
In primele rînduri 
ale întrecerii

Tinerii muncitori 
din întreprinderile 
regiunii Suceava sini 
in primele rînduri ale 
întrecerii pentru re. 
ducerea. .prețului de 
cost și creșterea pro
ductivității muncii, 
pentru realizarea de 
economii. Fruntași în 
•această acțiune sint 
tinerii mineri din ba
zinul Domelor. texti. 
listele din Fălticeni 
și Botoșani, ca și 
muncitorii forestieri 
din raionul Cimpu- 
lung. Valoarea econo.

miilor peste plan rea
lizate de tinerii din 
întreprinderile și șan
tierele regiunii de la 
începutul anului și 
pînă acum trece de 
9.000.000 lei. Pe șan
tierele de construcții 
și de îmbunătățiri 
funciare lucrează cu 
însuflețire peste 54.000 
tineri, membri ai bri
găzilor de muncă pa. 
triotică. Ei și->au adus 
aportul la construirea 
a zeci de școli și că
mine culturale. au 
redat agriculturii o

PRIN MUNCA PATRIOTICĂ

A TINERETULUI

Pentru 
înfrumusețarea 

orașelor 
și satelor

ORAȘUL STALIN (de la 
corespondentul nostru). — 
Mobilizați și antrenați de 
organizațiile de bază U.T.M., 
tinerii muncitori din raio
nul Mediaș, organizați în 
brigăzi utemiste de muncă 
patriotică au participat în 
ultimul timp la diferite lu
crări de întreținere a dru
murilor, pe șantierele de 
construcții, la diferite lu
crări de înfrumusețare a 
satelor și orașelor, reali- 
zînd în ultimele două luni 
peste 450.000 ore muncă 
patriotică. De la începutul 
anului tinerii brigadieri au 
colectat aproape 100.000 kg 
metale vechi care au luat 
drumul cuptoarelor Hune
doarei. Printre, brigăzile u- 
temiste de muncă patrioti
că, care s-au evidențiat în 
mod deosebit, se numără 
cele de la Uzinele textile 
„Vasia Vasilescu“, de la 
„Emailul roșu“, „Vitrome- 
tan", Uzinele chimice „21 
Decembrie'1 precum și tine
rii din gospodăriile colecti
ve din comunele Saroșu, 
Moșna și altele.

★
Tinerii din brigăzile utemis

te de muncă patriotică din o- 
rașul Cimpina. mobilizați de 
organizațiile U.T.M,. participă 
cu însuflețire la acțiunile me
nite să contribuie la înfrumu
sețarea orașului.

In cele peste 106.800 ore 
efectuate, tinerii din intreprin. 
derile și școlile orașului Cîm- 
pina, încadrați în cele 102 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, au economisit pînă 
în prezent peste 330.000 lei. 
In uceastă acțiune s-au evr ■ 
aențiat in mod deosebit tine, 
rii de ia Rafinăria nr. 4 Cim
pina. cei de la Institutul de 
cercetări foraj extracție, in- 
triprinderea \ Electromontaj 
elevii Școlii pelrol-chimie nr. 
1 etc. Acești tineri au lucrat 
la construirea teatrului din o. 
roșul Cimpina, la lucrările de 
la Muzeul Doltana, la amena
jare-a de spații verzi etc.

De asemenea, tinerii au a- 
jutat la lucrările de demolare 
a vechii cantine a Sfatului 
popular al orașului Cimpina 
și au dat un prețios ajutor la 
căratul materialelor pentru 
construirea blocului de locu
ințe care se ridică in apropie
rea sfatului popular al ora
șului.
LUCIA GHERGHICEANU 

funcționară 

suprafață -de 3.600 ha 
teren și au executat 
lucrări, de întreținere 
pe 452 km drumuri. 
De asemenea, tinerii 
au însilozat peste 
20.000 tone porumb.

Prin munca patrio
tică a tineretului s-au 
economisit anul aces. 
ta peste 12.000.000 
lei. Cele mai frumoa
se realizări le-au obți
nut tinerii din raioa
nele Fălticeni, Boto
șani și Vatra Dornei.

(Agerpres)

700.000 lei economii
IAȘI (de la corespondentul nostru). In raionul Huși există 

în prezent 131 brigăzi utemiste de muncă patriotică in com
ponența cărora intră peste 3450 de tineri. La începutul anu
lui, brigăzile își propuseseră să ajute la înfăptuirea unor im
portante obiective economice și social-culturale din planul 
sfatului popular raional, al sfaturilor populare comunale și 
unităților socialist-cooperatiste din raion. Ce au realizat ti
nerii brigadieri pînă în prezent ? Iată : cei din Gorban, 
Crețești și din alte 9 sate au contribuit la construirea a 9 
școli noi și la mărirea a două școli cu noi săli de clase. Cei 
din G.A.C. Lunca Banului, Tîrzii, Moșna, Bohotin etc. au 
contribuit la construirea a 11 grajduri, 9 saivane și alte 3 
construcții zootehnice, cei de la școala profesională de meca
nici agricoli, de la școlile medii nr. 1 și 2 din Huși, din 
gospodăriile de stat Averești și Pojorăni, din satele Bunești, 
Dolhești, Grozești au cules 1420 kg semințe din patrimoniul 
silvic în loc de 900 kg cit le fusese angajamentul, au plantat 
134 ha pădure în loc de 80 ha cît se angajaseră, au însilozat 
11.600 tone de nutreț, cu mult mai mult decît iși planifica
seră, au colectat și expediat întreprinderilor metalurgice 
însemnate cantități de fier vechi, au ajutat la Înfrumuseța
rea satelor și comunelor iar în prezent ajută la terminarea 
construcției a patru cămine culturale noi. In tot anul acesta 
tinerii brigadieri ai muncii patriotice din raionul Huși au 
efectuat 258.800 ore muncă voluntară aducînd statului eco
nomii în valoare de peste 700.000 lei. Un bilanț bogat, mo
bilizator, care vorbește despre hărnicia tinerilor brigadieri.

Luna colectării
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Luna septembrie a fost de

clarată în regiunea Ploești, 
luna colectării metalelor vechi.

în această perioadă, la în
demnul organizațiilor U.T.M., 
tinerii din uzine și fabrici, ti
nerii țărani muncitori de pe 
ogoare și elevii din școli, înca
drați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au participat 
cu însuflețire la acțiunile de 
colectare a metalelor vechi. 
Și era firesc ca într-o aseme
nea întrecere de masă să 
se evidențieze mulți. Tinerii 
muncitori de la Ateliere
le C.F.R. Ploești. membri 
ai brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică. colectînd 
și predînd 75.000 kg fier vechi 
au cucerit primul loc pe re<- 
giiine. în ordine, locurile ur-

P E
O Economiile realizate în 

ultimele trei luni de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Galați, care au par
ticipat ia diferite lucrări de 
modernizare a orașului, se ci
frează la suma de peste 120.000 
de lei.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, tinerii de la 
Fabrica „Romînia muncitoare1* 
din Cluj au efectuat peste 
2.500 ore muncă patriotică. 
Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut tinerii din brigada 
I și a ll-a din sectorul I al fabri
cii, care de la începutul anului 

La practică. Tinărul strungar 
Dumitrache Nicolae de la 
Uzinele „Timpuri Noi“ din 
Capitală împărtășește din 
„tainele" meseriei sale e!e 
velor Petrovici Marilena și 
Ignat Marieta din clasa a 
IX-a a Școlii medii mixte nr 
26 „Al. I. Cuza“ care fac 

practică în uzină.

Foto : N. STELORIAN
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metalelor vechi
mătoare în această mare în
trecere patriotică au fost cu
cerite de- tinerii petroliști din 
schela Moreni și de cei de la 
Rafinăria nr. 3 Țeleajen, care 
au predat la rîndul lor 60.000 
kg șj respectiv 39.000 kg fier 
vechi. Importante succese în 
această întrecere au obținut 
și utemiștii de la Rafinăria 
nr. 1 Ploești. cei de la mina 
de cărbune Filipeștii de Pădu. 
re și de la Uzinele „I. C. Fri
mu “ din Sinaia.

Bilanțul făcut arată că or
ganizațiile U.T.M. din regiu
nea Ploești au expediat oțe- 
lăriilor aproape 800 tone fier 
vechi. Utemiștii și pionierii 
din orașul Ploești care au co
lectat și expediat Hunedoarei 
330 tone fier vechi sînt cîști- 
gătorii primului loc pe re
giune.

SCURT
șl pînă în prezent au efectuat 
un număr de peste 1.800 ore 
de muncă patriotică.

O în ultima lună, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Tg. Mureș au efec
tuat pe șantierele de construc
ții din oraș un număr de 52.000 
de ore de muncă patriotică.

O Brigăzile utemiste de mun
că patriotică din comuna Co- 
păceni, raionul Horezu, au 
efectuat diferite lucrări de re
facere și îngrijire a pădurilor 
pe o suprafață de 60 ha. Va
loarea lucrărilor efectuate este 
de 16.000 de lei.

Proletari din toate țările, unițl-vă!

ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Pentru triumful ideilor
coexistenței pașnice

Forțele păcii 
vor asigura omenirii 
liniștea zilei de mîine

Sute de muncitori și munci
toare de la Fabrica de ți
garete „București" au 

participat luni după amiază 
la o adunare în cadrul că
reia și-au exprimat adeziu
nea față de poziția delegației 
R. P. Romîne la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., așa 
cum a fost concretizată în cu- 
vîniarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în cuvinte calde, vorbitorii 
au subliniat faptul că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ex
primat de la înalta tribună 
a O.N.U. propriile lor gînduri și 
năzuințe de pace.

„Eu am trăit zilele amare de 
exploatare și am cunoscut și zi
lele fericite ale eliberării. Nu 
vreau ca războiul' să-și întindă 
iar aripile negre peste capetele 
noastre", a spus Ifrim Fira, 
fruntașă în producție la atelierul 
de confecționat țigarete. „Citind 
cuvintele prin care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a în
fățișat felul în care poporul 
nostru se bucură de roadele 
muncii sale pașnice constructi
ve, a spus ea în continuare, am 
fost cuprinsă de o îndreptățită 
mîndrie patriotică".

Arătînd că sprijină ideea 
abolirii definitive a colonialis
mului, ași cum a fost cerută de 
tovarășul Hrușciov și susținută 
de tovarășul' Gheorghiu-Dej și 
de conducătorii altor delegații 
reprezentînd state iubitoare de 
pace, mecanicul Grigore Ion de 
la secția de împachetat țigarete 
a spus : „Istoria poporului nos
tru cunoaște lupta împotriva a- 
supririi. Poporul nostru pre
țuiește ca lumina ochilor liber
tatea sa. De *&ceea, el manifestă 
o caldă simpatie și un puternic 
spirit de solidaritate față de 
cauza dreaptă a popoarelor co
loniale și asuprite".

„Sînt mamă a doi copii, a 
spus muncitoarea fruntașă Mul
ler Anica. Muncesc și trăiesc în
tr-o țară socialistă. Doresc din 
toată inima ca cei doi copii ai 
mei, alături de copiii din întrea
ga lume, să aibă un viitor lu
minos. Aprob cu toată căldura 
propunerile făcute de tovarășul 
Hrușciov pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale. Sînt 
întrutotul de acord cu propune
rea tovarășului Gheorghiu-Dej 
îndreptată spre promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii și respectului reciproc în
tre popoare, precum și cu pro
punerea de a se întreprinde ac
țiuni menite să ducă la înțelege
re între statele cu sisteme social- 
economice diferite situate în 
aceeași regiune geografică".

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adoptată o mo
țiune prin care colectivul Fabri
cii de țigarete „București" spri
jină activitatea delegației R. P. 
Romîne la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

( Continuare în pag. 3-a)

In secția de lubrifiere a Combinatului chimic Borzești, ing. Moldovan Ștefan și operatorul 
Goșpei Gh. discuți nd despre procesul de producție.

Cu tot sufletul 
alături de solii păcii

Mesaje adresata delegatei romîne la O.N.U.

Atașamentul ferm și spriji
nul entuziast ai întregului 
popor față de poziția delega
ției R. P. Romîne la a XV-a 

’sesiune a Adunării Genera* e 
a O.N.U., care, alături de de
legația Uniunii Sovietice con
dusă de N. S. Hrușciov și de 
delegațiile celorlalte țări so
cialiste și altor state iubitoare 
de pace acționează cu fermi
tate pentru triumful coexis
tenței pașnice, se oglindesc în 
numeroasele adunări care au 
loc în întreprinderi și institu
ții, in mesajele adresate to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej pe adresa delegației 
R. P. Romîne la New York.

„Cuvîn tarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu Dej a 
constituit un înflăcărat - me
saj de' pace și colaborare in
ternațională adresat de po
porul nostru tuturor popoare
lor lumii, indiferent de orin- 
duirea lor internă, o chemare 
ca problemele cele mai ar
zătoare ale. zilelor noastre, 
cum sînt dezarmarea genera
lă și totală și lichidarea ru
șinosului sistem colonial, să 
fie rezolvate cît mai grab- 
nic“. a spus inginerul Adam 
Pîrvănescu, de la 
„Electroputere*1 din

La adunarea celor 
constructori de utilaj 
fer de la Uzinele „1 Mai“ din 
Ploești, strungarul Filian Ta
tu a salutat în cuvîntul său 
declarația făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
legătură cu necesitatea lichi
dării definitive și radicale a 
orînduielilor colonialiste, ,.A 
venit timpul — a spus strun
garul ploeștean — să fie

Uzinele 
Craiova. 
2.000 de 
petrol i-

smulsă pentru totdeauna bu
ruiana colonialismului care 
înăbușă încă viața atîtor po
poare subjugate de 
liști“.

Luînd cuvîntul la 
nire publică care a 
în orașul Galați, 
rul naval T.

imperia-

o întru- 
avut loc 

constructo- 
naval T. Bălineanu a 

spus : „îmi întorc privirea cu 
ani în urmă, în vremea cînd 
șantierul nostru era o ruină. 
Războiul și nenorocirile pe 
care le atrage trebuie să dis
pară o dată pentru totdeauna 
din viața popoarelor“.

„Rănile și suferințele ulti
mului război mondial sînt 
încă vii în amintirea noastră, 
a tuturor—a spus în cuvîntul 
său maistrul Gh. Petruț, de la 
întreprinderea poligrafică din 
Oradea. Propunerile Uniunii 
Sovietice de a se înfăptui de
zarmarea generală și totală,, 
sprijinite de delegația țării 
noastre, corespund năzuințe
lor popoarelor.

Acestea sînt aspirațiile șl 
năzuințele întregului popor 
romîn și tocmai de aceea le 
sprijinim cu tot entuziasmul 
și puterea noastră de muncă**.

„Atît eu cît și tovarășii mei 
de muncă — a spus tînărul 
Petre Chirițescu la adunarea 
care a avut loc la Fabrica de 
celuloză și hîrtie „Nicolae 
Bălcescu** din Zârnești — 
urmărim cu interes desfășu
rarea actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. cu 
convingerea fermă că este im
perios necesară asigurarea 
păcii și prosperității ome
nirii**.

„Lucrătorii din Fabrica „Co- 

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ștefan Voitec în- 
treținindu-se cu Doudou 
Ihian, ministrul Afacerilor 
Externe al Senegalului și Al
bert B-alima, director al De
partamentului politic din 
Mirțisterul Afacerilor Externe 

al Voltei Superioare.Muzica în viata tineretului
In procesul larg al edu

cației comuniste, educa
ția estetică, canalizarea 

gustului tineretului spre ade
văratele creații de artă capă
tă o însemnătate deosebită. 
Operele artistice inspirate de 
idei înaintate înlesnesc cu
noașterea mai deplină a rea
lității, sînt capabile să exer
cite o influență nu numai în 
formarea sentimentelor tine
retului ci și în dezvoltarea gîn- 
dirii sale. Lenin spunea : „Ar
ta aparține poporului... Ea tre
buie să fie pe înțelesul acestor 
mase și apreciată de ele, să 
unească sentimentele, gîndirea 
și voința acestor mase, să le 
ridice. Ea are menirea să tre
zească în ele simțul artistic și 
să îl dezvolte*4.

La noi, sub cupola Ateneu
lui, în impresionanta ambian
ță a Sălii Palatului R.P.R., în 
uzine, în halele în care se con
struiesc vagoane și motoare, 
în cluburile muncitorești, ade
vărata artă muzicală a cuce
rit. in ultimii ani, zeci de mii 
de noi admiratori. în această 
uimitoare ofensivă a frumo
sului, muzica a cucerit terito
rii imense, altădată cu desă- 
vîrșire inaccesibile.

Creșterea aceasta fără pre
cedent a numărului spectato
rilor a pus probleme deose
bite în fața tuturor forurilor 
care răspund, într-un fel sau 
altul, de educația muzicală a 
publicului larg. Sarcina de a 
apropia valoroasele creații ale 
artei muzicale de înțelegerea 
maselor, a stat în atenția in
stituțiilor muzicale, a radiote- 
leviziunii, a Casei centrale de 
creație populară.

Dar în acest domeniu, al 
popularizării muzicii, al dez
voltării gustului muzical al pu
blicului, rămîn încă multe lu
cruri de realizat. Editura mu
zicală, de pildă, ar trebui să 
reflecteze la posibilitatea de a 
tipări, în afara unor studii de 
muzicologie prezentate la un 
înalt nivel științific, adresate 
în special celor inițiați, mai 
multe lucrări de popularizare, 
conținînd elemente capabile 
să faciliteze publicului larg 
drumul spre înțelegerea mu
zicii. Credem că, bunăoară, co
lecția „Muzica pentru toți“ nu 
a izbutit, prin volumele publi
cate pînă acum (și acestea au 
fost destul de puține) să răs
pundă cererilor noului public 
al concertelor. Ghidurile de 
concert, volumele de istoria 
muzicii așteaptă încă să fie e- 
ditate. Un manual de istoria 
muzicii, de exemplu, tipărit e- 
ventual în fascicole, la un ni

O nouă școală 
medie

BAIA MARE (de ba corespon. 
dentul nostru). —

Dimineața zilei de 3 octombrie 
a.c. a adus o mare bucurie locui
torilor cartierului Ferneziu, în 
special părinților ai căror copii 
sint de virstă școlară. In această 
zi a avut loc inaugurarea noii 
școli medii din localitate. Noua 
școală are 16 săli de clasă, un 
laborator de fizico-matematici, un 
laborator de biologie, precum și 
două atelier^ școlare. La festi
vitatea deschiderii au fost pre- 
zenți elevii care vor învăța in 
noua școală, precum și părinții 
acestora.

Ce pregâtețte 
industria uțoarâ 

pentru sezonul friguros
In industria ușoară se produc 

anul acesta însemnate cantități de 
încălțăminte de cauciuc și piele, 
precum și confecții din blănuri. 
Astfel producția de încălțăminte 
de cauciuc destinată sezonului 
rece este in acest an mai mare 
cu 550.000 perechi decît anul 
trecut. Pînă acum au fost produ
se peste plan mii de perechi de 
încălțăminte de cauciuc, precum 
și cantități sporite de bocanci 
pentru copii, femei și bărbați,

Cumpărătorii vor găsi în ma
gazine încă 15 modele noi de ar
ticole din cauciuc cum sint cisme, 
cismulițe. galoși etc. de calitate 
bună și in culori diferite. Tot
odată pentru iarnă se produc di' 
ferite sortimente de încălțăminte 
cu talpă vulcanizată, printre care 
ghete, pantofi, șoșoni de postav, 
șoșoni căptușiți cu blană și altele.

(Agerpres)

---- •----

Se dezvoltă Institutele 
de învăjămînt superior 

timișorene
Prin griia partidului și guver. 

nulul, institutele de Invățămlnt 
superior din orașul Timișoara se 
dezvoltă continuu. In acest an, 
Institutul politehnic, de pildă, a 
fost înzestrat cu noi aparate de 
laborator pentru studii și cerce
tări în valoare de peste un mi
lion lei. In curind, aci va fi dat 
în folosință laboratorul de con
strucții metalice, unul dintre cele 
mai moderne laboratoare de acest 
fel din țara noastră.

Odaia cu lărgirea bazei mate
riale a institutelor a crescut șl 
numărul studenților și cadrelor 
didactice. In noul an de învăță- 
mint, numărul studenților care 
învață în Centrul universitar Ti
mișoara a crescut față de anul 
trecut cu aproape 1.200. Numai 
la cele 4 facultăți ale Institutu
lui politehnic numărul studenți
lor din primul an a crescut de 
peste 4 ori Majoritatea noilor 
studenți timișoreni locuiesc în 
căminele amenajate cu tot con
fortul necesar.

(Agerpres)

vel de popularizare, ar fi deo
sebit de util ; considerăm că 
muzicologii noștri iși pot asu
ma o astfel de sarcină. La fel, 
pot și trebuie editate lucrări 
de estetică muzicală, care ar 
face accesibile tinerilor pro
bleme pentru început mai di
ficile. Nu ne referim numai la 
necesitatea explicării unor de
talii de tehnică a compoziției; 
este necesar ca însăși legă
tura indisolubilă a muzicii cu 
viața societății să constituie 
problematica acestor lucrări.

Artiștilor amatori. Casa cen
trală a creației populare le-a 

. pus la îndemină un număr de 
partituri adaptate necesităților 
formațiilor muzicale din între
prinderi. Astfel, mai cu sea
mă în preajma concursului 
„Ion Vidu“, mii de artiști a- 
matori au avut la îndemină 
melodii de mare popularitate, 
orchestrate de compozitori cu- 
noscuți. Pentru ansamblurile 
din întreprinderi s au publi
cat printre altele, aranjamen
te de muzică corală, clasică^ 
apărute sub semnătura maes
trului D. D. Botez. Inițiativa e 
binevenită și se cere continua
tă. Lucrări muzicale mai ac
cesibile (valsuri de concert, 
scene de balet, uverturi, fan
tezii etc.) pot servi într-o 
mare măsură atît la orienta
rea artiștilor amatori, cît și la 
formarea gustului muzical al 
ascultătorilor. Ap fi de folos 
editarea unor selecțiuni din 
operetele romînești și sovieti
ce, a unor reducții pentru for
mații restnnse, care ar consti
tui o treaptă spre înțelegerea 
unor creații muzica *e mai com
plexe, precum și un mijloc ex
celent de popularizare a rea
lizărilor în domeniul muzicii 
de operetă.

In domeniul teoriei muzica
le, activitatea Casei centrale a 
creației populare e încă defi
citară. în afara unui „Tratat 
de teorie și solfegii“ de L. Pa- 
ceac și P. Brîncuș, lucrare 
deosebit de folositoare artiști
lor amatori, Casa creației n-a 
publicat suficiente materiale 
destinate instructorilor și in- 
terpreților Manualele de teo
ria muzicii, scrise de specia
liști. studiile pentru diferite 
instrumente sînt încă aștepta
te de ansamblurile de amatori, 
al căror nivel artistic e în 
permanentă creștere.

Discuția publică, organizată 
la sfîrșitul stagiunii trecute de 
conducerea Filarmonicii bucu-

DAN GRIGORESCU

(Continuare în pag. 3-a)



Faptele conving
Sediul gospodăriei agricole 

colective Crîmpoia, raionul 
Dfăjjăhești'Olt. La una din 
piesele biroului de evidență 
contabilă, Alăxtotdru. Gheor- 
ghe, secretarul organizației, de 
bază U.T.M. din gospodărie, 
răsfoiește un registru gros, 
pentru ci trebuie să întoc. 
meuscă urgent o situație a 
tioilor colectiviști.

i— Așa... Care va să zică la 
adunarea generală a colecti
viștilor de pe data de 28 au
gust au fost confirmate... 
una... două.., trei... cinspre- 
zece cereri noi pentru gospo
dăria colectivă. La adunarea 
generală din 8 septembrie au 
mai fost confirmați încă opt 
colectiviști noi. Uite.l printre 
ei și pe Ion J., utemist de-al 
nostru. Gheorghe, văr su i-a 
luat-o înainte, el a fost confir
mat încă de pe 28 august...

Meticulos, gindind cu glas 
tare în așa- fel îneît să.mi a- 
tragă atenția, secretarul con
tinuă :

— La adunarea generală 
din 11 septembrie s-au mai 
confirmat atitea cereri noi, la 
cea din 18 septembrie atâtea... 
Care va să zică total cereri 
confirmate între 28 august și 
21 septembrie: 33. Cereri

Toamnă în G. A. C.
Era de așteptat; într-6 2i 

ca asta, cu cerul senin, stră- 
juind luminos timpurile în
tinse dominate de culoarea 
coaptă a porumbului și ogoa
rele negre în care se îngroapă 
sămînța pentru recolta vii
toare, lă sediul gospodăriei 
colective din Sfîrleanca, ra
ionul Teleajen. afli că toți 
colectiviștii sint pe timp la 
strinsul recoltelor de toamnă 
și la pregătirea celor viitoare.

în zilele acestea, animația 
obișnuită parcă a sporit cu 
ceva, există un freamăt conti
nuu. încă de la aratul pri
melor hectare eliberate de po
vara holdelor de grîu, tinerii 
conductori de atelaje din gos
podărie a îndeplinit la timp 
o sarcină importantă : peste 
50 tone de gunoi au fost 
transportate la timp, pentru a 
fi încorporate în sol odată cu 
arăturile. Atunci, întreaga ac
țiune a fost efectuată intr-un 
timp foarte ■ scurt. Planul con
ducerii gospodăriei alcătuit 
sub îndrumarea organizației 
de partid, și-a aflat un aju
tor de nădejde în organizația 
de bază U.T.M.

Forfota căruțelor încărcate 
continuă acum. Se transportă 
porumbul de la timp lâ pă
tate, se împrăștie îngrășă- 
mintele chimice. Fiecare co
lectivist, fiecare tânăr are 
postul său precis de lucru. 
Nu-i timp să oprești goana 
căruțelor și graba oamenilor. 
Din fugă reții un zîmbet, o 
anumită expresie a feței, un 
strigăt de îndemn. Numele 
le afli din surse Oficiale : 
Ghinea Dumitru, Diaconu Ni
nel, Radu Gheorghe, Gor- 
toescu Alexandru .ș.a.

Pe tarlalele de unde a fost 
strinsă recolta de toamnă se 
îrtsămințează de zor. Din vre
me, conducerea gospodăriei a 
schimbat la baza de recepție 
din Ploești 8.268 kg. grîu, 
luind soiuri productive. Aju
torul S.M.T. Duda, este pre
țuit de colectiviști,. Printre 
lucrările de acum, Militaru

„Inginerie44 la acordeon și polonic
închipuiți-vă că la un bufet 

oarecare din Craiova, la un bu
fet public al T.A ,P.L.-ului s-a 
stricat un frigider. îndată se 
stârnește panică.

— Chemați inginerul ! Se în
călzesc băuturile !

Inginerul vine și inimile se 
liniștesc.

El începe să se învîrteasca îm
prejurul frigiderului. Mai întâi 
il privește din stânga. Pe urma 
se. uită din dreapta, din fața, 
din spate. Dar frigiderul rămî- 
ne rece la toată „curtea** ce i se 
face, Insfîrșit, inginerul iși fa
ce curaj, și se apropie cu pași 
hotăriți de frigider. Pune mina 
pe un șurub, pe o țeava... Mai 
întîi le gîdilă ușor. Frigiderul e 
însă neînduplecat. Atunci mina 
„specialistului" se precipită și 
începe să umble de colo colo, de 
pe o țeava pe alta, le zguduie, le 
trage, le împinge. Și, al dracului, 
nimic ! Inginerul se irită, începe 
să dea cu pumnul. îi curg sudo
rile. Se face roșu la față, se în- 
furie de-a binelea și pentru că 
pumnii îl dor, trîntește un pi
cior în drăcovenia asta și cada 
frint pe un scaun.

— Dracul să.l ia — rostește el 
printre dinți. Dacă ar fi un 
tractor !...

Dar, firește, cum poate sa fie 
frigiderul tractor ? Și, poți să 
dai cu tunul, n-ai să găsești la, 
T.A.P.L., un tractor care să aibă 
nevoie de reparație și să țină loc 
de frigider. Nu găsești nici mă
car un tractor care să n-aibă ne
voia dă reparație. Nu găsești nici 
un fel de tractor. Dar nici unul ! 
Gătești in schimb frigidere, ara
gazuri. mașini de tăiat salam, 
sobe cuțite de bucătărie, mașini 
de desfăcut conserve, tirhușoa- 
ne... Și toate acestea la un loc 
n-au nici măcar o bujie, o pom
pă de injecție, un magnetou, mă 
rog, ceva acolo la care să se 
priceapă și Mircea Apostol.

Crudă soartă poate să aibă un 
. inginer mecanizator, un inginer 
de tractoare ! Auzi, să-l pui să 
repare mașini de tocat carne... 

care mai trebuie căitfirtlMe! 
363.

Afară e soare strălucitor ca 
vara. în aer însă se simte din 
plin prezență răcoroasă a 
toamnei. La unul din pătulele 
aproape pline din curtea gos‘ 

podăriei colective, unde cîțivâ 
tineri descarcă două câte cu 
știuleți de porumb auriu, ci. 
neva întreține o convorbire cu 
un interlocutor care răstoarnă 
coșurile cu știuleți în patul:

— Păi, să știi tu că 3700 
kilograme porumb boabe lă 
hectar e o producție destul 
de bună. Anul ăsta și orzul a 
dat peste 3000 kg. la hectar, 
și floarea soarelui e bună, iar 
de la rapiță ne-am ales cu un 
venit de 120.000 lei.

Aproape fără să Vreau mă 
gîndesc că între aceste rezul
tate bune obținute de către 
colectiviștii din Crîmpoia și 
între numărul din ce în ce 
mai mare de cereri noi de în
scriere în gospodăria lor co
lectivă există o legătură di
rectă. Viața însăși îi convin
ge pe zi ce trece pe ți funii 
individuali și întovărășiți că 
singura lor cale spre belșug 
este calea gospodăriei colec
tive.

PETRE GHELMEZ

Constantin, om din sat. trac
torist la S.M.T. Buda. execută 
discuitul și însămi ntatul pe 
cele 60 hectar n eliberate de 
culturile de toamnă.

...Seara, la gospodărie. H 
văii pe toți : sint cuprinzi de 
agitația specifică toamnei, 
căci fiecare muncă, fiecare 
acțiune ofgcnizată de condu
cerea gospodăriei este înde
plinită cu aceea fi conștttncto- 
zitate, cu același entuziasm.

S. CONSTANTIN

Instantanee din campanie

Rîsul lumii ! E revoltător, e de-a 
dreptul revoltător '

Inginerul se uită cu furie la 
frigider, apoi țîșnește din scaun 
și dă să plece

Dar se oprește la timp. Se im- 
blinzește dintr-odat*. se întoarce 
și începe din nou să se înrîr- 
tească împrejurul frigiderului ca 
vulpea împrejurul sticlei cu pă
sat.

La urma urmei ce-i revoltă
tor ? Doar nu era să plece la 
țară ! în loc să zică mersi, el 
se și revoltă. Bine ci nu l-a 
auzit cineva. Cum dracu s-o fi 
reparînd un frigider ?

Nu, orice-ar face inginerul 
mecanizator , n-are cum să se 
descurce cu frigiderul. Ce porcă
rie ! Să înveți patru ani in fa
cultate și chestia asta să nu-ți 
folosească cind ai și tu nevoie 
să-ți aranjezi mai bine lucrurile.

Cind a terminat facultatea i se 
păruse mai simplă toată poves

tea. De asta atunci cind i s-a 
spus că a fost repartizat la 
S.M.T. Suceava l-a plesnit rv- 
sul.

— Eu la Suceava ? Ho, hoo ! 
Suceava ? Ei, na, că asta'i bună, 
are haz. nu glumă ! La S.M.T. 
la Suceava ? Ei ași !.,, Las' că 
are nenea ce face și în Craiova. 
Nu degeaba a distrat el o lume 
întreagă cîntînd la nunți cu a- 
cordeonul. Și a făcut el ce a fă
cut, a „cîntat" pe unde a ...cîn- 
tat și, băiat isteț cum e, iată-l 
acum șef de secție la atelierul de 
reparații de aparate și mașini 
ale T.A.P.L.-ului E drept că nu 
pentru asta s-a cheltuit cu el 
bani și s-au consumat energii în 
anii facultății, dar... mă rog, ce 
contează, bine că asta-i slujește 
să ocupe un post bun la oraș.

Dar ce greu e să repari un fri
gider 1

Ei, nu-i nimic, iși scoate el

De curind, in comuna Bu- 
turugeni din raionul Domnești 
a fost mare sărbătoare. O săr
bătoare de la care n-a lipsit 
nimeni : sărbătoarea inaugură
rii gospodăriei agricole colec
tive „7 Noiembrie". Strînji 
laolaltă in curtea cea mare a 
viitorului sediu (deși foarte 
spațios, noul cămin cultural 
din comună s-a dovedit nein- 
căpător), membrii celor trei 
intovărățiri agricole de aici 
și-au sărbătorit unirea lor in
tr-o mare gospodărie agricolă 
colectivă. S-au bucurat deopo
trivă tinerii și virstnicii, avind 
convingerea că au făcu; un lu
cru bun. Noua gospodărie co
lectivă numără aproape *00 de 
familii, ce stăpinesc peste 17M 
de hectare de pămint.

Fină acum țăranii muncitori 
întovărășiți din Buturugeni. la- 
crind pămintal in comun și 
folosind, pe lingă itelalele lur 
mașinile S.M.T.-ului Gorneni. 
su obținut an de an recolte 
sporite, in ultimii ani aproa
pe duble față de anii in care 
lucrau in gosoudăria lor indi
viduală. Multe din metodele 
lucrării științifice a pămintu- 
lai tatovărășițll din Buttrru- 
geni le-au învățat da la vecinii 
lor. eoteetivișta din Oișiești și 
Grădinari, pe rare i-au vialtst 
deseori Si totuși toamna, ia 
.numărata! bobocilor . la aș- 
ternerea calculelor pe hlrtie. 
întovărășiți' din Buturugeni 
vedeau că tot mai ciștlgați sint 
colectiviștii. Totdeauna pro

plrleala. „Se-mb olx ivește" «m- 
bâîă. iar marți se face sănătos. 
Nu-i prima dată. Are hoaU m 
program fix. De âmbitâ pini 
marți. Sunbâlâ dimineața 
bolnireșîe grer’ și se duce m 
..bolească” la nuntă, ri-.rind la
acordeon Cind se termină nunta
ți încasează benzi. inginerul m 
face sănătos h riae araxi. sa 
duce la serviciu legat la cap și 
cu niște frisoane groaznice.

Dar ce dulce e viața !
Numai ci undeva. poate la

Suceava, poate în altă parte, oa
menii, mecanizatorii, iși așteap
tă inginerul da care au otita ne
voie... Multe speranțe in ce pri
vește munca acestor oameni sint 
puse în inginerul mecanizator 
care „cine știe din ce motive, în
că n-a sosit”. De l-ar vedea cum
va cîntînd ca un lăutar la nunta,
sau învirlindu-se in jurul unui 
polonic în bucătăriile restauran
telor din Craiova, s-ar freca la 
ochi și nu le-ar veni să creadă.

Apoi cind s-ar dumiri cum 
stau lucrurile, i-ar spune deschis 
ci nu-i deât un om de nimic, 
care, învâțînd în facultate să de
vină inginer mecanizator al agri
culturii. a înșelat statul, nepre- 
zentîndu-se la munca ce-l aștep
ta, refuzi nd să-și îndeplinească 
menirea și care înșeală și acum 
statul primind salariu pentru a 
treabă pe care nu se pricepe s-o 
faci.

I-ar spune deschis că acesta 
e un sistem de a te sustrage de 
la obligațiile tale sociale, de a 
trăi pe seama societății căreia 
nu-i închini întreaga ta capaci
tate de muncă.

Și-o asemenea comportare e 
nedemnă. Mai devreme sau mai
târziu Apostol va trebui să plece, 
acolo unde este chemat, unde el 
le este mult mai necesar oame
nilor.

Și bine ar fi ca lucrul acesta 
să se petreacă cit mai devreme !

MIHAI CARANFIL 
ION TEOHARIDE

LA GOSPODĂRIA COLECTIVĂ

La

Ceacu 
priete- 
în gos-

în scopul urtirii

’, ut «miști 1 sub 
comuniștilor, a

PE DRUMUL BELȘUGULUI -----------

A ÎNTOVĂRĂȘIRE —

ducțiile colectiviștilor erau su
perioare.

Ei aflau multe, li se poves
teau multe despre superiorita
tea gospodăriei colective, dar 
parcă e altfel cind vezi cu 
ochii tăi. Și atund un grup de 
întovărășiți s-au hotărî, să vi
ziteze gospodăria colectivă din 
Ceacu, raionul Călărași. La ci- 
teva zile după ce s-au intors 
de acolo, unii dintre ei, prin
tre care Nicolas Tudor, Dumi
tru Puiu și Florea Anton au 
făcut cereri de înscriere in gos
podăria colectivă. De ce ? Pen
tru că — așa cum au povestit 
ei rudelor și prietenilor, după 
aceea - le-a plăcut mult mo
dul de organizare a muncii și 
dezvoltarea gospodăriei, ia 
Impresionat traiul îmbelșugat 
al colectiviștilor și perspective
le pe care le au aceștia.

..Am vărat eeolo că toate tre
burile merg strună — povestea 
Nicolae Tudor. Brigăzile de 
rime tint organizate bine, fie
care știe ee are de făcut, finii 
sânt adevărat! specialiști Cind 
«* irită ia lanul de grîu, iți 
•pun precis rit o să iasă 
la hectar. Apoi s-au speciali- 
rat pe meserii : unii sint ere- 
uri. alții legamicultori. alții 
vitțm'tori. alții obțin de la 
vaci producții de lapte care nu 
se pomenesc la noi in sat. 
Fieenre are o meserie. Și-apoi 
a* vedeți acareturi la ei : 
■rină electrică in curtea 
gospodăriei, ateliere de tot 
fetii, grăituri si saivane și

Indtrtâ duod ce porum» 
bui a fost cum, cupă ce 

coceni cu fost Micți și 
VonsoorcȚj. oă'nintuî e de 
nenecu^cscvt. T^octoa^ele 
oră si seome'*tă pregătind 
tetuî pentru neeoHele și mei 
bogate ce vor fi culese de 
aici in anul viitor. Tracto
riștii Vasiie Huhule și Con
stantin Ivan se grăbesc să 
insomințeze nu 11 hectare 
zilnic cit prevede planul 

lor, ci 13—15 hectare.

2 Totu* funcționează de mi
nune. Oamenii și remor

cile abia prididesc să trans
porte cele 4.000 de kilogra
me de porumb de pe fie
care din cele 270 de hec
tare cultivate cu porumb.

2 Cum poți să nu Hi bine 
dispus în mijlocul unui 

asemenea belșug? In „aurul“ 
acesta se află și munca ta. 
Georgeta Nițulescu este una 
dintre muncitoarele cele mai 
sirguincioase la culesul po

rumbului. 

cîte șî mai cîte. Ce să vă mai 
spun... Fondul de bază e gata 
să ajungă la zece milioane î“ 
Lui Florea Anton i-an plăcut 
cu deosebire casele pe care și 
le-au făcut cMeCtivlștif și nu 
I-i răbdat inima ga nu le po
vestească și la ai săi.

Cei care au fost la 
au explicat rudelor și 
mior că dacă se unesc 
podăria colectivă pot face și ei 
ee au făetft c^i din Ceacu.

Vizita făcută de o parte din 
întovărășiți la Ceacu a stîr- 
nit și mai mult curiozitatea 
celorlalți. Tot mai muîțî în
tovărășiți din Buturugeni au 
începui să facă vizite. 
G.A.C. Valea Roșie din raio
nul Oltenița, Marin Marele, 
Gheorgbe Oprea, Dumitru 
VM gi alți ttinf care doreau 
din toată inima ca și în'Butu- 
rugerii să se înființeze o gos
podărie colectivă, au admirat 
turmo de oi Cu lină fină, va
ci e frumoase, păsările și stu
pii. Alțî întovărășiți din Bu- 
turugeni au văzut Ia colecti
viștii din Corbeanca. pe care 
i-au vizitat, cum se face piața 
la ziua-muncă, după calitatea 
și cantitatea muncii prestate, 
cnm se întocmește și cum se 
realizează planul de producție 
al brigăzilor și al gospodăriei.

Din toate cele văzute, into- 
vârășitii din Buturugeni aii 
desprins an învăță mint de 
preț Acela că drumul gospo
dăriei colective este drumul 
brișogalai.

Dorința aceăâta a oamenilor 
dc a pași pe un drum nou a 
fost permanent stimulată de 
comitetul comunal de partid. 
La rînduî lor, 
îndrumarea —,
sprijinit cu căldură acțiunile 
inireprinse i
întovărășiților în marea fami
lie colectivistă.

în carnețelele ce le purtau 
cu ei, membrii comitetului 
U.T.M. iși notau cifre și l’anțe 
văzute in gospodăriile colecti
ve vizitate. Cifrele erau apoi 
așternute pe panouri mari, 
alături de rezultatele obținute 
de întovărășirile din comună, 
și erau așezate la cele mai 
frecventate locuri. Brigada 
artistică de agitație și echipa 
culturală au popularizat șî 
ele, în programele lor, rezul
tatele bune obținute de gos
podăriile colective. Biblioteca 
a fost frecventată de un mare 
număr de țărani muncitori ti
neri și vîrstnîcî. La grupele 
de citit, cărți ca „Pămint des- 
țelenit“, „Desfășurarea", „Bă
răgan" șî altele au fost citite, 
au fost discutate sau reeeil- 
zate. Dar cartea care a stră
bătut drumul cel mai lung, 
care a fost citită și răsfoită pe 
cîmp, la șezători, in casele oa
menilor în clipele de răgaz, a 
fost o broșură subțire, pe ale 
cărei coperți stă scris cu li
tere roșii: „Statutul model al 
G.A.C.".

NICOLAE RARBU 
NICOLAE FATU

Peste 4.500 kg. de orez la hectar recoltează în toamna aceasta 
colectiviștii din comuna Isbicem, raionul Corabia. Camioanele 
gospodăriei, încărcate cu saci, sînt zilnic într-un neîntrerupt 

du-te vino între aria de treier și baza de recepție.
Foto : P. SIMNIC

Lipsuri „mărunte" —
întirzieri mari

Stațiunea de mașini șt trac
toare din comuna Radomi- 
rești, raionul Drăgănești-Olt, 
are de îndeplinit în campania 
din toamna aceasta un plan 
de citeva zeci de mii de hec
tare arătură normată. Pen
tru a face față unei aseme
nea sarcini este nevoie de o 
muncă susținută și bine orga
nizată în așa fel incit să nu 
se piardă nici o clipă din 
timpul bun de lucru.

Vizitind zilele trecute ci
teva din brigăzile de trac
toare ale S.M.T.-ului Rado- 
mirești, am constatat însă că 
lucrurile nu stau chiar așa 
de bine in această privința. 
Astfel, tocmai m perioada a- 

' efnd înfrânte ăe *e-
I coitare șl irudmtnțare gini In 
1 toi, la brigada I de trac

toare a stațiunii, un tractor 
UTOS nu mai lucra de aproa
pe o săptămînă pentru că ...ii 
lipsea un rulment. Tot la bri
gada l tractorul tinărului 
mecanizator Constantin Iaco- 
bescu n-a lucrat mai bine de 
o jumătate de zi pentru că 
aprovizionarea cu motorină 
n-a fost făcută la timp și 
pentru că pontatorul a plecat 
de dimineață cu cheile rezer
vorului de ulei la al și trac
toristul nu și-a putut aprovi
ziona motorul. La o altă bri
gadă, la brigada a IX-a, un alt 
tractor UTOS n-a lucrat o zi 
întreagă pentru că i se spăr
sese camera de la una din 
roți, și, deși tractoristul anun
țase acest lucru la stațiune, 
nu primise la timp o altă ca
meră de schimb. De aseme
nea, la mai toate brigăzile se 
pierd multe ore de lucru cu 
înlocuirea unor celule de
fecte de la radiatoare.

Privite la suprafață, lucru
rile acestea par mărunte, dar 
dacă ne gîndim mai bine ve- 

; dem că ele sînt principalele 
i cauze ale întârzierii mari în 

ceea ce privește mersul lu
crărilor agricole de toamnă 
pe care le are stațiunea. Nu
mai așa se explică faptul că, 
deși au trecut aproape trei 
săptămîni din campanie, bri

gada I de tractoare a reali
zat pînă acum din 2520 de 
hectare de arătură normală 
pe care le are în plan nu
mai 649, iar brigada a IX-a 
din cei 2359 de hectare de 
arătură normală cit are pla
nificat a realizat numai 859.

De această situație se face 
vinovată în primul rînd con
ducerea S.M.T.-ului Care nu 
a luat măsuri urgente pentru 
îndreptarea lucrurilor și care 
nu urmărește cu perseverență 
modul în care decurg lucră
rile din campanie la brigă
zile de tractoare. Viteza zil
nică de lucru nu este plani
ficată pe brigăzi și nici pe 
fiecare tractor ig jxtnc. din 
care cauză nu si poate ur
mări dacă este folosită ra
țional capacitatea de lucru a 
mașinilor și tractoarelor și, 
pe baza aceasta, să se ia mă
suri pentru urgentarea lucră
rilor.

Pe lîngă conducerea S.M.T.- 
ului, o parte din vină o poar
tă și șefii brigăzilor de trac
toare care nu cer cu insisten
ță remedierea lipsurilor în 
ceea ce privește aprovizio
narea cu combustibil și piese 
de schimb.

Lipsurile „mărunte" despre 
care am amintit, totalizate, 
fac ca zilnic, pe întreaga sta
țiune să se lucreze mai puțin 
cu aproximativ 11 hectare la 
insămînțări față de capacita
tea de lucru a tractoarelor. 
După cum se vede, nu-i puțin.

Campania este în toi. Con
ducerea S.M.T.-ului Radomi- 
rești trebuie să ia măsuri ur
gente pentru îndreptarea a- 
cestor deficiențe.

GH. PETRE

In S. M. T.

Capacitatea de lucru 
a tractoarelor să fie 
folosită din plin!
Stațiunile de mașini și trac

toare au executat pînă acum 
un volum de lucrări echiva
lent cu 1.830.000 hectare ară
tură normală, ceea ce repre
zintă circa 32 la sută din pla
nul actualei campanii. Mai a- 
vansați cu lucrările sînt trac
toriștii din regiunile Constan
ța și Oradea, care au realizat 
aproximativ jumătate din vo
lumul muncilor prevăzute.

Mecanizatorii acordă o deo
sebită atenție în această 
toamnă efectuării însămînță- 
rilor în condiții superioare, 
precum și scurtării perioadei 
arăturilor adînci de toamnă, 
în majoritatea stațiunilor de 
mașini și tractoare utilajul 
este întrebuințat rațional, a- 
sigurîndu-se o bună funcțio
nare a tractoarelor și mașini
lor agricole. Mii de tractoare 
lucrează în două schimburi.

Cu toate acestea, realizările 
nu sînt în toate regiunile la 
nivelul cerințelor și al posibi
lităților de care dispun sta
țiunile de mașini și tractoare, 
în unele regiuni ca Bacău și 
Hunedoara lucrările sînt ră
mase în urme, ceea ce mic
șorează realizările de ansam
blu pe țară. Pentru lichidarea 
rămînerii în urmă este nece
sară folosirea la maximum a 
capacității utilajelor, organi- 
zîndu-se munca în așa fel in
cit un număr mare de trac
toare să lucreze în două 
schimburi. De asemenea, ca
drele tehnice trebuie să-i spri
jine în mai mare măsură pe 
mecanizatori pentru ca ei să 
facă numai lucrări de cali
tate, potrivit recoma-dărilor 
consfătuirii din acest an pri
vind cultura griului.

(Agerpres)



Cu tot sufletul 
alături de solii păcii

Victor Stan — Constanța. 
Absolvenții ultimului an de 
studii din seriile 1957—1958 și 
anterioare, care A-au promo
vat examenul de stat în ter
menul prevăzut de dispozițiile 
legale în vigoare, se pot pre
zenta pentru a susține exame
nul de stat la una din sesiu
nile anului universitar 1960— 
1961. Pot beneficia de una din 
aceste sesiuni -și candidații 
care s-au prezentat de două 
ori la examenul de stat și nu 
l-au promovat.

Mari lena Neaga — Pitești, 
în problemele pe care le stu- 
diați, de un real folos vă 
poate fi lucrarea ,,Maeștri ai 
picturii universale din Romî- 
nia» cu prefață de academicia
nul G. Oprescu.

în album sînt cuprinse cele 
mai reprezentative opere a- 
parținînd diverselor școli de 
pictură europeană aflate în 
muzeele și colecțiile publice 
din țara noastră. Multe din lu
crările publicate în album au 
aparținut în trecut unor co
lecții închise, inaccesibile ma
relui public.

Numai în anii regimului de
mocrat-popular s-a procedat 
la reorganizarea tuturor colec
țiilor âparținînd statului și 
s-âu achiziționat numeroase 
alte opere renumite.

Cele mai valoroase opere 
sînt expuse în Muzeul de artă 
al R.P.R. unde sînt grupate 
după criterii științifice. Lucră
rile expuse în muzeele din 
țara noastră pot fi Cunoscute 
și admirate de fiecare om al 
muncii.

Maria Căldăram — Cimpina. 
Firește că dactilografi a se 
poate învăța și fără profesor. 
Dacă însă doriți să vă faceți

De la Miniiterul Invățămîntului ți Culturii
La 16 octombrie a.c. ora 9 

se va ține concursul de admi
tere pentru cursurile de zi, cu 
durata de Școlarizare de 4 ani. 
la Secția de mașini și aparate 
electrice (Facultatea de elec
trotehnică) și Secția de tehno
logia construcției de mașini 
(Facultatea de mecanică) de 
la Institutul politehnic din 
București. La concurs se pot 
prezenta muncitori calificați,

(Urmare din pag. I-a) 

reștene, în care spectatorii au 
fost solicitați să-și spună cu- 
vintul în legătură cu progra
mele prezentate de orchestra 
simfonică, a demonstrat exi
gența crescîndă a publicului, 
gradul înalt de înțelegere pe 
care l-a atins auditoriul con
certelor simfonice. Subliniind 
meritele deosebite pe care le 
are Filarmonica „George Enes- 
cu“ în popularizarea artei mu
zicale, frumoasele rezultate 
obținute prin concertele orga
nizate în întreprinderi, parti- 
cipanții au relevat, în același 
timp, unele carențe ale stagiu
nii 1959—1960. Delegații cultu
rali din uzine (cei de Ia „E- 
lectronica", de pildă) au vor
bit despre o oarecare monoto
nie în alcătuirea programelor, 
despre neglijarea unor întregi 
perioade din istoria muzicii, i- 
Itistrate de mari compozitori 
(bunăoară preclasicismul). A- 
celași lucru s-a afirmat des 
pre prezentarea muzicii simfo
nice romînești, unele lucrări 
fiind executate prea . des, în 
dăuna unor compoziții valo
roase reprezentînd gradul 
înalt atins de creația noastră 
realist-socialistă. îmbinînd cri
teriul accesibilității cu acela 
al educației muzicale, prima 
filarmonică a țării poate ob
ține, fără îndoială, rezultate 
încă și mai bune în stagiunea 
aceasta Am dori, de pildă, să 
aflăm că formații simfonice 
restrinse sau soliști vocali și 

din aceasta o profesie, atunci 
trebuie să urmați o școală de 
specialitate.

Pentru a putea deveni - o 
bună dactilografă, este abso
lut necesară și absolvirea șco
lii medii. In afară de cunoaș
terea perfectă a ortografiei și 
gramaticii limbii romîne, dac-, 
tilograful trebuie să posede și 
noțiuni de cultură generală 
pentru a fi în stare să înțe
leagă textul. Prin urmare noi 
vă sfătuim ca, paralel cu exer
cițiile pe care le faceți în 
timpul liber la mașină, să nu 
întreruperi studiile la școala 
medie serală muncitorească.

Alex. Petrescu — Deva. Ori- 
cît de uimitor ar părea to
tuși este adevărat că în Ma
rea Neagră trăiesc rechini, 
denumiți de pescari „Cîini de 
mare". Specia de rechini din 
Marea Neagră este destul de 
mică (ipînă la 1,70 m) și tră
iește departe de țărm fiind 
întâlnită la adîncimi de 
40-50 m.

Spre deosebire de alți pești, 
rechinii nasc pui vii. Ei con
stituie obiectul unui pescuit 
cu frumoase rezultate. Rechi
nii pescuiți sînt folosiți la 
prepararea unor produse ca : 
untura de pește, uleiuri lubri- 
fiante, piei fine etc.

Constantin Munteanu — Si
biu. Secția învățămînt și cul
tură a Sfatului popular al ra
ionului Șiret ne comunică că 
în urma cercetării mai amă
nunțite a arhivei școlii a fost 
găsit catalogul necesar pentru 
întocmirea actului cerut de 
dumneata. Actul a fost expe
diat pe adresa Școlii medii 
„Gheorghe Lazăr“ nr. 1 din 
Sibiu, cu adresa nr. 58 din 14 
septembrie 1960.

cu diplomă de maturitate și 
maiștri cu examenele de di
ferență pentru învățămîntul 
superior, cu peste 2 ani ve
chime în producție, în specia
litatea corespunzătoare.

înscrierile candidaților se 
vor face la secretariatele fa
cultăților pînă în ziua de 15 
octombrie inclusiv.

(Agerprea)

Muzica în viața tineretului
instrumentali se deplasează la 
casele raionale de cultură. La 
rîndul lor, conducerile acestor 
case ar trebui să studieze po
sibilitatea de a organiza con
ferințe (încredințate unor spe
cialiști înzestrați și cu simț 
pedagogic, de pildă, cadrelor 
didactice ale Conservatorului) 
însoțite de exemplificări pe 
bandă. Este cunoscut faptul că 
muzica dezvoltă nu numai 
sensibilitatea, ci și gîndirea. 
Descifrarea înaltului mesaj u- 
manist al creației muzicale, 
facilitată de expuneri atracti
ve, ar lărgi cu mult orizontul 
intelectual al tinerilor.

Filarmonicile au la dispozi
ție încă un mijloc eficient de 
popularizare — caietele-pro- 
gram. Programele tipărite în 
stagiunea trecută dovedesc e- 
forturile depuse de numeroși 
muzicologi de a explica, la un 
nivel accesibil, operele muzi
cale. Dar, după cum s-a re
marcat în articole de specia
litate, unele expuneri păstrea
ză încă o exprimare tehnicistă 
abstractă („Pinii din Roma" 
de Respighi, din programul de 
la 11. II. „Simfonia spaniolă" 
de Lalo, programul din 17 
III etc ). Alteori, explicațiiloi 
profunde și clare li se substi 
tuie caracterizări egalizatoare, 
plate (ca acelea consacrate 
„Simfoniei a V a“ de Beetho
ven, „Concertului pentru vi
oară și orchestră41 de Pergo- 
lesi), sau descrieri în care se 
renunță la expunerea mijloa
celor proprii de expresie 
(„Simfonia fantastică1* de Ber

(Urmare din pag. l-a)

lorom“ - Codlea — a spus 
muncitorul chimist Ion Iacob 
— sînt indignați de atitudinea 
guvernului S.U.A. care își 
mențin vechile propuneri 
nerealiste de control fără de
zarmare. Noi, însă, sîntem 
mîndri că mesagerii păcii din 
țările socialiste dau riposta 
cuvenită forțelor întunericu
lui".

în mesajul adresat delega
ției R. P. Romîne la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. 
colectivul de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari de 
la complexul C.F.R.-Cluj scrie: 
„Iubite tovarășe Gheorghiu- 
Dej. Alături de oamenii 
muncii din întreaga țară 
urmărim cu deosebită în
credere activitatea delegației 
țării noastre în frunte cu dv. 
la lucrările actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Sîntem convinși că delegația 
R. P. Romîne, alături de dele
gația Uniunii Sovietice con
dusă de tovarășul Hrușciov, 
de delegațiile celorlalte țări 
socialiste, precum și ale tu
turor statelor iubitoare de 
pace, își va aduce contribuția 
cea mai eficientă la destinde
rea încordării internaționale, 
la triumful ideilor coexisten
ței pașnice întărită prin de
zarmarea generală și totală. 
Noi dorim din inimă să trăim 
și să muncim în pace, să ne 
făurim o viață tot mai îm
belșugată și mai luminoasă 
sub conducerea partidului no
stru drag".

In mesajul adresat tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej de colectivul de muncă de 
la G.A.S. „Progresul" raionul 
Dorohoi se arată printre al
tele : „Exprimînd adeziunea 
totală față de politica externă 
a partidului și guvernului no
stru. politică bazată pe coexi
stență pașnică și prietenie cu 
toate popoarele lumii, noi sîn
tem cu gindurile și cu inimile 
noastre alături de delegația

Noi unități forestiere
La întreprinderea de produ

se finite din lemn din Gugești, 
regiunea Galați, a intrat in 

I funcțiune o secție de parchete, 
; dotată cu utilaj de înaltă teh- 
I nicitate. Această secție, cu o 
i capacitate anuală de producție 

lioz). Programul de sală nu a 
devenit în măsura necesară o 
introducere teoretică limpede 
la simfonia care se va prezen
ta peste puțină vreme ascultă
torului.

Aceleași obiecții referitoare 
la lipsa de atractivitate a u- 
nor expuneri teoretice s-ar pu
tea formula în legătură cu 
unele lecții ale universității 
muncitorești de cultură muzi
cală, care a luat ființă nu de 
mult la București (în toamna 
aceasta se va înființa și la 
Cluj). In cadrul acestei forme 
de învățămînt artistic, necu
noscută în trecut, s-au expus 
diverse teme destinate expli
cării unor procese complexe 
ale muzicii. Cele mai multe 
lecții, audiate cu atenție de 
numeroșii oarticipanți, au de
monstrat utilitatea explicării 
noțiunilor teoretice fundamen
tale, în această privință obți- 
nîndu-se un succes real. Din 
păcate, unele conferințe (de 
pildă „Creația populară, izvor 
al celor mai frumoase opere 
de artă muzicală"), nu au reu
nit să comunice idei deosebit 
de valoroase, din pricina unei 
prezentări insuficient de atrac
tive. Altele s-au menținut la 
un nivel abstract, văduvind 
cursul de latura practică, de 
oosibilitățile de atragere a u- 
nui număr mai mare de par
ticipant

O instituție care a experi
mentat cu bune rezultate sis
temul de educație muzicală în 
cadrul unui curs la nivel de 
popularizare a fost Radiodifu

țării noastre la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. în 
dorința de a sprijini prin 
fapte activitatea dv., și a ce
lorlalți reprezentanți ai țării 
noastre la O.N.U., nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a 
îndeplini și depăși angaja
mentele luate în vederea în
tăririi continue a gospodăriei 
noastre".

Salutînd inițiativa guvernu
lui nostru de a înscrie pe or
dinea de zi a sesiunii Adună
rii Generale problema acțiuni
lor pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state 
europene âparținînd unor si
steme social-politice diferite 
și problema măsurilor pentru 
promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii în
tre popoare, Alexandru Ior- 
dache, directorul Școlii medii 
nr. 17 din București. scrie în 
mesajul său adresat tovarășu
lui Gheorghe Ghăorghiu-Dej : 
„Sînt întrutotul alături de 
eforturile dv. Cererea ca Adu
narea Generală a O.N.U. să 
ia în discuție măsurile pentru 
promovarea în rîndul tinere
tului a ideilor păcii și priete
niei mi-au umplut inima de 
bucurie. Ca profesor, care 
muncesc pentru educarea 
unui tineret sănătos și bine 
pregătit, condamn pe acei po
liticieni puși în slujba mari
lor monopoluri care vor să 
împingă tineretul spre război, 
care îi insuflă neîncredere și 
ură față de alte popoare. Do
resc ca tineretul din întreaga 
lume să-și consacre forțele 
progresului omenirii".

Mesajele trimise tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și declarațiile făcute în ca
drul adunărilor oamenilor 
muncii din țara noastră re
flectă voința de pace a po
porului nostru. încrederea și 
sprijinul acordat activității 
delegației R. P. Romîne la ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

(Agerpres)

intrate In funcțiune
de 250.000 m.p. de parchete, 
va permite valorificarea mai 
bună a masei lemnoase, folo- 
sindu-se îndeosebi frize de ste
jar care pini acum erau so
cotite deșeuri.

Utilaje pentru producerea 
parchetelor au intrat in func
țiune $i la unitățile forestiere 
din Băbeni, regiunea Pitești, 
iar în luna noiembrie se vor 
da in funcțiune alte trei 
unități la Ciureă-Iași. Arad 
și Homorod. Mașinile pro
ducătoare ce se folosesc sînt 
semiautomate și vor pro
duce parchete după o tehnolo
gie nouă. Față de vechile ma
șini, productivitatea muncii 
crește cu 35 la sută, consumul 
de materie primă se reduce cu 
20 la sută, iar prețul de cost 
scade cu 25 la sută. Toate a- 
ceste instalații au o capacitate 
anuală de 800.000 m.p. par
chete.

(Agerpres) 
-----•-----

Informații
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne. Emil Bod- 
năraș. a primit în audiență 
pe noul trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Franței la București. Pierre 
Paul Bouffanais.

★

Teatrul de stat german din 
Timișoara s.a reîntors din turneul 
întreprins în cele 26 de locali
tăți din țară. Colectivul teatrului 
a prezentat 49 de spectacole cu 
piesele „Hoții" de Schiller, 
,, Par tea leului" de Costin Teodo- 
ru și „Scufița Roșie" de Evgheni 
Schwartz. La spectacolele pre
zentate au asistat peste 17.MC de 
oameni ai muncii.

ziunea. (Se anunță reluarea a- 
cestui curs, împărțit in trei 
cicluri : „Ghid muzical „Dic
ționar muzical", „Concerte- 
ghicitoare", completate cu me
dalioane muzicale și cu emi
siuni dedicate istoriei muzicii 
romînești). Dar efortul acestei 
instituții la dezvoltarea gustu
lui pentru muzică ar putea fi 
sporit printr-o grijă mai mare 
acordată emisiunilor progra
mate în afara acestor cicluri. 
Programele radiofonice ar tre
bui să păstreze un just echili
bru între preferințele miilor 
de ascultători. în realitate, 
însă, un spațiu exagerat este 
încă cedat muzicii ușoare. Ex
pulzată, de multe ori, la ore 
tîrzii sau în programele de 
dimineață, cînd majoritatea 
ascultătorilor se găsesc la 
locurile lor de muncă, muzica 
simfonică nu e decît rareori 
însoțită de comentarii capa
bile să înlesnească descifrarea 
ideilor pe care le conține. S-ar 
putea programa mai des emi
siuni de „estradă simfonică", 
gen relativ tînăr la noi, expe
rimentat cu bune rezultate de 
Orchestra cinematografiei. (Nu 
stăruim asupra lipsei de pre
ocupare a televiziunii care ar 
putea organiza cu succes ase
menea „estrade** atractive. 
Pînă acum, în afara transmi
siunilor directe din sălile de 
concert, televiziunea nu a pro
gramat aproape de fel emi
siuni de educație muzicală). 
Nu am vrea să se înțeleagă 
cumva că am fi adversari ai

O scenă din spectacolul cu „Tragedia optimistă" de V. Viș- 
nevski in interpretarea colectivului Teatrului academic de artă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad ca re se află în turneu in Capitală.

Turneul Teatrului „A. S. Pușkin’
din Leningrad

în continuarea turneului în 
țara noastră, colectivul Tea
trului ..A. S. Pușkin" din Le
ningrad a prezentat marți 
seara, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mîne, Un spectacol cu piesa 
„Totul rămîne oameni lor« de 
S. I. Alioșin.

Spectacolul este realizat de 
L. S. Vivien, artist al po
porului al U.R.S.S. și A. N. 
Dauson. decorurile fiind sem
nate de A. F. Bosulaev. mae 
stru emerit al artei al 
R.S.F.S. Ruse.

Personajelor piesei „Totul 
rămîne oamenilor*' inspirată 
din contemporaneitate, le-au

Ședința Comisiei permanente CA.E.R 
de colaborare 

metalurgiei
in domeniul 
neferoase

La Budapesta a avut loc 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în 
domeniul metalurgiei nefe
roase.

La ședință au participat de
legațiile din partea R.P. Al
bania, R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovace. R. D. Germane, 
R. P. Polone. R. P. Romîne, 
R. P. Ungare. U.R.S.S., pre
cum și un observator din 
partea R.D. Vietnam.

La ședință au fost exami
nate măsurile aplicate de că
tre Comisia permanentă pen-

Festivalul filmului sovietic
cadrul manifestărilor 

romîno-
îfl 

din Luna prieteniei 
sovietice, între 8 și 14 octom
brie se va desfășura în Capi
tală la cinematograful „Pa
tria", Festivalul filmului so
vietic. Această manifestare a- 
duce și în anul acesta în fața 
publicului opere dintre cele 
mai reprezentative ale cine
matografiei sovietice. Vor fi 
prezentate filmele artistice : 
„Serioja", după povestirea cu 
același nume de Vera Panova, 
— film distins cu premiul 
principal „Globul de cristal" 
la Festivalul internațional al 
filmului de la Karlovy-Vary 
1960 : „Normandie Niemen", o 
coproducție sovieto-franceză 

muzicii ușoare. Dimpotrivă. 
Avem convingerea că multe 
din melodiile de muzică ușoa
ră au însușirea de a dezvolta I 
gustul artistic al ascultători- j 
lor. Ne referim la acele melo
dii despre care V. Soloviov-Se- i 
doi arăta că sînt „pătrunse de I 
o concepție artistică superioa
ră, caracterizată prin puritatea 
sentimentului și finețea gus
tului artistic". Dar, uneori e- 
misiunile de muzică ușoară 
folosesc o discotecă insuficient 
primenită, sub pretextul că a- 
ceste melodii „plac", că „sînt 
cerute". Redacția muzicală a 
făcut prea puțin pentru a ex
plica amatorilor de muzică fă- 
ră... melodie că preferințele 
lor se ridică împotriva bunu- l 
lui gust. Ea a rămas încă da- 
toare în problema educării 
gustului artistic al ascultători
lor, al tineretului îndeosebi.

Instituțiile muzicale de tot 
felul trebuie să manifeste un 
interes mai mare decît pînă 
acum pentru combaterea pros
tului gust, indiferent de for
mele sub care s-ar ivi el.

Minunatele opere ale artei 
muzicale romînești și univer
sale, ale muzicii realiste con
temporane pot șî trebuie să 
fie explicate astfel îneît să 
devină un prilej de adevărată 
bucurie pentru cetățeanul pa
triei noastre. Începînd cu o- 
rele de cor din școală și ter- 
minînd cu programele concer
telor simfonice, trebuie să se 
facă totul pentru ca drumul 
spre muzică să se deschidă 
larg tineretului nostru.

ta- 
po-

dat viață scenică actori 
len'tați cum sînt artistul 
porului al U.R.S.S. N. K. Cer. 
kasov, artiștii poporului ai 
R.S.F.S. Ruse. I. O. Maliutin 
și B. A. Freindlih, artiștii e- 
meriți ai R.S.F.S. Ruse G. K. 
Iniutina. E. M. Medvedeva, 
I. O. Gorbaciov și alții.

Publicul a primit cu 
sebit interes acest nou spec
tacol prezentat în tara noas
tră de teatrul leningrădean și 
a subliniat prin repetate a- 
plauze admirația sa puterni
că pentru măiestria artiștilor 
sovietici.

deo

(Agerpres)

tru metalurgie neferoasă în 
vederea îndeplinirii hotărîri- 
lor sesiunii a XIII-a a Consi
liului Economic de Ajutor 
Reciproc, legate de organi
zarea lucrărilor pentru coor
donarea planurilor de dezvol
tare a metalurgiei neferoase 
în țările membre C.A.E.R. in 
perioada pînă în 1980. Ședin
ța a aprobat de asemenea pla- 
nyl de muncă al Comisiei pe 
anul 1961.

Lucrările ședinței s-au des
fășurat în spiritul colaborării 
socialiste și înțelegerii reci
proce.

închinată prieteniei dintre po
porul sovietic și poporul fran
cez în anii războiului antifas
cist ; „Nopțile albe" o reali
zare după o nuvelă de F. 
Dostoevski; „Miciman Panin"; 
„Pămînt desțelenit", seriile I 
și II, după celebrul roman al 
lui Mihail Șolohov, și „Doam
na cu cățelul", realizat după 
nuvela cu același nume de 
Anton Cehov, film premiat la 
Festivalul internațional al 
filmului de la Cannes 1960, 
pentru înalta sa valoare uma
nă și calități excepționale.

Festivaluri ale filmului so
vietic se organizează în a- 
ceastă perioadă și în nu
meroase orașe și centre mun
citorești din țară.

(Agerpres)

Ministerul Învățămîntului și Culturii
organizează

azi 5 octombrie I960, cu ocazia celei de a 11-a aniver
sări a Republicii Democrate Germane

la
CINEMATOGRAFUL „PATRIA-

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

Spre 
folosul Dvs

LIBRETE
OBLIGAȚIUNI CEC

TELEGRAME EXTERNE

La încheierea lurneulw Teatrului

de Operă și Balet al R. P. Romîne

Concert festiv la Moscova i
MOSCOVA 4i(Agerpre®). — La 

3 octombrie în sala Teatrului 
Mare al U.R.S.S. a avut ldc un 
concert festiv dat de ansamblul 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne,

Cu o deosebită căldură a fost 
primit de spectatori acest concert 
final al artiștilor din Romînia. 
Sala Teatrului Mare, împodobită 
cu drapele de stat ale R. P, Ro
mîne și Uniunii Sovietice era ar. 
hiplină. La concert au fost pre- 
zenți conducători ai partidului CO' 
munist și ai guvernului sovietic: 
A. B. Aristov, E. A. Furțeva, 
A. N. Kosîghin, F. R. Kozlov, 
D. S. Poleanski, M. A. Suslov, 
P. N. Pospelov, I. E, Kalnber 
zin. Au luat parte membri ai 
corpului diplomatic, printre care 
și ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova. Nicolae Guină. Se aflau 
de asemenea în sală numeroși 
artiști de seamă din Moscova, 
muzicieni și oameni de litere.

în programul concertului final 
au fost incluse fragmente din 
cele mai bune realizări ale Tea. 
trului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne din ultimii aîii. Au fost 
interpretate fragmente din opera 
..Ion Vodă cel Cumplit" de Gh. 
Dumitrescu, actul 4 din opera 
„Othello" de Verdi, scene din 
opera „Trubadurul" de același 
compozitor, fragmente diu ope

Conferința internațională 
a studenților

DRAGA 4 (corespondentul 
Agerpres transmite) : După cinci 
sile de dezbateri Conferința in
ternațională a studenților, care 
a avut loc la Praga, a luat sfîr- 
șit Au participat delegați din 
32 de țări de pe toate continen
tele, care au dezbătut pe larg 
discursul rostit de N. S. Hruș
ciov la Adunarea Generală a 
O.N.U, Vorbitorii, au declarat 
că propunerile guvernului so
vietic constituie o piatră de ho
tar în viața popoarelor colo
niale. Un uport deosebit au 
adus în discuție studenții din 
America Latină și din Africa. 
Ei au dezvăluit aspectele bar
bare ale colonialismului, mizeria 
și incultura care îl însoțesc. De
legații sud-americani au demas
cat caracterul brutal al interven
ției Statelor Unite în țările lor.

S-a arătat că neinfrînata cursă 
a înarmărilor împiedică desfășu
rarea normală a educației tine
relor generații. Criza învățămin- 
luluii superior din. R.F. Germa
nă de pildă, s-ar putea soluțio-

Deschiderea ședinței Camerei 
Populare a R. D. Germane

In 
la

BERLIN 4 (Agerpres). — 
dimineața de 4 octombrie 
Berlin s-a deschis sesiunea 
Camerei Populare a R. D.
Germane avind ca punct prin
cipal pe ordinea sa de zi de
clarația program a Consiliului 
de Stat al Republicii Demo
crate Germane, care a fost 
prezentată de Walter Ulbricht.

W. Ulbricht a subliniat im
portanța creării unei Confede
rații germane care ar asigura 
apropierea treptată a celor 
două state germane. W. Ul
bricht a salutat propunerea cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală prezentată de N. S. 
Hrușciov în Adunarea Genera
lă a O.N.U. precum și propu
nerea privitoare la lichidarea 
definitivă a sistemului colo
nial.

W. Ulbricht a calificat ho- 
tărirea guvernului R.F.G. de a 
rupe relațiile comerciale inter- 
germane, ca fiind un act agre
siv.

Apoi președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germa- 

rele clasice ruse care au figurat 
îtt repetate rinduri in repertoriul 
teatrului — aria lui îgor di» 
opera „Cneazul Igor" de Bord- 
din (solist L. Konya), aria lui . 
Lenski din opera „Evgheni One- 
ghin" de Ceâikovskî (solist V. ’ 
Teodorian), arii din operele lui 
Rossini. Bizet, Gounod. Leonca
vallo, Puccini, scene din baletul 
„Priculiciul" de Zeno Vanceâ. 
La acest concert s-a bucurat de 
un frumos succes baritonul NL 
colac Herlea. într-o corespondetr 
ță a agenției TASS se arată ^ca * 
Nicolae Herlea, înzestrat cu o * 
voce puternică și frumoasă,: a 
cîntat într-o manieră reținută și 
distinsă fiind răsplătit cu aplau
ze călduroase de întreaga sală.

Cu aplauze călduroase au răs
plătit moscoviții și pe Soliștii tea
trului Zenaida Pally, Arta Flore«- 
cu, T. Lueaciu, Elena Cernei. M. 
Buciu pe artiștii corpului de 
balet, precum și orchestră și co-:» 
rul teatrului dirijate de E, Mas. • 
sini și M. Brediceanu.

Turneul la Moscova al Teatru-* 
lui de Operă și Balet al R. P. 
Romîne a durat două saptămîni. 
Au fost prezentate în acest timp 
publicului moscovit 13 spectaco
le cu opere muzicale și clasice 
și opere ale compozitorilor ro-. 
mini contemporani. ■ {

’■ I

na prin alocarea unei sume de. 
12 miliarde mărci, âdică cu 
miliarde mai puțin decît 
cheltuiește în Germania occtdeh- 
tală anul acesta pentru înarma-' 
tea Bundeswehrului. tn timp ce 
în întreaga lume capitalistă 135 
milioane de copii sînt lipsiți de 
posibilitatea de a frecventa ?co-. 
Iile, în ultimii 45 de ani s-au\ 
cheltuit pentru înarmare nu mai 
puțin de 3 trilioane de dolari. ' 
O mică fracțiune din această 
sumă ar fi. suficientă pentru-, a\ 
rezolva pe deplin problema în- 
vățămîntului pentru toți copiii' 
din toate țările. )

Conferința s-a pronunțat petf 
tru asigurarea educației demo
cratice n tineretului, pentrutdez- 
voltarea culturilor naționale, îm
potriva colonialismului. După 
cum s-a subliniat în rezoluția 
adoptată, toate aceste probleme] 
sînt inseparabil legate de r&tli-l 
zarea planului de dezarmare, 
generală și totală propus de gu
vernul sovietic.

ne a trecut la problemele vie
ții politice interne ale țării.

W. Ulbricht a informat că 
în ședința sa din 1 octombrie 
Consiliul de Stat a adoptat 
hotărîrea cu privire la acor
darea amnistiei care se referă 
la peste 12.000 de oameni, ’ •

W. Ulbricht s-a ocupat 
de problemele construirii iso-l 
cialismului în R.D.G.

Apoi, în Camera Populară 
au început discuțiile pe mar
ginea declarației program' a 
Consiliului de Stat al R.‘D. 
Germane. . } |

-----
? I

Declarația C. C* 
al U. T. L German
BERLIN 4 (Agerpres) Consi

liul Central al Uniunii Tinere
tului Liber German a făcut o 
declarație în care în numele ce
lor 1.700.000 de membri ai a» 
cestei organizații aprobă apelul 
Comitetului permanent al Tine
retului Muncitoresc din Germa^ 
nia.

Consiliul Central al Uniunii 
Tineretului Liber German scoa
te în evidență necesitatea unită
ții de acțiune â tineretului 
muncitoresc din cele două șta-^ 
te germane, necesitatea uni£ică-ș 
rii tuturor forțelor iubitoare- de? 
pace și democratice în lupta > îmi 
potriva dușmanului de moa-rtel 
al poporului german — milita-^ 
rismul vest-german. El declară' 
că pacea, libertatea și democra
ția pot fi cîștigate numai prin 
lupta împotriva utilitariștilor și 
a lacheilor lor.

Declarația cuprinde o serie de 
propuneri îndreptate spre inten
sificarea contactelor între iiuer 
retul* celor două state germane.

SPORT

„Turneul celor 4* 
la box

In Sala sparturilor de la 
Floreasca s-a desfășurat marți 
seara cea de-a patra reuniuhe 
de box din cadrul competiției 
„Turneul celor 4". Iată princi
palele rezultate înregistrate ? 
N. Mîndreanu învinge . 1S 
puncte pe FI. Pătrașcu; N. 
Puiu cîștigă la puncte în fața 
lui A. Verdeș; A, Nagy dispu
ne la puncte de Gh. Predes- 
cu; I. Mihalic învinge la 
puncte pe I. Pătruț; M. Dumi
trescu meci nul cu O. Baciu; 
M. Nicolau obține victorii la 
puncte Ia N. Motoc.

Astăzi este ?i de odihnă. Joi 
are loc ultima reuniune.

(Agerpres)



In aceste zile
la New York

★ ★ 
Participarea 
tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej 
la recepțiile oferite 

de delegațiile 
Indoneziei, 

Bulgariei și Etiopiei
NEW YORK 4 (Agerprer). 

Luni seara, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, șeful delega
ției R.P. Romine la cea de-a 
XVa sesiune a AcHnării 
Generale a O.N.U., a parti
cipat împreuna cu tov. Ște
fan Voitec la recepția oferi
tă la hotelul „Waldorf Asto
ria" de președintele Indo
neziei, Sukarno, in cursul re
cepției tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej s a întreținut cor
dial eu președintele Sukar
no. Președintele Sukarno și-a 
amintit cu multa plăcere de 
vizita pe <*are a făcut-o in 
cursul acestui an in Republi
ca Populara Romînă. El și-a 
exprimat din nou recunoștin
ța pentru primirea călduroa
să pe care i a făcut-o po
porul romin în timpul acestei 
vizite.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a participat de aseme
nea împreuna cu tov. Ștefan 
Voitec la recepția oferită de 
Todor Jivkov, conducătorul 
delegației R.P. Bulgaria la 
O.N.U., și la recepția oferi
tă la hotelul „Pierre" de că
tre Akli’u Habto Void, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al Etiopiei, șe
ful de'egației etiopiene la 
O.N.U.

întrevederea 
dintre N. S. Hruțciov 

și M. Hastan
NEW YORK 4 (Agerpres). 

TASS. Grupul de presă de 
pe lingă președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S-S, transmite :

In dimineața zilei de 4 
octombrie, N. S. Hrușciov. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. l-a 
primit pe prințul moșteni
tor Moulay Hassan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Marocului. în 
cadrul convorbirii care a 
avut loc, N. S. Hrușciov și 
M. Hassan au avut un 
schimb de păreri asupra 
unor probleme care prezin
tă interes pentru guvernele 
U.R.S.S. și Marocului.

Oamanii muncii 
din New York 

îl salută 
pe N. S. Hrușciov
NEW YORK 1 (Agerpres). 

TASS transmite :
La J octombrie. In aprop.e- 

.rea clădirii reprezentanței so
vietice la New York, care in 
momentul de față este reșe
dința lui N. S. Hrușciov, a 
avut loc o demonstrație a oa
menilor muncii din New York.

La demonstrație au iuat 
parte lucrători din industria 
de confecții, muncitori din in
dustria de încălțăminte, tex
tilă și din alte ramuri indus
triale Mulțl dintre ei purtau 
lozinci : ,,Sindicatele din 
New York salută vizita lui 
N. S. Hrușciov", „Sindicatele 
din New York sint pentru 
pace și dezarmare", „Sindi
catele din New York sprijină 
propunerea de a se pune ca
păt colonialismului".

Participanții la demonstra
ție veneau direct de la lucru; 
ei veneau aci înfruntlnd pu
ternicele cordoane polițienești, 
care nu au putui intimida pe 
partizanii păcii și prieteniei 
intre popoare.

în încheierea demonstrației 
un grup de participant au vi
zitat reprezentanța sovietică 
șl au transmis lui N. S. Hruș
ciov flori.

Ei au transmis de aseme
nea o scrisoare din partea 
Consiliului sindical de luptă 
pentru pace din New York în 
care se spune printre altele : 
„...Salutăm propunerea pre
mierului Nikita Hrușciov și 
modul său de a pune proble
mele care trebuie să fie rezol
vate în numele păcii. Munci
torii sînt vital interesați în 
lichidarea războiului rece, în 
dezvoltarea comerțului dintre 
Est și Vest și in dezarmare 
Pentru obținerea păcii sint 
necesare eliberarea popoarelor 
coloniale și reprezentarea 
Chinei in O.N.U".

Lucrările Adunării Generale a O. N.
Răspunsul lui N.S. Hrușciov 

la scrisoarea președintelui Ghanei, primului ministru 
ai Indiei, președintelui Indoneziei, președintelui 

R.A.U., președintelui Iugoslaviei

Ședința din după-amiaza zilei 
de 3 octombrie

YORK 4 (Agerpres). 
ședința plenară din

NEW YORK 4 (Agerpres). — TASS transmite : După cum 
s-a anunțat, la 29 septembrie. K. Nkrumah, președintele Ghanei, 
J. Nehru, primul ministru al Indiei, Sukarno, președintele In
doneziei, G. A. Nasser, președintele R.A.U.. și .1. B. Tito, pre
ședintele Iugoslaviei, au adresat o scrisoare lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. în care reco
mandă ca guvernele U.R.S.S. și S.U.A. să reia contactele în
trerupte în ultimul timp.

în răspunsul lui N. S. Hrușciov adresat președintelui Gha
nei, Kwame Nkrumah, se spune :

„Guvernul sovietic și eu 
personal, ca președinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., prețuim foarte mult 
considerentele după care v-ați 
călăuzit dv., precum și preșe
dintele Indoneziei, președinte
le Republicii Arabe Unite, 
președintele Iugoslaviei și pri
mul ministru al Indiei, cînd 
ati trimis președintelui Sta
telor Unite ale Americii și 
mie scrisoarea dv. șj proiec
tul de rezoluție supus Adună
rii Generale, exprimîndu-vă 
dorința ca președintele și eu 
să reluăm contactele pentru a 
discuta problemele care în
tunecă in momentul de față 
situația internațională și pen
tru a găsi o soluție acestor 
probleme pe calea tratative
lor. Această scrisoare dove
dește încă o dată că in pre
zent situația internațională 
nu este nici pe departe nor
mală și că conjunctura inter
națională și. îndeosebi, starea 
în care se află relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Uniie ale Americii. îngrijorea
ză in mod legitim multe state 
și conducători de state.

Guvernul sovietic a fost în
totdeauna și este și acum de 
părere că problemele interna
ționale nerezolvate inclusiv 
problema relațiilor dintre 
U.RS.S. și S.U.A., trebuie și 
pat să fie reglementate pe 
cale pașnică. prin tratative, 
dacă părțile interesate doresc 
a ce ista. Călănzindn se după 
2C?st considerent, guvernul 
U.R.S^. a susținut necesita
tea discutării acestor proble
me la nivelul cel mai înalt, 
considerind că pentru îmbu
nătățirea situației internațio
nale și pentru soluționarea 
problemelor nereglementate, 
îndeosebi pentru rezolvarea 
problemei dezarmării, care ar 
pune capăt distrugerii absurde 
a unor imense valori materia
le și irosirii energiei popoare
lor pentru producția mijloace
lor de exterminare, sint nece
sare ho țări rile cele mai radi
cale. adoptate de comun a- 
cord de conducătorii de state. 
Tocmai de aceea, guvernul so
vietic a susținut necesitatea 
conferinței la nivel înalt și 
și-a exprimat speranța că a- 
ceasta va duce la o cotitură 
radicală in situația interna
țională. spre întărirea păcii și 
lichidarea divergențelor exis
tente intre state.

Se H’t Prea bine ce s-a pe 
trecut după ee se ajunsese 
la înțelegerea privitoare la 
conferința la nivel inalt. 
Tocmai cînd popoarele, inclu
siv poporul Uniunii Sovietice, 
așteptau eu speranță ca a- 
ceastă conferință să dea re
zultate rodnice, literalmente 
In ajunnl conferinței la sive! 
înalt, guvernul S.Uu%. a por
nit pe calea perfidiei care și a 
găsit expresia In acțiuni agre
sive cum ar fi violarea fron
tierei de stat a U.R.S.S. de 
către avioane militare ameri
cane „U 2“ După cum «e Știe, 
guvernul S.U.A. a confirmat 
chiar prin declarații ale pre
ședintelui și secretarului de 
stat al S.U.A. că aceste ac
țiuni ca și violarea ulterioară 
a frontierei de stat a U.R.S.S, 
de către avionul militar ame
rican ..RB-47' sint o expresie 
a nnei „politici deliberate' 
precise a S.UA. In egală mă
sură s-a confirmat de aseme
nea că guvernul S.U.A. și 
președintele Eisenhower per 
soaal nu intenționează să re. 
nunțe la această politică și că 
o promovează și astăzi.

Guvernul S.U.A. nu numai 
că nu a dat nici o satisfacție 
Uniunii Sovietice. căreia i 
s-au adus prejudicii in urma 
vio’ării grosolane a suverani
tății ei de către aviația ame
ricană. dar a si confirmat a- 
ceastă politică perfidă in re-

al 
al

PE SCURT
BUDAPESTA. în seara zilei de 

4 octombrie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P, Romine la Budapesta, l a- 
sile Pogăceanu, a oferit in sa
loanele ambasadei un cokteil cu 
ocazia apropiatei sale reîntoar
ceri în țară

MOSCOVA. La 4 octombrie a 
avut loc o adunare a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. consacrată 
aniversării a trei ani de lâ lan
sarea primului satelit artificial 
al Pămîntul-ui. Adunare^ a fost 
deschisă de acad. Alexandr Nes- 
meianov, președintele Academiei.

PR AGA. în sala de expoziții a 
primăriei vechi din Praga s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
den R. P. Romînă. Numeroase 
panouri reprezintă imagini înso
țite de grafice care ilustrează 
importantele realizări obținute 
in industria, agricultura și cul
tura romenească în anii regimu
lui democrat popular. Un panou 
este închinat relațiilor frățești 
dintre R. P Romină și R, S. 
Cehoslovacă.

SOFIA. La Sofia s-au încheiat 
lucrările celei de-a 4-a conferin
țe pentru coordonarea - cercetări
lor științifice în domeniul agri-

că 
al 
In

umbian 
în Co- 
IV-tea 
cadrul 
e.xperi- 
condus

culturii și silviculturii țărilor so
cialiste.

La conferință a participat o 
delegație rom'ni oo.idusl de 
prof. Grigore Obrejan, director 
științific al I.C.A.R.

BOGOTA. Ziarul 
..El Tiempo- relatează 
kimbia se desfășoară 
Festival al teatrului,
acestui festival teatrul 
mental ..La BujardiUa**, 
de Alfonso Graino. a prezentat 
pe scena teatrului Colon come
dia ,.O scrisoare p:erdută“ de 
I. L. Caragiale.

HAVANA După cum anunță 
Agenția United Press Internatio
nal, guvernul cuban a preluat 
controlul asupra marii uzine de 
prelucra'e a nichelului din Ni- 
caro, provincia Oriente, proprie
tatea guvernului S.U.A.

NEW YORK La conferința 
de presă care a avut loc la 3 
octombrie la Washington, McCo
ne. președintele Comisiei pentru 
energia atomică a S.U.A., a de
clarat că Statele Unite trebuie să 
reînceapă cît mai grabnic și dacă 
se poate pînă la 8 novembre — 
ziua alegerilor prezidențiale — 
experiențele nucleare subterane

pctate rînduri, deși această 
politică reprezintă o încălca
re nemaiauzită și fără prece
dent a înseși bazelor drep
tului internațional și a prin
cipiului sfint al respectării 
suveranității statelor. Prin a- 
ceasta guvernul american s a 
pus într-o situație în care, pe 
cît se vede, îi este greu să 
meargă pe calea tratativelor 
cinstite cu Uniunea Sovietică. 
Din cauza acestei politici, 
președintele S.U.A. s-a pus și 
pe el însuși intr-o situație în 
care, după cum se vede. îi 
este greu să meargă pe calea 
unor contacte cu șeful guver
nul 'i sovietic care s-ar putea 
solda cu rezultate pozitive.

S«» înțelege de la sine că ori
ce încercări de a formula anu
mite condițij preliminare pen
tru stabilirea unor astfel de 
contacte de către partea care 
s-a angajat pe calea perfidiei, 
est® o nouă dovadă a faptului 
că actualul guvern al S.U.A. 
nu are intenția serioasă de a 
găsi o rezolvare problemelor 
litigioase care dezbină statele, 
pe calea tratative’or bazate 
pe respectarea reciprocă a in
tereselor partenerilor la a- 
ceste tratative. Acest lucru 
dovedește de asemenea cît de 
puțin respectă guvernul S.U.A. 
dorința altor state de a-și 
aduce contribuția la destinde
rea încordării în relațiile din
tre marile- puteri. Se înțelege 
câ poziția a două din aceste 
puteri - U.R.S.S. și S.U.A. — 
ar® o importanță primordială 
pentru evoluția ulterioară a 
relațiilor internaționale. Dar 
rolul activ al celorlalte state 
mari și mici și al Organizației 
Națiunilor Unite în ansamblu 
in reglementarea probleme’or 
nesoluționate nu trebuie să 
fie de loc subapreciat.

Răspunderea pentru situația 
creată revine 
S.U.A. și numai 
S.U.A. Sint profund 
că orice om de stat, 
«ă aprecieze obiectiv 
situație- nu poate să nu tragă 
concluzia in privința acelora 
care ridică piedici in calea 
reluării contactelor între con 
ducătorii Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii in 
scopul reglementării proble
melor ce provoacă încordare 
H relațiile dintre țări, lucru 
despre care se vorbește in 
scrisoarea dv. și în proiectul 
de rezoluție.

Astăzi insă guvernul S.U.A. 
nu numai că nu rond imp ă 
aceste acțiuni, cu toate că 
președintele Eisenhower a de
clarat personal la Pam că a 
dat indicația ea in viitor, atît 
timp cit va rămine la Casa 
Albă, să nu șe mai trimită 
avioane americane in spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice, 
dar urmează această politică 
externă agresivă proclamată 
de eL Numai prin aceasta se 
poate explica de ce In dis
cursul său la Adunarea Gene- 
ra’ă și in scrisoarea de răs
puns la scrisoarea dv.. el a 
trecut sub tăcere problema 
trimiterii avioanelor america
ne .U-2® In spațiul aerian al

guvernului 
guvernului 

convins 
expabT 
această

Uniunii Sovietice si a ridicat 
problema avionului american 
,,RB 47“ al cărui zbor, 
cum se știe, a avut loc 
torpilarea conferinței la 
înalt și după declarația 
ședîntelui cu privire la 
tarea acestor zboruri ale 
vioanelor americane în spa
țiul aerian al Uniunii Sovie
tice.

Se înțelege de la sine că da
că guvernul S.U.A. va urma 
și în viitor politica susmen
ționată, în aceste condiții nici 
un stat care se respectă și ca
re se preocupă de inviolabili
tatea suveranității sale și de 
securitatea sa. nu poate avea 
încredere în declarațiile gu
vernului S.U.A. că dorește 
îmbunătățirea relațiilor între 
U.R.S.S. și S.U.A. Aceasta se 
referă în întregime și la pro
blema dezarmării, ținînd sea
ma că poziția S.U.A. in pro
blemele dezarmării urmărește 
în mod vădit torpilarea ori
căror tratative rodnice cu pri- 
vir® la dezarmare și nu por
nește de la necesitatea dezar
mări? sub un control interna
țional sever, ci de la stabilirea 
unui control asupra înarmă
rii. adică de la stabilirea sub 
s*eaiu’ O.N.U, a unui sistem 
de spionaj internațional 
probat.

Guvernul sovietic nu are 
vedere numai trecutul, 
privește și în viitor. Oricît 
fi de încordate relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii, aceste 
relații pot fi îmbunătățite da
că conducătorii de state se 
vor situa mai presus de anu
mite păreri preconcepute și 
sentimente de animozitate 
personală și se vor călăuzi de 
marea răspundere care le re
vine pentru soarta păcii. Du
pă convingerea profundă a 
guvernului 
s*arp a 
U.R.SA și 
înrăutățit, 
dată. Pentru 
insă necesar să se 
noască în mod clar 
a fost cauza înrăutățirii 
tor relații, să se recunoască 
in mod clar că această în
răutățire a fost provocată de 
acțiunile perfide fără prece
dent ale guvernului S.U.A., 
care a mers pe calea înfăptui
rii acțiunilor agresive provo
catoare împotriva Uniunii 
Sovietice. Cu alte cuvinte, 
sintem gata să luăm contact 
șj să ducem tratative cu pre
ședintele și cu guvernul Sta
telor Unite ale Americii, scon- 
tind că guvernul S.U.A. va 
găsi curajul pentru a con
damna aceste acțiuni care au 
provocat înrăutățirea relațiilor 
sovieto-americane și că 
manifesta bunăvoință în 
privește îmbunătățirea 
practică a acestor relații.

Acestea sînt considerentele 
Pe care guvernul sovietic a 
socotit ci este necesar să le 
expună ca răspuns la scrisoa
rea adresată președintelui 
S.U.A. și mie de conducătorii 
celor cinci țări.

Cu respect,
N. HRUȘCIOV, 

pre-edintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

New York, 3 octombrie I960"
★

Răspunsuri similare au fost 
adresate primului ministru al 
Indiei, președintelui Indone
ziei. președintelui R.A.U. și 
președintelui Iugoslaviei.
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NEW 
— în . 
după-amiaza de 3 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. 
primul a luat cuvîntul în re
plică secretarul general al 

O.N.U., Hammarskjoeld. Dema
gogice și fățarnice au fost în
cercările sale de a combate 
tezele temeinic fundamentate 
ală cuvîntării șefului delega
ției sovietice, care a înfierat 
activitatea secretarului gene
ral calificînd-o drept slu
garnică față de imperialiști și 
colonialiști.

Căutînd să se pună la adă
postul unor referiri la „jude
cata istoriei** și „adevărul 
istoriei”, Hammarskjoeld a

Cuvîntarea
NEW YORK 4 (Agerpres).- 

Luînd cuvîntul la ședința ple
nară din după-amiaza de 3 oc
tombrie a Adunării Generale 
a O.N.U., Japoș Kadar, șeful 
delegației R. P. Ungare, a 
spus printre altele :

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. este cea 
mai importantă dintre toate 
sesiunile care au avut loc din 
momentul creării O.N.U. A- 
ceasta se explică atît prin si
tuația internațională în an
samblu, cît și prin faptul câ 
au fost prezentate spre exami
nare două probleme care pre
zintă o importanță vitală pen
tru destinele omenirii - pro
blema cu privire la dezarma
rea generală și complectă și 
problema cu privire la lichi
darea totală a sistemului co
lonial.

Janos Kadar, șeful delega
ției ungare, • a arătat că este 
necesar ca cercurile conducă
toare din S.U.A. să renunțe la 
promovarea politicii falimen
tare de pe poziții de forță și 
să arate la această sesiune a 
Adunării Generale că sînt 
gata să ducă tratative cu pri
vire la dezarmarea generală 
și complectă. El a sprijinit în- 
trutotul propunerile sovietice 
in această problemă, prezen
tate spre examinare celei de a 
XV-a sesiuni a ..............~
nerale.

în continuare 
a subliniat că a 
ca sistemul colonial să fie li
chidat complect și definitiv.

în continuarea cuvîntării 
sale, șeful delegației ungare a 
citat fapte elocvente care de
monstrează succesele obținute 
de Ungaria în onii puterii 
populare.

Toate aceste succese, a sub
liniat Janos Kadar, au deve
nit posibile într-o măsură 
considerabilă datorită ajuto
rului multilateral și dezinte
resat al Uniunii Sovietice.

Janos Kadar a declarat că 
R. P. Ungară se pronunță pen
tru restabilirea drepturilor le
gale ale R. P. Chineze în 
O.N.U. și sprijină primirea în 
O.N.U. a R. P. Mongole.

în continuarea cuvîntării 
sale, J. Kadar a atras atenția 
asupra faptului că deindată ce 
Uniunea Sovietică a propus să 
se includă pe ordinea de zi 
problema acțiunilor agresive 
ale S.U.A. împotriva U.R.S.S. 
guvernul S.U.A. a început 
imediat să insiste asupra in
cluderii pe ordinea de zi a 
așa-numitei „probleme unga
re**. Toți Știu foarte bine că 
discutarea evenimentelor care 
au avut loc în Ungaria în 
1956 este o problemă de mult 
epuizată și perimată. Este în
deobște cunoscut de asemenea 
că examinarea așa-numitei 
„probleme ungare" la sesiunea

Arfunării Ge-

Janos Kadar 
sosit timpul

în fond că inten
să continue vechea

declarat, 
ționează 
linie care corespunde intere
selor unui singur grup de 
țări, în primul rînd interese
lor S.U.A. și ale celorlalți 
participant la N.A.T.O. Ham- 
marskjoeld a declarat de ase
menea că, în ciuda vechilor 
sale declarații referitoare la 
posibilitatea de a demisiona, 
el nu va face ac£st lucru, în- 
trucît „nu poate lăsa Organi
zația în voia valurilor în ac
tuala situație 
loasă“.

Apoi a luat 
Kadar, șeful 
Ungare, care a fost 
nat cu aplauze de numeroși 
delegați.

grea și pericu-

cuvîntul, Janos 
delegației R.P. 

întîmpi-

lui J. Kadar
Adunării Generale sau în Co
misiile O.N.U. nu este decît 
o intrigă, o campanie de ca
lomnii îndreptată împotriva a 
două state membre ale O.N.U. 
- Uniunea Sovietică și R. P- 
Ungara. Această problemă 
servește exclusiv țelurile 
„războiului rece “.

Șeful delegației ungare a sub
liniat că conducătorii S.U.A. 
greșesc profund dacă cred că 
măsurile constructive aștepta
te de opinia publică interna
țională de la guvernul S.U.A. 
pot fi înlocuite prin zborul 
avionului „U-2“, sau prin 
scoaterea din nou la supra
față a așa-numitelor probleme 
„ungară" și „tibetană**, prepa
rate în bucătăria americană.

Poporul ungar, a subliniat 
J. Kadar. a pus pentru tot
deauna capăt puterii ma
rilor capitaliști și moșieri, 
a lichidat toate forme1 e 
de exploatare a omului de 
către om și a creat statul 
și societatea sa socialistă în 
care trăiește și va trăi. A- 
cesta erte rezultatul unui 
proces istoric și nu există 
forțe în stare să schimbe si
tuația. Dacă guvernul S.U.A. 
va da ascultare glasului rațiu- 
unii și va ține în sfîrșit sea
ma de acest fapt pe care de 
altfel tot nu poate să-l modi
fice.. relațiile americano.un- 
gare vor fi reglementate ime
diat.

Cel ce se interesează de si
tuația din Ungaria, a spus el, 
să vină la noi și să se con
vingă personal. Poporul uri- 
gar îșj primește cu ospitali-

tate oaspeții, dar nu Inten
ționează să primească în țară 
Pe cei care vin cu așa-numite 
„însărcinări” din partea 
O.N.U.

în continuare șeful delega
ției R. P- Ungare s-a referit 
la problema prezenței trupe
lor sovietice în Ungaria. 
Trupele sovietice, a spus el, 
se află în Ungaria în baza 
acordurilor încheiate între 
statele participante la Trata
tul de la Varșovia. Retrage
rea lor depinde exclusiv; de 
hotărîrea părților contrac
tante, de guvernul R. P. Un
gare, și nu depinde cîtuși de 
puțin de dezideratele strate
gilor occidentali. Poporul un
gar nu are nimic împotriva 
unităților militare sovietice 
care l-au eliberat de domina
ția fascismului hitlerist, a re
gimului fascist contrarevolu
ționar al lui Horthy care a 
dat țara pe mina hitle’ristilor. 
Poporul nostru datorează Ar
matei Sovietice restabilirea 
independenței naționale și 
viața sa pașnică, liniștită.

J. Kadar a demascat apoi, 
născocirile propagandei bur
gheze că rebelfunea contrare
voluționară din Ungaria ar fi 
fost o „răscoală națională4'. 
Delegația franceză, a spus el, 
ar putea povesti eventual A- 
dunării Generale ce înseam
nă o răscoală națională. Pri
viți Algeria. Ce se în timpi ă 
acolo ? O armată de o jumă
tate de milion a colonialiști
lor francezi. înzestrată cu ar
mament modern, după ce a 
nimicit sute de mii de pa
triot algerieni, nu poate în
vinge poporul algerian nu 
numai îri două zile, dar nici 
chiar în șase ani. Ea nu-1 
poate învinge și nu-1 va în
vinge niciodată, pentru că în 
Algeria într-adevăr are loc 
o răscoală națională, spri
jinită de masele populare, 
iar nu un puci contrarevolu
ționar ca cel care a avut loc 
la Budapesta în 1956.

în încheiere, șeful delega
ției R P. Ungare â sprijinit 
propunerea sovietică cu pri
vire la înlocuirea postului de 
secretar general al O.N.U. 
printr-un organ colectiv.

Cuvintele de încheiere ale 
șefului delegației ungare că 
forțele păcii și ale progresu
lui sînt în stare să frineze 
forțele negre și că de aceea 
omenirea poate privi cu 
credere viitorul ei pașnic 
fericit au fost întîmpinate 
aplauze prelungite.

in
și 

cu

in
de 3 octombrie

seara zilei

Cuvîntarea lui J. Nehru
NEW YORK 4 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței de luni dimineața a A- 
dunării Generale a O.N.U., șe
ful delegației Indiei, Jawahar
lal Nehru, a declarat că a as
cultat cu respect și cu interes 
multe cuvin târî rostite în fața 
Adunării Generale însă după 
părerea sa uneie dintre ele au 
amintit rafalele de gheață ale 
„războiului rece"

Scopul principal al O.N.U-, 
a declarat Nehru, este de 
a clădi o lume fără răz
boaie, o lume bazată pe cola
borarea țărilor și popoarelor. 
O condiție importantă pentru 
aceasta este dezarmarea. Dar 
dezarmarea, a declarat primul 
ministru al Indiei, este doar o 
parte a unei probleme mai 
mari. Este necesar să se obțină 
schimbări in gîndurile oameni
lor, să se înlăture teama și 
suspiciunile.

în timpurile 
in continuare 
menirea este 
un război nuclear, nu există 
decît alternativa — distrugerea 
totală a civilizației sau coexis
tența pașnică. A treia cale nu 
există.

Este absolut limpede, a a- 
dăugat el, că dezarmarea și 
aparatul de control asupra de
zarmării trebuie să se dezvol
te paralel, că ele nu pot fi 
examinate separat deoarece 
sînt părți ale aceleiași proble
me. El a atras atenția Adună
rii Generale asupra faptului 
că nu trebuie să existe între
ruperi în examinarea proble
mei dezarmării. Este impor
tant ca O.N.U. să asigure în 
etapa respectivă aparatul ne
cesar pentru discutarea pro-

noastre, a spus 
Nehru, cînd o- 
amenințată de

blemei dezarmării, care tre
buie să înceapă să acționeze 
imediat.

Ocupindu-se de problemele 
colonialismului conducătorul 
delegației Indiei a spus : Eve
nimentele din Africa, din Con
go, arată că Organizația Na
țiunilor Unite și-a asumat o 
sarcină grea. Nehru a schițat 
trei aspecte ale problemei afri
cane — eliberarea deplină și 
independența statelor admise 
de curind în O.N.U., eliberarea 
regiunilor din Africa care con
tinuă să se afle sub domina
ția colonială. Al treilea aspect, 
după părerea lui Nehru, este 
faptul că in unele state există 
libertate numai pentru o mi
noritate, iar majoritatea este 
oprimată. Nu se mai poate to
lera și admite rasismul. Re
centele evenimente din Africa, 
a subliniat Nehru, arată că 
tergiversările sînt primejdioa
se și că este cu totul inadmi
sibil să se mențină colonialis
mul, indiferent sub ce formă.

Referindu-se în această or
dine de idei la situația din 
Congo și la rolul O.N.U. în a- 
cest tînăr stat african. Nehru 
a spus că în Congo se mai află 

. trupe belgiene, ceea ce echi
valează cu o ocupație străină.

Nehru a amintit că în Con
go există un parlament ales de 
popor, deși, probabil că el nici 
nu funcționează Nehru a 
propus ca Adunarea Generală 
să examineze problema trimi
terii unei delegații în Congo 
pentru a stabili ce trupe stră
ine se mai află în această țară.

Remarcînd că între India și 
R. P. Chineză există divergen

țe în problemele de frontieră, 
Nehru a declarat că în ciuda 
acestor divergențe India con
tinuă să considere că este ex
trem de necesar să se rezolve 
problema reprezentării R. P. 
Chineze la O.N.U. și. că cu cît 
se tergiversează mai mult re
zolvarea acestei probleme, cu 
atît se aduce un prejudiciu 
mai mare O.N.U. și examină
rii problemelor importante 
care i se pun. Nu este vorba 
de simpatie sau antipatie, ci 
de dreptate, a spus el.

Primul ministru al Indiei a 
sprijinit cu toată hotărîrea ce
rerea cu privire la admiterea 
în O N.U. a Republicii Popu
lare Mongole.

Pentru popoarele din Asia, 
Africa și din lumea întreagă, 
a declarat Nehru, este dureros 
să constate că tragedia poporu
lui algerian care luptă cu în
drăzneală pentru libertatea sa 
mai continuă. El a declarat că 
O.N.U. trebuie să examineze 
această problemă pentru a a- 
sigura mai repede pacea și li
bertatea poporului algerian.

în cuvîntarea sa Nehru a 
subliniat că „în condițiile exis
tente actualmente în lume, 
foarte multe depind de cele 
două națiuni puternice — State
le Unite ale Americii și Uniu
nea Sovietică *. în legătură cu 
aceasta, el s-a referit la pro
iectul de rezoluție prezentat 
spre examinare Adunării Ge
nerale de delegațiile Ghanei, 
R.A.U.. Indoneziei, Iugoslaviei 
și Indiei care propune preșe
dintelui S.U.A. și președintelui 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice să reia contactele 
întrerupte recent.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
TASS transmite : La ședința 
plenară din seara zilei de 3 
octombrie a Adunării Gene
rale s-a discutat problema re
prezentării Chinei in O.N.U. 
Primul a luat cuvîntul Pejvak 
Abdul Rahman, reprezentan
tul Afganistanului, care s-a 
pronunțat cu hotăcire pentru 
recunoașterea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze în 
O.N.U.

Sprijinind amendamentele 
Nepalului și Guineei care pre-, 
văd îndepărtarea din O.N.U. 
a reprezentanților lui Cian 
Kai-și și înlocuirea lor cu re
prezentanți ai R.P. Chineze, 
A. Novotny, președintele R.S. 
Cehoslovace, a declarat că se 
alătură părerii majorității A- 
dunării Generale care consi
deră că este timpul să se pună 
capăt dictatului Statelor Uni
te în această problemă.

în cuvîntarea sa, U Tan, re
prezentantul Birmaniei, a 
sprijinit de asemenea cu ho- 
tărîre reprezentarea R.P. Chi- 
neze în O.N.U.

Delegația albaneză, a decla
rat în cuvîntarea sa Mehmet 
Shehu, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, sprijină 
propunerea ca în cadrul ac
tualei sesiuni Adunarea Ge
nerală să examineze proble
ma reprezentării Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Statele Unite a spus el, sau 
oricare alt stat, pot să sta
bilească sau nu relații nor
male cu Republica Chineză.

Dar ele nu au nici un drept 
să împiedice Adunarea Ge
nerală cu ajutorul mașinii de 
vot, al intrigilor, calomniilor, 
șantajului și al. diferitelor 
presiuni, să discute problema 
restabilirii drepturilor legi
time ale R.P. Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Luînd apoi cuvîntul T. Jiv
kov, șeful delegației bulgare, 
a sprijinit cu căldură cere
rile cu privire la restabilirea 
imediată a drepturilor legi
time ale R.P. Chineze în 
O.N.U.

Activitatea O.N.U. — a spus 
el — nu poate.fi eficientă iară , 
participarea reprezentanților 
unei pătrimi din 
Fără R.P. Chineză 
rat el, nu pot fi 
probleme cheie, cum 
blema dezarmării.

Omar Lutfi (Republica Ara
bă Unită), a declarat că Adu
narea Generală este obligată 
să includă pe ordinea sa de 
zi această problemă de mare 
importanță. Examinarea ei va 
ajuta la purificarea atmosfe
rei politice în Organizația Na
țiunilor Unite și va contribui 
la slăbirea divergențelor din
tre state.

în cuvîntarea sa, reprezen-

omenire, 
a decla- 
rezolvate 
este pro-

tantul Nepalului, R. Saha, a 
sprijinit satisfacerea dreptu
rilor legitime ale R.P. Chi
neze în O.N.U.

Extrem de neconvingătoare 
a fost declarația delegatului 
englez, care nu a găsit alt
ceva mai bun decît să repete 
argumentul absurd al guver
nului Angliei că în problema 
reprezentării Chinei nu s-a 
schimbat nimic. El a spriji
nit fără rezerve proiectul de 
rezoluție american.

în cuvîntarea sa Ismail 
Ture, delegatul Guineei, s-a 
pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor Chinei în O.N.U. 
El a sprijinit amendamentele 
Nepalului și a prezentat un 
amendament propriu în care 
propune înlocuirea în O.N.U. 
a ciankaișistului cu un repre
zentant al Republicii Popu
lare Chineze.

Guvernul țării noastre, a 
spus Adjet, ministrul Afaceri
lor Externe al Ghanei, s-a 
pronunțat totdeauna pentru 
satisfacerea imediată a drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze în O.N.U,

Subliniind că O.N.U. se poa
te întemeia numai pe princi
piul universalității, reprezen
tantul Ghanei a declarat că 
dacă O.N.U. se va orienta 
în activitatea sa după consi
derente de ideologie, ea va 
trăda principiul universalită
ții.

Reprezentantul Republicii 
Populare Ungare. Endre Șik, 
ministrul Afacerilor Externe, 
a sprijinit în intervenția sa 
propunerea sovietică cu pri
vire la includerea pe ordinea 
de zi a problemei reprezentă
rii R.P. Chineze și amenda
mentul Nepalului la proiectul 
de rezoluție al Comitetului 
general cu privire la repre
zentarea imediată a Chinei 
la O.N.U.

Reprezentantul Indiei, Krish
na Menon, a subliniat că pro
blema dezbătută de adunare 
are o mare însemnătate poli
tică.

Refuzînd. Chinei dreptul de 
a fi reprezentată în O.N.U., a 
spus Menon, Organizația Na
țiunilor Unite sfidînd rațiu
nea nesocotește 
stare de ■ lucruri, 
tantul Indiei și-a 
uimirea în legătură 
Angliei în această

Delegatul Indiei s-a pro
nunțat de asemenea pentru 
admiterea în O.N.U. a Repu
blicii Populare Mongole.

Cu aceasta, datorită orei 
înaintate, ședința de seară a 
luat sfîrșit. întrucît lista vor- 

. bitorilor în, această problemă 
> pu a fost nici pe departe 

epuizată, președintele a de- 
! clarat că discutarea ej va 
continua în câdrul ședinței 
de seară din 5 octombrie a 
Adunării Generale.

adevărata 
Reprezen- 
exprimat 

cu poziția 
problemă.

Ședința 
din dimineața zilei 

de 4 octombrie
NEW YORK 4 (Agerpres).- 

La 4 octombrie, In cadrul șe
dinței plenare de dimineață a 
Adunării Generale, 'a conti- 
n-uat discuția politică gene
rală.

Primul a luat cuvîntul- șeful 
delegației R.S,S. Ucrainene,
N. V. Podgomîi. ■ ■

Re£erindu-se la problema 
dezarmării, N. V. Podgomti a 
arătat, printre altele, că Uni
unea Sovietică depune efor
turi sincere și înflăcărate pen- 
tru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și complecte. Guvernul 
Statelor Unite, dimpotrivă, tși 

. bazează politica pe menține
rea armelor atomice și cu hi
drogen.

Conducătorul delegației 
R.S.S. Ucrainene s-a oprit In 
continuarea cuvîntării sale a- 
supra problemei lichidării co
lonialismului.

. Referindu.-se la situația din 
Congo, șeful delegației R.S.S. 
Ucrainene a relevat rolul ne
demn al secretarului .general 
al O.N.U., Hammarskjoeld, 
care acționează ca slugă a im
perialiștilor colonialiști.

N. V. Podgornîi a subliniat 
caracterul constructiv al pro
punerilor șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, în
dreptate spre. Întărirea orga, 
nelor executive ale O.N.U., 
spre lichidarea unilateralită
ții din acțiunile lor.

Șeful delegației . R.S.S. U- 
crainene a dat riposta cuve
nită atacurilor calomnioase, 
inclusiv din partea primului 
ministru al . Canadei. Diefen- 
backer, împotriva R.S.S. U- 
crainene,

N. V. Podgornîi a subliniat 
că R.S.S. Ucraineană nu va ii 
niciodată de acord eu încălca
rea flagrantă a drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze.

Primul ministru al Libanu
lui, Saeb Salam a salutat cele 
16 țări noi care au fost pri
mite ca membre ale O.N.U. si 
a cerut in această ordine de 
idei lărgirea componentei Con
siliului de Securitate și a Con
siliului Economic și Social al
O. N.U.

în interesele întregii ome
niri, a spus el, puterile trebuie 
să ajungă la uri acord asupra 
unui program de dezarmare 
generală controlată. Actuala 
sesiune a Adunării Generale, 
la ale cărei lucrări participă 
conducătorii cei mai autori
zați ai multor țări are posib;- 
litatea de a face un pas hotă- 
ritor pe calea dezarmării.

în cuvintarea sa ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei, 
Averoff. urmind exemplul 
aJiaților săi din N.A.T.O. nu 
a făcut nici o propunere cît 
de cît constructivă. Chemlnd 
toate țările să pășească pe 
calea dezarmării, delegatul 
Greciei a pretins, în același 
tim>p că dezarmarea a devenit 
o armă a antagonismului po
litic.

Ministrul Afacerilor Exter
ne ai Greciei s-a referit pe 
larg in cuvîntarea sa la pro
punerile R. P. Romîne: „Ac- 
țiunl pe plan regional in ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între sta
te europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferi- 
te“. El a declarat că relațiile 
dintre Grecia șl Rominia nu 
sînt numai normale dar sînt 
bune și că delegația sa a e- 
xaminat cu atenție propune, 
rile romînești precum și 
cuvîntarea șefului delegației 
romîne — Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Averoff a subliniat 
că guvernul grec „apreciază 
Intențiile guvernului romin 
și consideră că propunerile 
sale conțin elemente folosi
toare cu care în principiu 
noi (guvernul grec — nr.) am 
fi de acord". El a arătat că 
un element constructiv al a- 
cestor propuneri este subli
nierea necesității unor relații 
de bună vecinătate Intre ță
rile cu sisteme sociale și poli
tice diferite. De asemenea el 
a relevat ca un alt element 
constructiv al propunerilor 
R. P. Romîne necesitatea ca 
guvernele „să se abțină pe 
plan regional de la orice acte 
de violentă și agresiune în 
cadrul relațiilor lor bilate
rale".

Cu toate aceste afirmații 
Averoff a invocat diferite 
pretexte pentru a justifica a- 
titudinea practic negativă a 
guvernului grec față de pro
punerile R. P. Romine. El a 
susținut printre altele, că 
măsurile regionale privind 
pacea și securitatea, ar fi 
subordonate unei soluțiț gene
rale a problemei dezarmării 
și securității. Totodată Ave
roff a omis să amintească că 
U.R.S.S. este gata să garan
teze un acord regional pentru 
crearea unei zone a păcii șl 
securității in Balcani dacă și 
alte mari puteri vor face 
același lucru.

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

Seku Ture a plecat 
la New York

CONAKRY 4 (Agerpres). - 
Agenția France Presse anunță 
că la 4 octombrie Seku Ture, 
președintele Republicii Gui
neea, a plecat din Conakry 
spre New York unde va con
duce delegația Guineei la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U.
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