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Pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice

Nu ne precupețim eforturile 
în apărarea păcii

patriei!
Oțelăriilor

Bilanț rodnic

Sonda

350.000 kg, iar cei din ra. 
Tg. Secuiesc peste 320.000

Brigăzile utemisfe de muncă patriotică 
la colectarea fierului vechi

Tinerii din Capitală, înca
drați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, desfășoară 
cu intensitate acțiunea de co
lectare a metalelor vechi. Țe
lul lor este de a îndeplini și 
depăși pină ia sfirșitul anului 
angajamentul pe care și l-au 
luat. Astfel, la Uzinele „23 
August" de la începutul anu
lui și pînă în prezent s-au co
lectat 5400 tone de fier vechi. 
La bilanțul făcut de comitetul 
U.T.M. cu cîtva timp în urmă 
s-a arătat că s-au evidențiat 
în mod deosebit pentru strân
gerea fierului vechi tinerii 
din secțiile turnătorie, cazan- 
gerîe și seuîarie generală.

Și tinerii de la Uzinele „Va-

sile Roaită** au obținut reali
zări frumoase în acțiunea de 
colectare a metalelor vechi. 
La colectarea celor 96 tone 
fier vechi care au luat pînă 
acum drumul oțelăriilor Reși- 
ței și Hunedoarei și-au adus o 
meritorie contribuție brigada 
utemistâ de muncă patriotică 
condusă de Gheorghe Enache.

In opt luni de zile tinerii 
de la Uzina „21 Decembrie* 
au colectat peste 11 tone fier 
vechi iar cei de la Fabrica de 
mase plastice București au 
strins. de asemenea, pină acum 
30 tone fier vechi depășindu-și 
angajamentul anual 
tone.

Cinematografe 
la sate

Rețeaua cinematografică 
sate a luat o largă dezvoltare 
și în regiunea Oradea. Țăra
nii muncitori din satele Vă- 
șad și Ciocaia, raionul Să- 
cueni, din Periceiu și Caraste- 
lec, raionul Șimleu, au săr
bătorit zilele acestea inaugu
rarea noilor cinematografe în
ființate în satele lor. în cursul 
acestui an au fost înființate 
în regiunea Oradea 25 de noi 
cinematografe sătești. Pînă la 
sfîrșitul anului vor mai lua 
ființă încă 15. în total, în sa
tele regiunii funcționează as
tăzi 106 cinematografe și 
șapte caravane cinematogra
fice, în timp ce în anii regi
mului burghezo-moșieresc nu 
exista aici nici un singur ci
nematograf.

rașul are viața lui tumul
tuoasă, clocotitoare, 
tru ca această 

pulseze din plin, lucrează 
și mii de oameni. " 
viața orașului să 
treruptă nici o zit 
în fiecare dimineață să se ducă la 
lucru — muncitorii, la învățătură 
— elevii și studenții, după cum
părături — gospodinele, lucrează 
muncitorii Atelierelor Centrale 
I.T.B. Ei îndrăgesc fiecare pulsa
ție a orașului și o uscultă întot
deauna 
atit de 
știu că 
șului, 
nit al tramvaielor și autobuzelor, 
înseamnă pace, înseamnă con
strucție, înseamnă o zi din epoca 
construcției socialiste.

Și iată că acum salariații A te- 
lierelor Centrale I.T.B. rau adu
nat intro sală enormă, într-o hală 
în construcție — simbol al acti-

Pen- 
viață să 

sute 
Pentru ca 

nu fie în- 
pentru ca

cu îneîntare, deși le este 
cunoscută ; tocmai fiindcă 
respirația normală a ora’ 
acel du-te-vino neconte-

In întîmpinarea Zilei petrolistului

2.500.000 kg. metale vechi 
calssiate în R. A. M.

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru).

în acest an utemiștii. tinerii și 
pionierii din Regiunea Autonoma 
Maghiară au colectat și predat 
I.C.M.-ului aproape 
kg. metale vechi.

O intensă muncă pentru coleir 
ta1 ea fierului vechi au desfășu
rat organizațiile U T.M. și de 
pionieri din raioanele Ciuc, Re
ghin Tg. Secuiesc și Toplița. 
Utemiștii și pionierii din raionul 
Ciuc spre exemplu au colectat în 
acest 
vechi.

2.500.000

peste 
ionul

In raionul Reghin ca și în 
raioane, organizațiile U.T.M, 
numeroase comune au inițiat 
și săptămîni pentru colecta- 
metalelor vechi la care au

alte 
din 
tile 
rea
participat sute și mii de tineri.

an peste 360.000 kg metale 
cei din raionul Reghin

In cîteva rînduri
• 

tor
U.T.M. din Satu Mare a or
ganizat de curînd o zi de 
muncă patriotică pentru strin- 
gerea fierului vechi. In acea
stă zi, tinerii din numeroase 
întreprinderi, instituții și școli 
din oraș au colectat 50.000 kg. 
fier vechi.

La propunerea mai mul- 
tineri Comitetul orășenesc

• $i la I.M.S. Cîmpulung 
Mușcel, în urma chemării or
ganizației U.T.M. tinerii mun
citori au adunat 
gură zi 15.000 kg. , 
Zilnic tinerii din 
cestei uzine adună 
cantități de deșeuri 
pe care le trimit

intr-o sin- 
fier vechi, 
secțiile a- 
însemnate 

! de metal 
oțelăriilor.

• Această acțiune este dusă 
și de tinerii muncitori de la 
Uzinele mecanice din Tr. Se
verin. De la începutul anului 
și pînă în prezent ei au tri
mis oțelăriilor peste 1.900 
tone fier vechi.

• In centrul ilderurglc Hu
nedoara, la stringer ea fieru
lui vechi. participă cu entu
ziasm tinerii din toate brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică. Ei au colectat peste 11 
tone de metale vechi. Fruntași 
tn aceste acțiuni sînt tinerii 
muncitori de la laminoarele 
vechi ale Combinatului si
derurgic.

Prin reproiectarea pompelor 
D.L. 7, •muncitorii de la Uzinele 
„Vasile Roaită" din Capitală au 
economisit importante cantități 
de metal. In fotografie : to
varășii Lunguțeanu și Stelian 
Matei făcînd proba noilor 
pompe intrate de curînd în pro

ducție de serie.
Foto : AGERPRES

Prin buna organizare a locului de muncă și prin preocuparea 
permanenta pentru calitate, secția bobinat a întreprinderii „In
dustria Bumbacului4' din Capitală, condusă de comunista Lucre- 
ția Șerban, reușește să dea bobine cu o calitate de sută la sută

Foto : AGERPRES

O nouă victorie a siderurgiștilor hunedoreni

„CUPTORUL PĂCII66
A DAT PRIMA ȘARJĂ

HUNEDOARA (prin telefon
de la trimisul nostru).

Siderurgiștii și constructorii 
hunedoreni au sărbătorit ieri 
un important eveniment: cupto
rul Martin de 400 tone, cel ntai 
mare din țară, a elaborat prima 
șarjă de oțel ! Prin intrarea in 
producție a noului cuptor, hu- 
nedorenii au îndeplinit una din 
sarcinile prevăzute de Congresul 
partidului cu privire la dezvol
tarea industriei noastre siderur
gic*.

încă de duminică dupa-amîa- 
ză, numeroși siderurgiști și con
structori, au venit pe platforma 
noului 
bucuri^ 
primei 
cuptor, 
put la
încărcarea cuptorului, 
teci de tone de fier au fost în- 
ghițite de numeroasele guri ala 
cuptorului. La uriașul cuptor, 
toate agregatele, instalațiile sînl 
dirijate automat de la un tablou 
de comandă. După încărcare, in
ginerii, oțelarii urmăresc atent 
funcționarea cuptorului. Totul

decurge normal — constructorii 
au lucrat bine. (în timpul con
struirii cuptorului, brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică au 
efectuat aici peste 45.000 ore 
muncă patriotică contribuind 
astfel la grăbirea ritmului con
strucției).

Către ziuă încep operațiile de 
întreținere efectuate cu mare a- 
tenție de oțelarii din echipa lui 
Opriș Avram. Ei sînt îndrumați 
de maistrul Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, care supra
vegheată cu 
șarjei.

La orele 
probă. Oțel
cuptorului încep pregătirile pen
tru descărcarea oțelului. Se a- 
dună acolo oțelarii, constructo
rii. Comunistul Ion Baștea se 
apropie de știe cu flacăra de 
oxigen. El este un vestit destu- 
pător de cuptoare. Cîteva mo
mente de mare încordare și apoi 
șuvoiul incandescent țîșnește din 
cuptor. Este ora 7,06. Prima 
Șarjă de oțel în noul cuptor a 
fost elaborată. Și m timp ce 
uriașa oală primește oțelul li
chid, pe platforma cuptorului

atenție desfășurarea

6,45 te ia ultima
bun ! în spatele

cuptor, partidpînd cu 
fi emoție la ,,nașterea** 
șarje de oțel a noului 

Elaborarea șarjei a înce- 
miezul nopții, odată cu 

Zeci fi

are loc un scurt miting. Oțelarii 
și constructorii se felicită tp- 
ciproc și hotărăsc să numească 
uriașul cuptor „Cuptorul păcii'*. 
Ei hotărăsc de asemenea să tri
mită o telegramă tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful 
delegației R.P.R. la lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U

„Urmărind cu viu interes și 
legitimă mîndrie activitatea rod
nică pe care delegația țării 
noastre o desfășoară la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene- 
ral'e a O.N.U., activitate pusă în 
slujba păcii și rezolvării celor 
mai vitale probleme ale contem
poraneității — se spune în te
legramă — noi, siderurgiștii și 
constructorii din Hunedoara 
sprijinim eforturile dv. prin re
zultatele ce le obținem în mun
că. Vă aducem la cunoștință ci 
în ziua de 3 octombrie la orele 
7,06 a fost elaborată prima șar
jă Ia noul cuptor Martin de 400 
tone. Cu acest prilej, colectivele 
noastre au hotărît ca cel mai 
mare cuptor de oțel al țării să 
poarte numele: „Cuptorul pâ. 
cii*.

mușca ultimii metri 
pămînt. La pupitrul 
comandă, sondorul 

șef, comunistul Lisandru Ion, 
urmărea atent funcționarea 
aparatelor care indicau cu pre
cizie mersul agregatelor. In 
cabina sondei un tînăr în
cerca parcă să-și adune gîndu- 
rile. Era brigadierul comunist 
Alexandru Marcu. Pe fila ca
lendarului din fața sa el notase 
cîteva cuvinte : ceva in legă
tură cu niște... „examene", Des
pre ce era vorba ?

In urmă cu aproape 3 luni, 
tinerilor din brigada lui Marcu 
li s-a încredințat sonda nr. 1. 
Aici totul era nou pentru ei. 
Cu o instalație de foraj 4LD, 
modernă și de înaltă tehnici
tate, tinerii sondori nu mai lu
craseră niciodată. Și zona unde 
era amplasată ridica o serie 
de probleme noi ; structura 
geologică a solului le era de 
asemenea necunoscută, 
schimb, cunoșteau un 
și anume că în regimul 
cu vor folosi forajul 
și viteza planificată 
lună de 900 metri, 
mea la care urmau 
cu forajul, era fixată 
2500 metri. Pentru Lisandru Ion,

------

In țeoalâ crește șl se 
formează tînăra genera
ție, viitorul patriei - mun

citorii, tehnicienii, specialiștii 
de mîine. Așa cum ii creștem 
astăzi in școală, astfel se vor 
comporta ei ’miine in societate, 
in muncă, în viața. Oare ce 
poate fi mai frumos, ce poate 
înaripa mai mult gînd'irea, en
tuziasmul și forța creatoare, 
clocotitoare a oricărui tînăr de
ck aceea de a lua parte, ală
turi de toți oamenii muncii, la 
făurirea bunăstării poporului, la 
progresul economiei și culturii 
socialiste. Temelia acestui pro
gres, calea sigură și demnă 
prin care fiecare tînăr își poa
te aduce contribuția sa la în
florirea patriei este munca. îm
binarea muncii cu învățătura 
constituie calea pe care parti
dul ne-a îndemnat să mergem 
cu încredere în educarea comu
nistă a tinerei generații. In ul
timii ani, în școli s-au experi
mentat unele forme și metode 
în vederea legării învâțămîntu- 
lui de viață. Acestea au dus la 
ridicarea nivelului de pregătire 
și la îmbunătățirea muncii de 
educație a elevilor.

Corpul didactic al școlii me
dii din Bicaz, împreună cu or
ganizația U.T.M., s-a preocupat 
intens, încă din anul școlar tre

cu 
pe 
ier 
să 
in

In 
fapt : 

de lu- 
turbina 
granic- 
adinci- 
ajungâ 
jurul a

Expoziții ale artiștilor 
plastici amatori

In cadrul fazei regionale a ce
lei de-a doua bienale de artă 
plastică a artiștilor plastici ama
tori, în toată țara se deschid nu
meroase expoziții. Astfel, în re
giunea Hunedoara, expoziția des
chisă sîmbăti prezintă circa 400 
lucrări ale artiștilor amatori, 
membri ai cercului de artă plas
tică din Hunedoara, Lupeni, Co
lan. Brad, Alba-lulia, Orăștie și 
Deva.

La Muzeul regional Bacău, ex
poziția organizată de Casa regio
nală a creației populare cuprinde 
peste 120 de lucrări.

In sala permanentă de expozi
ții din Oradea, sînt expuse peste 
200 lucrări de piciură, gravură 
și sculptură, executate de artiști 
plastici amatori din orașele și sa
tele regiunii Oradea.

Majoritatea lucrărilor expuse 
înfățișează aspecte din viața nouă 
« patriei noastre.

Vasile Epurări, Ion larcc, 
stantin Bălălău, sondorii șefi, 
bătălia pentru însușirea tehnicii 
noului sistem de forare, abne
gația lor în exploatarea la un 
cit mai mare randament a son
dei, stăpînirea complicatelor 
egregete - toate aceste... 
„amănunte" — cu reprezentat, 
pe drept cuvînt, adevărate exa
mene. Evident, cu-m sînt exame
nele : nelipsite de emoții și 
bucurii.

Dorința de a se arăta demni 
față de încrederea arătata de 
către organizația de partid, de 
organizeția U.T.M. și condu
cerea secției de foraj Berea 
Euzău - prin încredințarea să
pării acestei sonde - hotărî rea 
de a înfăptui angajamentul luat 
în întîmpinarea Zilei petrolistu
lui, le-a sporit și mai mult efor
turile tn muncă. Folosind viteze 
sporite și întreaga capacitate 
de lucru a instalației, ei au să
pat într-o singură lună 1500 me
tri în loc de 900 cît erau pre< 
văzuți. Cei 2500 metri, adînci- 
mea stabilită inițial, au fost a- 
tinși cu 12 zile mai devreme, iar 
vcicarea economiilor obținute 
printr-o mai judicioasă folosirea 
materialelor și a pieselor de 
schimb se ridică, în numai 2 
luni, la 133.000 lei in loc de 
50.000 cît se angajaseră ei. 
Cantinuînd forajul pînă la adin
ei mea de 2650 metri pentru de
terminarea și cunoașterea mai 
exactă a posibilităților pe care 
le oferă noul zăcămînt, sondo
rii din brigada luHAlexandru 
Marcu au reușit să ia un avans 
de circa 30 de zile față de 
timpul planificat pentru această 
adîncime sporită. In întîmpina
rea Zilei petrolistului, angaja
mentul a fost îndeplinit, iar exa- 

Și a
menul destul de greu a fost 
el trecut cu succes : sonda 
fost terminată I

N. PUIU 
corespondentul „Scânteii 
neretului"

ti-
pentru regiunea 

Ploești

(Agerpres)

a

Placarea
unei delegații 

U.A.S.R. la Bagdad

și în fabrică
cut, de îndeplinirea în con
diții cît mal bune a sarcinii 
trasate de partid privind lega
rea învățămîntului de produc- 
ție. Elevii claselor a VIII-Xl-a 
și-au desfășurat practica în pro
ducție, în cîte o zi pe săptâ- 
mînă, la Fabrica de ciment din 
Bicaz. Practica, cu ajutorul 
conducerii fabricii șl al colecti
vului de ingineri, tehnicieni și

ții economice tn flecare secție 
mal Importantă a fabricii. Abîa 
după această inițiere în pro
blemele de ansamblu, tehnice, 
economice etc., ale întreprinde- 
rii, fiecare clasă a trecut la 
efectuarea practicii pe specia
lități. Clasele a Vlll-a în atelie
rul 'mecanic, la lăcătușerie, cla
sele a IX-a la mașini unelte, 
clasa a X-a în atelierul auto,

Din experiența Școlii medii mixte din Bicaz 
în organizarea lucrărilor practice ale elevilor 
---------------- .---------------- i

muncitori, a fost minuțios or
ganizată, urmărindu-se însuși
rea de către elevi a deprinde
rilor de muncă productivă. 
Toate clasele cu făcut cunoș
tință cu întregul proces tehno
logic ol întreprinderii, cu acti
vitatea sa social-culturală și 
economică. Au fost organizate 
excursii documentare pe între
gul traseu productiv al Între
prinderii, pornind de la carie
rele de marnă și calcar pînă 
la silozurile de ciment. Elevii 
ou făcut cunoștința treptat cu 
tehnologia specifică a produc
ției șl cu organizarea activită-

iar clasa a Xl-a la atelierul 
electric. Astfel elevii au putut 
pătrunde mai temeinic rolul ce-l 
are activitatea productivă a 
secției unde lucrau in circuitul 
productiv al întregii fabrici.

Practica pe specialități a ur
mărit cîteva obiective mai im
portante și anume :

1. O cît moi strînsă legătură 
între programele teoretice de 
materii, fizică, chimie etc. și 
practica în producție.

2. însușirea de către elevi, pe 
lîngă principiile generale ale 
producției, a unor deprinderi 
practice de muncă. Ei au fost 
invațați să efectueze lucrări 
utile chiar pentru producția fa

bricii. Principiul călăuzitor în 
organizarea activității elevilor 
în fabrică a fost : să nu fie 
spectatori sau observatori, ci 
participanți dîrecți la pro
ducție.

3. Integrarea elevilor în colec
tivul muncitoresc al fabricii și 
educarea lor în spirit muncito
resc, urmărind întărirea discipli
nei și a răspunderii personale 
în muncă, formarea și consoli
darea deprinderilor de ajutor 
reciproc în muncă.

Elevii cu ajuns să poarte sa
lopeta cu aceeași mîndrie cu 
care poartă uniforma. Ei parti
cipă efectiv la viața fabricii, 
s-au integrat pe deplin regimu
lui și regulilor ei de activitate.

Experiența anului trecut a ! 
fost bogată și rezultatele cu 
depășit așteptările noastre. 
Munca pentru îndeplinirea 
obiectivelor fixate a îmbogățit 
cu mult experiența noastră pe
dagogică.

Eficiența acestei munci s-a 
dovedit îndeosebi cu ocazia în
cheierii anului școlar, cînd, 
după cele două săptămîni de

VIRGIL RADULIAN
director al Școlii medii din 

Bicaz

(Canllnuart tn pag. S a)

Duminică a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Bag
dad, delegația U.A.S.R. care 
va participa la lucrările celui 
de al VI-lea Congres al Uniu
nii Internaționale a Studenți
lor, ce va avea loc între 8—17 
octombrie.

Delegația este condusă de 
tov. Cornel Burtică, secretar 
al C.C. al U.T.M., președintele 
U.A.S.R.

(Agerpres)

vitalii de zidire a vieții celei noi 
și frumoase și ascultă cuvintele 
tovarășilor lor. In această sală in 
care au ascultat cu emoție și cu 
mîndrie cuvîrititrea transmisă de 
la Adunarea Generală a O.NiU. 
a celui mai iubit fiu al poporu
lui muncitor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu.Dej. muncitorii atelie
relor își împărtășesc acum gindu- 
rile despre lupta dirză pe care o 
duc la O.N.U, delegațiile țărilor 
socialiste pentru apărarea păcii, 
neutru triumful ideilor coexisten
ței pașnice, împotriva încercărilor 
cercurilor imperialiste de a îm
piedica reglementarea pașnică și 
constructivă a celor mai impor
tante probleme ale contempora. 
neității.

Au vorbit la adunarea de la A- 
telierele Centrale I.T.B. și Bă- 
lașu Vasile și Gheorghe S. loan și 
Rusu Gheorghe și Berescu Mana, 
Constantinescu Ion, Purcărea Va
lentin și alții. Cine sînt ei ? Un 
lăcătuș, un maistru, un inginer, 
o muncitoare, un fierar, un func
ționar...

In cuvintele lor răsună convin
gerea poporului nostru că lupta 
pentru pace cere unirea efortu
rilor tuturor celor ce iubesc cu 
adevărat pacea. „Fiecare țară 
poate și trebuie să aducă o con
tribuție la apărarea păcii. Dar 
nu doar prin vorbe, ci prin fapte, 
așa cum procedează țările socia
liste, Atitudinea față de proble. 
ma dezarmării este o adevărată 
piatră de încercare pentru fiecare 
guvern, spune tov. Gheorghe S. 
loan. Din păcate Occidentul are 
o atitudine negativă, refuzînd 
practic dezarmarea generală și to
tală cu un real control".

„Fiecare rînd din cuvîntarea to-

Sprijin 
politicii 
a țării

Moțiunile adoptate în ca
drul adunărilor din între
prinderi, instituții, gospodă
rii agricole de stat și gos
podării agricole colective ca 
și mesajele și telegramele 
trimise delegației R. P. Ro
mine la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
exprimă atașamentul profund 
al întregului nostru popor fa
ță de cauza păcii, sprijinul de
plin pentru poziția exprimată 
de conducătorul delegației 
țării noastre în fața înaltului 
for internațional de la New 
Xork.

„Urmărim cu viu interes a- 
ceastă sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., se spung în 
moțiunea adresată de colecti
vul atelierului de scule și uti
laje de la întreprinderea 
„Element Gottwald" din Ca
pitală. Gindurile noastre sînt 
în permanență alături de de
legația țării noastre, de dele
gațiile celorlalte țări socia
liste in acțiunile pe care le 
întreprind pentru pace, pen
tru binele întregii omeniri. Ne 
exprimăm speranța că aceste 
acțiuni, aprobate cu căldură 
de milioane de oameni iubi
tori de pace din întreaga lu
me, vor fi încununate de 
succes.

Alături de eforturile pe ca
re le depuneți dv. acolo, la 
Organizația Națiunilor Unite, 
noi muncitorii de la între
prinderea „Klement Gottwald" 
ne vom înzeci puterile pentru 
a da patriei noastre utilaj 
cît mai bun și Ia un preț de 
cost scăzut".

Deplina aprobare a munci
torilor de Ia rafinăria 3 Te- 
leajen față de activitatea de
legației noastre la O.N.U., 
și a găsit expresia în mesajul 
trimis pe adresa delegației 
țării noastre la O.N.U., în 
care se spune printre altele : 
„Am luat cunoștință cu cel 
mai mare interes de cuvînta
rea dumneavoastră, tovarășe 
Gheorghe Gheorghîu-Dej. Sîn- 
tem mîndrj d« propunerile fă
cute, care întruchipează în 
modul cel mai desăvirșit nă-

varojuZui Gheorghe Gheorghiu* 
Dej, spune tov. Bălațu Vasile, e.v 
primă hotărîrea poporului romin 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru a asigura .pacea".

Oamenii au vorbit din tot su. 
fletul și pe fața lor se oglindea 
profunda convingere care le că
lăuzea cuvîntul, Mînia a fost sen* 
ti meniul care se putea citi în 
ochii lui Rusu Gheorghe atunci 
ci nd a vorbit despre manevrele, 
imperialiștilor, ale avocaților ne
demni ai asupririi colonialiste diit 
zilele noastre. ' ' 7

Oamenii vorbesc din suflet și 
de aceea au o deosebita putere 
de convingere in cuvinte. Cîț de 
frumos a spus tovarășa Maria 
Berescu : „Tovarășii Hrușciov, 
Gheorghiu-Dej și ceilalți repre. 
zentanli ai țărilor socialiste au 
vorbit la O.N.U. de parcă s-ar fi 
sfătuit cu toate mamele din lu
me care vor pace și fericire pen* 
tru copiii lor".

Iar utemistul Valentin Purcăreș 
a arătat, vorbind despre propu
nerea guvernului R.P.R. cu pri" 
vire ba înscrierea pe ordinea da 
zi a punctului „Măsuri pentru 
promovarea în rindurile tineretu» 
lui a ideilor păcii, respectului re
ciproc șt înțelegerii între popoa
re". că noi tinerii vrem prietenie 
cu întreg tineretul lumii, vrem să 
ne întrecem în muncă, învățătu
ră, artă și sport. „Tineretul nos* 
tru sprijină politica de pace a 
partidului și guvernului. Efortu* 
iile depuse de delegația noastră 
la O.N.U., în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, se bucw 
ră de aprobarea întregului po
por".

B. DUMITRESCU 

deplin 
externe 

noastre!
zuințele noastre și ale tuturor 
popoarelor care doresc să 
trăiască în pace . Noi, petro
liștii. sprijinim cu căldură 
activitatea delegației țării 
noastre și ne angajăm să în
deplinim planul anual de pro
ducție înainte de termen, să 
dăm peste plan produse pe
troliere tot mai multe și mai 
ieftine și să realizăm tot mai 
multe beneficii prin reducerea 
pierderilor la prelucrarea ți
țeiului".

Maistrul sondor Vasile Ta- 
che de la schela Boldești scrie 
într-o telegramă adresată to
varășului . Gheorghe Gheor
ghiu Dej : . Problemele ridi
cate și susținute de d-voastră, 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, mi-au dat un și mai ma
re imbold în muncă, mai mul
tă încredere în triumful păcii 
în întreaga lume. Susțin din 
toată inima propunerile gu
vernului Uniunii Sovietice cu 
privire la abolirea definitivă 
și neîntîrziată a colonialismu
lui, înfăptuirea planului de 
dezarmare generală și com
pletă. Țin să vă felicit din tot 
sufletul pentru riposta strălu
cită și atit de convingătoare 
pe care ați dat-o prin cuvîn
tarea d-voastră, manevrelor și 
calomniilor cercurilor impe
rialiste din S.U.A., care urăsc 
de moarte poporul nostru și 
toate popoarele iubitoare de 
pace șj care ar dori să arunc* 
lumea intr-un nou război".

„Ne bucurăm din toată ini
ma — scriu în mesajul lor 
învățătorii și profesorii din 
orașul Timișoara — că pro
punerile delegației R. P. Ro
mine au fost incluse p© ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
și încredințăm delegația țării 
noastre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
nu ne vom precupeți nici un 
efort pentru educarea tinerei 
generații a patriei în spiritul 
ideilor păcii și înțelegerii în
tre popoare*^

(Agerpres)

In cartierul muncitoresc Turda Nouă din Turda a fost dată in folosință zilele acestea o nouă 
,coala de 7 ani Foto . AGERPRES



Un ritm mai intens La al doilea Pavilion 
da mostre

lucrărilor agricole de toamnă!
plecare zi să fie folosită

Intr-o singură zi 
peste 100.000 

vizitatori

Gospodăriile agricole de stat 
din întreaga tari au însămin- 
țat pini acum circa 40 la sută 
din suprafețele prevăzute, in 
regiunile București, Bacău, 
Constanța, Galați, Iași și Plo
iești muncile sint mai avansa
te, fiind efectuate în proporție 
de 50—60 ia sută. Aceasta se 
datorește faptului că gospodă
riile de stat au eliberat mai 
operativ terenurile de culturi
le de porumb, precum și mai 
bunei organizări a lucrului in 
brigăzile do tractoare.

O mare atenție se dă în 
toamna aceasta însămînțării 
griului in condiții superioare 
față de anii trecuți. Gospodă
riile agricole de stat aplică în 
actuala campanie recomandă
rile recentei consfătuiri pe 
țară care a stabilit cele mai 
bune metode agrotehnice și 
cele mai valoroase soiuri de 
grîu de toamnă pentru diferi
tele zone pedoclimatice, în ve
derea obținerii unor recolte și 
mai mari la hectar.

Gospodăriile agricole de stat 
au fost înzestrate în ultimele 
luni cu mii de tractoare și ma
șini agricole noi. Există o bo
gată experiență in cultivarea 
griului, precum și numeroși 
alți factori care contribuie ca 
lucrările să fie făcute în con
diții superioare. Pentru aceas
ta se împunc o mai bună or
ganizare a muncii, care să asi
gure folosirea integrală a mij
loacelor existente și executa
rea lucrărilor în perioadele 
cele mai favorabile. O atenție 
sporită trebuie să se acorde 
intensificării insămințărilor în
deosebi în gospodăriile agrico
le de stat din regiunile Timi
șoara, Craiova, Cluj și Hune
doara. care sînt rămase în 
urmă față de termenele pla
nificate. Aici este necesar în 
primul rînd, să fie terminată 
grabnic recoltarea porumbului, 
spre a se pregăti la timp toate 
terenurile rezervate cultivării 
griului.

Cu toată împotrivirea tim
pului, în marea lui majoritate 
secetos, producția de porumb, 
sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole din 
raionul Pogoanele depășește pe 
cea din anul 1959. Datorită lu
crărilor de calitate efectuate, 
datorită însămînțării la timp 
și întreținerii bune a culturi
lor, colectiviștii din comunele 
Padina, Cîrligu-Mare, Cotorca 
și altele au obținut producții 
mari de grîu, iar la porumb 
culeg anul acesta o recoltă de 
2300—2500 kg. boabe la ha.

în acest raion, însă, cu toate 
condițiile bune, recoltarea po
rumbului și, în mod deosebit, 
arăturile și însămințările de 
toamnă nu se desfășoară în rit
mul cuvenit. Deși porumbul, 
după cum au constatat specia
liștii agronomi, a ajuns la ma
turitate completă, abia s-a cu
les recolta de pe o suprafață 
de 2164 ha. din cele 27.387 ha. 
cîte au fost însămînțate. în ra
port cu graficul stabilit, acea
stă lucrare se desfășoară în
tr-un ritm nesatisfăcător. Cau
za este că în acest raion lu
crările agricole de toamnă 
n-au fost organizate cu sufi
cient spirit de răspundere. 
Astfel, nu s-au luat măsuri 
pentru ca paralel cu recolta
tul porumbului să se elibereze 
terenul de coceni pentru a se 
efectua arăturile necesare 
sămînțărilor de toamnă, 
multe suprafețe de teren 
rumbul a fost cules, dar 
penii sînt încă în picioare 
întovărășirile agricole din
munele Pogoanele și Scutel- 
nici), iar conducerile S.M.T.- 
urilor din Pogoanele și Padina, 
care deservesc marea majori
tate a comunelor din acest ra
ion, n-au asigurat încă pînă 
acum lucrul în două schim
buri pentru ca în felul acesta 
să se poată efectua un volum 
mai mare de arături.

în toamna acestui an, în ra
ionul Pogoanele trebuie să se 
însămînțeze cu grîu o supra
față de 16.900 ha., cu 1790 ha. 
mai mult decît anul trecut. 
Pînă acum însă arăturile s-au

p/in
efectuat cu tractoarele acestor 
S.M.T.-uri pe o suprafață de 
4.800 ha., din care n-au fost în
sămînțate decît 2887 ha. In a- 
cest ritm, însămințările de 
toamnă planificate se vor ter
mina abia pe la începutul lu
nii decembrie. S.M.T. Padina 
dispune de 75 tractoare și 38 
semănători, dar acestea n-au 
fost folosite cu întreaga lor ca
pacitate. în comuna Padina, de 
pildă, sint de însămînțat a- 
preape 4000 ha. cu grîu. Pînă 
în prezent brigăzile de trac
toriști de aici n-au însămînțat 
decît 500 ha. cu grîu, iar în 
comuna Căldârăști, deservită 
tot de S.M T. Padina, din cele 
1200 ha. planificate n-au fost 
însămînțate decît 288 ha.

în raionul Pogoanele se im
pune luarea de măsuri urgente 
și cit mai eficace pentru ca lu
crările de toamnă să fie efec
tuate într-un timp cît mai 
scurt, acum, nu în decembrie. 
Comitetul raional U.T.M. Po
goanele este dator să intensi
fice și maj mult munca de mo
bilizare a tineretului din gos
podăriile colective și S.M.T. 
In vederea realizării acestei 
sarcini deosebit de importan
te pentru asigurarea recoltei 
viitoare.

Cel de-al doilea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum 
cunoaște o mare afluență de 
vizitatori: Peste 300.000 in 
cele nouă zile care au trecut 
de la deschidere. Numai du
minică, -pavilionul a fost vizi
tat de mai mult de 100.000 
de bucureșteni.

De asemenea au fost orga
nizate excursii din Cluj, Si
biu, Ploești și din alte orașe. 
Vizitarea pavilionului de mos
tre figurează și în itinerariul 
turiștilor străini, care aprecia
ză calitatea și varietatea pro
duselor expuse.

Consultarea vizitatorilor, in 
vederea cunoașterii mai în
deaproape a cerințelor și su
gestiilor oamenilor muncii, se 
bucură de o largă participare. 
Au fost completate zeci de 
mii de buletine de sondaj Și 
chestionare. Alte zeci de mii 
de vizitatori au făcut propu
neri direct reprezentanților 
fabricilor, ale căror produse 
sînt expuse la pavilion, ori 
și-au exprimat observațiile lor 
in cărțile de sugestii care se 
găsesc la fiecare stand. în ve
derea contractărilor de bu
nuri de consum, care vor în
cepe după închiderea pavilio
nului. numeroși specialiști lu- 
erează de pe acum la centra
lizarea observațiilor și suges
tiilor consumatorilor.

O imagine din intilnirea fer..-Hă de handbal in 7 „Progresul14 București — „Record" Mediaș.
Foto : VAL PIETREANU

Campioană 
la 12 ani

O fetița, șprințo/fl. cu . .pâr 
bălaii, împletit în codițe 
e 111—.4-i m! o i ri/Mizî

(Ager preș)

Târâgânâri nejustificate 
la recoltatul porumbului

DUMINICA
SPORTIVA

FOTBAL

Pe tarlalele întovărășirii agri
cole „Ion Creangă" cocenii sînt 
încă netăiați, pe cele ale înto
vărășirii ,,7 Noiembrie" mai este 
încă mult porumb nereco?tat. 
Tv-ie cele patru întovărășiri 

din comuna Bălăria, 
Drăgănești Vlașca, sînt 
mult în urmă cu 
agricole dc toamnă, 

hectare cultivate eu 
a foot strînsă recolta 
numai 250 hectare,

Toate 
agrieole 
raionul 
rămase 
lucrările 
Di. 450 
porumb 
de pe 
iar arăturile au fost făcute nu
mai pe jumătate din suprafața 
planificată.

Vinovat de această situație 
este și comitetul comunal U.T.M 
Deși comitetul comunal de 
partid a trasat sarcina comitetu
lui comunal U.T.M. să-i mobili
zeze pe toți tinerii la stringerea 
culturilor de porumb, floarea 
soarelui și tutun de pe supra
fețele ce urmează a fi însămîn
țate cu grîu, acesta n-a luat nici 
un fel de măsuri. întrebat de 
toate acestea Marcel Badea, se-

cretarul comitetului eon 
U.T.M. dă din umeri fi 
»cuzâ : „Păi, eu am alte treburi, 
mai urgente". Ce fel de treburi ? 
-ă piardă timpul în plimbări 

la oraș sau să-și iroaeaacă vre
mea pe-aca«ă.

Timpul este destui de înain
tat ; lucrările agricole de toam
nă sînt mult rămase în urmă ir 
comuna Bălăria. Pentru urges- 
tarea lor sînt necesare multi 
forțe de munca. Și forțe sin! 
Dar. pe lîngă cei care muncesc 
mai sînt unii tineri care pier» 
timpul cu alte treburi mărunte 
în loc să meargă la recoltat, 1. 
arat și însâmînțat. Cu toate a 
cestea comitetul comunal UT M 
n-a luat nici o măsură pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
lucru.

Este necesar ca această mâsu 
ră să fie luată cît mai urgent 
și fiecărui tînăr să i se reparti
zeze o sarcină concreta în eam- 
panie.

(Agerpres)P. NICOLAB

VA >

Foto : AGEWESN. BARBU

Sursele de inspirație 
ale filmului de păpuși

Festivalul internațional al 
filmului de păpuși, des
fășurat la București în 

ultima săptămînă a lunii sep
tembrie, a arătat că acest gen 
cinematografic e în plină dez
voltare.

Mijloacele cineaștilor păpu
șari s-au diversificat, măiestria 
lor a crescut simțitor, proble
matica filmelor a devenit mai 
amplă și mai profundă, înțe
lesul lor educativ e urmărit 
mai statornic și succesul lor, 
mai ales în lumea micilor 
spectatori, e remarcabil. Orga
nizarea unei întreceri interna
ționale în țara noastră are 
printre alte semnificații și pe 
aceea că noi acordăm însem
nătate filmului de păpuși ca 
posibilitate de educație este
tică și cetățenească a copiilor 
și tineretului, tindem să lăr
gim producția de asemenea 
filme.

E interesant de observat că 
marea majoritate a artiștilor 
filmului de păpuși își pun și 
rezolvă probleme dintre cele 
mai importante, de rezonanță 
contemporană, fie că le expri
mă într-o formă ascuțită, di
rect, fie că le prezintă învă
luite în simboluri ori în atmo
sferă de legendă, în fabule ori 
în felurite alte alegorii. De 
pildă, triumful omului în luptă 
pentru stăpînirea naturii e ce
lebrat în filmul romînesc Oma
giu (regizor Olimp Vărăștea- 
nu) închinat celei de a doua 
nave cosmice sovietice înfăți
șată ca o șăgalnică fată rusă 
ce îndeamnă la cîntec și joc toți 
aștrii. Aici e folosită o manie
ră agitatorică — la sfîrșitul fil
mului, manifestele pentru pace

în toate limbile impinzesc pi- 
mîntul. în filmul chinez Dra
gonul sculptat, subiectul ii con
stituie o legendă — un lemnar 
bătrîn a construit un dragon 
care l-a învins pe balaurul din 
mlaștină — dar tema e tot m- 
frîngerea de către om a for
țelor naturale. în maniere 
foarte diverse deci, cu mate
rial împrumutat din foiclor 
sau din descoperirile prezen
tului, filmul de păpuși abor
dează curajos ideea de mare 
frumusețe a atotputerniciei 
omului, a încrederii in po
sibilitatea sa de a deveni stâ- 
pînul deplin al naturii.

Nu puține filme sint închi
nate temei muncii, însemnătă
ții ei sociale șj rolului hotărî- 
tor al muncii în dezvoltarea 
personalității. Ele discută in 
așa fel problema, îneît ea apa
re limpede și copiilor și matu
rilor, ceea ce, desigur, consti
tuie odată în plus o orientare 
pozitivă a creatorilor. O astfel 
de orientare contribuie și teo
retic și practic la înlăturarea 
prejudecății despre caracterul 
minor al filmului de păpuși.

★
Aria de cuprindere a aces

tui gen de filme este în prin
cipiu nelimitată. Filmul de 
păpuși explorează folclorul 
mai vechi și mai nou al tutu
ror popoarelor, se adresează 
marii literaturi clasice (din 
păcate, maj puțin marii litera
turi contemporane) și își cre
ează propria sa literatură prin 
valoroase scenarii originale, 
dintre care unele inspirate ne
mijlocit din actualitate.

Din contactul cu inepuiza
bila operă dramaturgică a lui

Wiliam Shakespeare, s-a năs- 
cul filmu. Visul anei nopți de 
vară al reputatului maestru 
cehoslovac Jlri Tmka. creație 
mân u men ialâ in care păpușile 
îndeplinesc minusai grele sar
cini artistice și care, dacă era 
ceva mai scurt și mai despo
vărat de unele dulcegării ar 
fi fost cu adevărat o capodo
peră- Din poemul lui Goethe 
și muzica lui Paui Dukas s-a 
inspirat filmul Ueeaicel vră
jitor al lui Boo Calmestu, rea
lizare meritorie, cu păpuși 
simpatice, dar cu o mișcare 
încă prea greoaie. Din nuvela

insă inspirația feldortcă e for
mală. fără e investigație a 
sensurilor și fără o concluzie 
clară. Așa e in filmul iugo
slav Glisa. Raka și Njaka. sau 
Caruselul boreal al regizoru
lui francez L. Starevici.

în varietatea scenariilor ori
ginale se deosebesc in mod re
marcabil cele care au o idee 
filozofică, sau un potențial 
poetic bogat, căci filmul de 
păpuși nu refuză substanța fi
lozofică densă sau lirismul am
plu al marii poezii. Tinărul 
scenarist și regizor ceh Bre- 
tislav Pojar a imaginat o ad-

Pe marginea celui de-al doilea Festival 
internațional de la București

lui Oscar Wilde, Fantoma din 
castel, și-au extras subiectul 
cineaștii polonezi. A întrecut 
măsura (film sovietic), e ecra
nizarea pentru păpuși a unei 
schițe de Cehov cu numai două 
personaje.

Cit privește legăturile filmu
lui de păpuși cu folclorul, a- 
cestea sînt poate cele mai nu
meroase. în genere, autorii 
caută să adapteze pentru ecran 
povestiri ce exprimă idei apro
piate spectatorului de azi. 
Foarte pregnantă e, de pildă, 
ideea educativă a filmului chi
nezesc Maimuța și broasca 
țestoasă își împart un copac : 
sau Pentru ce are fiecare 
un grăunte de înțelepciu
ne, transpusă într-un foarte 
frumos film cu siluete decu
pate alb-negru și decor colo
rat (R. D. Germană). Uneori

mirabilă povestire : un muzi
cant vagabond cutreieră deșer
tul încîntînd cu armonica sa 
vietățile pustiului. în preajma 
unor ruine îl așteaptă însă leul, 
care nu iubește muzica și ca- 
re-1 va înghiți cu armonică cu 
tot. Armonica răsună mereu 
în pîntecele fiarei; ea nu se 
mai poate apropia de nici o 
pradă și pînă la urmă înebu- 
nește din cauza sunetelor ce 
nu se sting niciodată... Vor 
trece ani. Un alt muzicant 
străbate acum pustiul. Sub o 
movilă de nisip el descoperă 
scheletul leului între coastele 
căruia armonica a rămas ne
atinsă. Ea va răspîndi din 
nou melodiile peste lume Cel 
ce ura cîntecul a murit, dar 
cîntecul nu poate fi ucis, el nu 
moare niciodată. Această po
veste cuceritoare, realizată eu

Duminică pe stadioanele 
șase orașe din țară zeci 
mii de spectatori au 
prezenți la jocurile eelei de-a 
V-a etape a campionatului ca 
tăgoriei A de fotbal. în gene
ral echipele gazdă s-au com
portat bine, obținind victorii 
meritate, in afara echipei Mi
neral Lupeni care a fost în
vinsă de Dinamo București cu 
scorni de 2-1. în Capitală, pe 
stadionul . 23 August“. C.C.A. 
a Învins cu scorul de 5—3 e- 
chiea Steagul Roșu Orașul 
Stafia. în cealaltă întîlnire a 
cablajului. Rapid a înregistrat 
o vciarie categorică: 5—1
(5—•> in fața echipei Farul 
Constanța.

Iknu-e jocurile desfășurate 
vietoria 
echipei 
fonna- 
- 2—1

iz provincie se relevă 
p= cepi.r. meritată a 
CSM5 Iași asupra 
Uei Petrolul Ploiești

a 
de 

fost

Alte rezultate : Bacău ■ Di- 
ramn—Corvmul Hunedoara
3-1 (1—•); Arad : U T A -

Cu; 3—1 (1—0); Timi- 
scara : Știința—Progresul

Bucoreyr. 3—2 (3-1)

grGBi

rezub

5AH

4-7 G 
(R S.
(R. F. 
(R. F 
ctte T

extrema nmpti’.ate și delica
tețe a tornm, impune -in ar
tist gindiior De asemaiea 
multă poez»e are filmul sovie
tic Norul îndrăgostit. d_pă un 
scenariu al scriitorului Nazun 
Hikmet: Fata care-și apără 
grădina de duhul râu al de
șertului, e ajutată de norii în
drăgostit de ea H se va jertfi 
pentru ca fkmie sâ-și păstreze 
viața și frumoasa Aișe bucu
ria. Și aici linia subiectului e 
simplă, tratasea urmărind în 
special prin motivele decora
tive, prin muzică, prin come1.- 
tariu, realizarea ideii poetice 
a sacrificiului altruist.

Acolo unde filozofia e mă
runtă 
filmul 
șește.

sau poezia forțată, 
de păpuși nu reu- 

_  Peripețiile unui țre- 
nuț pornit pe isprăvi (Micul 
tren — cehoslovac) intimpiă- 
rile cu pisici vii și de lină din 
filmul ceh Pisoiul, cele cu o 
pisică vie și păpuși care mor, 
în filmul romînesc Musafirul 
nepoftit, nu izbutesc pentru că 
ideile sint aici firave, expre
sia artistică 
Iul vag.

aproximativă, țe-

Festivalul a arătat că în 
măiestria creatorilor de filme 
cu păpuși s-a atins o treaptă 
înaltă, iar tehnica a cunoscut 
aici o dezvoltare rapidă. La 
drept vorbind, nici nu mai a- 
vem de-a face azi cu „păpuși" 
în înțelesul clasic, căci 
sînt confecționate acum 
numai din cîrpe și din lemn, 
ci și din sticlă ori din mate
rial plastic, din hirtie, cau
ciuc, metal — cu anumite de 
terminări impuse de material, 
mișcîndu-6e ingenios — în 
chipuri hotarîte de asemenea 
de structura materialelor — 
după cum sînt păpuși în vo
lum și păpuși — siluete, decu
pate din carton. Cele mai 
multe filme au izbutit să bi
ruie vechile dificultăți de miș
care ale păpușii și să exprime 
Pe deplin, fără nici o opreliște

ele
nu

Cuplajul bucureștean a fost umbrit 
nesportive

este pentru prima dată dnd 
Dungu își îndeamnă coechi
pierii la atitudini condamna
bile.

„Steagul Roșu" 
gistrat surpriza 
cum se conturase 
repriză in meciul cu formația 
C.C.A., cind conducea cu 3-0. 
C.C.A. a muncit enorm în re
priza secundă. „Steagul Roșu‘f 
a greșit trecind în apărare din 
primele minute ale acestei rer 
prize. N-a folosit nici perioa
da cîț a lipsit din poartă Voi- 

~ ’ dove-
Stai- 
unui 

pă- 
mai

de atitudini
Nu mai încape îndoială, 

fotbaliștii noștri fruntași sint 
in stare să practice un fotbal 
de calitate, eficace. Ne-au de
monstrat nu odată in acest 
campionat și ne-au convins de 
aceasta mai ales in etapa de 
duminică, cind s-au înscris 
treizeci și două de goluri. Acest 
argument - deși amar pentru 
portari — este util pențru 
creșterea continuă a calității 
fotbalului nostru, căci aproa
pe fiecare balon care atinge 
valabil 
tacuri 
subtile, 
pitante 
dere în 
tacol fotbalistic.

Un meci de fotbal se joacă 
90 de minute chiar dacă 
duci cu 3-0. Și ciștigă cel 
înscrie mai multe goluri, 
chiar și după ce are un 
menea avantaj nu trece 
apărare. Cea mai bună 
rare este atacul. Altminteri... 
știe „Rapid" ce a pățit în 
sezonul trecut cu Farul: 2—3 
(2-0). Lecția i-a prins bine. A 
atacat mai tot tâmpul. Și a 
învins, nu cu 3-0, cu cit con
ducea în prima repriză ci cu 
scorul 5-1.

Partida Rapid-Farul a plă- 
ni in bund wuUnrd «ytetato- 
rOor. Et «n riposte atwci 
tând sa enrenen pmtm unele 
ieșiri nesportive (faulturi re
petate. mai ales) ale apărăto
rilor rapidiști. unele prompt 
sancționate de arbitrul N. 
Bartha (Tg. Mureș). Acesta n-a 
avut insă posibilitatea si cu
noască un act de indisciplină 
al lui Dungu. care Iși „diri
jează" chipurile formația a- 
deseori prea sonor, ori, mai 
grav, incttîndu-și coechipie
rii la un joc dur, periculos. 
O dovadă ne-a ficut-p dumi
nică in jocul cu Farul. Dungu 
sesizase o greșeală a lui Macri 
și l-a apostrofat :
- Tache, tu ce faci acolo ? 

Pentru a doua oară te-a tre
cut extrema. Ce păzești ? ! 
Rade-l (? I) dacă mai încearcă 
odată. Macri nu l-a ascultat. 
Clubul ..Rapid" 
să iu cuvenitele

plasa înseamnă a- 
inspirate, combinații 
inteligente, curse pal
pe extremă, pătrun- 
viteză, înseamnă spec-.

con- 
care 
care 
ase- 
in...

apă-

are obligația 
măsuri. Nu

scenaristului, 
de vedere a

tehnică. gindul 
Din acest punct _ 
făcu: o excelentă impresie, de 
pildă, filmul englezesc Snip 
și Snap cu cățeluși de 
hirtie construiți in maniera 
in care ișj fac capiii avioane. 
Deși cuprinde multe întâm
plări. succesiunea lor rapidă 
face deosebit de antrenant a- 
cesț film de numai șapte mi
nute. Am admirat apoi mij
loacele satirice specific păpu
șărești din cele două filme cu 
diavoli văzute “ ”
Ub drac bun.
Karpaș — ceh) fi Atențiune, 
diavolul î (polonez — scena
rist șj regizor Z Wasiliewski). 
Meri-.â să-l vezi și pe... 
dracul dacă cei ce ți-I arată 
știe s-o facă în chip umoris
tic. fără pedanterii ori bigo
tism. in ambianță cert satiri
că. Se înțelege că și în filmul 
de păpuși forța ideii e hotă
rî-, oare. Lipsa ei poate face 
dintr-un film realizat cu ta
lent comic excepțional cum e 
Domnul Prokouk acrobat — 
(scenariul și păpușile, artistul 
ceh Karel Zeman) o încercare 
care se uită foarte repede. 
Ne-au interesat în chip deose
bit păpușile construite de Bob 
Călinescu, poate cele mai inte
resante din întregul Festival, 
(în filmul romînesc Rapsodie în 
lemn). Scenariul nu e tocmai 
original și e cam plăpînd, dar 
figurinele de lemn sculptat 
sînt de o originalitate cuceri
toare și par a deschide un 
drum cu totul nou în arta fil
mului de păpuși la noi, unind 
tradiția străveche a meșterilor 
populari cu o îndrăzneață 
concepție modernă asupra sti
lului în acest gen cinemato
grafic.

Fără îndoială că învățămin
tele bogate ale Festivalului nu 
vor rămâne nefolosite de ci
neaștii noștrii.

în Festival: 
(regizor Ian

VALENTIN SILVESTRU

n-a înre- 
etapei așa 
după prima

subțirele, cu douo funde 
albe, cu ochi albaștri, 

de vioiciune core privesc 
- doar de 12 primăveri 
care este ■ campioana 

(Jniu-nii Șovietice la tenis de 
masă ! - iată cum arată în ci- 
teva cuvinte, maestre sportului 
Balaișite Laima.

Am suprins-o in pauza din
tre dopă meciuri susținute in 
cadrul întîlnkii internaționale de 
tenis de masă dintre reprezen
tativele R.P.R.—U.R.S.S. solici- 
tîndu-i un mic interviu. Astfel 
am aflat că este elevă la Școa
la medie nr. 2 din Vilnius, 
că la vîrsta de 8 ani a parti
cipat pentru prima dată la un 
campionat de tenis de masă 
și că anul trecut a îndeplinit 
norma de maestru al sportului I 
Puțin emoționată ne-a mărturi
sit că aceasta este prima ei 
deplasare în afara granițelor 
U.R.S.S. Despre întîlnirea din
tre reprezentativele de tineret 
ale Uniunii Sovietice și 
noastre păstrează cele 
plăcute amintiri. A legat 
acest prilej trainice prietenii cu 
adversarele ei, jucătoarele noa
stre surorile Jgndrescu și Eleo
nora Mihalca, al căror joc îl a- 
preciază mult. Această compe-

cu

nescu, accidentat. Deși < 
dește veleități de portar, 
cu nu putea face față 
atac bine organizat, cu 
trunderi rapide, subtile, 
ales că atît Apolzan cît și 
V. Zavoda s-au comportat mult 
sub valoarea cunoscuta. E 
drept din linia de atac a oas
peților lipsea David, eliminat 
de arbitrul Toth pentru ata
cul periculos asupra lui Voi- 
nescu. Conducătorul acestei 
întâlniri a făcut însă multe 
greșeli de arbitraj, în special 
privind duritățile la care s-au 
dedat unii jucători. Astfel, el 
n-a sancționat încă 
ma repriză unele 
neregulamentare la 
sar.

din pri- 
intrări 
adver- 

faulturî grosolane : Za- 
voda l a faultai evident pe 
Hușoti tu careu. Apolzan a 
jucat excesiv" bărbătește după 
zcel autogol. David a atacat 
și el uneori periculos apăra
rea adversă și n-au fost ad
monestați. Jucătorii din am
bele echipe au faultat repetat 
în a doua repriză, ceea ce a 
scăzut evident nivelul calitativ 
al meciului. Arbitrul a încer
cat să fie mai autoritar, dar a 
scăpat pe mai departe meciul 
din mină și a acordat al trei
lea gol al C.C.A. înscris din- 
tr-o poziție clară de ofsaid de 
Constantin. Prin concursul a- 
cestor „slăbiciuni" ale arbitru
lui. prin comportarea nespor
tivă a fotbaliștilor vizați, o 
partidă care promitea să fie 
excelență ca valoare tehnică 
a fost ratată în ultimă instan
ță, avînd valoare doar jocul 
din prima repriză și evoluția 
captivantă a scorului.

V. RANGA

In

Laima Balaișite atacă aproa
pe de fileu, într o partidă 
susținută duminică in sala 

Dinamo din București.
Foto : R. VALERIU

tiție, ne-a mărturisi ea, a fost 
un admirabil prilej de verificare 
a pregătirii noastre a tuturora, 
un bun schimb de experiență 
pentru ambele echipe și o plă
cuta ocazie de a ne cîștiga 
reciproc prietenii. Vocea crai
nicului o invita la masa de joc 
întrerupind dis£U|i$ noastră. 
Sfîrșitul acestei întreceri i-a 
adus tinerei campioane satis
facția unor prețioase victorii. 
Impreung cu Ko.ndncitajte, a 
cîștigat proba de dublu fete.

GH. CHIDU

cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice
la

CINEMATOGRAFUL PATRIA
intre 8—14 octombrie

Festivalul filmului sovietic
S E RIOJA

(distins cu Marele premiu la festivalul internațional al fil
mului de la Karlovy-Vary — 1960)

NORMANDIE-NIEMEN 
NOPȚI ALBE 

MICIMAN PANIN 
PĂMÎNT DESȚELENIT (seria I și a ll-a) 

DOAMNĂ CU CĂȚELUL
(premiat la Festivalul internațional al filmului de la

Cannes — 1960)

Ministerul Învâțămîntului și Culturii
organizează

In ziua de 5 octombrie 1960 cu ocazia celei de a ll-a aniver
sări a Republicii Democrate Germane

la
CINEMATOGRAFUL „PATRIA-

Gala filmului din R. D. G. în cadrul căreia se va prezenta 
filmul

—

Abonați-vă la publicațiile sovietice 
de copii și tineret

In paginile publicațiilor sînt oglindite sub o formă vie și in
teresantă cunoștințe despre fenomenele naturii, despre evo
luția lumii vegetale și animale, despre cele mai noi descope
riri științifice. Aceste publicații cuprind de-asemenea po
vestiri, istorioare, imagini amuzante, poezii, sfaturi practice 

pentru tineret și copii

Abonamentele la presa sovietică se primesc de către facto
rii poștali, oficiile poștale și difuzorii de presă din școli și 

facultăți



Primirea in U. T. M.
r Ana Boica își povestește 
Viața. în jur zeci de ochi o 
urmăreau cu atenție.

...N-am tată... Sîntem 9 co
pii... Mi-e dragă munca și fa
brica... Vreau să învăț...

Vorbea cu emoție și de a- 
ceea cuvintele le rostea greu, 
în fraze scurte, întrerupte 
brusc. Cind termină, își ridică 
ochii și-i privi pe cei din jur 
vrind parcă să spună: „Asta 
sînt. Mă primiți în rinduriie 
voastre ?“.

Tăcerea pare se lăsă după 
ce Ana termină de povestit 
scurta-i viață fu întreruptă 
de o fată care întrebă:

— De ce vrei să 
intri în U.T.M. ?

— Știți... eu 
vreau... vreau să 
construiesc socia
lismul — spuse 
Ana încurcată. 
Apoi tăcu.

-r Care sînt în
datoririle unui 
utemist ? sună imediat 
întrebare.

Ana Se gindi puțin și incepu 
să reproducă din Statut, ca Pe 
o poezie, obligațiile unui 
mist.

Alte întrebări n-au mai
— Să trecem acum la 

— propuse secretarul, 
are ceva de spus despre 
Boica ?
E o tovarășă bună, dis

ciplinată — spuse fata care-i 
pusese prima întrebare. Eu 
voi vota pentru — conchise ea.

— Merită s-o primim 
U.T.M. adaugă alta.

Se vota și Ana Boica 
veni uțemistă.

în a-ceeași adunare — ținută 
in organizația de bază de la 
sectorul II aj Fabricii „Steaua 
Roșie" din Sibiu — au fost 
primite în U.T.M., în afara 
tinerei Ana Boica. încă două 
fete : Lucreția Lața și Roza
lia Szass. Fără nici un fel de 
modificări lucrurile s-au pe
trecut la fel ; aceleași între
bări, aceleași răspunsuri, a- 
celeași discuții. Parcă n-ar fi 
fost vorba de trei tinere dife
rite, cu caractere 
cu ginduri 
parte.

Am stat

o altă

ute-

fost, 
dis-

cuții 
Cine 
Ana

în

de-

deosebite, 
și comportări a-

de vorbă cu cele

La școală și în fabrică

Au
rro-

in

f Urmare din pag l-a) 
practica continuă, etev ou oat 
examen și probe Ic practcâ- 
Ei au prezentat fața coc- se 
de examinare caiete de □ ractcc 
bine puse te punți și jttsec 
efectuată in curspl onulyi. 
fost examinați la unele _ _ 
bleme din tehnologie și au 
executat o proba de lucru 
ce le-â fost indicată de comi
sie. Multe piese interesante și 
operații dificile au fost execu
tate de elevii noștri.

Acest examen desfășurat 
uzing, In fața noilor prafesori - 
muncitorii șj inginer i care C- 
îndrumat practica elevilor — c 
dovedit că elevii ou îndrăgi 
munca productivă, o resoocxc 
și e prețuiesc. La 
școlii, 9 elevi oi da se c X.-c 
s-au angajat la fobr-oa de ci
ment. Ei sint deja munatoc. 
pricepuți și oduc un aport în
semnat la îndeplinirea pionu
lui de producție. Școala se 
mi nd rește cu ocești muncitori 
ieșiți din rinduriie absolvenților 
noștri.

In realizarea ocestor sordni, 
de mare sprijin ne-o fost și or
ganizația U.T.M. a elevilor. Or* 
gonizația U.T.M. ^in școato 
noastră s-a preocupat irMfeosebf 
de crearea unei opinii pub ce 
sâ-.ctoose pr.ntre e ev', pu pr- 
vire la efecruorea p-cct-c î- 
producție, oojb’nd sc ft-wjleje 
inte-esu! peo-r_j m_»ncxj ’» fc- 
bricâ, să popuc-.rez* pe 
fruntpși Ic p-ocsK-â sc dec o- 
cestei oct .-hă:. o inc ho pre
țuire. In oceași 
corn bătute e - erg ic 
înapoiate ale 
țini la număr, 
în producție, 
nări generale consocrcre 
cii practice in fabrice, pesr. 
utemist de control a ediG: 
mere speciale consacrate ace
stei activități etc.

La munca de imbunotot>e c 
practicii în producție au parti
cipat și părinții, cadre didac
tice, ingineri și muncitori. E- 
duccrea viitorilor murveitori și 
pregătirea temeinică a elevito' 
pentru viață c devenrț o cauză 
a tuturor.

Folosind experiența anului 
școlar trecut, vom continua in 
anul școlar 1960-1961 șă 

o rnoito
târ.p ou fes: 

<XrtU<j-"»*>« 
unor e ew. pu
ie țc de -'jncc 

S-Cu ținut oO--

7 vagoane de 
capacitatea de

înzestrat cu utilajul cel mai mo
dern, Combinatul de pe lingă 
Stațiunea viticola experimen
tala „Valea Călugărească“ pre
lucrează zilnic 
struguri și are 
depozitare de 100 vagoane vin 
In fotografie : Muncitorul Dra
gan Vasile pune in funcțiune 

presa hidraulica. 

trei fete. Sint trei tinere mun
citoare venite de curînd în 
întreprindere. Cunoștințele lor 
profesionale, destui de ele
mentare le situează, deocam
dată, printre cei din urmă în 
producție. Fetele sint încă de
parte de i cunoaște principa
tele sareini pe care construc
ția socialismului le pune in 
fața tineretului nostru mun
citor. Și asta, pentru că de 
ctnd sint in fabrică si pini 
acum organizația U.T.M. nu 
s-a ocupat de educația lor.

Au intre 17-W de ani. Fină 
acum au trăit in familie, de
parte de preocupările ge&e-

însemnări de la o adunare 
generală a organizației de bază 

11. T. M. de la sectorul 11 al 
Fabricii „Steaua Roșie“ • Sibiu

gc-«w Ir ac--i Xrne-
rw HioțăwiMftșk Cjtwi a

sre e*oe-~-e-~>o ce eț? - sc
Mwett s« • niKQRo A Mi» . ■iev‘1 
doselo< o W1'—X! vor efectua 
cite o zi pe topțomino in- 
șțruirș practică in producție, 
studiind in plus față de anul 
precedent două ore de tehno
logie și p oră de desen tehnic 
pe săptămînâ, pe Hngă cele 
trei ore de luergri practoe. Ei 
vor fi pregătit' in meservie de 
lăcătuși mecanici, mos-n:-j 
te. electrioen i și te^trotegi 
c-ne^t Qf o>rtO“w-l 

i
interesul

științe a R.

Foto : AGtRPRES (Agenpre6)

lectorul încearcă

tie. Se

R P. Romîne 
de

♦ 
dimineața 
țară

I

prezentă- 
acr editare 
OhMKgM

a participat 
de-a 5-a 

‘ miniș- 
ferate din țările 
a avut loc la

,,Enmmr 
de Pifel Nilii

d <se

ța unor acute pz^bleme mo
rale. Atît în primh cit și in 
cea de a doua nuvelă, eroii 
sînt tineri, conuomoliști care 
activează în cadrul miliției, 
în anii aȘPri de după războiul 
civil. în perioada NEP ului. 
Departe însă de a reprezenta 
o simplă profesie, activitatea 
lor este o școală a educației 
comuniste, și, de aici titlul su
gestiv al primei nuvele care 
se află și în fruntea volumu
lui, titlu care indică proba de 
viață și de umanism pe care 
o dau tinerii în cadrul muncii 
lor.

Eroii principali ai primei 
nuvele sînt doi băieți — Zai- 
țev și Egorov — care fac prac
tică la o unitate de miliție. 
De la începutul declanșării ac
țiunii, se diferențiază caracte
rele celor doi: Zai țev îndrăz- 

tinăr trebuie să cunoască și 
să înțeleagă idealul de luptă 
al U.T.M-, scopul căreia îi va 
închina și el în viitor întreaga 
activitate. Memorarea școlă
rească a citorva paragrafe din 
Statut nu este de natură să-1 
facă pe tinăr să înțeleagă în
datoririle ee-i revin, să și le 
Însușească și să activeze în 
viitor în spiritul lor. Pregă
tirea nnui tinăr pentru a in
tra in rinduriie U.T.M. este 
un proces complex, îndelun
gat. Cum s-au petrecut insă 
lucrurile aiei ? In primul rind 
cele trei tinere lucrează de 
prea puțin timp in fabrică

Noul ministru al Danemarcei 
la București și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

MARIETA VIDRASCU

cor sân* < anul trecut un trumoi 
ce locuri, biblioteca, etc.

aceste cărți

Jur Ca Qc cura-r rv: adevă
rat se apuse vaîăr. : in 
manieră poLțstâ a prabjeme- 
kr irite să se adopte
in toate eaaurt> ° an^jdme 
partinică, de clasă Pasâmn 
detective, el îi opune o inal 
tă etică

„Examenul- este trecu*, eu 
bine, cei doi tineri vor intra in 
cadrul unității de miliție, dar 
ceea ce au învățat in aceste 
zile de practică nu vor uite 
niciodată.

Tpt acute probleme morale 
stau si la baza nuvelei „Cru
zime . Conflictul puternic 
scoate în evidență ideea că 
luptătorul din cadrul miliției 
trebuie să fie în primul rînd 
un om adevărat, care se ptri- 

să lucreze în rîndul ma- 
Asemenea activiști nu 

numai că știu să lovească 
cu putere în dușman, dar se 
pricep și să-1 izoleze complet, 
să-l facă a se demasca și a 
cădea în capcană. Datorită 
faptului că știe să se apropie 
de oameni. comsomolistul

Numirea 
noului ambasador 
al R. P. Romîne 

in R.P.D. Coreeană
Printr-un decret al Prezi

diului Marii Adunări Națio
nale, tov. Emil Stanciu a fost 
numit în funcția de amba
sador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană.

In regiunea București

Au luat ființă 
noi gospodării 

colective

-esc c
ccțite sputae
acidrtetea iroaseî sale se îb- 
âreapte ie ac ast vokim împo
triva retor care muncesc îd- 
te-ua 9îrit bteorraiic cm oa
menii. impoenva celor care 
nu văd frumusețea §• xm- 
ponarU misiunii educati
ve. în „Cruzime-, de pildă, 
este descris cu causticitate 
ziaristul Uzelkpv. un individ 
pȘn de sine, cind lingușitor, 
cind disprețuitor, in^ care ve
de in orice doar mijlocul de 
a se autoevidenția.

Nuvelele lui Nilin poartă 
pecetea unui înalt umanism, 
a upei atitudini pline de c 
profundă moralitate în fața 
problemelor de viață, a luptei 
între pou șj vechi.

„Al 41
de Boris Lavrenioy■ •• >
Dacă volumul luj Boris La

vreniov n-ar cuprinde decît 
lucrarea ce a stat la baza ce-

3 octombrie tovarăr-M

'ebr-iui film care a cucerit 
miu la festivalul filmu- 

... de la Cannes, și încă s-ar 
frjcura de pasionata atenție a 
jz-oi-cuiui cititor. Cu atît mai 

: se remarcă volumul cu 
ir.ulnim in sumar o sea- 
de bucăți prezentîndu-ni-I 
Lavreniov ca nuvelist. „Al 

care dă titlul volumu- 
e$-.e povestea dragostei 

-:ka și tînărul o- 
Dar nu numai atît. Este 

la prund rind o ilustrare a 
: ■ - :e. de clasă a acestei
frte. care M poate fi întune
cară de seB'.imentele ei nă- 
vrizicr la cupa cind înțelege 
că itfcnrn nu-1 poate face 
<K pe af.'.erJ alb. că el tinde 
tot spre dușman-'i poporului, 
fata ti. înăbușe glasul inimii 
și-și face datoria împușeîn- 
du-1 pe fostul rubit — acum 
vrăjmaș

Spre deosebire de aceasta, 
nuvela „O eroare strategică- 
este lipsită de romantism. în 
generai maniera de tratare a 
acestei nuvele este pe cit de 
originală pe atât de interesan
tă. Lavreniov pune aici cap 
la cap o seamă de documen
te : ordine de luptă, telegra 
me scrisori particulare, comu
nicări radiofonic^ etc. Citin- 
du-le. prin simpla confrunta
re a textelor de cele mai mul.

F. 
le-

Informații
Duminică a sosit în Capita

li o deiegație a Academiei 
de științe a R P. Ungare, 
condusă de acad Elemer See- 
deczky Kardoss. directorul 
laboratorului de cercetări geo- 
chimice al acestei academii, 
în vederea semnării planului 
de colaborare științifică între 
Academia - - - -
Academia 
Ungare

P.

s-a
delegația

Duminică 
înapoiat în 
romină condusă de toy. Du- 
mjtru Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, care 
la lucrările celei 
sesiuni a Conferinței 
teilor de căi 
socialiste, ce 
Phenian.

te ori seci, 
cele mai diferite sentimente, 
de Ia ilaritatea produsă de 
scrisoarea unui marinar ger
man ilustrînd mentalitatea 
unui ridicol militarist prusac 
pînă la indignarea iscată de 
ordinele unor politicieni și ofi
țeri superiori englezi care do
vedesc cinism și ticăloșie. In 
ultimă instanță, nuvela de
mască mârșăvia politicii im
perialiste.

Izbitoare este deosebirea 
dintre atmosfera acestei nuve
le și cea a altora, cum ar fi 
de pildă „Faptă de vitejie" 
sau „Scrisoarea". Acestea două 
sp petrec tot în mediul mari
năresc. dar este vorba de ma
rina sovietică. Cu simplitate 
dar și cu emoție, Lavreniov, 
ca scriitor îndrăgostit de viața 
marinarilor (amintiți-vă doar 
piesele „Ruptura", „Pentru 
cei de pe mare**. „Cîntee des
pre marinarii flotei Mării Ne
gre") descrie actele de eroism 
ale unor matrozi sovietici în 
Marele Război de Apărare a 
Patriei. Este o mare bucurie 
să constpți că prozatorul Boris 
Lavreniov se dovedește a .fi 
la înălțimea reputatului dra
maturg Boris Lavreniov.

MIRCEA ANDREI

Pregătiri în vederea
Lunii prieteniei romîno-sovietice
La Consiliul General 

A.R.L.U.S. a avut loc o șe
dință în care s a discutat și 
aprobat planul de organizare 
a Lunii prieteniei romîno-so
vietice din acest an. Ședința 
a fost prezidată de acad. P. 
Constantinescu-îași, vicepre
ședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.

Tov. Ion Moraru, secretar al 
Consiliului General A.R.L.UjS., 
a Prezentat P informare asu
pra activității A.R.L.U.S. în 
cursul acestui an.

Tov. Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S. a expus 
planul de organizare a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. 
Planul prevede organizarea 
de conferințe în cluburi, case 
de cultură, cămine culturale 
despre succesele istorice ob
ținute de poporul sovietic în 
construirea comunismului, ma
rile realizări ale științei și 
culturii sovietice, despre poli
tica ex-.emă a Uniunii Sovie
tice care militează pentru a- 

I pararea păcii, pentru coexis- 
} tență pașnică, pentru dezar

mare generală $i totală, des
pre prietenia frățească din
tre poporul romîn și poporul 

I sovietic.
La Casa prieteniei ronjîno- 

sov’erce din București, la

Turneul Teatrului academic 
de dramă MÂ. S. Pușkin"

Artiști ai Teatrului acade
mic de dramă ^A. S. Pușkin" 
din Leningrad s-au intilnit 
luni după-amiază. la Casa 
prieteniei romino-sovietice, 
cu muncitori, oameni de artă 
și cultură și studenți din Ca
pitală.

In numele Consiliului Ge
neral A.R.L.U£. și al celor 
prezenți, artistul poporului 
Cosiache Antoniu, membru al 
Consiliului General A.R.L.U:S., 
a adresat sol Hor teatrului so- 

. vie tic un cald ș, prietenesc 
; salut Vorbitorul a mulțumit 
( artiștilor sovietici pentru mo

mentele de înaltă artă pe care 
I le-au oferit publicului romî- 
j nasc și le au urat succes in 
| spectacolele următoare.

Artistul poporului al 
: U.RSS Nikolai Cerkasov. a 
, mulțumit pentru căldura cu 

care artiștii Teatrului „Puș- 
km* au fost intimpinati în 
țara noastră, tară cu o va- 
'.omasa tradiție teatrală. Cu
noscutul artist a vorbit apoi 
despre profesiunea actorului 
de teatru, impărtășind celor 
prezenți din propria sa acti
vitate consacrată teatrului și 
filmului.

*■
Artiștii Teatrului academic 

de dramă „A. S. PUșkin" din 
Lenin&ad au fost luni după- 
amiază oaspeții muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
la Uzinele ..Republica" din 
Capitală

tn noua sală de spectacole 
a uzinelor a fost prezentat un 
recital.

Cei prezenți au aplaudat in. 
delung pe solii artei sovietice
pentru măiestria lor, oferin- 
du-le buchete de flori și uh 
album infățișind aspecte din 
activitatea uzinelor.

în numele colectivului tea
trului „Pușkin" actorul Ale- 
xed Ian a mulțumit , pentru

TELEGRAME EXTERNE

Semnarea tratatului cu privire 
la frontiera dintre R. P. Chineză 

și Birmania
PEKIN 2 (Agerpreș). - La 

1 octombrie a avut loc la 
Pekin ceremonia-semnării tra
tatului cu privire la frontiera 
dintre Republica Populară 
Chineză și Uniunea Birmană.

★

PEKIN 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, la 2 octombrie, luînd cu
vin tul la mitingul de masă din 
Pekin cu prilejul semnării Tra
tatului chino-birman cu pri
vire la problemele de frontie
ră, Ciu En-laj, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, a subliniat că Tratatul 
chino-birman cu. privire la 
problemele de frontieră este 
un jalon în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie 
dintre China și Birmania. con
stituie pentru popoarele din 
țările Asiei un exemplu de 
relații prietenești. El a decla
rat că încercările imperialiști
lor și ale acoliților lor de a 
folosi problema frontierei chi-

Zboruri provocatoare 
ale avioanelor americane și enp'eze

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — TASS transmite : Zia
rul „Press’* care apare la Pitt
sburg a publicat o știre a co
respondentului din Londra al 
Agenției North < American 
Newspaper's Alliance, intitula
tă : „Statele Unite efectuează 
din nou zboruri în apropierea 
Rusiei. La această operațiune 
participă de asemenea aviația 
engleză".

Referindu-se la surse dem
ne de încredere, coresponden
tul serie că „forțele aeriene

casele de cultură și cluburile 
din alte orașe vor fi organi
zate expoziții despre realiză
rile Uniunii Sovietice.

Cinematografele din Capi
tală și din alte orașe vor 
prezenta filme sovietice, tea
trele vor da spectacole din 
repertoriul sovietic și clasic 
rus. ■

Vor avea loc manifestări 
sportive printre care „Ștafeta 
prieteniei- și crosul „Să 
intlmpinăm 7 Noiembrie". .

Tn cursul Lunii prieteniei, 
romino-sovietice ne va vizita 
țara o delegație de oameni, de ■ 
cultură din Uniunea Sovie
tică.

Teatrul academic de dramă 
,.A. S. Pușkin- din Lenin
grad întreprinde un turneu 
în București și în alte orașe 
din țară ; vor avea loc con
certe Și recitaluri ale soliști
lor sovietici care ne vor vizita 
țara.

Pe marginea informării a- 
supra activității A.R.L.U.S. 
șj a planului de organizare a 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice au avut loc discuții.

Consiliul General A.R.L.U.S. 
a aprobat în unanimitate pla
nul de organizare a Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

(Agerpres)

emoționanta primire făcută- 
După recital, oaspeții au vi
zitat uzinele.

★
Numeroși studenți din Ca

pitală s-au .tnțîlnit duminică 
dimineața cu un vechi și drag 
oaspete : artistul poporului 
al U.R.SB.. Nikolai Cea-kasov. 
După nouă ani, cunoscutul 
artist sovietic este din nou in 
țara noastră, de astă-dată cu 
prilejul turneului colectivului 
Teatrului academic de dramă 
„A. S. Pușkin" difl care face 
parte.

La sosirea sa în mijlocul 
studenților, care l-au întâmpi
nat cu aplauze, marele artist 
a fost salutat de Gheorghe 
Șerban. secretar al Comitetu
lui U.T.M. al Centrului uni
versitar București. Nikolai 
Cerkasov a vorbit studenților 
despre începuturile activității 
sale actoricești, despre nume
roasele roluri pe care le-a in
terpretat pe scenă și în film. 
Oaspetele a amintit celor pre. 
zenți cîteva din chipurile că
rora le-a dat viață pe scenă 
sau pe peliculă.

Răspunzînd întrebărilor a- 
. presate de studenți, N. Cerka
sov a vorbit despre . rolurile 
Pe care le-a îndrăgit mai mult 
și despre cele Pe care le pre
gătește în prezent, despre ase
mănările și deosebirile între 
munca actorului de teatru și 
de film.

★
Colectivul Teatrului acade

mic de dramă „A. S. Pușkin" 
din Leningrad a prezentat 
duminică seara pe scena Tea- 
teului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, cei de.al doi
lea spectacol din cadrul 

în țara noastră.
Artiștii sovietici au interpre
tat capodopera literaturii cla-, 
sice ruse „Cadavrul viu" de 
Lev Tolstoi.

turneului său

Tratatul a fost semnat de 
Ciu En-lai, premierul Consiliu-4 
lui de Stat al R. P. Chineze și 
de U Nu, primul ministru al 
Birmaniei.

★

no-birmane pentru submina
rea relațiilor de prietenie din
tre China și Birmania au e- 
șuat în mod rușinos.

Primul ministru al Uniunii 
Birmane, U Nu, în cuvântarea 
rostită la miting, a subliniat că 
tratatul cu privire la frontiera 
dintre China șj Birmania a 
fost încheiat ca urmare a. res
pectării de către cele două 
țări a celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice.

Tocmai pentru că 'Republica 
Populară Chineză, a spus pri-. 
mul ministru U Nu, a aplicat 
în practică principiile coexis
tenței pașnice, a devenit posi
bilă rezolvarea completă-a pro
blemei frontierei chino-bir- 
mane care nu era rezolvată 
de aproape 100 de ani.

militare ale Statelor Unite ăU 
început să efectueze din nou 
de la bazele din Anglia, zbo
ruri dg spionaj Jn apropierea 
cortinei de fier, folosind in 
acest scop avioane de tipul 
„RB-47", adică de tipul care a 
fost doborît de ruși în luna 
iulie a.c.“. Potrivit afirmații
lor agenției, la aceste opera
țiuni de spionaj „participă 
alături de aviația militară a- 
S.U.A. și aviația militară en
gleză care folosește avioane cu 
reacție de tip „Canberra".



Lucrările Adunării Generale a 0. N. U.
Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
TASS transmite cuvîntarea 
rostită de N. Ș. Hrușciov în 
problema structurii organelor 
conducătoare ale O.N.U.

Ca răspuns la cuvîntările 
unor vorbitori aș dori să ex
plic încă odată în cadrul 
dreptului de replică, poziția 
delegației sovietice în legă
tură cu una din problemele 
importante prezentate spre 
examinare actualei Adunări 
Generale a O.N.U. Este vorba 
despre rolul și sediul organu
lui executiv al O.N.U. pe care 
îl propunem în locul funcției 
de secretar general.

Fac acest lucru pentru a da 
o ripostă celor care denatu
rează poziția noastră, precum 
și pentru a o explica celor 
care nu au înțeles încă impor
tanța acestei propuneri, dar 
care doresc să o studieze și 
să o înțeleagă just.

După cum vă amintiți, Or
ganizația Națiunilor Unite a 
fost creată în anul 1945. în 
atmosfera încheierii victorioa
se a celui de-al doilea război 
mondial, cele mai luminate 
minți din acele timpuri s-au 
gîndit cum să se stabilească 
relații normale între state, 
cum să se creeze un organ 
internațional care să poată 
rezolva problemele litigioase 
dintre state sau grupări de 
state pentru ca să nu se a- 
jungă la o situație încordată 
și cu atît mai mult, pentru a 
se exclude războiul.

A fost elaborată Carta ace
stei organizații în care se pre
vedea că va exista o Adunare 
Generală care va cuprinde 
toate statele ce vor accepta 
Carta O.N.U. și vor corespun
de cerințelor acestei Carte. în 
vederea soluționării proble
melor importante, îndeosebi 
atunci cînd ele provoacă în
cordare, a fost creat Consiliul 
de Securitate pentru a se 
putea slăbi această încordare, 
pentru a nu admite agravarea 
ei și cu atit mai puțin răz
boiul.

Uniunea Sovietică, China, 
Statele Unite ale Americii, 
Marea Britanie și Franța, 
marile puteri de atunci au 
fost confirmate membri per
manent ai Consiliului de Se
curitate. în Carta O.N.U. s-a 
înscris că hotărîrile luate de 
Consiliul de Securitate cer a- 
cordul unanim al acestor cinci 
state. Aceasta nu s-a făcut în 
mod întîmplător.

De la crearea Organizației 
Națiunilor Unite au trecut 
deja 15 ani. Oamenii care au 
trăit și au acționat tot timpul 
împreună cu popoarele și sta
tele lor, văd că pe pămînt 
au avut loc grandioase schim
bări sociale și politice. Cînd 
s-a terminat cel de-al doilea 
război mondial, pe întregul 
glob pămîntesc existau nu
mai două state socialiste 
— Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Mongolă. 
Din păcate această repu
blică nu a fost admisă 
pînă acum în Organizația Na
țiunilor Unite și vrem să sub
liniem încă o dată că această 
atitudine față de Republica 
Populară Mongolă este com
plet nejustificată.

Statele Unite ale Americil 
care sînt liderul lumii capita
liste au ieșit din război cele 
mai bogate și cu economia 
cea mai puternică. în timpul 
războiului Statele Unite au 
avut mai puține pierderi decît 
celelalte țări, ba mai mult au 
profitat de pe urma lui.

în primii ani de după război 
Uniunea Sovietică dispunea 
de o armată puternică, dar 
economia națională era greu 
lovită. Cele trei puteri impe
rialiste sperau că statul nos
tru își va da curînd sfîrșitul. 
Ele credeau că prin aceasta 
va lua sfîrșit existența orîn- 
duirii socialiste pe pămînt șl 
că socialismul va rămîne doar 
ca o problemă ideologică și 
teoretică. Dar toate aceste 
speranțe ale imperialiștilor, 
colonialiștilor, a capitalului 
monopolist s-au dovedit o ilu
zie, s-au năruit.

Uniunea Sovietică nu nu
mai că și-a restabilit rapid 
forțele dar a cunoscut un a- 
sernenea ritm al dezvoltării 
care a uimit întreaga ome
nire.

Pe drumul socialismului a 
pășit marea Chină care își 
dezvoltă cu succes economia 
și cultura.

Ideologii burghezi afirmau 
că socialismul găsește teren 
numai în țările înapoiate, slab 
dezvoltate. Cehoslovacia a 
dezmințit aceste născociri și a 
demonstrat că și o țară dez
voltată, dacă pășește pe calea 
socialismului, creează poporu
lui său condiții nemaiîntîlnite 
pentru un avînt impetuos, 
pentru îmbunătățirea vieții.

Sau luați Republica Demo
crată Germană. Pășind pe ca
lea păcii, progresului și socia
lismului, populația Republicii 
Democrate Germane a lichi
dat jugul monopolurilor și 
militarismului. Acum Repu
blica Democrată Germană 
este o țară iubitoare de pace 
și care se dezvoltă rapid. Cu 
totul alta este situația care 
s-a creat în Germania occi
dentală. Economia ei se dez
voltă pe baze capitaliste și 
acolo renasc revanșismul, mi
litarismul și fascismul, adică 
aceleași forțe care au împins 
lumea în cel de-al doilea 
război mondial.

Socialismul și-a cucerit un 
loc trainic pe planetă, a ob
ținut recunoașterea și respec
tul popoarelor.

Oare este posibil să nu ții 
seama de faptul că din cei 
3 miliarde de locuitori ai pă- 
mîntului, peste un miliard 
trăiesc în țări care, în majo
ritatea lor, au făurit și or
ganizat în ultimii 15 ani orin- 
duirea de stat socialistă ?

Dacă recunoaștem acest 
fapt indiscutabil,- iar el poate 
să nu fie recunoscut numai de 
oamenii miopi din punct de 
vedere politic, devine absolut 
limpede că structura unor or
gane ale Organizației Națiuni
lor Unite, care a fost normală 
pentru timpul său și a cores
puns situației de fapt a lucru
rilor, in prezent s-a învechit.

Intr-o anumită măsură, în 
organele O.N.U., de exemplu 
în Consiliul de securitate și 
mai ales în Secretariat, se 
face o discriminare față de o 
treime din populația globului 
pămîntesc.

în afară de marele și puter
nicul detașament al țărilor so
cialiste, pe arena internațio
nală au apărut noi state ti
nere, care aplică o politică ce 
neutralitate. Dar de interesele 
acestor țări nu se ține seama 
nici în Consiliul de Securitate, 
nici în Secretariatul O.N.U.

Trăim cu toții pe aceeași 
planetă și de aceea trebuie 
căutate căi în vederea norma
lizării relațiilor dintre toate 
statele, in vederea reglemen
tării unei colaborări bazate 
pe egalitate în drepturi. Orga
nizația Națiunilor Unite tre
buie să fie forul, locul unde 
această colaborare în intere
sele menținerii păcii să fie în
făptuită în modul cel mal 
larg și echitabil.

Cînd guvernul sovietic ri
dică. de pildă, problema reor
ganizării Secretariatului gene
ra! noi ținem seama de intere
sele popoarelor tuturor țârilor 
și nu de interesele vreunui 
grup de țâri sau chiar ale 
unor cercuri.

In momentul de față toate 
hotărîrile Adunării și Consi
liului de Securitate sînt inter
pretate și aduse la îndeplini
re de un singur om. Există de 
mult expresia că pe pâmînt 
nu există și n-au existat 
sfinți. Cine crede că există 
oameni sfinți să rămină la pă
rerea sa. dar noi nu credem 
aceste basme.

Iată dar că această unică 
persoană, în cazul de față 
domnul Hammarskjoeld, tre
buie să interpreteze și să adu
că la îndeplinire hotărîrile 
Adunării și Consiliului de 
Securitate, ținînd seama atît 
de interesele țărilor capitalu
lui monopolist, cît și de inte
resele țărilor socialiste, și de 
interesele țărilor neutre.

Domnul Hammarskjoeld a 
fost întotdeauna lipsit de o- 
biectivitate față de țările so
cialiste ; el a apărat întot
deauna interesele Statelor 
Unite ale Americii și ale ce
lorlalte țări ale capitalului 
monopolist. Evenimentele din 
Congo în care el a avut un 
rol pur și simplu infam, nu 
reprezintă decît ultima pică
tură care a umplut pînă la 
refuz cupa răbdării.

într-adevăr, dacă Secretaria
tul și Consiliul de Securitate 
ar fi avut altă componență, 
în Congo colonialiștii nu s-ar 
fi încumetat să pună din nou 
mîna pe putere, și chiar dacă 
ar fi făcut-o, trupele Organi
zației Națiunilor Unite nu nu
mai că i-ar fi evacuat, ci ar fi 
creat condiții pentru ca parla
mentul și guvernul ales în 
mod legal de către poporul 
congolez să-și desfășoare ac
tivitatea normal.

Dl. Hammarskjoeld a folo
sit forțele armate ale Națiuni
lor Unite nu pentru a sprijini 
parlamentul și guvernul legal 
al Congo-ului la cererea că
ruia au fost trimise trupele, ci 
pentru a sprijini forțele colo
nialiștilor pentru a se ameste
ca în treburile interne ale a- 
cestui tînăr stat. Nimeni nu 
mai poate tolera o asemenea 
samavolnicie și fărădelege. 
Despre acest lucru au vorbit 
aici în mod just conducătorii 
delegațiilor Poloniei, Ceho
slovaciei, Romîniei. Bulgariei 
Ghanei, Republicii Arabe 
Unite, Cubei, Indoneziei și 
alții.

Pentru ca să nu existe in
terpretări greșite vreau să re
pet : noi nu avem încredere 
în domnul Hammarskjoeld 51 
nu putem avea încredere. 
Dacă el singur nu va avea cu
raj și nu va demisiona, ceea 
ce ar fi. să spun așa, cava
leresc, noi vom trage conclu
ziile necesare din situația care 
s-a creat. Acest om care a 
încălcat dreptatea elementară 
nu are ce căuta într-un post 
atît de important ca postul de 
secretar general.

Alții vor spune că poate 
domnul Hammarskjoeld ar 
.trebui înlocuit cu un alt om, 
mai potrivit Dar oare procș- 
dînd astfel, vom feri O.N.U. 
de repetarea unor astfel de 
greșeli ? Cred că nu.

în prezent, din păcate, exis
tă o orientare unilaterală în 
activitatea Organizației Na
țiunilor Unite, în activitatea 
Adunării Generale, a Consi
liului de Securitate și a Secre
tariatului General. Aici deo
camdată domină un grup de 
state în frunte cu S.U.A., iar 
această dominare nu este în 
prezent nici măcar potrivit 
dreptului celui mai tare.

Forțele celor două state cele 
mai puternice — Uniunea So

vietică și Statele Unite — sînt 
cel puțin egale, iar dacă avem 
în vedere și celelalte țâri so
cialiste. precum și fostele țări 
coloniale, devine limpede că 
de partea statelor iubitoare de 
pace se află nu numai drep
tatea ci și puterea. Dacă 
nu se ține seama de toa
te acestea, atunci desigur. Or
ganizația Națiunilor Unite nu 
va putea funcționa.

Da, atunci ea își va pierde 
întrutotul importanța pentru 
că nu va putea să-și îndepli
nească sarcina sa principală — 
menținerea păcii intre po
poare.

De altfel, ce să vorbim de 
viitor. De pe acum vedem la 
ce a dus unilateralitatea in re
zolvarea problemelor care stau 
în fața Organizației Națiunilor 
Unite.

Deosebit de evident se ma
nifestă presiunea țărilor impe
rialiste asupra Adunării Gene
rale în soluționarea problemei 
referitoare la restabilirea drep
turilor '.egale ale Chinei in 
Organizația Națiunilor Unite. 
Pentru oricine trebuie sâ fie 
dar că trebuie, insfirșit. să se 
lichideze această nedreptate. 
Fără China nj poate exista 
dezarmare, fără China Orga
nizația Națiunilor Unite nu-și 
poate desfășura activitatea în 
mod normal.

Este important ea Organi
zația Națiunilor Unite să poa
tă să înăbușe la timp focarul 
războiului, oriunde ar apare 
el. Cum se poate face aceas
ta ? Aceasta se poate face nu
mai ținînd seama de interese
le tuturor celor trei grupuri de 
state, ținînd seama și de inte
resele popoarelor coloniale.

De aceea pornind de la con
dițiile actuale este posibil oare 
ca in postul de secretar gene
ral al O.N U. să fie găsit un 
om care ar putea să țină sea
ma de interesele tuturor celor 
trei grupe de state ? Conside
răm că este imposibil. Desigur 
dacă am vorbi de devotamen
tul față de ideile păcii, față 
de ideile umanității s-ar putea 
promova în postul de secretar 
general un reprezentant al 
statelor socialiste, și un astfel 
de om ar reflecta într-adevăr 
ideile cele mai progresiste ale 
societății umane, ideile asigu
rării păcii. Dar putem afirma 
dinainte că puterile occiden
tale vor nutri neîncredere în 
acest om și această neîncrede
re va fi de înțeles.

Dar dacă noi înșine recu
noaștem că numirea în postul 
de secretar general al O.N.U. 
a unui reprezentant al țărilor 
socialiste nu va crea condiții 
normale pentru activitatea a- 
cestui organ, cum pot atunci 
puterile occidentale să ne cea
ră să credem în obiectivitatea 
candidatului lor, în cazul de 
față în dl. Hammarskjoeld ? 
Țările neutre vor de asemenea 
să joace rolul lor în Organiza
ția Națiunilor Unite, vor ca 
interesele lor să fie asigurate, 
jar de aceste revendicări legi, 
time ale țărilor neutre trebuie 
să se țină seama.

De aceea, singura soluție 
justă va fi crearea unui organ 
executiv în care cele trei gru
puri de state să fie reprezen
tate de trei persoane pentru 
ca acești oameni să înfăptu
iască hotărîrile Consiliului de 
Securitate și ale Adunării Ge
nerale.

Unii spun : dacă organul 
executiv al O.N.U. va fi alcă
tuit din trei persoane, acesta 
va fi paralizat Dar sarcina 
oamenilor propuși în acest or
gan va consta tocmai în fap
tul de a căuta hotărîri înțe
lepte care să asigure pacea, și 
aceasta înseamnă că ei trebuie 
să țină seama de interesele 
tuturor grupurilor de state.

Cei care spun că Uniunea 
Sovietică ar face propuneri 
care distrug Organizația Na
țiunilor Unite, apreciază acti
vitatea O.N.U. numai de pe 
pozițiile unui singur grup de 
state. Dacă nu astăzi, atunci 
mîine toate popoarele lumii 
vor înțelege că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să 
țină seama de interesele tu
turor statelor. Cealaltă cale 
^ste dominația unui grup de 
state. Iar aceasta înseamnă nu 
rezolvarea problemelor, ci 
agravarea încordării interna
ționale. care poate duce chiar 
la conflicte armate.

Năzuința tuturor oamenilor 
de a asigura pacea pe pămînt 
este sfîntă, iar cea mai bună 
garanție a asigurării păcii este 
dezarmarea. Dacă propunerile 
noastre de dezarmare vor fi 
acceptate, noi sîntem gata sa 
acceptăm orice propuneri ale 
Occidentului cu privire la 
controlul internațional.

Dar ce înseamnă controlul 
asupra înarmărilor pe care l-a 
propus președintele S.U.A., 
domnul Eisenhower și despre 
care a vorbit de asemenea 
primul ministru al Marii Bri
tanii. domnul Macmillan ? 
Controlul asupra înarmărilor 
înseamnă recunoașterea nece
sității de a deține armamente 
și pe viitor. în momentul cri
tic cei care dispun de arme și 
promovează politica „de pe 
poziții de forță44 nu vor în
treba Consiliul de Securitate 
și nici nu vor convoca Aduna
rea Generală pentru discuta
rea problemei — trebuie sau 
nu trebuie să pună în acțiune 
armele lor, — ei le vor pune 
în acțiune. Iar dacă aceasta 
se va întîmpla, este evident, 
că nu se va mai întruni nici 
un fel de Adunare Generală, 

pentru că după aceasta va fi 
război cu toate consecințele 
lui distrugătoare.

De aceea garanția cea mai 
bună a păcii este distrugerea 
mijloacelor de exterminare a 
oamenilor, adică armamente
le. La această'Adunare Gene
rală guvernul sovietic și-a 
expus încă o dată punctul de 
vedere și a adus spre exami
narea dv. propunerile sale 
concrete.

Sint necesare eforturile tu
turor țărilor și tuturor po
poarelor pentru a obliga gu
vernele acelor țări de care de
pinde realizarea unui acord, 
să înfăptuiască dezarmarea 
generală și totală.

Unii spun că trebuie închiși 
într-o cameră specială Hruș- 
ciov și Eisenhower și lăsați să 
stea acolo pînă vor ajunge la 
un acord cu privire la dezar
mare. Acest lucru este însă, 
desigur, naiv. Putem noi sta 
oricît, dacă însă președintele 
și îndeosebi cercurile care 
stau în spatele lui nu vor dori 
să ajungă la un acord, nu va 
ieși nici un fel de fum pe coș, 
așa cum se întîmplă potrivit 
tradiției cînd este ales Papa 
de la Roma. Cu atît mai mult 
cu cît în acest caz, avem de-a 
face nu cu problema alegerii 
Papei de la Roma, ci cu pro
blema mult mai complexă a 
dezarmării și a preîntîmpină- 
rii primejdiei războiului, pro
blema de viață și de moarte 
pentru milioane și milioane de 
oameni.

Se știe că după ce se va fi 
ajuns la un acord cu privire 
la dezarmare trebuie să se 
creeze forțele armate interna
ționale. în principiu sîntem de 
acord cu aceasta. Dar se pune 
problema cine le va coman
da ? Secretarul general al 
O.N.U. ? Este oare admisibil 
ca soarta a milioane de oa
meni să depindă de acțiunile 
unui singur om care deține a- 
cest post ? Noi nu putem să 
ne bizuim pe conștiința secre
tarului general deoarece fie
care are o părere proprie în 
ceea ce privește conștiința, o 
concepție proprie în ceea ce 
privește morala.

Lumea capitalistă are mo
rala ei, lumea comunistă are 
morala sa, țările neutre au 
morala lor.

Nu poate exista dezarmare, 
nu pot fi create forțe armate 
internaționale, dacă nu vor 
exista garanții pentru toate 
cele trei grupări împotriva fo
losirii abuzive a acestor forțe 
armate.

Unele personalități aruncă 
cuvinte tăioase și acuzații as
pre cum că Hrușciov distru
ge O.N.U. Respingem aceste 
acuzații și declarăm în mo
dul cel mai categoric că pro
punerile Uniunii Sovietice ur
măresc întărirea Națiunilor 
Unite.

Statele care urmăresc inte
resele lor înguste de grup în 
detrimentul intereselor celor
lalte grupuri de state, dau o 
lovitură Organizației Națiuni
lor Unite și, în ultima instan
ță, dacă ele se vor încăpățîna 
și își vor continua linia lor, 
vor duce la distrugerea Or-* 
ganizației Națiunilor Unite.

Dacă aparatul menit să re-« 
zolve problemele internați o-; 
nale cele mai importante, ți-* 
nînd seama de interesele tu
turor statelor, dacă acest a- 
parat al Națiunilor Unite — 
Consiliul de Securitate și se
cretariatul — vor rezolva a-< 
ceste probleme în dauna sta
telor socialiste și a statelor 
neutre, atunci, firește, că a- 
ceste țări nu vor recunoaște 
asemenea hotărîri și se vor 
bizui pe propriile forțe pentru 
a apăra interesele statelor lor, 
interesele păcii.

Aș vrea aă apun deschia 
delegaților la actuala sesiune j 
nu vă lăsați influențați de 
frazele sforăitoare pe care 
le-au rostit aici d-1 Hammar
skjoeld și reprezentanții pu
terilor coloniale care încearcă 
să justifice crimele sîngeroase 
săvîrșite împotriva poporului 
congolez de către colonialiști 
și lacheii lor.

Aș vrea să spun că repre
zentantul S.U.A., care a luat 
cuvîntul aici, apără vechiul, 
ceea ce este putrezit, ceea ce 
se năruie. Acest lucru nu-1 
vor reuși nici reprezentantul 
care a luat cuvîntul aici în 
numele Statelor Unite, nici 
alții. Un mort nu poate fi fă

Ședința de luni dimineața 
a Adunării Generale

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
La 3 octombrie, în Adunarea 
Generală a O.N.U. a continuat 
discuția politică generală.

La ora 10,45 (ora locală) pre
ședintele a declarat deschisă 
ședința de dimineață. Înainte 
de a trece la continuarea dis
cuției politice generale, a de
clarat el, se dă cuvîntul în re
plică conducătorului delegației 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, N. S. Hrușciov. In- 
tîmpinat cu aplauze îndelun
gate șeful guvernului sovietic 
a urcat la tribună.

Delegații au ascultat cu o 
uriașă atenție cuvîntarea pro
fund argumentată a lui N. S. 
Hrușciov, pătrunsă de o mare 
grijă pentru pace.

Nu tuturor le sînt pe plac 
cuvintele îndrăznețe ale lui 
N. S. Hrușciov cu privire la 
necesitatea lichidării colonia

cut să respire. Colonialismul 
și-a trăit traiul.

Unii spun că Hrușciov în
deamnă la răscoală. Nu în
demn la răscoală pentru că 
problema răscoalelor împo
triva orînduielilor nedorite 
într-o țară sau alta este re
zolvată de poporul însuși. Am 
spus numai că dacă colonialiș
tii nu vor accepta să acorde 
independență și libertate po
poarelor coloniale, atunci po
poarele țărilor coloniale * nu 
vor avea altceva de făcut de
cît să se răscoale împotriva 
asupririi rușinoase, iar toți 
oamenii cinstiți trebuie să în
tindă o mînă de ajutor celor 
care luptă pentru demnitatea 
lor umană, împotriva jafului, 
împotriva colonialiștilor.

Noi întindem mîna tuturor 
acelora care mai suferă încă 
în lanțurile robiei coloniale. 
Dacă dv. considerați că acesta 
este un îndemn la răscoală, eu 
mă mîndresc de acest lucru.

întreaga lume este preocu
pată în prezent de întrebarea 
— va fi rezolvată oare pro
blems dezarmării, vom ajunge 
oare la soluționarea acestei 
probleme de importanță vi
tală ?

în ceea ce ne privește de
clarăm cu tărie, că am venit 
aici cu intențiile cele mai cin
stite și sîntem gata să facem 
tot ce ne stă în putere pen
tru ca pe pămînt să fie pace. 
Si nu numai pace, dar și prie
tenie între popoare.

Guvernul sovietic se va 
strădui și în viitor sincer în 
această direcție, așa cum tru
dește semănătorul care sea
mănă pentru ca oamenii să 
obțină o recoltă bună. El 
alege semințele bune și le a- 
runcă în pămînt. Atunci cînd 
pruncă semințele în pămînt 
el nu are,siguranța că aceste 
semințe vor avea o primăvară 
si o vară bună, favorabilă. 
Nu. El știe că secete, furtuni 
și uragane se pot abate a- 
suprn vlăstarelor Pe care le 
vor da aceste semințe. Se în
tîmplă și ca unele semințe să 
cadă pe un pămînt pietros.

Semănătorul nu poate să 
Se oprească din muncă. El 
nu poate să se dea bătut 
dacă forțele naturii se pun 
deacurmezișul strădaniilor 
sale. El nu judecă astfel — 
merită oare să muncesc, tre
buie să semăn ? Omul trăiește 
și vrea să trăiască ! De aceea 
el muncește neobosit pentru a 
asigura viață celor vii. o viață 
mai bună pentru oameni.

Am sosit aici din voința 
poporului nostru și semănăm 
cu perseverență semințele pă
cii. S-ar putea că semințele 
noastre să nu nimerească 
pretutindeni pe un teren fa
vorabil. Mai mult decît atît 
sînt convins chiar că unele 
semințe vor nimeri pe un te
ren pietros. Dar, domnilor, 
ați văzut desigur cu toții cum 
pe stînca care pare cea mai 
stearpă crește un brad falnic. 
De unde își ia el seva hrăni
toare — este greu de spus. 
Dar el crește !

Sîntem siguri că dacă cîte- 
va din semințele noastre ale 
păcii vor cădea pe un teren 
pietros, ele nu vor pieri toate, 
deoarece sînt semințe sănă
toase, semințe ale dreptății 
umane și sînt semănate în 
numele dreptății și vieții oa
menilor. Sîntem convinși că 
aceste semințe vor încolți, 
vor trece prin piatră, vor a- 
junge pînă la hrană și va 
ciește copacul falnic, puter
nic al vieții. Credem în viață 
și luptăm pentru ea. pentru 
triumful păcii pe pămînt.

Sîntem convinși că semințe
le adevărului vor ajunge pînă 
Ia mințile oamenilor, cărora 
ne adresăm ; sîntem convinși 
că oamenii care seamănă se
mințe bune, semințele adevă
rului, semințele vieții, vor fi 
răsplătiți pentru munca lor. 
Răsplata va fi: adevărul va 
prinde rădăcini ți forțele ra- 
țiunii și ale păcii vor învinge 
forțele războiului.

Pentru aceasta trebuie se
mănate fără preget semințele 
adevărului, oamenii trebuie 
îndemnați să lupte pentru a- 
cest adevăr, să lupte împotri
va vînturilor secetoase și a 
furtunilor. Și dacă vor lupta 
toți, toți și nu numai un sin
gur grup de state, atunci a- 
cest adevăr va triumfa și pa
cea va fi asigurată pe între
gul glob.

(Text prescurtai).

lismului. In sală insă izbucneso 
din nou aplauze cind el vor
bește despre faptul că colonia
lismul și-a trăit traiul.

Numeroși delegați au întîm- 
pinat cu aplauze prelungite de
clarația conducătorului guver
nului sovietic despre solidari
tatea poporului sovietic cu po
poarele care luptă pentru eli
berarea lor.

Cuvintele de încheiere ale 
cuvîntării lui N. S. Hrușciov 
au fost intimpinate cu aplau
ze prelungite.

In ședința de dimineață la 
discuția politică generală, pri
mul a luat cuvîntul regele 
Iordaniei, Hussein. El și-a aro
gat rolul nedemn de apărător 
al intereselor stăpinilor săi — 
monopoliștii englezi și ameri
cani.

Apoi a luat cuvîntul primul 
ministru al Indiei, J. Nehru.

In aceste zile 
la New York

PARTICIPAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

LA PRINZUL OFERIT 
DE K. T. MAZUROV

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, șeful delegației R. P. 
Romine la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., și tovarășii Ștefan 
Voitec și Leontc Răutu au luat 
parte luni la un prinz oferit 
de K. T. Mazurov, șeful dele
gației R.S S. Bieloruse la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U.

ÎNTÎLNIRE INTRE
N. S. HRUȘCIOV Șl NASSER
NEW YORK 3 (Agerpres) 

TASS transmite: în după- 
amiaza zilei de 2 octombrie, 
la Glen Cove în apropiere de 
New York, a avut loc o întîl
nire între N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S., și Gamal 
Abdel Nasser, președintele 
R.A.U.

N. S. Hrușciov și Gamal 
Abdel Nasser au făcut un 
schimb de păreri în probleme 
care interesează Uniunea So
vietică și Republica Arabă 
Unită.

In aceeași zi, N. S. Hrușciov 
a participat la o recepție ofe
rită cu prilejul sărbătorii na
ționale a Guineei de către 
lsmail Ture, șeful delegației 
Guineei la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U.

PRINZ OFERIT 
DE N. S. HRUȘCIOV 

IN CINSTEA 
LUI K. NKRUMAH

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Grupul de pre’ 
să de pe lingă președintele Cow 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
anunță :

La 2 octombrie, la Glen Cove 
in apropiere de York, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
oferit un prinz in cinstea preșe
dintelui Republicii Glvunu, K. 
Nkrumah.

în timpul prînzului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, a avut loc o con
vorbire între N. 5. Hrușciov și 
K, Nkrumah, în problemele care 
interesează U.R.S.S. și Republica 
Ghana.

CONVORBIREA 
LUI N. S. HRUȘCIOV 

CU K. BELKASEM
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : Grupul de pre
să de pe lingă președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
anunță :

In după-amiaza zilei de 2 oc
tombrie la Glen Cove a avut loc 
o întîlnire intre N. S. Hrușciov, 
șeful delegației sovietice la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și K. Belkasem, 
vicepremier al guvernului provi. 
zoriu algerian.

în cadrul unei convorbiri prie
tenești, N. S, Hrușciov și K. Bel
kasem au avut un schimb de pă
reri in probleme de interes re- 

| ciproc.

«oeUtuI wwri mic reprezen. 
tind ultima silabă din fir
ma Benelux « socotit ni’ 

merit prilejul prezenței la tribu
na O.N.U. spre « face reclamă 
partenerului său belgian. Minis
trul luxemburghez care și-a asu
mat aceasta sarcină publicitară 
nu ra dovedit însă în cea mai 
fericită inspirație. Pentru că nu 
a găsit altceva mai bun de făcut 
decît să afirme pe un ton ce 
vădea certe însușiri actoricești că 
„istoria va recunoaște opera rea
lizată de Belgia în Congo".

După dumnealui a urcat le 
tribună reprezentantul primei si
labe din aceeași firmă, obiectul 
elogiilor antevorbitorului. încu. 
rajat, ministrul belgian Pierre 
Wigny a pornit si laude „opera". 
Belgiei în Congo după o rețeta 
pe care o folosesc tarabagiii din 
iarmaroace atunci cînd vor să 
tindă la un preț piperat o mar
fă stricată. Domnul Wigny a afir
mat înfruntînd ridicolul că „în 
decurs de 80 de ani noi am pre
gătit o mare putere africană", 
Cum ? Dl. Wigny a dat dovadă 
de oarecare prudență. O să ne 
permitem să concretizăm, ceea ce 
a omis să facă dumnealui. După 
80 de ani de dominație belgiană, 
la o populație de 13.000.000 de 
oameni nu există nici măcar un 
singur jurist sau medic congolez. 
E un capitol a cărui pomenire nu 
face desigur multă plăcere avo- 
caților colonialismului. La pro. 
clamarea independenței nu exis
tau decît 14 congolezi cu stu
dii superioare. 14 oameni la 
13.000.000 locuitori. Un titrat 
universitar la fiecare aproape un 
milion de locuitori. Așa a ,,pre- 
gătit^ Belgia o mare putere afri
cană, ca să folosim expresia 
neinspiratului orator — domnul 
W igny.

Fără teamă că asistența va 
pufni în rîs dl. Wigny a afirmat 
că „tot ce a obținut Congo ca 
beneficiu a revenit Congoului", 
Probabil că și mister Rockeffeler, 
posesor a sute de mii de acțiuni 
ale trusturilor ce exploatează 
Congoul, a încremenit. Nu aflase 
încă că el și ceilalți monopolist 
învestiseră capitalul în Congo 
complet dezinteresați, din cel 
mai sublim umanism și fără nici 
un fel de pretenție. Dar congo
lezii plini de „recunoștință" nu au

Presa greacă
despre convorbirea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu corespondentul ziarului 

„New York Times"
ATENA 3 (Agerpres). — Ma

joritatea ziarelor grecești pu
blică convorbirea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
corespondentul ziarului „New 
York Times". Ziarul „To 
Vima" subliniază în mod spe
cial acele pasaje din interviu 
care se referă ia problema în
făptuirii unei înțelegeri mul
tilaterale interbalcanice. Tri
misul special al ziarului la 
O.N.U. remarcă în comenta
riul său ecoul favorabil de 
care se bucură propunerea ro- 
mînă. „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
între state europene aparținind 
unor sisteme social-politice di
ferite", în rîndul țărilor neutre 
și totodată este de părere că 
poziția acelora care ar dori să 
respingă această propunere 
este dificilă.

Congresul Federației 
Tineretu ui Comunist Italian 

și-a încheiat lucrările
GENOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: în ședința 
din I octombrie a celui de-al 
XVI-lea Congres al Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian a rostit o amplă cuvin- 
tare Palmiro Togliatti, secre. 
tarul general al Partidului 
Comunist Italian. în numele 
C.C. al P.C.I., Togliatti a 
transmis un salut cordial și 
frățesc delegațiilor la congres 
și întregului tineret italian.

In continuare Togliatti a 
subliniat că forțele democra
tice din Italia sînt unite și 
hotărîte în lupta împotriva 
fascismului* Noi comuniștii a 
declarat el, sîntem o parte il 
unei mărețe mișcări mondiale, 
în prezent în lume există un 
întreg sistem de state soci aii s- 
te, în țările care s-au eliberat 
de sub jugul colonial se dez
voltă o mișcare comunistă pu
ternică și în toate țările lu
mii există partide comuniste. 
Această măreață mișcare re

Eisenhower respinge propunerea 
cu privire la o întîlnire imediată 

cu N. S. Hrușciov
NEW YORK 3 (Agerpres). - 

TASS transmite : La Washing
ton a fost dat publicității tex
tul unei scrisori identice adre
sate de președintele Eisenho
wer, președinților Ghanei, 
R.A.U , Indoneziei și Iugo
slaviei și primului ministru al 
Indiei, în care este respinsă 
propunerea acestora cu privire 
la o întîlnire imediată între

D-l WIGNY ÎNFRUNTĂ RIDICOLUL
putut admite atîta dezinteres așa 
încîl în 1946 le~au oferit ac
ționarilor concernului „Union 
Miniere du Haut Katanga** oa un 
modest dar profituri reprezentlnd 
600.000.000 franci congolezi. Și 
pentru că „recunoștința** creștea, 
creșteau și profiturile, spre dispe
rarea monopoliștilor care pur și 
simplu nu vroiau să se atingă de 
bani. Dar fiind teribil de rugați 
n-au vrut să-i jignească pe con
golezi așa îneît în 1950 au încă, 
sat 1.838.000.000 franci congo
lezi iar în 1955 — 4.098.000.000 
franci congolezi. *

Dl. Wigny a mai afirmat oavat 
că Belgia nu ra amestecat nici

Indignați
întotdeauna, în toate me

sajele, alocuțiunile șî dis
cursurile oficialităților De
partamentului de Stat, adre
sate țârilor din Africa se în
cearcă demonstrarea absur
dului : cum câ ei iubesc po
poarele africane, și câ pen
tru ei nu contează dacă au 
deaface cu albi ori negri. In 
aceste zile, însă cînd se des
fășoară sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., toată 
vorbăria propagandiștilor a- 
mericani pe această temă 
s-a dezumflat ca un balon. 
Și într-un med cît se poate 
de simplu. Chiar asupra 
delegațiilor unor țări din 
Africa se practică rasismul 
cel mai deșănțat, îneît ziarul 
„New York Herald Tribune", 
crezînd că o să mai poto
lească oarecum spiritele, a 
publicat un articol intitulat 
„Statele Unite recunosc că 
in atitudinea lor fața de afri
cani au idei preconcepute". 
Și ce ne este dat să aflăm 
despre cei ce se autopro- 
clamă „campioni ai liber
tății" ? Că autoritățile ame
ricane au în permanență o 
comportare nedemnă, groso
lană față de delegații ofi
ciali ai statelor africane la 
O.N.U. Același Wadsworth, 
care vărsa de curînd lacrimi

Reproducînd convorbirea to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu corespondentul ziaru
lui american, ziarul „Avghi' 
publică totodată un comenta
riu al trimisului său special la 
O.N.U. Printre altele, în co
mentariu se arată că un dis
curs pozitiv al Greciei în ca
drul Adunării în care să se 
aprobe ideile privind înfăptui
rea unei înțelegeri multilate
rale interbalcanice conținute 
în propunerea romină, ar crea 
premisa unor contacte neofi
ciale la O.N.U., punînd baze
le unor convorbiri viitoare, 
esențiale pentru reglementa
rea situației din Balcani. Un 
eventual răspuns negativ — 
scrie ziarul — va arunca asu
pra Greciei răspunderea pen
tru situația anormală ce dom
nește în această regiune a Eu
ropei.

prezintă un adevărat ocean de 
forțe uriașe care luptă cu ab
negație. Chemăm tineretul să 
urmărească cu atenție această 
mișcare a noastră, a spus în 
continuare Togliatti, Chemăm 
tineretul la noi. Dorim ca toți 
cei care luptă pentru crearea 
unei societăți noi, pentru 
schimbarea condițiilor de trai 
ale poporului italian, să se 
unească în această luptă.

La l octombrie au fost ci
tite la Congres mesajele de 
salut ale organizațiilor fr'țești 
de tineret din țările socialiste, 
care nu și-au putut trim te 
reprezentanți la Genova din 
cauza refuzului autorităților 
italiene de a le acorda vize 
de intrare în țară.

★
GENOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 2 octom
brie și-a încheiat lucrările cel 
de al 16 lea Congres gl Fede* 
rației tineretului comunist jtn. 
lian.

președintele Eisenhower șl
N. S. Hrușciov, președinte.e 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Se știe că această pro
punere a fost făcută la 30 
septembrie de președintele In
doneziei, Sukarno, sub forma 
unui proiect de rezoluție pre- 
zentat Adunării Generale a
O. N.U.

• clipă în fnteima ale
Congoului de la acordarea inde
pendenței. Cît privește trupele ’ 
invadatoare trimise da la Bru* 
xelles, confecționarea marionetei 
Chombe și alte acte de aceeași 
natură ce au obținut de mult 
calificativul corespunzător de 
acte agresive, dl, Wigny a prefe
rat din nou să tacă.

Reprezentantul primai silaba 
din firma Benelux a sfîrșit fă- 
cind apel la înțelepciune. Nu 
s-ar putea spune ci discursul său 
a fost o mostră convingătoare ,
privința aceasta.

ETCGENTD OBRKA

și uimiți
de crocodil pentru a dovedi 
cît de mult „iubesc4* S.U.A. 
țările Africii, recunoștea că 
delegațiilor noilor state afri
cane „le este destul de greu' 
să găsească pînă și camere 
disponibile la hotelurile din 
New York, in articolul din 
ziarul american sînt recu
noscute tot soiul de practici 
și tertipuri rasiste aplicate 
delegaților africani. In pri
mul rind acestora li se cere 
să avanseze costul camerelor 
pe cîteva luni, deși ei inten
ționează să stea cu mult mai 
puțin. Chiar dacă ei acceptă 
condițiile financiare pînă la 
urmă tot li se refuză primi
rea. „Africanii consideră - 
scrie „New York Herald Tri
bune** că explicația acestui 
lucru este numai culoarea 
pielii lor". Ziarul sugerează 
să se schimbe atît cit se mai 
poate, comportarea groso
lană față de delegații afri
cani, deoarece aceștia sînt 
„indignați și uimiți". Pe bună 
dreptate. De la tribuna 
O.N.U., delegatul S.U.A. po
zează în „umanist", iar la 
cîteva sute dg metri distanță 
de sală, delegații africani 
simt pe propria lor piele 
„umanismul" oficialităților a- 
mericane.

C R.
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