit din plin pe pro
fesorii de educație fizică în 
mobilizarea tinerilor pe tere
nurile de sport. La propune
rea organizației U.T.M., învă
țătorul Victor Niculescu din 
comuna Ion Roată a în
ceput mai intii să organizeze 
echipe sportive din rîndul e- 
levilor școlii elementare. Aces
te echipe susțineau cu regula
ritate întîlniri in cadrul comu
nei. în același timp însă în
vățătorul V. Niculescu expli
ca celor de pe margine unele 
reguli ale jocului respectiv și 
totodată rolul sportului, utili
tatea lui în viața și munca de 
toate zilele. Anul acesta aso
ciația sportivă și organizația 
U.T.M. din comuna Dridu au 
organizat „duminici sportive** 
la care au participat sute de 
tineri din comunele învecina
te. Atît la aceste „duminici 
sportive** cit si la Concursul 
cultural-sportiv au participat 
multe fete din comuna Dridu. 
Echipele de volei și atletism 
au fost în atenția tuturor. încă 
cu multă vreme în urmă Con
stantin Dedu. un pasionat spor
tiv, a alcătuit prima echipă 
din elevele Clasei a Vil-a. 
După absolvire a urmărit ca

Duminica t-a dat startul în 
returul campionatului de rugbi. 
Surprize nu s-au produs, dat 
fiind ca favoriții au ieșit învin
gători peste tot. C.F.R, Grivița 
Roșie a dispus, destul de ușor, 
de Progresul (16—3) iar C.C.A. 
a obținut o victorie clară asupra 
Științei-București (15—3). După 
o partidă de un bun nivel teh
nic, dinamoviștii bucureșteni au 
întrecut cu 9—3 Constructorul, 
deși se prevedea tr victorie mai 
categorică. Știința-Cluj a reali
zat o partidă excelentă în fața 
formației Metalul, stabilind sco
rul final 14—3. Petroliștii plo- 
eșteni au suferit acasă o infrin
ge 
Iași 
dea 
ința

netă din partea C.S.M.S.- 
(0—6) care trebuie să le 
de gindit, în timp ce Ști— 
Timișoara a depășit Știința

Petroșani cu 12—8, după un
joc în care studenții din Petro
șani au avut o puternică reve
nire in a doua parte • disputei.

•••

BOX

R.P.R.—R.P.U. tineret
12—8

Echipa selecționată de box 
a tineretului din R. P. Romînă 
a repurtat duminică seara la 
Budapesta o frumoasă victorie 
internațională intrecînd cu 
scorul de 12—8 echipa de tine
ret a R. P. Ungare. Dintre pu- 
giliștii romini o excelentă im
presie a lăsat V. 
ușoară) care l-a 
puncte pe Pali, 
echipei olimpice 
Celelalte 5 victorii
linte de C. Ciucă, V. Badea, 
Tr. Stnp&ru, M. Nicol au și 
M. Ghiorghioni.

Miercuri la Debreczln echi
pa romînă va susține o nouă 
intîlnire.

Mirza (cat. 
învins 1* 

membru al 
maghiare, 

au fost rea-

Jocurile Balcanice
de atletism

Pe stadionul ,,PanatinaikosM 
din Atena s-au încheiat dumi
nică seara întrecerile celei 
de-a 19-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism la care 
au participat sportivi și spor
tive din R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia. Competiția a consti
tuit din nou un minunat pri
lej de strîngere a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
sportivii țărilor balcanice.

In ultima zi a Jocurilor 
sportivii romini au cucerit 4 
noi victorii prin Iolanda Ba
laș, Maria Diți, Aurelia Sîrbu 
și Constantin Grecescu, care 
se adaugă la cele 7 obținute 
în primele două zile ale tradi
ționalei întreceri. în ansamblu, 
reprezentanții R. P. Romîne 
au cucerit 11 titluri de cam
pioni balcanici, iar echipa fe
minină a R. P. Romîne s-a 
clasat pe primul loc cu 94 
puncte înaintea Iugoslaviei — 
81 puncte, R. P Bulgaria — 
72 puncte și Turciei — 14 
puncte. La masculin pe echi
pe victoria a revenit repre
zentativei Iugoslaviei cu 173 
puncte urmată de Grecia 123 
puncte, R. P. Romînă 93 punc
te, R. P. Bulgaria 82 puncte 
și Turcia 29 puncte.

Duminică seara în centrul 
atenției spectatorilor s-a situat 
proba de săritură in înălțime 
femei ciștigată intr-un stil 
spectaculos de campioana o- 
limpică Iolanda Balaș cu un 
rezultat de 1,83 m. Sportivii 
atenieni au aplaudat minute 
în șir evoluția reprezentantei 
noastre. în revenire de formă 
sulițașa Maria Diți a cucerit 
din nou titlul balcanic cu o 
aruncare de 50,66 m. Fondis- 
tul C. Grecescu a cîștigat al 
doilea titlu balcanic obținînd 
o frumoasa victorie și în. pro
ba de 5.000 m unde a fost cro
nometrat în 14’33'’8/10. în sfîr- 
șit, Aurelia Sîrbu și-a înscris

numele pe tabloul învingătoa
relor cîștigînd proba de pen
tatlon.

Iată celelalte rezultate în
registrate în finale : 400 m 
femei : Simici (Iugoslavia) 
57’3/10; Triplu salt : Patarin- 
ski (R. P. Bulgaria) 15,40 m ; 
prăjină: Hristov (R. P. Bul
garia) 4,50 m; 110 m garduri : 
Lorger (Iugoslavia) 14”3/10; 80 
m garduri : Kerkova (R. P- 
Bulgaria) 11” 2/10; 400 m 
bați: Grujici (Iugoslavia) 
3710; disc : Artaski (R. P. 
garia) 55,24 m; maraton :
ianovici (Iugoslavia) 2h 29'11” 
2/10.

băr-
48”

Bul-
Sto-

P e
In 

peste 
spectatori duminică 
la Tolbuhin (R. P. 
Bulgaria) echipa 
bucureșteană de fot
bal Progresul a sus
ținut un meci ami
cal in compania e- 
chipei selecționate 
a acestui oraș. Fot
baliștii 
terminat 
tori cu 
1—0 prin 
realizat do Dinu’es- 
cu in minutul 70.

prezența 
25.000

a 
de

romîni au 
învingă- 

scorul de 
punctul

★

federația 
a Italiei 
calenda-

Recent, 
de fotbal 
a alcătuit 
rul internațional al
echipei reprezenta
tive. S-a stabilit ca 
meciul dintre echi
pele selecționate ale 
Italiei și Uniunii 
Sovietice să aibă 
loc la 18 iunie 1961 
la Roma.

terenul de sport
echipa să nu se destrame, iar 
fetele să practice sportul în 
continuare. In comună se 
practică acum fotbal, volei, 
atletism, ciclism etc.

Din păcate nici cel puțin în 
cadrul orelor de educație fizică 
cei mai mulți dintre profesori 
nu se străduiesc suficient să 
deschidă gustul elevilor pentru 
practicarea sportului. în orele 
de educație fizică unii profe
sori organizează la iuțeală un 
joc simplu : „șoarecele și pisi
ca- sau „furatul căciulii", fără 
să-și dea seama că în acest 
fel nu contribuie cu nimic la 
dezrădăcinarea mentalităților 
învechite, care stînjenesc an
trenarea fetelor în aport.

Florica Nicolescu, profesoa
ră de educație fizică îh comu
na Jilavele ar fi putut da un 
ajutor eficace în antrenarea 
fetelor la sport. Prin exem
plul său personal ar putea 
atrage în jurul său multe fete. 
Multă vreme ea s-a ocupat 
însă numai de echipa de... 
fotbal. Nu s-a străduit să pună 
în practică toate metodele pc 
care le cunoaște pentru a con
vinge fetele să facă sport.

în urmă cu numai un ân. 
la școala medie din Urzlceni 
a fost repartizat tînărul pro
fesor de educație fizică Ion 
Vieru, absolvent al Institutu
lui de cultură fizică. La în
ceput «-a ocupat și de introdu
cerea gimnasticii de producție 
la Fabrica de tutun. 80 de fete 
făceau atunci cunoștință cu a- 
ceastă disciplină sportivă. A 
fost îndemnat de tovarășii de 
la U.C.F.S. să ajute fetele și în

practicarea altor sporturi ca 
volei, handbal, atletism. A re
fuzat pe motiv că nu se pri
cepe. Nu 
a lăsat 
tica de 
simplu.
cele cîteva ore de curs e pre
zent în gară pentru a aștepta 
trenul de București. Organiza
țiile U.T.M. nu au sezisat la 
vreme aceste fenomene, nu au 
tras la răspundere pe învăță
torii și profesorii de educație 
fizică care manifestau dezin
teres pentru lărgirea bazei de 
masă a sportului.

Ele s-au mulțumit de multe 
ori numai cu constatarea aces
tor fapte dar nu au făcut tot
odată o îndrumare mai com
petentă învățătorilor asupra 
felului cum trebuie să mun
cească, cum să recruteze și 
cum să îndrume primii pași ai 
tinerilor în viața sportivă.

în raionul Urziceni sportul 
poate lua o și mai mare dez
voltare. Atragerea fetelor pe 
stadioane trebuie să constituie 
o obligație permanentă a în
vățătorilor și profesorilor de 
educație fizică.

Organizarea de echipe, de
monstrații, conferințele pe te
me sportive, „duminicile spor
tive", trebuie să capete un ca
racter cît mai larg. împreună 
Cu organizațiile U.T.M. și a- 
rociațiile sportive, învățătorii 
care sînt chemați să facă e- 
ducație tinerei generații pot 
folosi din plin sportul în a- 
tingerea 
seamă.

după multă vreme 
baltă și gimnas- 

producție. Motivul e 
Nu are timp. După

acestui obiectiv de

GH. NEAGU

★

aîn prezența 
peste 20.000 specta
tori la Helsinki s-a 
desfășurat întîlni-

Clubul „Constructorul" are o 
echipă de volei care activează în 
campionatul de calificare. Mem
brii echipei insă lucrează la cu 
totul alte întreprinderi decît în 
ramura construcții. Lotul de vo
lei numără acum doar 6 jucă
tori. în asemenea situație, con
ducerea clubului a cerut fede
rației de volei să nu aprob'- 
transferarea nici unui jucător 
de la „Constructorul" la alte 
cluburi.

Dar voleibalistul Buligesru. 
care lucrează la I.P.R.O.M.E.T 
a cerut să fie transferat la aso
ciația de care aparține prin lo
cul său de muncă. Zolta Sigheii 
care lucrează la Uzinele „P 
torul" și Ciprian Săbleanu d 
I.T.B. aparțin și ei de aceste 
asociații și cluburi, nu de „Con
structorul". în ultima vreme, 
dindu-și seama de situație, con
ducerea clubului a început sâ 
promoveze cu mai mult simț de 
răspundere juniori, căci un lu
cru este clar: echipa de volei a 
„Constructorului" nu e formată 
din constructori. Oare Pe toate 
șantierele Capitalei noastre fi 
în școlile de construcții nu se 
găsesc tineri care să poată re
prezenta cu cinste pe harnicii 
noștri constructori ? Fără îndo
ială că da. Clubul însă s-a mul
țumit să alerge după tineri din 
alte ramuri de producție, iar 
acum s-a trezit într-o situație 
destul de neplăcută.

Nu mai puțin adevărat că și 
federația de specialitate sprijină 
uneori această anomalie. Nu de 
mult, federația dg volei a cerut 
clubului „Constructorul1’ să a- 
probe transferul la „Progresul- 
Sănătatea" al voleibalistei Mi
oara Bodeanu, care lucrează în 
M.I.B.C. și practică voleiul la 
clubul „Constructorul".

Profitind de această 
unii sportivi au devenit 
rate păsări călătoare de 
club la altul.

Trebuie pus capăt 
practici care în ultimă instanță 
frînează promovarea elementelor 
tinere legate puternic de aso
ciația sau clubul sportiv din ca
re fac parte, datorită locului de 
muncă.

situație 
adevă- 
la un

acestor

N. GHEORGHE

seu
rea internațională 
de fotbal dintre e- 
chipele selecționate 
ale Finlandei și 
Franței contînd 
pentru grupa ă II-a 
a preliminariilor 
Campionatului mon
dial. Victoria a re
venit echipei fran
ceze cu scorul de 
2—1 prin punctele 
înscrise de Wisnie- 
ski și Ujlâki.

★

maiDupă cum s.a 
anunțat, viitoarea e* 
diție a campionatelor 
mondiale de volei va 
avea loc intre 28 oc
tombrie și 15 noiem* 
brie 1960 la Rio de 
Janeiro. în competi
ția masculină vor e* 
voliifi 21 de echipe : 
U R.S.S., Brazilia, 
Argentina, R. P. Bul. 
garia, S.U.A., Japo
nia, Paraguay, R. P. 
Polonă, R. S. Ceho
slovacă, Uruguay, Pe
ru, Germania (echi’ 
pă unită), Republica 
Dominicană, Franța,

r t
R. P. Ungară. India, 
Portugalia, R. P. Ro. 
mînă, Turcia. Vene
zuela și Mexic Com
petiția feminină va 
reuni l2 echipe.

★

După cum <-a mai 
anunțat, la cea de-a 
14-a ediția a Olim
piadei de șah de Ie 
Leipzig (17 octom 
brie - 9 noiembrie 
va participa și se
lecționata R. P 
Ungare. Federația 
maghiară a alcătuii 
următoarea forma
ție : Szabo, Bare 
za, Portisch, Bil^ 
Lengyel și Klugefc.

★

meci in 
de fot

într-un 
ternațibnal 
bal disputat la Sta 
nislav echipa loca 
lă Spartak a învin: 
cu scorul de 1—1 
echipa C.S.M. Baia' 
Mare (R. P. Ro
mînă).

Mătasea1Echipeie feminine de volei ..Electrobobinajul 
în timpul unei recente dispute.
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Răspundem la sesizările 
tinerilor

MARINESCU ION - Pi
tești

Comitetul de stat al ape
lor de pe lingă Consiliul de 
Miniștri — sectorul apelor 
Argeș-Dunăre — ne comu
nică că șeful stației Meteo- 
Pitești, Trache Teodor, are 
intr-adevăr o atitudine ne
tovărășească față de sala- 
riații pe care-i conduce. 
Față de această situație, a- 
vindu-se în vedere că i s-a 
atras în repetate rinduri a- 
tenția și nu s-a produs nici 
o schimbare în atitudinea 
sa, s-a hotârît desfacerea 
contractului său de muncă 
de la data de 1 septembrie 
1960.

VASILE ALEXANDRU - 
București

Sfatul popular al raio
nului I. V. Stalin-București 
ne comunică că trebuie să 
depuneți de urgență o ce
rere pentru obținerea lo
cuinței la raionul de care 
aparține întreprinderea La 
care lucrați.

GHEORGHE DRAGHICI 
— Răcari

Ați avut dreptate. Sfatul 
popular al regiunii Bucu
rești ne anunță că la con
trolul efectuat de către or
ganele inspecției comer
ciale de stat a regiunii 
București s-au constatat 
lipsurile sesizate și de către 
dumneata. Nu de mult 
gestionarul a fost scos de 
la centrul de carne.

Vă rugăm ca și pe viitor 
să n« sesizați și alte defi
ciențe pe care le observați, 
precum și aspecte pozitive 
din activitatea voastră.

GRĂDINARU veroni
ca — comuna Dodeni — 
bloc II, ap. 16

Secția raională a recrută

rii și repartizării forțelor 
de muncă Piatra Neamț ne 
informează că deoarece do
miciliat! în raza de activi
tate a „Biroului de recruta
re și repartizare a forțelor 
de muncă Bicaz“ vi s-a îna
intat spre rezolvare, cere
rea dv. Biroului recrutării 
și repartizării forțelor de 
muncă Bicaz, la care ur
mează să vă adresați de 
îndată.

GOGIU GHEORGHE - 
Cluj

Experimentarea propu
nerii inovației dumitale ur
mează să se facă pînă la 30 
septembrie anul curent, 
cînd se va comunica dacă 
este sau nu definitiv accep
tată. Vă recomandăm sâ 
așteptați cu încredere rezul
tatul aprecierii inovației, 
urîndu-vă în continuare 
spor la muncă și realizarea 
unor noi inovații.

VALERIA PETRESCU -
București

La Casa raională de cul
tură și la Casa de cultură 
a tineretului din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
din Capitală sînt organiza
te manifestări cultural-ar- 
tstice pentru tineret in 
fiecare săptămină.

La casa de cultură a ti
neretului a funcționat pină 
in luna iunie un curs de 
dansuri, care își reîncepe 
activitatea la începutul lu
nii octombrie. Tot din luna 
octombrie, conducerea casei 
raionale de cultură, va or
ganiza sâptămînal, înainte 
de începerea serilor dan
sante „ore de inițiere in 
dans-* precum și concursuri 
de recitări, canto și alte 
activități culturale intere
sante.

INFORMAȚII
Duminică a părăsit Capita* 

la, plecînd la Praga, o delega
ția a Academiei R. P. Ro
mine, care va participa la 
Simpozionul internațional a- 
supra mecanismelor reflexe in 
epilepsie, organizat de Acade
mia Cehoslovacă de Științe, 
între 26-39 septembrie.

Delegația este formată din 
acad. Arthur Kreindler și dr. 
Iulia Ungher, șef de laborator 
la Institutul de neurologie din 
București.

★

Duminică dimineața au so
sit in Capitală oameni, de 
afaceri olandezi dr. Ph. H.

Noordwal. directorul Federa
ției industriilor olandeze, ți 
inf M. H. Damme, director 
al concernului „W’erlcspoo-".

De asemenea au moi sosit 
dl. P. C. Schell, reprezentan
ta! pentru Europa de Est al 
Concernului „Werkspoor“.

*
In ziua de 26 septembrie a 

sosit in București dl. Paul 
Hanning Fischer, trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Danemarcei la 
București.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, dl. Paul Hanning Fis
cher a fost salutat de Nicu

Știi ce ? Hoi sâ moi invdțom 
o poete !

Foto : A VIERU

Serbau, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe precum și 
de Karl-Frederik Hasle. în
sărcinat cu afaceri ad-!nte- 
rim al Danemarcei in Bucu
rești.

*
Luni seara, s-a înapoiat In 

Capitală academicianul Ule 
Murguleseu. ministrul Invăță- 
mîntulul și culturii, membru 
al delegației romîne care a 
participat la Congresul de lo
gică. metodologie și filozofia 
științelor naturii, care a avut 
loc la Standford, în S.U.A.

(Agerpres)

Corul „Ion Vidu" din Lugoj, distins eu „Ordinul Muncii d. I.

einteeu lui
„A na Lugojana", minunata 

cîntare bănățeană a lui Nica 
Iancu lancovici și Ion Vidu, a 
răsunat ca niciodată duminică, 
pe stadionul plin de lume al o- 
roșului de la care își trage nu
mele, Veniseră aici, ca oaspeți 
ai lugojenilor, coruri și fanfare, 
echipă de dansuri și lăutari din 
toată regiunea Păste 5.000 de 
artiști amatori, muncitori la Re
șița sau „Oțelul Roșu", colecti
viști și țărani muncitori de pe 
Valea Bistriei și a Timișiului. 
de la Peciul Nou și Sinicolaul 
Măre, din Caransebeș, Chizătău 
sau CeOcova. Iar Spectatorii erau 
cam de trei ori mai mulți, Co
rul gazdă ,,Ion Vidu" împlinea 
150 de ani. Și această ani
versare ă devenit o adevărată 
sărbătoare reprezentativă pentru 
cântecul bănățean.

Pe comunistul Dumitru Sar- 
meș. unul din cei mai în vîrstă 
membri ai corului, l-am cu
noscut cu o zi înainte, cînd au 
început festivitățile de la Lligoj. 
Are 62 de ani și a intrat in cor 
prin 1925. De atunci e nelipsit 
de la repetițiile sau manifestă
rile acestei formații, tina dintre 
cele mai vechi din țară. L-am 
văsuț urcînd simbătă seara la 
tribuna prezidiului din sala tea
trului lugojan, cu ochii umezi, 
să primească Ordinul Muncii 
pentru îndelungata sa activi

tate in corul lugojan. Partidul, 
statul democrat popular răsplă
teau munca însuflețită, patrioti
că, a acestor entuziaști artiști 
amatori. Corului „Ion Vidu" i 
s-a decernat Ordinul Muncii 
clasa I, var dirijorului său 
Dimitrie Stan, titlul de Artist e- 
merit al Republicii. Numeroși 
alți membri ai corului au fost 
de asemenea decorați și eviden- 
țiați. Și printre ei se afli și 
Gloria Ibrga. Ea e una dintre 
cele mai tinere coriste. A îm
plinit doar 19 ani și e secretară 
de organizație de bază U.T.M. 
I s-a dat insigna „Evidențiat în 
munca culturală",

Corul care cuprinde oameni 
din generația baritonului Sar- 
meș și a sopranei Gloria a fost 
două zile sărbătoritul orașului, 
raionului și al întregii regiuni. 
Au venit oaspeți din alte colțuri 
ale țarii. Gospodinele au spălat 
trotuoarele cu apă au scos 
la ferestre cele mai frumoa
se flori. Orașul ă fost pavoa
zat ca la marile sărbători. Muze
ul raional a organizat o Secție 
specială : de istorie a corului. Au 
fost expuse aici primele „proto- 
coluri" din care rezultă existen
ța acestei formații pe la 1810, 
cînd era condusă de învățătorul 
Nicolae Marcu. Pe atunci exe-

Principalele prevederi ale Tratatului
cu privire la dezarmarea generală și totală

Propunerile guvernului sovietic prezentate la 
celei de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale

Guvernele statelor — participante la tratativele de dezar
mare, cilăuzîndu-se după rezoluția din 20 noiembrie 1959 a 
celei de-a XlV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. „Cu 
privire la dezarmarea generală șl totală*', recunosc că este 
necesar ca. în interesul Izbăvirii omenirii de primejdia unul 
nou război și al asigurării unei păci trainice șl de nezdrunci
nat pe pămînt, să se treacă fără inttrziere la rezolvarea prac-' 
llcă a problemei dezarmării generale și totale și, in acest scop, 
au hotarit să elaboreze Tratatul cu privire la 
nerală șl totală care va include următoarele 
clpale :

23 septembrie 1960 spre examinare 
a O. N. U. de către N. S. Hruțciov
- In prima etapă se în-

K apărut:

LUPTA Df CLASĂ
Organ teoretic si politic 
al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc 
Komin
Nr. »

SUMAR :
EDITORIAL : Pentru re. 

zolvarea pașnică * proble. 
melor internaționale Vitale 
si instaurarea unui climat 
de pace in lume.

EMIL DOBRESCU: Baza 
tehnică-materială a socia
lismului si dezvoltarea ei 
tn perioada șeSenalului.

C. DAICOVICIU : Trata, 
tul de Istorie a Romîniel.

M. FLORESCU: Perspec. 
tivele industriei chimice în 
etapa desăvirșirii sociali», 
mulul.

GEORGE BĂLAN : Pro- 
gramatismul în muzica ro- 
minească

A. D. ALBU : Pauperiza
rea proletariatului și apă
rătorii ideologici ai capita
lismului-

A. BUTENKO, V. PCE 
LIN : Epoca contemporană 
și dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului.

DIN EXPERIENȚA 
CONDUCERII DE PARTID 

A ECONOMIEI
GH. BORȘ: îndeplinirea 

planului de stat, in cen
trul preocupărilor.

DIN MIȘCAREA 
MUNCITOREASCA 
INTERNAȚIONALA

BLAS ROCA : Raportul 
la cel de-al VlII-lea Con
gres Național al Partidului 
Socialist Popular din Cuba.

★
— Pe urmele materiale

lor publicate.

I. Dezarmarea generală și 
totală prevede:

— dizolvarea tuturor forțe
lor armate ale statelor șț in
terzicerea refacerii lor sub 
orice formă ;

— interzicerea și distruge
rea tuturor stocurilor și înce
tarea producției tuturor tipu
rilor de armament, inclusiv 
armei atomice, cu hidrogen, 
chimice, biologice și a altor 
tipuri de arme de extermi- 
nare în masă ;

— distrugerea tuturor mij
loacelor destinate transportă
rii la țintă a armelor de ex
terminare în masă ;

— lichidarea tuturor baze
lor militare de orice fel, re
tragerea și dizolvarea tuturor 
trupelor străine aflate pe teri
toriul oricărui stat;

— anularea oricărui servi
ciu militar obligatoriu pentru 
cetățeni ;

— încetarea instrucției mi
litare a populației și închide
rea tuturor instituțiilor de in- 
vățămint militar;

— desființarea Ministerelor 
de Război, a statelor majore 
generale Și a organelor lor lo
cale. dt și a tuturor altor in. 
stituții și organizații militare 
și militarizate ;

— încetarea alocării de fon
duri ta scopuri militare atit 
pe linia bugetelor de stat cit 
și pe linia organizațiilor ob
ștești șt a persoanelor parti
culare.

După Încheierea dezarmării 
generale și totale, la dispozi
ția statelor nu trebuie să ră- 
mină declt contingente de po
liție (miliție) strict limitate, 
stabilite de comun acord pen
tru fiecare țară, înarmate cu 
armament ușor de infanterie 
și destinate pentru menține
rea ord mei interne și apăra
rea securității personale a ce. 
tâțenilor.

II. —Dezarmarea general* 
și totală trebuie să fie înfăp
tuită de statele contractante 
întruna și aceeași perioadă 
bine determinată și stabilit* 
de comun acord, procesul de
zarmării urmind si se 
șoare treptat, in trei 
consecutive, țînindu-se 
de faptul eă în nicluna 
ceste etape nici un stat nu se 
va bucura de avantaje milita
re față de alte state, avan
taje decUrglnd din desfășura
rea dezarmării.

Pentru examinarea proble
mei alăturării altor state la 
Tratatul cu privire la dezar
marea generală și totală va fi 
convocată o conferință cu 
participarea tuturor țărilor.

III. — Toate măsurile pen
tru dezarmare; de la început 
pină la sftrșit. se vor desfășu
ra sub un control internațio
nal strict și eficient, și a- 
nume:

a) imediat după semnarea 
tratatului se instituie o comi
sie de pregătire a cărei sar
cină va consta în înfăptuirea 
măsurilor practice pentru 
crearea unei organizații inter
naționale de control asupra 
dezarmării generale și totale.

b) Organizația de control
trebuie să fie creată în ca
drul Organizației Națiunilor 
Unite ta momentul intrării In 
vigoare a tratatului. Ea va fi 
alcătuită din toate statele 
participante la tratat, ai că. 
rot reprezentanți se vor în
truni 
pentru 
legate 
control 
mării. ___ ____ _
siliul de control alcătuit din 
membri părmanenți și neper-

desfă- 
etape 

seama 
din a-

periodic în conferințe 
a examina problemele 
de exercitarea unui 
eficient asupra dezar- 

Conferința alege Con.

bănățean
cuția cîntecelor se făcea după 
auz. în 1840 se introduce și la 
Lugoj „Filarmonia cîntăreților", 
adică interpretarea cu ajutorul 
notelor. In 1888 vine la condu
cerea corului Ion Vidu, care im. 
bogățește repertoriul corului lu
gojan cu melodii populare și com
poziții ale muzicienilor din țara 
noastră. El cutreieră cartierele 
mărginașe ale orașului și satele 
din împrejurimi, recrutind noi 
elemente pentru cor din rindul 
meseriașilor și plugarilor. Gotul 
lugojan dă concert^ la Reșița, 
Orșova, Turnu Severin, în mij
locul oamenilor muncii.

Ion Vidu rătnine la conducerea 
corului pînă în 192?. îi urmează 
Filaret Barbu, timp de 13 ani, Și 
apoi actualul dirijor, Dimitrie 
Stan. Corul Ion Vidu poartă 
de-a lungul acestor ani făclia 
cîntecelot populare și patriotice, 
predată din generație în genera
ția. Acum, în repertoriul corului 
intră cîntece ce slăvesc lupta po
porului condus de partid, viața 
nouă a oamenilor muncii din pa
tria noastră, succesele obțiftuie de 
harnicul nostru popor în con' 
strucția socialistă. Corul iă parte 
la inaugurarea primelor gos
podării agricole colective din

împrejurimi și e nelipsit de la 
mările manifestări și concursuri 
ale artiștilor amatori. Din 1956 
deține primul loc pe țară între 
corurile participante la concursu
rile republicane.

La cea de a 150 aniversare a 
sa, pe stadionul din Lugoj, ală
turi de vestita „Ana Lugojana", 
corul ,Jon Vidu" a făcut să ră
sune și „Republică, măreață 
vatră" sau „Părinte drag, partid 
iubit**, Lui, partiduluij îi trimi
teau acum lugojenii un semn de 
adincă recunoștință pentru săr
bătorirea din acea zi, pentru 
întreaga viață nbuă și liberă pe 
care a dăruit-o poporului, cele 
mni frumoase cuvinte, melodii 
și gînduri. Cu decorațiile și in
signele prinse pe cojocele și ii, 
îmbujorați de entoția sărbătorii 
acesteia cum nu s-a mai pome
nit pe plaiurile lugojene, tova
rășii baritonului Sarmeș cu păr 
argintiu ți utemistei Gloria, cin. 
tau cu tot sufletul :

„Și de'aș avea un milion de inimi 
Că niciodată să nu'ncărunțesc 
Pe toate ți le-aș dărui, pe toate 
Ție, Partid Muncitotesc" !

AL. GOLIANU

1. Se procedează la scoate
rea din forțele armate ale sta
telor, la încetarea producției 
și la distrugerea tuturor mij
loacelor de transportare a ar
melor nucleare, respectiv :

— rachete cu destinație stra
tegică și tactico-operativă, a- 
vioane-proiectil de toate tipu
rile, toate avioanele militare 
capabile să transporte arme 
nucleare ;

— navele militare de supra
față care pot fi folosite ca 
purtătoare de arnie nucleare;

— submarinele de toate cla
sele și tipurile ;

— toate sistemele de arti
lerie, precum șl alte mijloace 
care poț ti folosite ca purtă
toare de arme atomică 
hidrogen.

2. Forțele armate ale 
ror statelor se reduc la 
lurile stabilite - forțele ar
mate ale S.U.A. și U.R.S.S. se 
reduc la nivelul de cel mult 
1,7 milioane oameni. Armele 
și munițiile clasice care ră- 
mîn disponibile vor fi distru
se, iar mijloacele tehnice mi 
li tară Vor fi destinate distru
gerii sau folosirii lor în sco
puri pașnice, th mod cores 
punzător se reduc cheltuielile 
militare ale statelor.

3. Se procedează la retra
gerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriile altor țări în 
limitele frontierelor naționale 
ale țărilor respective. Se li' 
chidează bazele și depozitele 
militare străine de toate de

și cu

tutu- 
nive-

dezarmarea ge- 
prevederi prin-
V
va avea organe 

Consiliul de
manenți, care 
la fața locului, 
control este alcătuit din re
prezentanți ai țărilor socia
liste, reprezentanți ai state, 
lor care ta prezent fac parte 
din alianțe militare — politi. 
ce occidentale, și reprezen
tanți ai țărilor neutre. Cu ex
cepția cazurilor stipulate în 
mod expres. Consiliul de con- 
trol adoptă hotăriri în pro
blemele de fond cu două
treimi din voturi, iar in pro
blemele procedurale — cu
majoritate simplă de voturi.

c) Consiliul de control în
făptuiește conducerea prac
tică a sistemului de control, 
elaborează instrucțiuni și 
procedează la analizarea și 
prelucrarea ia timp a rapoar
telor pe care le primește. Sta
tele prezintă Consiliului de 
control date asupra forțelor 
lor armate și a armamente
lor.

d) In toate țările — pârtiei- 
pante la tratat - organizația 
de control va dispune de per
sonal propriu, recrutat pe 
baze internaționale ținind 
seama de principiul reparti
zării geografice echitabile și 
In conformitate cu prevederile 
tratatului.

Organizația de control își 
repartizează inspectori pe te
ritoriile statelor în așa fel In
cit ei să poată trece la înde
plinirea funcțiilor lor în mo
mentul în care statele vor în
cepe înfăptuirea măsurilor in 
domeniul dezarmării. Fiecare 
participant la tratat it obligă 
să asigure accesul la timp și 
în mod nestingherit al contro
lorilor și grupurilor de in
specție în limitele teritoriului 
său, la orice punct în care vor 
fi înfăptuite măsurile pentru 
dezarmare supuse verificării, 
sau in orioe regiune unde se 
va efectua inspectarea la fața 
locului a acestor măsuri. In 
acest scop participant!! la tra. 
tat vor pune la dispoziție în 
contul organizației de control 
toate mijloacele necesare de 
transport pentru deplasarea 
personalului organizației de 
control in limitele teritoriilor 
lor.

e) Personalul organizației 
de control se va bucura pe 
teritoriul fiecărui participant 
la tratat de privilegiile șl de 
imunitatea necesară pentru 
exercitarea independentă și 
nestingherită a contto’ulul a- 
supra îndeplinirii tratatului 
cu privire lă dezarmare.

D Din componența grupuri
lor de controlori internațio
nali trebuie să fac* parte spe
cialiști in funcție de caracte
rul unităților care urmează 
să fie desființate și *1 tipuri
lor de armamente care ur
mează sâ fie distruse.

g) Legătura dintre contro
lori și consiliul de control se 
face prin canalele existente 
de legătură acordindu-se pri
vilegii de natură să asigure 
transportul rapid al rapoar
telor și dispozițiilor.

h) Finanțarea tuturor chel
tuielilor organizației interna
ționale de control se face din 
fondurile alocate de statele — 
participante la tratat. Cotiza
țiile statelor vor fi stabilite în 
textul tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

în fiecare etapă organiza
ția de control trebuie să aibă 
împuterniciri în funcție de 
volumul și caracterul măsu
rilor în domeniul dezarmării.

Măsurile principale în do
meniul dezarmării se reparti
zează pe trei etape ale pro
gramului dezarmării generale 
și totale in felul următor:

8. 
făptuiesc următoarele măsuri 
de control :

Se instituie un control in
ternațional la fața locului a- 
supra lichidării armei rachetă, 
a avioanelor de luptă, a nave- 
lor militare de suprafață și a 
submarinelor, precum Șj a al
tor mijloace care pot fi folo
site ca purtătoare ale armelor 
atomice și cu hidrogen.

La locurile, unde sînt am
plasate bazele militare și sta
ționate trupele străine pe te
ritoriile altor țărj se trimit 
grupuri internaționale de ins
pecție pentru supravegherea 
lichidării bazelor susmențio
nate șl a retragerii personalu
lui militar și a trupelor în li
mitele teritoriilor națiohale și 
se instituie de asemenea un 
control pe aerodromuri Și în 
porturi care asigură împiedi
carea folosirii acestor aero
dromuri și porturi în scopuri 
militare. Totodată, sub supra
vegherea comisiei internațio
nale de control, se procedează 
la distrugerea rampelor de 
lansare a rachetelor, cu ex
cepția celor care se păstrează 
pentru lansarea rachetelor în 
scopuri științifice pașnice.

Organizația de control va 
avea dreptul să inspecteze 
nestînjenit toate întreprinde
rile, uzinele, fabricile și șan
tierele navale care în trecut 
s.au ocupat în întregime sau 
parțial cu producția de ra
chete, avioane, nave militare 
de suprafață, submarine și de 
toate celelalte mijloace de 
transportare a armelor nu
cleare, pentru a tmpiedica or
ganizarea producției în secret 
a armamentelor, care pot fl 
folosite ca purtătoare ale ar
melor atomice și cu hidrogen. 
In urma unei înțelegeri pot fi 
create grupuri permanente de

control pe lingă unele uzine 
și instalații.

Se exercită un control in
ternațional la fața locului a- 
supra desființării trupelor și 
a distrugerii armamentelor.

Controlorii au ca sarcină: 
supravegherea îndeplinirii în
tocmai și la țimp a hotărlrilor 
cu privire la desființarea for
mațiilor și unităților, scoate
rea și distrugerea părții ma
teriale a armamentelor cla
sice, a tehnicii militare și a 
stocurilor militare, înaintarea 
de rapoarte consiliului de 
control și guvernului țării 
reședință.

Organizația de control se 
bucură de accesul nestînjenit 
la materialele referitoare la 

■ alocările bugetare pentru sco
puri militare ale statelor, in
clusiv la toate hotărîrile or
ganelor legislative și executi
ve ale statelor în această pro
blemă.

Grupurile internaționale de 
inspecție, trimise de organiza
ția de control, vor avea drep
tul să examineze sub toate 
aspectele instalațiile pentru 
rachete care se lansează în 
scopuri științifice pașnice și să 
asiste la lansarea lor.

9. — In prima etapă se va 
proceda la studierea în co
mun a măsurilor pentru înce
tarea producției de arme nu
cleare, chimice și biologice. Și 
la lichidarea stocurilor de a- 
ceste tipuri de arme, măsuri 
care urmează să fie înfăptuite 
în etapa a doua.

10. - Prima etapă trebuie 
să se încheie aproximativ in
tr-un an — un an și Jumătate. 
Organizația internațională de 
control face bilanțul măsurilor 
luate în prima etapă pentru 
a le raporta statelor — parti
cipante la tratat, precum și 
Consiliului de Securitate și A- 
dunării Generale a O.N.U.

ITAPA A ll a
1. - Interzicerea totală a 

armelor nucleare, chimice, 
biologice și a altor arme de 
exterminare xn masă, împreu
nă cu încetarea producției și 
lichidarea tuturor stocurilor 
acestor tipuri de arme.

2. - Se reduc mâi departe 
forțele armate și armamentele 
pină la nivelurile asupra că
rora urmează să se cadă de 
acord. în mod corespunzător 
se reduc cheltuielile militare 
ale statelor.

3. — în a doua etapă se în
făptuiesc următoarele măsuri 
de control :

Reprezentanți ai organizației 
de control inspectează la fața 
locului distrugerea tuturor 
stocurilor existente de arma 
nucleare, chimice și biologice. 
Organizația de control va avea 
dreptul să inspecteze toate În
treprinderile care extrag ma
terii prime atomice, care pro
duc sau folosesc materiale a- 
tomice sau energia atomică. 
In urma unei înțelegeri pot fi 
create grupuri permanente de 
control pe lingă unele între
prinderi și instalații.

Se continuă înfăptuirea con
trolului international la fața 
locului asupra desființării tru
pelor șj a distrugerii arma
mentelor. t,

4. — în a doua etapă se pro
cedează la studierea in comun 
a următoarelor măsuri care 
urmează să fie înfăptuite in 
cea de-a treia etapă :

a) măsuri pentru asigurarea 
respectării tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală după îndeplinirea 
tuturor măsurilor prevăzute 
de acest tratat ;

b) măsuri pentru menține
rea păcii și securității in con. 
formitate cu Carta O.N.U. ta 
condițiile dezarmării generală 
și totale.

5'. — Ca și la trecerea de 
la prima spre cea de-a doua 
etapă organizația internațio- 
nală de control face bilanțul 
măsurilor înfăptuite în cea 
de-â doua etapă pentru a fi 
raportate statelor participan
te la tratat, precum și Consi
liului de Securitate , și Adună, 
rii Generale a O.N.U.

ETAPA
1. — Terminarea lichidării 

forțelor armate ale tuturor 
statelor. La dispoziția statelor 
nu rămin decit contingente 
de poliție (miliție) stțlct limi
tate. stabilite de comun acord 
pentru fiecare țară, înarmate 
cu armament ușor de infan
terie și destinat pentru men
ținerea ordinei interne și a- 
pătarea securității personale 
a cetățenilor.

2. — Se distrug toate tipu
rile de arme clasice și Stoeu- 
rile militare rămase, atît cele 
aflate la dispoziția forțelor 
armate, cît și în depozite, 
iar mijloacele tehnice milita
re urmează Să fie distruse sau 
folosite în scopuri pașnice.

3. — Se lichidează produc, 
ția militară în toate uzinele, 
implicit încetează producția 
de armamente clasice, cu ex
cepția producției strict limi
tate a armamentului ușor de 
infanterie destinat contingen
telor de poliție (miliție), cate 
rămin la dispoziția statelor 
după încheierea programului 
dezarmării generale și totale.

4. — Se desființează minis
terele de război. Statele majo
re generale, toate instituțiile 
și organizațiile militare șj mi. 
iitarizate. încetează orice fel 
de concentrări de rezerviști. 
In conformitate cu procedura 
lor constituțională statele pro
mulgă acte legislative care 
interzic instruirea militară a 
tineretului și desființează ser
viciul militar sub orice 
formă.

5. — încetează alocarea de 
fonduri în scopuri militare 
sub orice formă, atft pe linia 
organelor de stat cît și pe li
nia persoanelor particulare 
și a organizațiilor obștești. 
Fondurile care se eliberează 
în urma înfăptuirii dezarmă
rii generale și totale sînt fo
losite pentru micșorarea său 
desființarea totală a impozl-

A lll-a

stinațiile, atît cele devenite 
libere după retragerea trupe
lor cît și cele de rezervă.

4. De la începutul primei 
etape și pînă la lichidarea de
finitivă a tuturor mijloacelor 
de transportare a armelor nu
cleare se interzice plasarea pe 
orbită sau în spațiul cosmic a 
unor dispozitive speciale, ie
șirea din apele teritoriale a 
navelor militare și zborul din
colo de frontierele teritoriu
lui național al țării respec
tive a avioanelor militare ca
pabile să transporte arme de 
exterminare în masă.

5. Lansarea de rachete să 
efectuează exclusiv în scopuri 
științifice pașnice, în Confor
mitate cu criteriile dinainte 
stabilite de Comun acord, și 
este însoțită de măsuri conve
rtite de comun acord cu pri
vire lâ verificarea, inclusiv 
inspectarea pe locul ampla
sării rampelor pentru lănsa- 
rea acestor rachete. ■av"J'yui ua wvcua a

6. Statele care dispun de teloj- percepute de la popu.
«M a». wțJe> pentru subvenționarea

economiei naționale, pentru 
acordarea de ajutor economic 
și tehnic țărilor slab dezvol
tate.
, 9. — în tapa a 3-a se în
făptuiesc următoarele măsuri 
suplimentare de control : 

Organizația internațională 
de control trimite controlori 
pentru a verifica la fața locu. 
lui măsurile de desființare a 

ministerelor de război, a sta-

arma nucleară își asumă obli
gația de a nu transmite â* 
ceastă armă, sau informații 
necesare pentru producția ei, 
statelbr care nu dispun de o 
asemenea armă.
Statele care nu dispun de 
arma nucleară își iau obliga' 
ția să se abțină de la produc
ția acestei arme.

7. - In mod corespunzător 
statele reduc cheltuielile pen
tru scopuri militare.

Totodată,

telor majore generală, a tu
turor instituțiilor Șj organiza
țiilor militare șj militarizate, 
de încetare a instrucției mili
tare și a oricărei alte activi, 
tați militare.

Se instituie un control a. 
supra încetării alocării de 
fonduri pentru scopuri mili
tare.

Atunci cînd este necesar 
organizația de control poate 
institui un sistem de supra
veghere din aer și de foto, 
grafiere din aer deasupra te. 
ritoriilor statelor.

7. — După încheierea pro. 
gramului dezarmării generale 
și totale organizația de con. 
trol este menținută și ea exer
cită o supraveghere perma. 
nentă asupra îndeplinirii de 
către state a obligațiilor asu
mate. Consiliul de control va 
avea dreptu] să trimită gru
puri mobile de inspectori în 
orice punct și la orice Obiect 
de pe teritoriile statelor.

Statele comunică organiza, 
ției de control date despre 
punctele în care sînt staționa, 
te contingentele de poliție 
(miliție), despre efectivul lot 
în fiecare punct (regrupa), 
precum și despre toate depla
sările contingentelor impor
tante ale poliției (miliției) în 
apropierea frontierelor de 
stat. Grupurile internaționale 
de inspecție exercită Un Con. 
trol multilateral pentru ca 
efectivul poliției (miliției) și 
armamentul cu care aceasta 
este înzestrată să corespundă 
normelor stabilite de comun 
acord pentru fiecare tară.

8. — Intră în vigoare cele
lalte măsuri elaborate pentru 
asigurarea respectării trata
tului cu privire la dezarma
rea totală.

9. — Se înfăptuiesc măsuri 
pentru menținerea păcii și 
securității în conformitate cu 
Cartă O.N.U. Statele își iau 
obligația ca în caz de necesi
tate să pună la dispoziția 
Consiliului de Securitate for. 
mațij din contingentele depo- 
liție, (miliție) rămase la dis
poziția statelor.

Pe măsura înfăptuirii pro
gramului dezarmării și redu. 
cerii cheltuielilor militare Ale 
statelor o parte din mijloacele 
rămase disponibile în urma 
acestui fapt va fi folosită pen- 
tru acordarea de ajutor eco. 
nomic țărilor slab dezvoltate.
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Convorbire prieteneasca 
între N. S. Hrușciov, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și alți conducători 
ai țârilor socialiste

Lucrările
Adunării Generale a O.N.U.

e peste hotare
■ ■ r ' - - • ’ ...î . - ...

26 (Ager-NEW YORK 
pres). - TASS transmite: 
N. S. Hrușciov și alți mem
bri ai delegației sovietice la 
cea de a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U, 
au petrecut ziua de sîmbâtă 
la Glen Cove, la 50 de km. 
de New York.

La Glen Cove cu moi so
sit : A. Novotny, șeful dele
gației R. S. Cehoslovace, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației R. P. Romi
ne, T. Jivkov, șeful delegației 
R. P. Bulgaria, șt alți membri 
ai celor trei delegații.

La Glen Cove in prezent 
este timp frumos. N. S. Hruș
ciov a invitat oaspeții sâ vi
ziteze parcul. In timpul plim
bării, intre N. S. Hrușciov,

A. Novotny, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej 
loc o 
n eased.

La 25
Hrușciov

și T. Jivkov a avut 
convorbire priete-

septembrie N. S. 
a fast vizitat de 

W. Gomulka, șeful delegației 
R. P. Polone. N. S. Hrușciov 
și W. Gomulka au avut o in- 
tilnire prietenească.

Din păcate, la vila de la 
Glen Cove nu au putut pleca 
conducătorii delegațiilor Un
gariei și Albaniei, deși au 
fost invitați de șeful guver
nului sovietic. Departamen
tul de Stat persistă 
măsurilor restrictive 
acestor delegații la 
Adunării Generale, 
cindu-le deplasarea 
ra cartierului Manhattan.

asupra 
impuse 

sesiunea 
interii* 

în afa-

Intîlnirea dintre N.S. Hrușciov 
și K. Nkrumah

NEW YORK 26 (Agerpres).- 
TASS transmite : în seara zi
lei de 25 septembrie, 
Hrușciov a stat de 
nou cu numeroși 
dențj care veniseră 
vilei reprezentanței 
de la Glen Cove.

La ora 16,35, ora 
kului, la Glen Cove au sosit 
pentru a se întîlni cu N. S. 
HrUșciov, Kwame Nkrumah, 
președintele Republicii Ghana, 
și ceilalți membri ai delega- 

* ** 3.
pe

N. S. 
vorbă din 
corespon- 
în parcul 
sovietice

New Yor-

tiej Ghaneze la O.N.U. N. 
Hrușciov a primit cordial

-----•-----

Un răspuns 
promt

NEW YORK 26 (Agerpres). - 
Cuvîntarea ' rostită d» Kwame 
Nkrumah. președintele Republ.c’i 
Ghana, la v®a <je-a XV a sesiune 
a Adunări? Generale a O.N U.. în 
care el a condamnat cu hotărîre 
colonialism jI și a cerut elibera
rea coloniilor d«. stib jugul ro
biei imperialiste, a stîrnit iriU’e 
în rîndul cercurilor guvernante 
file Statelor Unite, Secretarul de 
^tat al SUA.. Herter. s-a dedat 
la atacurj la adresa președinte
lui Ghanei șl-ba numit „mem
bru al Blocului sovietic comu
nist",

l-a 25 septembrie, Nkrumah, 
președintele Republicii Glia na, a 
transmis spre publicare în presă 
c» declarație în care se spune 
printre altele: „Declarația pe 
care am făcut-o in cursul cuvin- 
tării că Africa trebuie să fie eli
berată de sub jugul colonialis
mului și că colonialismul trebuie 
Să fie stî'pit în întregime pe 
continentul african nu este de- 
cit repetarea principiilor care 
stau la baza Declarației ameri
cane cu privire' ia independență, 
care proclamă ruptura pe cale 
revoluționară cu colonialismul 
britanic".

Kwame Nkrumah a repetat «fin 
nou ca ducă * pă>rea sa colo
nialismul și imperialismul repre
zintă una din cauzele principale 
ale conflictelor- mondiale.

oaspeți și i-a invitat să intre 
în vilă.

între N. S. Hrușciov și 
Kwame Nkrumah a avut loc 
o convorbire la care din 
partea sovietică au participat 
A. A. Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.,
N. Moleakov, secretar gene
ral al delegației sovietice la
O. N.U., și A. Adjutei, consi
lier al delegației. Din partea 
Republicii Ghana la convor
bire au participat Ako Adjei, 
ministrul Afacerilor 
al Republicii Ghana, 
Edusai, ministrul 
și Comunicațiilor, 
Boateng, ministrul Informa
țiilor și al Radiodifuziunii, 
Elliott, ambasadorul Ghanei 
la Moscova, și Kwison-Sekky, 
reprezentantul permanent al 
Ghanei la O.N.U.

Convorbirea a durat aproa
pe două ore.

Externe 
Krobo 

Poștelor 
Kwaku

I

Cuvîntarea lui 4. Novotny
NEW YORK 26 ( Agerpres). — 

în cuvîntarea sa rostita la cea 
de a XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., A. Novotny, 
președintele Republicii Sociali», 
te Cehoslovace, a spus printre al’ 
tele ;

Poporul țării noastre și guver
nul său doresc sincer ca actuala 
sesiune a Adunării Generale să 
contribuie la netezirea căii în 
vederea consolidării continue a 
păcii și să înlăture obstacolele 
care împiedică dezvoltarea co
existenței pașnice a popoarelor.

Este îndeobște cuuoscut — a 
arătat A. Novotny în continuare 
— că forțele agresive ale impe
rialismului mondial îngreunează 
tratativele, continuă să se înar
meze febril și mențin focare de 
încordare în diferite regiuni ale 
lumii. în ajunul conferinței de 
la Paris aceste forțe au săvârșit 
provocări deosebit de condamna
bile. Trecînd în revistă provocă
rile avioanelor americane care au 
violat spațiul aerian al U.R.S.S , 
organizarea de către S.U A. a u. 
nor acțiuni dușmănoase față de 
statele socialiste, A. Novotny și-a 
exprimat convingerea că Aduna
rea Generală și organismele ei 
vor examina multilateral aceste 
evenimente și urmările lor.

Vorbind despre principiile ele. 
mentarf ale dreptului internațio
nal «i despre principiile politeții 
elementare, fără de care sini im
posibile relații internaționale nor 
male, a arătat vorbitorul in con
tinuare. nu pot să nu mă opresc 
asupra hotăririh.r cu adevărat ne
maiauzite ale guvernului Statelor 
Unite ale Americii în baza ci. 
rora președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S S.. N S Hruș- 
ciov. și altor conducători de stat 
li s a limitat posibilitatea de de
plasare chiar și în New York 
unde «e află reședința principală 
a Organizației Națiunilor Unite.

Căutăm noi forme organizatorice 
pentru O.N.U. în vederea 

asigurării coexistenței pașnice
N. S. HRUȘCIOV 
la Glen Cove —

Declarațiile lui 
liicute ziariștilor

Conducători de state 
sosesc la O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
TASS transmite : La 25 sep
tembrie a sosit la New York 
pentru a participa la lucrările 
celei de a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale ~ "
mul ministru 
Macmillan.

NEW YORK 
TASS transmite : _ _ . 
tembrie a sosit la New York 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. Ja
waharlal Nehru, primul mi
nistru al Indiei.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— tn seara zilei de 25 septem
brie, prințul moștenitor Mou- 
lai Hassan, viceoreșcdinte al 
Consiliului de Miniștri al Ma
rocului. a sosit la New York 
venind din Paris.

Moulai Hassan va conduce 
delegația țării sale la cea de-a 
xv-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

DJAKARTA 26 (Agerpres). 
In dimineața zilei de 26 sep
tembrie, Sukarno, președintele 
și primul ministru al Republi
cii Indonezia, a părăsit Dja
karta plecind la New York.

Sukamo va conduce delega
ția Indoneziei ta cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
în seara zilei de 25 septembrie 
a sosit la New York prințul 
Norodom Sianuk, conducăto
rul statului Cambodgla. El va 
conduce delegația țării sale la 
cea de-a XV-a ses:une a Adu
nării Generale a O.N.U.

NEW YORK 25 (Ager
pres). — J. Diefenbacker, pri
mul ministru al Canadei a so
sit la New York pentru a 
participa la lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

NEW YORK 25 (Ager
pres) : După cum transmite 
corespondentul din Amman 
Bl agenției Associated Press, 
regele Iordaniei, Hussein, în
soțit de primul ministru Tal- 
huni, va pleca săptămina vii
toare la New York pentru a 
conduce delegația Iordaniei la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

a O.N.U. 
al

pri- 
Angliei, H.

26 (Agerpres).
La 25 sep-

NEW YORK 25 (Agerpres).— 
TASS transmite : în după-a- 
mjaza zilei de 24 septembrie,
N. S. Hrușciov, președinteie 
Consiliului de Miniștri al 
U.R^LS. și șeful delega piei so
vietice la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a
O. N U, s-a intilnit la Glen 
Cove cu Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe 
Unite.

Intre N. S. Hrușciov și 
G. A. Nasser a avut loc 
schimb general de păreri 
supra unor importante proble
me internaționale, 
asupra problemelor 
rii 5i luptei pentru 
păcii.

Un mare grup de 
denți l-a înconjurat pe șeful 
guvernului sovietic. Ei i-au 
pus întrebări in legătură cu 
convorbirea avuta cu preșe
dintele R A.U. N. S. Hrușciov 
a spus că Nasser este un vechi 
cunoscut al său și că ei între
țin bune relații personale. 
Principala temă a convorbirii 
noastre, a spus N. S. Hruș
ciov. au constituit-o proble
mele dezarmării și păcii.

Unul din corespondenți 
spus lui N. S. Hrușciov 
presa engleză anunță

un 
a-

îndeosebi 
dezarmâ- 
in țări rea

cores por. -

i-a 
că 

_ câ 
Macmillan va pleca la New 
York pentru a realiza o conci
liere intre S U.A. și UJLSS. 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.RS.S. a spus că 
conciliere este un cuvint mult 
prea tare, dar că Uniunea So
vietică este gata să salute 
eforturile lui Macmillan de a 
obține o îmbunătățire a rela
țiilor dintre U.fLS.S. și S.U.A. 

Referindu-se la declarația 
făcută la New York de fostul 
general nazist, Speidel, câ 
apărarea Occidentului trebuie 
să fie mutată spre răsărit. Ia 
frontierele Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov a subliniat câ 
Speidel n-a spus nimic nou 
și că n-a făcut decît să repete 
ideile lui Hitler. Speidel știe 
prea bine ce soartă a avut 
Hitler, a adăugat el. Aceeași 
soartă o vor avea și toți 
speidelii.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că una din contradic
țiile puterilor occidentale este 
aceea că ele vorbesc despre 
controlul asupra dezarmării 
și în același timp înarmează 
cea mai agresivă țară — 
Germania occidentală.

N. S. Hrușciov a fost între
bat ce impresie i-au lăsat 
primele zile de ședere în ini
ma capitalismului—New York. 
Ne aflăm în inima capitalis
mului cu comunismul in ini
mile noastre, a răspuns șeful 
guvernului sovietic, și ne sim
țim admirabil.

Corespondenții au pus șefu
lui guvernului sovietic nu
meroase întrebări referitoare 
la cuvîntarea lui la Adunarea 
Generală a O.N.U. EI a fost 
rugat în special să comenteze 
declarația lui Herter că 
Hrușciov ar fi declarat război 
Organizației Națiunilor Unite. 
Premierul sovietic a arătat 
că această apreciere a cuvin- 
tării sale nu corespunde rea
lității. Am propus Adunării

Generale să modifice structu
ra secretariatului O.N.U., a 
spus el. Cuvîntarea mea n-a 
fost îndreptată Împotriva lui 
Hammarskjoeld personal, deș-; 
el simpatizează cu Statele 
Unite îi exprimă interesele 
țărilor blocului american. Dar 
in afara țărilor imperialiste, 
a subliniat N. S. Hrușciov. 
există țările socialiste Și ță
rile neutre. Actualul secretar 
general al O.N.U. reprezintă 
doar grupul țărilor blocului 
imperialist. în înfăptuirea ho. 
târirilor Consiliului de Seen, 
ritate el acționează in intere
sul țărilor capitalului mono
polist. iar aceasta aduce pre 
judicii țări Ier socialismului si 
țărilor neutre. Structura se. 
cretariatului O.N.U-, a conti
nuat N. S. Hrușciov. trebuie 
să reflecte faptul că in lume 
există trei grupări fundamen
tale.

Dacă nu se va putea realiza 
un acord in această problemă, 
a spus el. nu va putea fi re
zolvată nici problema dezar
mării. în momentul de față, a 
arătat N. S. Hrușciov. toate 
părțile sint de părere că după 
realizarea unui acord asupra 
dezarmării vor fi create forțe 
armate unite sub controlul 
O.N.U. Cine va comanda a- 
ceste forțe ? — a intrebat 
N. S. Hrușciov. Dacă forțele 
armate ale O.N.U. vor fi fo
losite tot așa ca și pină in 
prezent, dacă ele vor fi con
duse numai de Hammarsk- 

aceasta nu va 
bun. Exemplul

numai 
joeld, din 
ieși
Congou’ui este grăitor. N. S. 
Hrușciov a arătat că încă de 
pe acum trupele O.N.U. din 
Congo sprijină marionetele 
puterilor coloniale. El a com
parat rolul trădătorilor Mo
butu și Chombe cu rolul pe 
care l-au jucat contrarevolu
ționarii Petliura. Vranghel și 
Kolceak. in timpul războiului 
civil din Rusia.

Amintind că trupele O.N.U. 
invitate in Congo de guvernul 
legal Lumumba au privat a- 
cest guvern de posibilitatea 
de a se folos: de aeroporturi, 
de posturile de radio și de 
mijloacele de comunicații, 
șeful guvernului sovietic a 
subliniat rolul nedemn al lui 
Hammarskjoeld in aceste ac
țiuni.

N. S. Hrușciov a relevat din 
nou că secretariatul O.N.U. 
trebuie să fie alcătuit din re
prezentanți ai statelor socia. 
liste, ai statelor participante 
la blocuri militare ale puteri
lor occidentale și ai țărilor 
neutre. El a demascat afir
mațiile că delegația sovietică 
s-ar situa pe poziția declarării 
unui război Organizației Na
țiunilor Unite. Noi căutăm 
noi forme organizatorice pen
tru O.N.U., a declarat N. S. 
Hrușciov, pentru asigurarea 
coexistenței pașnice și stabili
rea unor relații d* adevărată 
bună vecinătate 
țările.

Corespondenții 
mit călduros lui 
ciov pentru răspunsurile a- 
mănunțite la toate întrebările 
care i-au interesat.

nimic

între toate

i-au mulțu- 
N. S. Hruș-

Considerăm că în condițiile în 
care reprezentanții statelor mem
bre ale O.N.U. întîmpină greu, 
tați în activitatea lor și cînd pro
blema prezenței lor este deseori 
hotărîtă de aparatul polițienesc 
se ridică o întrebare serioasă și 
anume dacă mai este cazul în vii
tor ca reședința acestei impor
tante organizații mondiale să ră- 
mînă pe teritoriul S.U.A. Con
siderăm, ca și delegația sovietică, 
că în asemenea condiții ar fi mai 
bine ca reședința și aparatul 
O.N.U. să fie mutate înti.o altă 
țară.

In continuarea cuvîntării sale 
A. Novotny a arătat că Ceho
slovacia, la fel ca și alte state, 
în decurs de aDi de zile este o- 
biectul unui amestec sistematic 
al cercurilor guvernante ale Sta
telor Unite ale Americii in tre
burile sale interne.

Politica nerespectătii suverani
tății naționale s.a manifestat vi
zibil în ultimul timp, și în com
ploturile împotriva unor state noi, 
care s au eliberat de jugul colo
nial. Exemplul statului Congo 
este tipic în felul cum concep ca
pitaliștii libertatea politică și e- 
conomică a statelor oare pină a. 
cum an fost coloB'i. Guvernul le
gal a devenit prizonierul forțelor 
ONU. și a fost împiedicat să 
conducă țara.

Este timpul «ă se pună capăt 
ți războaielor coloniale care con
tinuă pină în prezent, în primul 
rind îndelungatul război singeros 
și nedrept împotriva poporului 
algerian. In interesele popoarelor 
algerian și francez trebuie sâ se 
pună capăt acestei vărsări de sin
ge. Noi sprijinim de asemenea 
poziția justă și echitabilă a gu
vernului Indoneziei ia problema 
Irianului de vest

Sin tem convinși că este necesar 
•â se pună definitiv capăt între
gului «istem al colonialismului și 
sâ «e deschidă o cale largă pen
tru libertatea tuturor popoarelor.

De aceea ne pronunțăm fără 
rezerve pentru proiectul ..Decla
rației cu privire la acordare* in
dependenței țârilor ți popoarelor 
coloniale" care * fost prezentat 
în cadrul sesiunii noastre de de
legația Lniunii Sovietice.

Cehoslovacia consideră — a a- 
ratat vorbitorul in continuare — 
câ una din datoriile sale primor
diale este să ajute în mod de
zinteresat noile state și toate ță
rile slab dezvoltate in domeniul 
economic.

Din aceste considerente am pre- 
rentat actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. proiectul 
care cheamă Ia acordarea unui 
sprijin Biaxizg eforturilor pe care 
ie depou statele ooa apărute, 
eforturi îndreptate spre eoeeoli. 
darea independenței lor. Sin tem 
convinși câ arest proiect al nos
tru va fi sprijinit de Adunarea 
Generală.

A sosit timpul ciad a devenit 
urgent necesar să se de* păcii o 
baza trainica și sigură. Această 
bază o constituie în primul rind 
dezarmarea generală «i totală, 
pu«ă sub un control internațional 
eficient.

O însemnata cotitură în trata
tivele cu privire la dezarmare a 
const-'tuit o importanta inițiativă 
prezentată exact <*u un an în ur 
mâ in cadrul celei de a H-a »*“* 
«icni a Adunării Generale a 
0 N.U. de cât’e Lniunea Sovie. 
ticâ și personal de către N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al L.R.S.S.

Guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace considera câ una 
din «arrjnile principale a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O N.U. este sâ exami. 
neze în mod cit «e poate de se
rios ți temeinic problema de
zarmării. Considerăm ci reali
zarea dezarmării generale și to
tale sub un control internațio- 
na1 eficient este o măsură im
perios necesară in prezent. Dele
gația noastră v* depune toate 
eforturile necesare pentru a con
tribui la adoptarea unor hotă- 
riri corespunzătoare.

Dejun oferit 
in cinstea 
N. S. Hruțciov 
către C. Eaton
YORK 26 (Agerpres). -* 
transmite : Cunoscutul

Interesul nostru profund pen
tru rezolvarea cit mai grabnică 
a problemei dezarmării gene
rale și totale decurge din însăși 
esența politicii noastre externe 
de pace, din interesele noastre 
naționale profunde.

Referindu-se în continuare la 
pericolul generat 
militarismului ? 
în Germania 
Novotny a spus :

Pe măsură 
reiese tot mai 
guvernante ale 
rale Germane 
cale pe rare „ 
lismul german 
Hitler.

Aș vrea să ___ _ --__
acordăm atenție acestei primej
dii din partea militarismului si 
revanșismului german nu de tea
mă pentru indcDendența noastră 
de stat și nu din 
poporul german, 
noastră se bizuie 
trainică și sigură cu Uniunea So
vietică «i cu celelalte țari socia
liste. Aceasta este o garanție ca
re asigură securitatea republicii 
noastre ca niciodată în trecut

O deosebită contribuție la re
zolvarea prob’emei germane — a 
spns A. Novotny — o eonstitn'e 
propunerile guvernului Repobli- 
cii Democrate Germane rn pri
vire la înfăptuirea treptată a de
zarmării generale și totale pe te
ritoriul celor două state germa
ne prezentate recent spre exa
minai? tuturor statelor — mem
bre ale Organizației Națiunilor 
Lnite. Sprijinim întru totul aces
te propuneri ale guvernului Re
publicii Democrate Germane.

Apelăm la simțul' de răspun
dere al tuturor țărilor, și îndeo
sebi al marilor puteri, și cerem 
sâ fie semnat cit maj grabnic un 
tTatat de pace cu cele două state 
germane și ?ă fie rezolvată pro
blema Berlinului occidental, fapt 
care ar ” .........................
gresire 
germani 
Europa.

Toate 
rostite în cadru? sesiunii confir
mă faptul câ situația actuală 
este extrem de serioasă și pune 
în fața Organizației Națiunilor 
l ni te sarcini de extremă impor
tanță.

Organizația Națiunilor Unite 
va putea îndeplini cu cinste a- 
ceste sarcini — a arătat A No
votny — numai dacă ea va ac
ționa eu strictețe în spiritul 
ideilor înscrise in Cartă. Din 
păcate există nenumărate exem
ple ale practicii care nu are ni
mic c-xnuB cu Carta și care este 
bazata pe tendința de a abuza de 
autoritatea Organizației Națiu
nilor Unite prin dueerea nnei 
politici nedrepte și realizarea 
scopurilor egoiste ale unor state, 
în primul rind este necesar să 
subliniem din nou sistemul cu a- 
jutorul căruia guvernului legal al 
Republicii Populare Chineze i se 
refuză dreptul de a ocupa locul 
de membru al acestei organi
zații.

Sprijinim propunerea șefului 
guvernului sovietic N. S. Hruș
ciov de a «e crea un organ exe
cutiv colectiv, alcătuit din trei 
reprezentanți ri de a aduce une
le modificări în aparatul acestei 
organizații

Dacă vom realiza propunerile 
guvernului sovietic cu privire Ia 
îmbunătățirea activității 031.U. 
vom întări astfel această organi
zație. vom ridica prestigiul și 
operativitatea ei.

în încheierea rurîntârii mele, 
a spus A. Novotny, vă asigur că 
și pe viitor Republica noastră 
Socialista Cehoslovacă va urma 
calea progresului și a păcii. Vom 
sprijini orice inițiativa și orice 
măsură de natură să contribuie 
Ia dezvoltarea politicii de co
existență pașnică și la asigurarea 
unei pâci trainice în întreaga 
lume.

de renașterea 
și revanțismului 
occidentală, A.

ce thnpul trece 
clar că cercurile 
Republicii Fede- 
urmeazâ aceeași 
urmat-o imperia, 
în perioada lui

jublinifz că noi
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zădărnici planurile a- 
ale militariștilor yest- 
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cuvîntările care au fost
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TASS 
om de afaceri și activist pe tă- 
rim obștesc, laureat al premiu
lui internațional Lenin „Pentru 
intărireo păcii între popoare", 
Cyrus Eaton, a oferit la 26 sep
tembrie la hoteiul „Biltmore" 
un dejun in cinstea lui N. S. 
Hrușciov.

La dejun au participat peste 
150 de bancheri și : idustriași 
americani și canadieni, 
zentîr.d in primul rind 
prinderi ale. industriei 
tice, miniere, metalurgice și de 
transport.

Cyrus Eaton l-a salutat căl
duros pe N. S. Hrușciov și a 
rostit o cuvintare consacrată 
îmbunătățirii relațiilor sovieto- 
americane, întăririi păcii in lu
mea întreagă.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
N. S. Hrușciov i-a mulțumit căl
duros lui Cyrus Eaton pentru 
cuvintele sale calde, a vorbit 
despre propunerile delegației 
sovietice la Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite 
și a formulat o serie de propu
neri de natură să contribuie la 
realizarea în condiții mai bune 
a unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totala.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
răspuns la întrebările care i-au 
fost puse privitor la îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-americane, 
și la rezolvarea celor mai im
portante probleme internațio
nale.

repre- 
între- 

energe-

Ședința
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— La ora 10,50 (ora New Yor- 
kului), președintele Adunării 
Generale a O.N.U.. a declarat 
ședința de dimineață deschisă. 
Ordinea de zi prevede conti
nuarea dezbaterii politice ge
nerale.

La începutul ședinței ple
nare secretarul general al 
O.N.U., D. Hammarskjoeld, a 
făcut o declarație ca răspuns 
la critica aspră adusă activi
tății sale în legătură cu 
Congo.

S a dat apoi cuvîntul șefului 
delegației cehoslovace Antonin 
Novotny, președintele R* 
Cehoslovace. Apariția sa 
tribună a fost intîmpinată 
aplauze prelungite.

A luat apoi cuvîntul 
Taboada, ministrul Afacerilor 
Externe al Argentinei.

Taboada a relevat înapoie
rea economică a țărilor din 
America Latină și a îndemnat 
S.U.A. și celelalte țări occi
dentale ,.să ajute țările slab 
dezvoltate prin toate mijloa
cele de care dispun". Indirect 
el a recunoscut însă că S.U.A. 
nu vor să investească fonduri 
pentru crearea industriilor 
naționale in țările Americii 
Latine.

Arătînd că este necesar să 
se găsească o „formulă cores
punzătoare pentru realizarea 
dezarmării în condițiile unui 
control internațional eficace", 
ministrul Afacerilor Externe 
al Argentinei a afirmat că, 
înainte de a se trece la dezar
mare, trebuie să se ajungă la 
încredere internațională.

Primul ministru al Cana-

S. 
la 
cu

D.
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Ansamblul 
Teatrului Academic 

„Pușkin“ 
din Leningrad 
a plecat spre 
R. P. Romină

LENINGRAD 25 (Agerpres). 
—. TASS transmite :

La 25 septembrie ansamblul 
Teatrului Academic „Pușkin" 
a plecat într-un turneu de trei 
săptâmini în R. P. Romină.

Artiștii din Leningrad vor 
prezenta in Romînia trei spec
tacole : „Tragedia optimistă", 
de Vișnevski, „Cadavrul viu" 
de Tolstoi și . Totul rămine 
oamenilor’ de Alioșin.

Din grupul artiștilor fac par
te profesorul Leonid Vivien, 
cunoscuții actori Nikolai Cer- 
kasov și Nikolai Simonov și 
alți interpret* cunoscuțL

-----e-----

Ședința C. C. al P. C. 
din Belgia

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
La ședința Comitetului Cen

tra] al Partidului Comunist 
din Belgia care a avut loc în 
zilele de 17 și 18 septembrie. 
Georges G’.ine'jr. membru al 
Biroului Polit’c. a nrezentat 
un rapo-t asupra consfătuirii 
de la București a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, cu ocazia Con
gresului al IlI-lea a) Partidu
lui Muncitoresc Romîn

In raport se arată că „Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist din Belgia aprobă 
poziția adoptată cu această o- 
cazie de delegația belgiană 
precum $i conținutul comuni
catului cu privire U Consfă
tuirea de la București a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste".

—•—

Din nou eșec 
la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 23 (A- 

perpres). — După cum anun
ță agenția France Presse, la 25 
septembrie la Cape Canaveral 
s-a înregistrat un eșec in în
cercarea de a lansa o rachetă 
purtătoare a unui satelit tn 
greutate de 175 kg. care urma 
sâ se plaseze pe orbita Lunii 
la 285.000 km. de PăminL

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
Eșecul lansări’ satelitului ameri
can ..Pioneer VI” care urma să 
se plaseze pe o orbită tn jurul 
Lunii a provocat derută la Wa
shington unde. dur>ă cum rela
tează agenția France Presse, 
..Succesul acestei tentative tre
buie să contribuie la întărirea 
poziției State’or Unite pe scena 
internațională". Potrivit agenției, 
,.în cercurile competente de la 
Washington se consideră că a- 
ceastă experiență urma să fie 
trecută repede din domeniul 
strict științific pe plan politic 
sub pana anumitor ziariști care 
intenționau astfel să abată în 
parte atenția de la discursul ros. 
Vt vineri de dl. Hrușciov la Na
țiunile Unite".

I_a rîndul ei, agenția Reuter 
subliniază că „această experien
ță. proiectată de multă vreme, 
avea o mare semnificați» în cursa 
pe.ntru cucerirea spațiului cos- 
nTc dintre S U A. și Uniunea So
vietică datorită prezenței primu
la’ ministru 9ovfetic N;kita Hruș
ciov la New York" \i£»nția re
levă. totodată că. spre deosebire 
de satelitul sovietic ..Lunik III" 
care a transmis prin televiziune 
fotografii asupra părții invizibi
le a Lunii, noul satelit american 
nu putea sg facă așa ceva.

----------e----------

de luni
dei. Diefenbacker, care a luat 
apoi cuvîntul, a subliniat că 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. con
stituie „oea mai reprezentati
vă întrunire din istorie a li
derilor mondiali și naționali".

Diefenbacker a vorbit cu 
multă iritare despre declara
ția cu privire la acordarea 
independenței tarilor și po
poarelor coloniale prezentată 
sesiunii spre examinare de 
N. S. Hrușciov.

Diefenbacker a îndemnat la 
o „revenire imediată pe calea 
tratativelor... pe o bază even
tual mai largă", în primul 
rind în problemele care des
part Uniunea Sovietică și a- 
liații săi de puterile occiden
tale. în prezent nu există o 
altă cale spre slăbirea încor
dării internaționale, a spus el.

Refcrindu-se la problema 
dezarmării, primul ministru 
al Canadei a încercat să în
vinovățească Uniunea Sovie
tică de torpilarea tratativelor 
de la Geneva și a acuzat partea 
sovietică de „rigiditatea care 
exclude orice compromis".

După declarația primului 
ministru al Canadei, la ora 
13,15 (ora New York) ședința 
de dimineața a Adunării Ge
nerale a luat sfîrșit.

în ședința de luni după- 
amiază a Adunării Generale, 
primii au luat cuvîntul con
ducătorul delegației albaneze. 
Mehmet Shehu. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re. 
publicii Populare Albania și 
conducătorul delegației cuba, 
ne, Fidel Castro, primul mi
nistru al Republicii Cuba.

Scinteii".

Turneul Teatrului de Operă
- - - - - - - - și Oalei al R. P. R.
MOSCOVA 25 (Agerpres).- 

Corespondență specială : Sîm- 
i bătă după-amiază membrii 

colectivului artistic al Teatru- 
! lui de Operă și Balet al R. P. 
; Romine, care se află in tur

neu la Moscova, au fost 
' oaspeții Casei Prieteniei Po

poarelor din capitala Uniunii 
Sovietice.

Seara Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romine a pre
zentat publicului din Moscova 
cea de-a cincea premieră a 
turneului — opera „Trubadu
rul" de Verdi. Spectacolul s-a 
bucurat de un mare succes.

Tot în seara de 24 septem
brie. dirijorul Mihai Bredi- 
ceanu a luat cuvîntul la 
postul de televiziune din 
Moscova- Telespectatorilor din 

' capitala Uniunii Sovietice 
. le-au fost apoi prezentate ci- 

teva scene din opera „Car- 
î men*» de Bizet in interpreta- 
I rea artiștilor romini.

Un alt grup de soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R, P. Romine a prezentat un 
recital in sala clubului Com
binatului poligrafic „Krasnîi 

, ProletariV.

Wtscol 4 26 (luerpres) — 
T.4SS trarifmite : Ziarul .,Prav

da" din 26 septembrie feliciți 
ansamblul Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romine, care se 
află in prezent in turneu la Mos. 
cova, pentru succesul sau mare și 
bine meritat.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— Corespondență specială : 
Luni seara, în saloanele hote
lului „Sovetskaia" din Mos
cova, Ministerul Culturii al 
U.R.S.S. a oferit o mare re
cepție în cinstea colectivului 
artistic al Teatrului de Operă 
și Balet al Republicii Popu
lare Romîne, care se află în 
turneu la Moscova. La recep
ție au participat N. N. Dani
lov. locțiitor al ministrului 
Culturii al U.R.S.S., A. I. 
Popov, ministrul Culturii al 
R.S.F.S.R.. numeroase perso
nalități ale vieții culturale. A 
fost de față N. Guină, amba
sadorul R.P. Romîne. în 
Uniunea Sovietică și alți 
membri ai Ambasadei Repu
blicii Populare Romîne.

La recepție au rostit dis
cursuri N. N. Danilov, A. I. 
Popov și N. Guină.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

Paris: Serată artistică romînească
PARIS 25 Corespondentul 

Agerpres transmite : Sub aus
piciile Asociației Franța-Romî
nia la Paris in sala Playel s-a 
desfășurat o serală artistică, 
care a avut ca președinți de 
onoare pe Emile Labeyrie, gu
vernator onorific al Băncii 
Franței și Constantin Nicuță, 
ministrul R. P. Romîne la 
Paris.

în cadrul seratei, profesorul 
Andră Langevin, președintele

Asociației Franța-Romînia a 
vorbit despre dezvoltarea ac
tuală a Romîniei, precum și 
despre perspectivele de avint 
economic din viitorii cinci ani, 
iar scriitorul Pierre Paraf a 
vorbit despre tradiționala prie
tenie franco-romînă.

în continuarea seratei au 
fost prezentate mai multe fil
me documentare romînești de 
scurt metraj.

salonic: Succesul pavilionului R. P. Romîne
ATENA 25 (Agerpres). — 

Ziarul grec „Makedonia- pu
blică un articol al corespon
dentului său la Tlrgul Inter
național de la Salonic In care 
subliniază atenția, de care se 
bucură in rîndul cercurilor de 
afaceri ?i al vizitatorilor Tir- 
irului pavilionul Republicii 
Populare Romine.

Dintre numeroasele mărfuri 
5i produse prezentate de R. P- 
Romină la Tirg, ziarul relevă 
în specia! instalațiile de foraj, 
tractoarele U.T.O.S.-45 M.", 
mașinile metalurgice de preci
zie de ultimul tip. produse care 
— subliniază ziarul — „concu
rează cu succes pe piața in
ternațională".

Lucrările conferinței Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică

VIENA 26 (Agerpres). - La 
24 septembrie, tn cadrul lu
crărilor conferinței Agenției 
Internaționale pentru Ener
gia Atomică, care se desfă
șoară la Viena a fost consti
tuit Biroul Comisiei pentru 
problemele juridice și admi
nistrative.

La propunerea reprezen
tantului R.A.U., a fost ales în 
unanimitate ca vicepreședinte 
al Comisiei prof. Valeriu

Novacu, șeful delegației R.P. 
Romîne la actuala conferință 
a A.I.E.A.

In aceeași zi, în ședința Co
misiei program și buget, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
R.P. Romîne, dr. Victor Dimi- 
triu, care a criticat faptul că, 
deși bugetul Agenției se mă
rește an de an, programul nu 
ține seamă de nevoile ime
diate ale țărilor slab dezvol
tate.

Comandamentul 0. N. U. împiedică 
lichidarea anarhiei în Congo

Lumumba salutat cu entuziasm 
de către populafia capitalei Congoului

PARIS 26 (Agerpres). - Ști
rile sosite din Congo de
monstrează că criza provo
cată în țară de colonialiști și 
marionetele lor continuă. Izo
larea forțată a primului mi
nistru Lumumba la reședința 
sa din Leopoldville și „nea
mestecul4* unilateral al co
mandamentului Organizației 
Națiunilor Unite împiedică li
chidarea anarhiei.

Din relatările coresponden
ților agențiilor străine de 
presă reiese că încercările co
lonelului Mobutu de a in
staura în țară, cu ajutorul al
tor „lideri•• rebeli, o dictatură 
fermă, ignorînd guvernul le
gal Lumumba, nu au fost în
cununate de succes.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ta- 
niug, intr-o scrisoare adre
sată reprezentantului special 
al secretarului general al 
O.N.U. in Congo, primul mi
nistru Lumumba a protestat 
cu hotărire împotriva poziției 
pasive pe care s a situat co
mandamentul O.N.U. față de 
ultimele evenimente din țară.

„Am impresia, scrie Lu
mumba, că prin acțiunile sale 
Organizația Națiunilor Unite 
ajută indirect la destrămarea 
Republicii Congo și la deschi
derea drumului spre un 
război civil*1.

PARIS 26 (Agerpres).-Dupft 
cum anunță agenția France 
Presse, colonelul Mobutu a 
eliberat din închisoare pe 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri. Antonio Gizenga, și 
pe ministrul pentru proble
mele sportului și tineretului, 
Maurice Mpolo, arestați la 23 
septembrie.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — Corespondentul agen
ției France Presse anunță că 
la 25 septembrie populația 
din capitala Congoului a sa
lutat în mod entuziast pe pri
mul ministru Lumumba care, 
în după-amiaza zilei a fă
cut o vizită în cartierele 
africane. Oriunde se oprea 
automobilul lui, el era ime
diat înconjurat de o mul
țime de cetățeni. Unii îi 
întindea mîna, alții stri
gau „Trăiască Lumumba 
în cursul zilei au avut loc în 
oraș două demonstrații în 
sprijinul lui Lumumba. De
monstranții, relatează cores
pondentul. purtau portretele 
primului ministru.

Agențiile de informații re
latează că Lumumba se bu
cură de sprijinul parlamen
tului. de încrederea maselor 
populare largi si a unei părți 
considerabile din armată. în 
același timo. poziția colonelu
lui rebel Mobutu a slăbit 
considerabil în ultimele zile.

PE SCURT
BAGDAD —■ La Bagdad s-a 

anunțat în mod oficial că guver
nul irakian a ratificat acordul 
suvîeto-’Mkiian cu privi»e la cola
borarea economică și tehnică la 
construirea căii ferate Bagdad- 
Basra. Potrivit acordului, pe li
nia Bagdad-Basra va fi constru
ită o cale ferată largg în locul 
actualei căi ferate înguste.

PR AGA — După cum anun'A 
Ceteka Organizația ln'e> n iționa- 
lă a Zi.irișfiio' (O l A) a nd'esat 
ministrului h/stiției din Grecia o 
telegramă tn care din nartea a 
70 000 de ziariști membri ai 
0,1 Z . ce-e în numele umanită
ții și dreptății, grațierea deplină 
a Iul Manolis Glezos a cărei sta
re a sănătății provoacă îngrijo
rări serioase.

STAS 3452 52.


