
Economisesc metalul

In interiorul ziarului
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Pe șantierele nr. 2 șl 4 din șoseaua Giurgiului se construiesc 10 blocuri cu cite 256 apartamente fiecare. Constructorii folosesc panouri mari prefabricate, care le dau posibilitatea să înalfo intr-un ritm rapid aceste blocuri. In fotografie : Se montează un nou panou mare prefabricat. (Foto : Agerpres)
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® Lucrările Adunării repre
zentanților mișcării pentru pace 
din R. P. Romînă (pag. 2-a).

0 Corespondență din Moscova. 
V. Bîrlădeanu — Inimi de prieteni (pag. 4-a).
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• Cercuri largi ale opiniei pu
blice mondiale se pronunță pen
tru dezarmare generală și pace (pag. 4-a).

Sub semnul
internaționalismului

Reducerea continuă a consumului de metal constituie un obiectiv de seamă al întrecerii socialiste desfășurate de constructorii de mașini. Prin repro- iectarea a 6 produse din fabricația curentă, constructorii de mașini de la Uzinele „23 August” economisesc în acest an aproximativ 100 tone de metal.Extinderea metodelor înaintate de lucru îi ajută, de asemenea, pe metalurgiști să economisească mari cantități de metal. Astfel, confecționînd bucșele interioare de la vagoane prin matrițare în loc de forjare, constructorii de vagoane din Arad folosesc numai 60 la sută din cantitatea de metal întrebuințată anterior.

PREMIERA 
TEATRALĂ 

LÀ BOTOȘANIBOTOȘANI (coresp. „Scînteii”). — La Teatrul „Mihail E- minescu” din Botoșani a avut loc •sei Ion .gia Herford.
premiera pie- „Morișca” de Luca, în relui Mircea

Oamenii muncii din țara noastră au citit cu viu interes Comunicatul privind Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Declarația cu privire la ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Schimbul de păreri dintre conducătorii de partid și de stat din țările participante la aceste reuniuni care au avut loc la Moscova la 6 și 7 iunie, constituie un eveniment important pentru dezvoltarea ascendentă a fiecărei țări participante, pentru întărirea unității și forței sistemului mondial • socialist.în centrul Consfătuirii C.A.E.R. s-au aflat problemele lărgirii și întăririi colaborării economice dintre țările participante la Consiliul de A- jutor Economic Reciproc.Țările socialiste au dobîndit rezultate remarcabile în dezvoltarea lor economică și culturală, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Ritmul de dezvoltare a industriei lor depășește pe acela al țărilor capitaliste ; economia dobândește un caracter industrial din ce în ce mai pronunțat ; orînduirea cooperatistă s-a statornicit temeinic, deschizînd largi perspective agriculturii țărilor socialiste. De- monstrînd prin fapte superioritatea socialismului asupra capitalismului, realizările țărilor socialiste exercită o uriașă influență asupra minților oamenilor de pretutindeni.
Succesele țărilor socialiste — și acest lucru a fost din nou subliniat de participanții la Consfătuire — 

au fost obținute datorită aplicării 
juste a legilor generale ale cons
trucției socialiste,v.luîndu-se în con
siderare particularitățile concrete 
ale fiecărei țări și interesele comu
nității țărilor socialiste, datorită 
eforturilor popoarelor acestor țări, 
colaborării lor strînse și ajutorului 
reciproc.întreaga dezvoltare a țărilor socialiste a demonstrat cu putere însemnătatea și eficacitatea relațiilor de tip nou, bâzate pe deplină egalitate în drepturi, care au fost statornicite între țările socialiste, a întrajutorării și sprijinului reciproc, a ajutorului frățesc, internaționalist pe care îl acordă tuturor țărilor socialiste Uniunea Sovietică, îmbinînd în mod organic folosirea cit mai deplină a posibilităților de care dispune fiecare țară cu folosirea avantajelor oferite de colaborarea lor internațională, țările socialiste obțin noi și noi succese, înaintează rapid spre țelul fixat.Asemenea relații economice cum sfat cele dintre țările socialiste sînt de neconceput în lumea capitalistă, care oferă tabloul concurenței crîncene și rivalității, al luptei înverșunate pentru piețe și al contradicțiilor crescînde dintre partenerii acelorași blocuri economice și militare. Autorii englezi Hughes și Brown scriu într-o carte consacrată problemelor Pieței comune că aceasta „dă străvechiul răspuns al capitalismului neplanificat : producătorii cei mai puternici acaparează cea mai mare parte din piață, iar ceilalți n-au decît să se descurce fiecare cum poate”. Este de aceea firesc ca relațiile rodnice din cadrul sistemului mondial socialist să exercite o influență crescîndă asupra multor oameni din țările nesocialiste, în primul rînd din statele care au pornit recent pe drumul dezvoltării inde-,. pendente.Hotărîrile adoptate de actuala Consfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările participante la C.A.E.R. sint menite ca, dezvoltînd 
rile pozitive obținute pînă în pre
zent, să ducă la lărgirea și adînci- 
rea continuă a colaborării 
mice și tchnico-științifice, a ajuto
rului reciproc dintre aceste țări. 
Ele constituie o nouă și puternică 
manifestare a relațiilor frățești, a 
unității de nezdruncinat a țărilor 
socialiste, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și ale inter
naționalismului proletar.Aceste trăsături își găsesc o expresie concretă în documentul 
„Principiile fundamentale ale di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii”, care a fost aprobat de Consfătuire și. recomandat ca . bază pentru alcătuirea unui program eficient de perspectivă în domeniul colaborării economice între țările membre ale C.A.E.R.în perioada următoare, principala metodă de activitate a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc o constituie economice rente ale C.A.E.R.Așa cum nicat, :

realiză-

econo-

coordonarea planurilor de perspectivă și cutărilor membre alei se arată în Comu- aceasta va permite să se

utilizeze cît mai rațional cu putință resursele existente în aceste țări, în scopul dezvoltării cît mai rapide a economiei fiecărei țări, ținîndu-se seama de reducerea treptată a deosebirilor in nivelurile de dezvoltare economică și în scopul accelerării creșterii economiei țărilor comunității socialiste, întărirea continuă a relațiilor de colaborare cu țările frățești contribuie la realizarea sarcinilor mărețe puse de Congresul al III-lea ,al P.M.R., la înfăptuirea cărora poporul nostru muncește cu abnegație. Așa cum arată tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej „relațiile din cadrul 
sistemului economic mondial socia
list, statornicite pe principii de co
laborare frățească și ajutor reci
proc, constituie o bază trainică 
pentru sporirea necontenită a 
schimburilor noastre, iar colabora
rea tehnico-economică, pe baza di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii, contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a țării noastre și la 
grăbirea ritmurilor construcției 
socialiste”. în același timp, poporul romîn „prin rezultatele dobîndite 
în dezvoltarea tuturor ramurilor 
economiei naționale își aduce con
tribuția la creșterea forțelor siste
mului socialist mondial“.Consfătuirea a indicat ca "în cursul lucrărilor de coordonare a planurilor economice să se dea "o atenție deosebită accelerării lucrărilor de specializare și cooperare în producție, dezvoltării maxime a bazei de materii prime, de combustibil și energetice în țările membre ale C.A.E.R., coordonării principalelor investiții capitale în industria extractivă și de prelucrare.îmbunătățirea și adîncirea continuă a coordonării cercetărilor științifice și tehnice este o sarcină deosebit de importantă a C.A.E.R.La cea de-a 16-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care s-a ținut la 7 iunie 1962, au fost elaborate măsuri practice pentru traducerea în viață a recomandărilor Consfătuirii pe linia dezvoltării și perfecționării continue a colaborării economice între țările membre ale Consiliului, au fost adoptate hotărîri pentru întărirea organizatorică și intensificarea activității organelor Consiliului.Consfătuirea a primit Republica Populară Mongolă ca membră a C.A.E.R., la cererea guvernului a- cestei țări.Strîngînd continuu colaborarea dintre ele, perfecționînd formele ei, țărilor participante la C.A.E.R. le este străină tendința de a limita relațiile economice la piața socialistă ; ele se pronunță în permanență pentru lărgirea schimburilor comerciale, pe bază de egalitate și avantaje reciproce, ca un factor primordial de asigurare a coexistenței pașnice.Relațiile economice reciproc a- vantajoase cu țările din Răsărit — față de care oamenii de afaceri din Occident manifestă un interes cres- cînd — apar ca o necesitate impusă de viața însăși, în ciuda măsurilor de discriminare și obstacolelor de tot felul ridicate în calea comerțului internațional de adversarii colaborării internaționale. Țările membre ale C.A.E.R. se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale în problemele comerțului, care să dezbată problema creării unei organizații comerciale internaționale, cuprmzînd toate regiunile și țările din lume, fără nici un '■ fel de discriminări.

Declarația adoptată la ședința Co
mitetului politic consultativ al sta
telor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia consemnează deplina a- probare de către statele participante la Tratatul de la Varșovia a poziției Uniunii Sovietice la tratativele sovieto-americanc, poziție comună a tuturor acestor state. S-a confirmat în unanimitate că reglementarea pașnică germană prin încheierea unui tratat de pace, prin lichidarea pe această bază a regimului de ocupație în Berlinul occidental și prin crearea orașului liber, Berlinul occidental, corespunde intereselor securității din Europa, cît și intereselor păcii generale.Hotărîrile Consfătuirii de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor membre ale C.A.E.R. și ședința Comitetului politic consultativ a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care au învederat încă oda. tă deplina unitate de. concepții a participanților în problemele discutate, vor contribui fără îndoială la întărirea continuă a coeziunii țărilor socialiste, pe baza marxism- leninismului, izvorul forței lor, chezășia unor noi succese în dezvoltarea fiecăreia dintre ele și a comunității socialiste în ansamblu, în întrecerea pașnică dintre cele două sisteme, în lupta pentru pace.

apar

Oamenii muncii din 
lași și-au petrecut ieri 
timpul liber in mod plă
cut. De dimineață s-a 
arătat o zi frumoasă, în
sorită, așa că la serbările 
cîmpenești organizate de 
consiliul local al sindica
telor la Ciric și la pădu
rea Breazu — minunate 
locuri de odihnă din a- 
propierea lațului — au 
luat parte numeroși oa
meni ai muncii.

Cu acest prilej s-au 
desfășurat manifestări cul
tural-sportive interesante. 
Și-au dat concursul mai 
multe echipe artistice de 
amatori, printre care bri
găzile artistice de agita
ție și echipele de dan
suri de la fabricile de 
confecții, brigăzile artis
tice de agitație de la fi
liala Băncii R.P.R., Spita
lul nr. 1, orchestra Direc
ției regionale C.F.R. și 
altele. S-au desfășurat 
demonstrații sportive de 
box, gimnastică, haltere, 
scrimă, lupte, călărie, Iar 
seara au rulat filme.

Kw
Băi

Se extinde sudura automatăLa Uzina de construcții metalico și mașini agricole din Bocșa se aplică tot mal mult procedeul de sudură automată sub strat de flux. Anul trecut, acest procedeu se folosea doar la construcția a 5 produse. Sudorii Ion Martin, Ion Opriță, Ion Belcu ajutați ?te un grup de ingineri

din uzină, au construit numeroase dispozitive pentru asamblarea reperelor ce a tode cută durăde anul trecut.
și sudarea, lor automată, ceea permis extinderea acestei me- moderne. Acum, lunar se exe-10 000—12 000 m liniari de su- automată, aproape dublu lață
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Conserve din nona recoltă
CONSTANȚA (coresp. „Scîn

teii"). — Zilele trecute, la fabrica 
de conserve „Dunărea" din Tulcea 
a început producția conservelor de 
legume și fructe din noua recoltă. 
In numai 4 zile s-au produs peste 
111 tone conserve de mazăre, 500 
kg gem de căpșuni, 900 kg con- 

a șiserve de 
început 
dulceață

sparanghel. De curînd 
producția de compot 
de cireșe.

In turneu

Lărgirea rețelei 
de asistență sanitară

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
Rețeaua sanitară a orașului Ploiești se 
dezvoltă necontenit. Zilele acestea la 
spitalul de adulji nr. 2 din Ploiești 
s-a dat în folosință o seefie de bal- 
neo-fizioterapie unde oamenii mun
cii pot urma tratament antireumatic. 
Tot aici s-a amenajat o seefie de on
cologie înzestrată cu aparatură mo
dernă. In prezent se amenajează două 
dispensare în apropierea blocurilor 
noi de locuinje care se construiesc 
pe bulevardul Republicii din oraș. în 
cartierul Ștefan Gheorghiu și pe stra
da T. Vladimirescu se vor înfiinja cir
cumscripții sanitare noi, iar la barie
rele Bucov și 23 August vor fi ame
najate două farmacii.

ins

Mulți ieșeni au plecat 
în drumeție prin țară, cu 
autocarele O.N.T.-Car- 
pați. Grupul cel mai mare 
a fost format din munci
tori de la cooperativa 
„Solidaritatea" care au 
plecat să viziteze Ceta
tea Neamțului, Humuleșfii 
Iul Creangă, Piatra Neamț, 
hidrocentrala și barajul 
de la Blcaz, Cheile Bica- 
zulul, Lacul Roșu, iar la 
reîntoarcere fabrica de 
relon din Săvinești, Ba
căul șl alte localități.

Tineretul ieșean are la 
dispoziție o minunată 
casă de cultură construită 
de curînd. Aici s-au des
fășurat activități în cercu
rile de dans, teatru etc. 
Spre seară, elevii școlii 
populare de artă au pre
zentat, în sala de festi
vități a Casei tineretului, 
un frumos program ar- 
jistic-distractiv. Au luat 
parte peste 700 de ti
neri muncitori, ingineri 
șl tehnicieni, studențl, 
elevi etc.

După amiază, iubitorii 
de operă au asistat la 
spectacolul cu „Rigo- 
letto", iar cei de teatru 
la piesa „Balul florilor" 
de V. Korostiliov, pregă
tită la studioul tînărului 
actor. La Teatrul de vară 
ieșenii au vizionat piesa 
„Hangița" de Goldoni.

Să nu uităm însă pe a- 
maiorii de sport. Iubitorii 
fotbalului au ținut să 
vadă cum se întrec piti
cii C.S.M.S. I și C.S.M.S. 
II, apoi echipele Moldo
va — Țesătura din cam
pionatul regional ; ia ora 
16 au asistat la un loc 
între două echipe de ve
terani, iar la orele 17,30 
la întîlnirea de categoria 
0 între C.S.M.S. lași — 
Dinamo Suceava, termi
nată cu scorul 1—0 în 
favoarea echipei ieșene. 
Și după meci comenta
riile : Ce-or fi făcut ce
lelalte echipe ? Intră 
C.S.M.S. în A sau nu ?

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“

La sfîrșit de an școlar

SERBÂRU
Ieri dimirieață, mii și mii de co

pii din clasele I—IV au inundat 
din primele ore străzile Ca
pitalei purtînd în brațe buchete 
de flori. Aceeași imagine putea fi 
întîlnită în toate orașele și Satele 
patriei.

S-a încheiat încă un an rod
nic de activitate a micilor școlari, 
a cadrelor didactice. Notele 9 și 
10 au împodobit carnetele multor 
elevi. Roadele acestea se dato- 
resc grijii părintești a partidu
lui, de a asigura elevilor cele mai 
bune condiții de învățătură: școli 
noi, luminoase și spațioase, cu la
boratoare moderne, manuale gra
tuite, un număr tot mai mare de 
cadre didactice care consacră pri
ceperea și talentul lor educării ti
nerei generații.

...Școala de 8 ani.nr. 166 din car
tierul Giulești. Școală nouă, cartier 
nou. Sute de elevi, mulți cu cra
vate roșii la gît, ,se îndreaptă spre 
sala de festivități. Aici, cadre di
dactice, părinți, copii și... zîțnbete. 
Directorul școlii, tov. Ion Geor
gescu, vorbește despre grija pe 
care o poartă partidul și guvernul 
educării tinerei generații, despre 
realizările dobîndite de oamenii 
muncii în desăvîrșirea operei de 
construire a socialismului. Apoi, 
trece în revistă succesele elevilor 
din clasele I—IV din școală: au 
promovat clasa peste 97 la sută din 
elevi. Rezultate deosebite la în
vățătură au obținut P.opa Eugen, 
Farkaș Gheorghe, Baicu Gheorghe, 
Enescu Anca... Sînt mulți. Învăță
torii Florica Pruteanu, Elisabeta 
Atanasiu, Constantin Ghiță și alții 
s-au ocupat cu multă dragoste și 
grijă de pregătirea și educarea mi
cilor școlari.

Pe scenă apare corul. 120 de co-

Calificativul 
„foarte bine"Zilele trecute, în cartierul „Steagul roșu’ din Brașov s-au dat în folosință încă două blocuri de locuințe, cu 60 de noile blocuri s-au și tehnicieni de la camioane, de la din alte întreprinderi.La recepționare. aceste blocuri construite de lucrătorii trustului V Construcții-montaje au primit calificativul „foarte bine“.

apartamente. în mutat muncitori uzinele de auto- „Rulmentul“ și

Victoriî internationale 
ale sportivilor romîniIeri, în Capitală, sportivii ro- mîni au obținut două frumoase victorii internaționale. Reprezentativa de rugbi a R. P. Romîne a cîștigat cu 14—6 întîlnirea cu naționala Italiei., în primul meci al finalei „Cupei campionilor europeni” la volei, echipa masculină Rapid-București a întrecut cu 3—2 pe campioana Uniunii Sovietice Ț.S.K. A.-Moscova.(Rubrica de sport în pag. ’111-a).
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Un colectiv al Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale”, alcătuit din 
80 de persoane, întreprinde un tur
neu prin țară cu piese de Cara
giale. Artiștii primei noastre scene 
vor juca, în aceleași condiții de 
montare ca la București, „O scri
soare pierdută", „D-ale carnavalu
lui’’, „O noapte furtunoasă", „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" și „Năpasta“.

In cadrul turneului, care va dura 
3 săptămîni, se vor da spectacole 
în orașele Brașov, Tg. Mureș, Cluj, 
Baia Mare, Satu-Mare, Oradea, Ti
mișoara, Arad, Turnu-Severin, 
Craiova și Pitești.

Avansuri bănești lunare 
în gospodăriile colectiveGHEORGHE (coresp. „Scîn-SF. GHEORGHE (coresp. „Scînteii"). — în tot mai multe gospodării colective din raionul Sfîntu Gheorghe se repartizează lunar a- vansuri în bani colectiviștilor. A- cest lucru este posibil datorită faptului ca gospodăriile au contractat cu statul însemnate cantități de lapte, carne, cereale și plante tehnice. La gospodăriile colective din Mic-' falău, Rotbav, Baraolt, Vîrghiș și altele s-au împărțit pînă acum avansuri bănești lunare între 5—7 lei la ziua-muncă.

T
La POZNAN s-a deschis cel de-al 31-lea Tîrg internațional la care iau parte 59 de țări din întreaga lume (telegrama în pag. IlI-a).
CONFEDERAȚIA GENERALA A 

MUNCII DIN ARGENTINA, care reprezintă 62 de organizații sindicale, din totalul de 81, a anunțat pentru zilele de 18 și 19 iunie o grevă generală de 48 de ore. Această grevă constituie prima manifestare în cadrul unui plan de luptă elaborat de Confederația Generală a Muncii pentru a protesta împotriva subali- mentării și a șomajului.
LA 9 IUNIE, H. Banda, liderul celui mai mare partid african din Nyassaland, și Kanyama Chiume.

ministrul educației și al dezvoltării sociale a Nyassalandului. au plecat la Londra. Agenția France Presse relatează că se așteaptă ca Banda să ceară din nou guvernului britanic să recunoască dreptul la independență națională al Nyassalandului
„NEW YORK HERALD TRIBU

NE" scrie, la 10 iunie, că președintele Kennedy examinează problema 'rimiterii de trupe americane în Laos, ca o completare a efectivului de „consilieri". O propunere în acest sens, arată ziarul, a fost făcută de către Departamentul de Stat. Trimiterea de trupe în Laos este preconizată ca o măsură menită să e- xercite presiuni asupra conferinței celor trei prinți lăoțieni'.
In regiunea Brașova culturilor Pregătirea 

spațiilor de depozitare 
a recoltei

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
In regiunea Brașov se cultivă su
prafețe întinse cu plante prășitoare. 
Pentru a se obține recolte bogate 
este necesar ca aceste culturi să fie 
bine întreținute prin prașile repe
tate. Din veștile sosite la consiliul 
agricol regional reiese că în unele 
raioane, unde munca a fost bine or
ganizată, lucrările agricole sînt a- 
vansate. Astfel, în raionul Făgăraș 
— unde se cultivă mari suprafețe 
cu cartofi — prima prășită s-a execu
tat pe întreaga suprafață și acum 
se lucrează intens la prașila a Il-a. 
Făgărășenii stau bine și la lucră
rile de întreținere a sfeclei de za
hăr și la porumbul siloz. Merită evi
dențiate și gospodăriile colective 
din raza orașului Brașov care sînt 
mult avansate față de celelalte ra
ioane ale regiunii.

Nu în toate raioanele există însă 
preocupare pentru grăbirea lucrări
lor de întreținere a culturilor. In ra-

ionul Mediaș, unele ’■ gospodării au în- 
tîrziat mult prășitul. Astfel, la 
G.A.C. Alma, deși sfecla de zahăr 
de pe cele 40 de ha este bine dez
voltată, nu s-a trecut la prașila a 
Il-a. La G.A.C. Mediaș sînt nepră
șite 200 hectare cu porumb.

Din păcate, asemenea exemple 
sînt și în raioanele Mediaș, Sibiu, 
Agnita, Sf. Gheorghe. Faptul că în- 
sămînțările au fost întîrziate nu 
constituie o justificare. La G.A.C. 
Coveș, Birghiș, raionul Agnita, deși 
plantele au răsărit de mult, nu s-a 
început încă prășitul. De altfel, în 
acest raion din întreaga suprafață 
cultivată cu porumb siloz nu s-au 
prășit pînă acum decît 150 ha.

Este necesar ca în toate unitățile 
să se dea cea mai mare atenție lu
crărilor de îngrijire a culturilor. 
Experiența gospodăriilor colective 
din raionul Făgăraș arată că există 
condițiile pentru ca lucrările agri
cole să fie făcute la timp.

Odată cu lucrările de îngrijirea culturilor, în agricultură se fac a- cum pregătirile■■ necesare pentru campania de strîn- gere a recoltei, în această privință, sarcina cea mâiimportantă care stă acum în fața conducerilor gospodăriilor colective, S.M.T.-urilor și gospodăriilor de stat esle terminarea grabnică a reparatului tuturor tractoarelor, combinelor, seccrătorilor, batozelor.Pentru înlăturarea pierderilor de recoltă nu e însă de ajuns .numai să se facă seceratul și -treierișul la timp. Abia după ce ajunge în magazii se poate spune că recolta este ferită de pierderi. De aceea, este necesar să se acorde cea mai mare atenție pregătirii exemplare a spațiilor de depozitare a recoltei din gospodăriile colective și din gospodăriile de stal. în primul rînd trebuie terminate reparațiile la silozuri și magazii, executate curățirea și dezinfectarea acestora.Din datele existente la Comitetul de stat pentru valorificarea produselor agricole rezultă că lucrările de reparații, curățiri și dezinfectări sînt avansate în regiunile Ploiești, Argeș, Dobrogea și in vreme ce în regiunile rești, Galați și Banat ; lucrări sînt rămase în Sfaturile populare, consiliile cole regionale și raionale, centrele de recepționare din aceste regiuni trebuie să ia măsuri pentru terminarea grabnică a reparațiilor și a lucrărilor de curățire și dezinfectare a silozurijor și magaziilor.O atenție deosebită trebuie a- cordată calității lucrărilor. în acest scop este necesar să se facă pe faze de lucrări controlul calității acestora.De cea mai mare important; pentru a se asigura depozitarea 1;
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mult aștep-

pil, îmbrăcați în 
costume pionie
rești sau în uni
forme școlare, in
terpretează cîn
tece despre par
tid, despre 
trie. O 
pauză. Pe 
pioniera 
cu Anca
tă poezia 
tria mea", 
elev recită 
sosit vacanța". 
E rîndul gimna- 
știlor să-și ara
te . măiestria, a- poi al dansato
rilor. Cei din 
urmă au stîr- 
nit... bisuri. Cele 
12 perechi se a- 
vîntă din nou în- 
tr-un dans popu
lar. Ultimul nu
măr al 
mului 
tablou 
fie cu
în luncă".
bloul ia sfîrșit.
Și acum momentul 
tat : împărțirea premiilor — prilej
de felicitări și îmbrățișări între pă
rinți și copii sau numai între cei 
mici. Lăsăm pe cei 168 de pre- 
mianți răsfoind cărțile primite și 
pornim spre alte școli.

...Sintern la clubul „Grivița 
Roșie“. Tocmai are loc serbarea 
elevilor de la noua Școală de opt 
ani nr. 175. Pe scenă, copiii pre
zintă un frumos program artistic.

La pian, pioniera Casapu Cătălina 
interpretează un cîntec popular. 
Spectatorii aplaudă. Și aci, ca și la 
alte școli, micii artiști își exprimă 
prin cîntece și poezii, dragostea și 
recunoștința fierbinte față de par
tid, pentru copilăria lor fericită.

Sala de festivități a noii Școli de 
opt ani nr. 165 din Calea Plevnei. 
Am ajuns aici cînd echipa de dan
suri a clasei a IlI-a C era în plin 
avînt. Echipa este renumită. La

concursul interșcolar pe Capitală a 
obținut locul întîi. Aceeași atmos
feră de bucurie și entuziasm.

Serbările celor mici au luat sfîr
șit. Odată cu aceasta, pentru ei a 
început vacanța. Pe copii îi vom 
reîntîlni pe litoralul însorit, în dru
meție, în taberele și în coloniile 
din cele mai pitorești colțuri ale 
țării, petrecînd o vacanță plăcută.

D. MINCULESCU 
GH. PETRESCU

Cluj, altele, Bucu- aceste urmă. : agri-

___________________ _________,_________ J timp și în bune condiții a recoltei este ca odată cu pregătirea magaziilor și silozurilor să se revizuiască și să se repare întregul .parc de utilaje, precum și toate aparatele de măsură și cîntărire. O atenție deosebită trebuie acordată revizuirii și reparării instalațiilor din silozuri și în mod special a instalațiilor pentru uscarea cerealelor.La mai multe silozuri se fac lucrări pentru mărirea capacităților existente. în unele locuri însă lucrările de construcții sînt mult rămase în urmă. Ele trebuie să fie grăbite și pe măsura terminării construcțiilor să fie recepționate.Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a operațiunilor de preluare a produselor din recolta acestui an contractate cu statul, lucrătorii din aparatul de recepțio- nare trebuie să cunoască bine utilajele și aparatele.Executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor de pregătire a spațiilor de depozitare va asigura păstrarea în cele mai bune condiții a întregii recolte din a- cest an.



Cuvîntul poetului A. Bakonski
In cuvîntul său, poetul A. Bakonski a spus : Apropiatul Congres mondial pentru dezarmare generală și pace, căruia adunarea noastră de azi îi este unul din nenumăratele preludii, se va înscrie cu litere de aur în istoria demnității omenești, iar faptul că în forumul de la Moscova se va auzi și glasul patriei noastre ne dă sentimentul înalt al participării la această nobilă dezbatere a contemporaneității. E cu atît mai legitim să fie așa, cu cît delegații din Republica Populară Romînă nu vor mai reprezenta o țară înapoiată, ci un stat renăscut prin impresionantul efort al poporului condus de partid, o țară puternică și bogată, al cărei contur pe harta lumii a început să capete fosforescență.Conviețuirea pașnică și imperativul ei cel mai stringent, dezarmarea generală, constituie astăzi dezideratul suprem al oamenilor de pretutindeni, iar poeții, ex- porienți spirituali ai popoarelor în sînul cărora s-au născut, sînt chemați să fié interpreți ai acestui ideal.Și nu numai poeții, ci toți cei ce-și dedică enérgia creației, slujitori âi științei, ai artéi, ai scrisului, intelectuali, indiferent de convingerile lor politice, sociale, confesionale.Poeții tuturor timpurilor — care au meritat acest nume — au preamărit pacea pèntru că oamenii dé totdeauna au avut-o sădită în suflet. Cu 2 500 de ani îri urma, în Grecia, un liric grec cîntă păianjenul

care-și țese pînza pe chinga scutului și rugina punînd stăpînire pe lănci și pé săbii. Desigur, de atunci multe s-au schimbat. Cuvintele poetului grec ne-ar putéa părea astăzi naive, dar melodia cîntecului său își păstrează vibrația și dacă sabia, lancea și scutul sînt pentru noi obiecte de muzeu, azi năzuim și luptăm ca același păianjen și aceeași rugină să pecetluiască soarta îngrozitoarelor arme moderne pe care campionii lipsiți de glorie ai provocărilor războinice se înverșunează să le făurească și să le exhibe.Menționînd în continuare dragostea de pace a poporului nostru, vorbitorul a spus- Noțiunea de patriotism presupune la noi de-o potrivă dragoste de țară, de muncă, de dreptate socială și pace, de bunăînțele- gere cu oamenii de pretutindeni. Am văzut aiurea și oameni dispuși să nesocotească propriile lor tradiții, așezînd, bunăoară, o pulberărie atomică în preajma vestitei Acropole ale cărei coloane ca niște fermecate flaute de piatră cîntă întregii umanități armoniile de obîrșie ale sublimului.Noi cunoaștem prețul valorilor moștenite și ale acelera, uimitoare, pe care lè-am creat construind socialismul. Cunoaștem, de asemenea și ne sînt dragi valorilé create de cultura altor popoare, în numele tuturor acestor valori pronunțăm cuvintele dezarmare și pace.

Cuvîntul rostit
Franciseîn numele cultului catolic — a spus monseniorul Francise Augustin, conducătorul arhiepiscopiei romano-catolice de București — afirm că noi sprijinim cu toată inima toate acțiunile care sînt menite să ajute și să grăbească instaurarea păcii. Tot așa, dezavuăm și condamnăm din toa-

de monseniorul 
Augustintă inima acele acțiuni care caută și vor cu orice preț războiul și prin el distrugerea omenirii. Noi, în felul concepției noastre, ne rugăm lui Dumnezeu ca această zi a păcii să fie cît se poate de apropiată ca să troneze în omenire rațiunea și dragostea unora față de alții.

Cuvîntul ing. Gh. PrunacheCu ani în mau că romînii că nu pot avea dezmințit de viață, de construcția noastră socialistă — a spus în cuvîntul său ing. Gh. Prunache, de la termocentrala Bor- zești. Dînd exemplu complexul industrial Onești-Borzești al cărui delegat sînt, vă puteți ușor da s

Cuvîntul rostit de acad. Horia HulubeiExploziile nucleare efectuate în zilele acestea dé câtré S.U.A., constituie una din cumpenele grele prin care trece viața internațională actuală — a arătat în cu- vîntarea sa acad. Horia Hulubei.încercările de arme nucleare america- né, făcute în bună înțelegere cu britanicii aduc, în primul rînd, o lovitură grea tratativelor de dezarmare de la Geneva.Personalități din toate părțile lumii, nenumărate organizații de diferite nuanțe, foarte numeroase guverne, toate organizațiile Consiliului Mondial al Păcii, sute de milioane de oameni au cerut să se renunțe la efectuarea exploziilor nucleare americane în atmosferă.Tocmai atunci cînd la Geneva propunerile realiste ale Uniunii Sovietice au creat premise., favorabile unor acorduri internaționale acceptabile, cînd propunerile făcute de țările neangajate aveau u- nele șanse de a fi luate în considerare, și poate tocmai din această cauză, Statele Unite, cu o grabă febrilă, au pus în aplicare planul lor de explozii în atmosferă, pregătit încă, se pare, din noiembrie trecut.Ne întrunisem la Geneva ca experți, în 1958, și după aproximativ două luni de discuții am ajuns, pînă la urmă, la convingerea științifică că exploziile nucleare din aer și Cosmos, de pe pămînt, din apă și subterane pot fi controlate prin tehnica modernă de detecție și aceasta cu toate reticențele și contraargumentele reprezentanților de cealaltă parte a mesei. Au urmat apoi, după cum știți, discuțiile nesfîrșite la nivel diplomatic, a căror desfășurare monotonă și tragică o cunoaștem cu toții. Partea noastră a avut o răbdare de înger. Calul lor de bàtaié era mai ales ineficacitatea metodelor de detecție a exploziilor slabe subterane.Motivul invocat era neîntemeiat. Un a- merican ne-a spus acum un an la Tokio
Cuvîntul acad.

că țara lui cunoaște mijloace éxeelénte și neîndoielnice de a detecta aceste explozii, dar că cercurile lor militare^ țin ascuns acest lucru pentru a nu scăpa din mînă un argument dé diversiune, care le era util în politica 10r de tergiversare.Uniunea Sovietică a propus un moratoriu pînă la găsirea unei soluții acceptabile și pe care l-a respectat riguros. Intre timp, francezii efectuau explozii în Sahara cu S.U.A. pentru să fieVreo . .tea Pacificului, iar acuma americanii se aventurează și la exploziile din spațiul cosmic. Proteste vehemente au izbucnit din toate părțile, căci aceste zintă o adevărată crimă Cosmosului și pot aduce omului.Nimeni nu are dreptul pentru scopuri războinice aparține tuturor popoarelor.Vocile pornite din sutele de milioane de piepturi omenești răsună mai tare decît bubuiturile zecilor de mii de mega- tone îngrămădite în depozitele militare.Prin forța lor unită, popoarele pot determina sfărîmarea mecanismelor de a- prindere a bombelor, pentru a da civilizației combustibilul din bombe, această avere imensă pe care o așteaptă era atomică spre a-și deschide calea nestînje- nită spre fericirea omenirii.■ Mișcarea noastră este optimistă căci noi avem o încredere totală în forța și eficacitatea luptei popoarelor, a tuturor forțelor care militează pentru pace și dezarmare. Noi știm că popoarele vor învinge aruneînd jos și toate jugurile care le-au năpăstuit de milenii, salvînd și civilizația, care prin ele va atinge culmi strălucitoare.
Atanase Joja

binecuvîntarea N.A.T.O.-ului, iar făcea, din nou, pregătiri febrile alte tipuri de arme care urrriau încercate la prima ocazie.15 explozii au tulburat deja liniș-
explozii repre- contra științei mari prejudiciisă murdărească Cosmosul, care

mai buni reprezentanți ai intelectualității noastreSîntem fervenți apărători existenței pașnice între state sociale și economice diferite, pașnică nu implică încetarea logice, nici atenuarea ei. Militînd neobosit pentru coexistența pașnică, ca singura alternativă la un război pustiitor, vom susține și afirma neobosit superioritatea ideilor marxism-leninismului.în continuare, acad. A. Joja a spus: în

Menționînd succesele obținute de țara noastră în opera de construcție pașnică, acad. Atanase Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, a spus : Am primit vizita unui om de știință, a unui academician dintr-o țară capitalistă, care a făcut următoarea constatare : Lucrurile merg foarte bine la voi, oamenii sînt bine îmbrăcați, bine dispuși, au încredere în viitor. I-am răspuns : Da, ai dreptate. Acest lucru se datorește faptului că avem o formațiune social-economică și un regim care corespunde necesităților istorice, deci are rațio- curînd vom fi martorii unui eveniment nalitate și realitate, corespunde progresului continuu.Referindu-se la dezvoltarea multilaterală pe care o cunoaște țara noastră, vorbitorul a spus în continuare : Institutele Academiei R. P. Romîne. cercetătorii și academicienii care lucrează în cadrul lor aduc o contribuție efectivă la desăvîrși- rea construcției socialismului.Oamenii de știință și oamenii de cultură — a menționat acad. Atanase — participă la consolidarea păcii contribuția lor activă la dezvoltarea nomiei, culturii și științei în țara stră. în acest chip, aportul țării noastre, valoarea cuvîntului reprezentanților ei în multe adunări internaționale. în viața internațională crește. Această contribuție a oamenilor de știință și de cultură este un act pentru pace, un act pentru socialism, este un act pentru umanismul socialist adus în mod conștient și metodic de cei

ai ideii co- ' cu regimuri Coexistența luptei ideo-

urmă imperialiștii afir- n-ar putea construi fiind- ingineri. Acest lucru este de 1 000 de hectare. Alături de aceste mari ., combinate, de acești giganți ai industriei, noastre chimicë se■ ridică un oraș nou.Alături de aceste construcții crește floarea tinereții de mîirie.a statului nostru. Privim cu încredere, ■nețărmurită Viitorul, ____ , nostru, asemeni tuturor oamenilor liberivă puteți ușor da seama că această din marea familie a țărilor socialiste. Sta- mică părticică a țării noastre reprezintă tele noastre au tot. ce le trebuie pentru a-i boaie. Vom . continuă. să. ne... unim eforturile, să exprimăm cu putere solidaritatea noastră cu lupta popoarelor . de pretutindeni, cu lupta tuturor celor cărora le este scumpă cauza păcii.în încheiere Vorbitorul a exprimat ho- tărîrea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la complexul Onești-Borzești de a-și consacra toate forțele luptei pentru înmulțirea succeselor patriei noastre, pentru pace.

foarte sugestiv tabloul patriei întregi. Pe ține la respect pé: UheRitorii de nph răz- valea Trotușului, unde se adună apele Oi- tuzului, Cașinului și Tăzlăului, se află Oneștii. Ce era aici în anul 1953 ? Două stîne și o comună cu 3.250 locuitori. Ce se găsește în momentul de față ? în 1956 a intrat în construcție termocentrala Borzești, a urmat apoi ridicarea rafinăriei, în biriatul cauciuc 1957 a intrat în construcție com- chimic, în sfîrșit combinatul de care se întinde pe o suprafață
Cuvîntul prof. univ. Traian lonașcuPolitica externă a Republicii Populare Romîne sé caracterizează prin promovarea constantă a principiilor păcii și colaborării internaționale și se întemeiază pé principiul leninist al coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite.Prin succesele realizate în opera de de- săvîrșire a construcției socialiste, prin politica ei externă activă și perseverentă de pace, R. P. Romînă își aduce aportul la lupta pentru transformarea în realitate a posibilității preîntîmpinării și excluderii războiului din viața societății.în cuvîntul său vorbitorul s-a oprit pe larg asupra inițiativelor statului nostru în direcția afirmării principiilor coexistenței pașnice ca bază a relațiilor dintre state. Reamintind importantele propuneri alè țării noastre, cum ar fi propunerea de a se transforma regiunea balcanică într-o zonă a păcii, fără arme nucleare și rachetă, propunerea privitoare la promovarea în rîndurile tineretului a ideilor păcii, respectului și înțelegerii între popoare, vorbitorul a spus :

Asemenea inițiative dovedesc contribuția diri ce în ce mai activă, adusă de R. P. Romînă la lupta pentru întărirea păcii, îndeosebi prin participarea ei la ’O.N.U. și alte organizații internaționale. Recunoașterea acéstei contribuții s-a manifestat, prin alegerea, în 1961, a R. ~ Romîne, ca membră nèpermanentâ Consiliul de Securitate, prin alegerea prezentanților noștri, ca președinți unor comisii ale O.N.U.Rolul și prestigiul tere al țării nală sînt în nența R. P. socialist.Vorbitorul urmare a schimbărilor cute pe arena mondială, poarelor ca, luptînd unite, să-și înfăptuiască năzuința lor scumpă — patea.în încheiere vorbitorul a urat succes lucrărilor Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace de la’ cova.

noastre strînsă Romîne

P. în 
re
alîn necontenită creș- pe arena internațio- legătură cu aparte- sistemul mondiallaa subliniat că în prezent, ca profunde petre- stă în puterea po-

Mos-
Cuvîntul prof. univ. D. Dumitrescu

Joja prin eco- noa-

foarte important, un eveniment care va sublinia încăodată prietenia dintre marele popor sovietic și poporul nostru — expresie puternică a unității de monolit a sistemului mondial socialist. E vorba de apropiata vizită pe care o va face în țara noastră delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, condusă de eminentul om de stat și luptător pentru pace, Nikita Sergheevici Hrușciov.Salutăm în persoana oaspeților noștri dragi pe solii Uniunii Sovietice, principalul scut al păcii, al independenței și libertății popoarelor.De la această tribună adresăm o chemare tuturor oamenilor de rațiune — oameni de știință, de litere, arta, reprezentanți ai vieții publice de pretutindeni — indiferent de concepții, convingeri sau credințe: să ne unim eforturile în numele bunului de preț al tuturor oamenilor — pacea.

Problema fundamentală a contemporaneității — a spus prof. univ. Dumitru Dumitrescu —t este problema războiului și .a păcii. Existența celor două sisteme, socialist și capitalist, coexistenței pașnice soluție acceptabilă zilele noastre.Ținînd seama de de raportul de forțe nală și aplicînd consecvent legile obiective ale dezvoltării societății omenești, sîntem convinși că posibilitatea preîntîm- pinării războiului are toate temeiurile pentru a deveni o realitate.Principala forță care se opune războiului o constituie sistemul mondial socialist care dispune de o uriașă putere economică, politică și militară în continuă creștere, pusă în slujba apărării păcii.în epoca noastră puterea statelor și potențialul lor militar sînt determinate, în cea mai mare măsură, și de gradul de dezvoltare a științei și tehnicii. Uriașele realizări tehnico-științifice sovietice constituie cuceriri ale întregului lagăr socialist și servesc în mod direct cauza apărării păcii.O mare forță în lupta pentru menținerea păcii este clasa muncitoare. în prezent mai mult de 100 milioane de muncitori sînt cuprinși în Federația Sindicală Mondială. Forța clasei muncitoare constă în faptul că în majoritatea țărilor ea este condusă de partidele comuniste și muncitorești.O altă manifestare a intensificării acțiunii maselor populare din întreaga lume o constituie apariția diferitelor organizații democratice care, prin însăși natura lor, sînt profund atașate cauzei păcii

pentru apărarea ei. acestea, ca de exemplu UneleFede- a Fede fe-

Cuvîntul prof. univ. Balogh EdgarLumea noastră socialistă se caracterizează prin munca constructivă și pașnică a sute dé milioane de oameni, prin măreția libertății și prin umanismul frăției popoarelor noastre. Exemplul dat .de lumea noastră animă pe toți luptătorii pentru pace care se unesc spre a înfrîna pe a- ■ depții agresiunii, pe exploatatorii de toate soiurile și pe șoviniștii care atentează la conviețuirea pașnică a popoarelor.Universitatea cluj ană, înființată acum 400 de ani, poartă astăzi două nume strălucite — al savantului romîn Victor Babeș și al savantului maghiar Jânos Bolyai. Cei ! care știu cît de mult a suferit poporul din Transilvania în timpul dominației dezbinatoare a regimurilor burghezo-moșierești își dau seama că universitatea Babeș- Bolyai, chiar și prin numele ei, simbolizează o radicală cotitură istorică. Numele cu reputație mondială al bacteriologului romîn și al matematicianului maghiar, puse unul lîngă altul, constituie o expresie a unității moral-politice de nezdruncinat a poporului romîn și a minorităților naționale conlocuitoare, pe baza căreia ne-am unit forțele în munca comună, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.
Realizările noastre, industria modernă, 

agricultura socialistă în plină dezvoltare, 
cartierele noi ale orașelor și centrelor

noastre muncitorești sînt o dovadă grăitoare a încrederii noastre nețărmurite în victoria păcii. Ne dăm bine seama că ceea ce realizăm împreună, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, fără deosebire de naționalitate, contribuie nu numai la cauza binelui nostru comun, nu numai la înflorirea și propășirea patriei noastre, a Republicii Populare Romîne, ci și la înțelegerea dintre toate popoarele iubitoare de pace din lumea întreagă. Avem în fața noastră țeluri mărețe : traducerea în viață a năzuințelor, realizarea visurilor noastre, care astăzi au devenit posibile ; dominarea naturii cu ajutorul științei și cucerirea Cosmosului în vederea fericirii omului.Referindü-se la revoluția noastră culturală și arătînd că ea cuprinde pe toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, vorbitorul a spus: Școlile cu limba de predare maternă, teatrele și operele romîne și maghiare, ziarele, revistele și cărțile care apar în limbile vorbite în țara noastră, sînt tot atîtea dovezi ale acestei realități.Optimismul lumii noastre izvorăște din clocotul vieții noi din patria noastră. Cu același optimism cu care muncim pentru înflorirea continuă a patriei, luptăm, alături de toate forțele păcii, pentru dezarmare generală, pentru coexistență pașnică, pentru eliminarea războiului din via
ța societății umane.

determină necesitatea între ele ca unica pentru omenire înrealitățile prezente, pe arena internațio-

■ și luptă dintrei rația Democrată Internațională■ meilor, care cuprinde 200 milioanemei, Federația Mondială a Tineretului Democrat, care unește în rîndurile sale 85 milioane de tineri, extins activitatea în majoritatea țărilor lumii și au atras în rîndul lor zeci de milioane de oameni. Cea mai largă mișcare a contemporaneității împotriva războiului este mișcarea internațională a partizanilor 'păcii. La această mișcare participă sute de milioane de oameni aparți- nînd celor mai diferite pături sociale, avînd cele mai diverse convingeri politice, filozofice sau religioase ; comuniste, democrate, burgheze ; materialiste, idealiste ; mase considerabile ale țărănimii, intelectualității, o parte a burgheziei etc.în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea unirii tuturor acestor a organizării de acțiuni pomune, caracter larg, pentru înfăptuirea lor comun, asigurarea unei vieți pe întreaga noastră planetă.Masele populare făuresc istoria. Ele se revarsă în prezent ca un torent de munte pe drumul spre pace și progres social. în lupta lor, popoarele sînt însuflețite de chemarea caldă a partidelor comuniste și muncitorești Păcii :„întindem bunăvoință, tura povara pra popoarelor, amenințarea războiului, a morții și a distrugerii. Avem în față viitorul luminos și fericit al omenirii care pășește spre progres”.

și altele și-au

forțe, cu un țelului pașnice
semnatare ale Manifestuluimîna tuturor oamenilor de Cu forțe comune vom scu- înarmărilor, care apasă asu- Vom elibera lumea de

Cuvîntul muncitorului Aurel Chirițării, războiul nu mai este o inevitabilitate fatală. A crescut neîncetat uriașul front al apărătorilor păcii. în care se încadrează mereu noi contingente de luptători, oameni ai muncii, intelectuali, savanți de renume, tineretul din fabrici și universități... Raportul de forțe pe plan mondial s-a schimbat radical în favoarea socialismului și păcii. în prezent, cercurile agresive nu mai pot acționa după bunul lor plac. Viața a dovedit că popoarele dispun de forța necesară pentru a determina pe promotorii războiului să bată în retragere.Alături de întregul nostru popor, tineretul Republicii Populare Romîne a demonstrat și demonstrează în permanență profundul său atașament față de nobila cauză a păcii. Munca sa entuziastă în uzine, fabrici, întreprinderi, școli, instituții exprimă pașnice, visurile gimuluiDe la nostru de solidaritate tinerilor din lumea întreagă, care luptă pentru apărarea păcii, împotriva primejdiei de război.

în cuvîntul său, tînărul muncitor Aurel Chiriță, de la Uzinele „Republica”, a spus:Tineretul uzinei noastre, ca și tineretul întregii țări, susține cu toată puterea politica de pace și prietenie între popoare promovată de statul nostru democrat- popular.Vorbitorul s-a oprit pe larg asupra creșterii prestigiului țării noastre pe arena internațională, subliniind printre altele puternicul ecou stîrnit de propunerea făcută de guvérnul R. P. Romîne la O.N.U. cu privire la promovarea în rîndurile, tineretului a ideilor păcii, respectului și înțelegerii între popoare. Noi, tinerii —a spus el — urmărim cu deosebită atenție desfășurarea evenimentelor internaționale. Alături de întreaga generație tînără a lumii sîntem vital interesați în menținerea și consolidarea păcii, în promovarea principiilor coexistenței pașnice, deoarece un nou război ar însemna o grea lovitură dată celor tineri. Nu putem admite repetarea ororilor pe care le-au trăit părinții și frații noștri mai vîrstnici, pe care le-au trăit atîția ani generațiile precedente.în zilele noastre, spre fericirea omeni-

sale creatoare vedea realizate sub soarele re-preocupările dorința de a-și luminoase făurite democrat-popular, această tribună trimitem salutul
Cuvîntul episcopului Alexandru Buthiîn numele bisericii reformate din patria noastră aduc acestui înalt for al partizanilor păcii salutul cel mai călduros — a spus în cuvîntul său Alexandru Buthi, episcop reformat de Oradea. Găsesc că momentul solemn de față este un prilej fericit pentru mine de a tălmăci adînca noastră recunoștință statului nostru și conducătorilor statului nostru pentru acea

libertate.și acele drepturi de care, alături de foate celelalte culte și biserici din republica noastră, se bucură și biserica reformată maghiară.Nu ne pierdem speranța nici o clipă că forțele noi care construiesc socialismul și forțele păcii vor învinge războiul și că vom deschide poarta viitorului fericit, îmbelșugat și stăpînit de pace.
Cuvîntul scriitorului Titus PopoviciTot ce a fost nobil în cultura umană, credincioși sau oameni care smulgeau în mod conștient tainele naturii, artiști de circulație mondială sau țărani pentru care cătunul lor însemna întreg universul, a spus în cuvîntul său scriitorul Titus Popovici, au condamnat absurditatea războiului, ca pe ceva împotriva firii. Pentru 

că de-a lungul veacurilor conștiința ome-

nirii e marcată de rănile adînci produse de războaie. Soluția aceasta sălbatică — care nu este și n-a fost niciodată o soluție, n-a rezolvat niciodată nimic. Așa cum ziua aduce noaptea, un război aducea totdeauna altul, mai pustiitor — un război crea totdeauna probleme care se cereau rezolvate de altul. Această aparentă și 
mincinoasă fatalitate, produs al exploatăm

rii omului de către om, și-a primit explicația și soluția în momentul crucial din istorie, cînd primul decret al revoluției socialiste a fost decretul păcii.Din clipa aceea, 'lupta obscură pentru pace și aspirațiile, fiecărui om demn de acest nume — au devenit o luptă deschisă, conștientă, împotriva morții, în numele vieții.Noi știm foarte bine, precis, fără echivoc, cine sînt aceia care, pentru apărarea privilegiilor lor nedrepte, se cred în drept să uneltească împotriva năzuințelor de pace ale omenirii, să explodeze bombe nucleare în Cosmos, sau să transporte trupe cu funcții jandarmerești .în Asia de sud-est. Și întreaga omenire, fără deosebire de credințe politice, religioase sau filozofice îricepe să se pătrundă tot mai mult de acest adevăr, tocmai pentru că trăim o epocă a logicii. E meritul constantei, neșovăielnicei și neabătutei lupte pentru pace a Uniunii Sovietice, a țărilor de democrație populară, a luptei pentru pace căreia îi aduc aportul noile state independente, mișcarea de eliberare națională a popoarelor oprimate, oamenii lucizi din toate colțurile lumii.Pentru că orice om de bună credință din lume care iubește viața, copiii, munca și casa, și cerul, și tablourile, zăpezile curate ale iernii și lucirea soarelui de vară, nici un om care e om nu va putea fi convins că e nevoie de bomba cu hidrogen, pentru a apăra pe cetățenii din Boston, Philadelphia, Atlanta sau Miami — ,,grav amenințați" în libertățile lor- fundamentale de faptul că țăranii din Guatemala, sau. din Vietnamul de șud vor ceva mai multă pîine pentru copiii lor.Peste , tot, pe întinsul globului, omenirea së trezește là viață ; Céi îndelung exploatați, cèi supuși unor umilințe fără margini, cei considerați sub-ôamëni, céi a căror viață, intr-adevăr sub-umariă, stă la bază strălucirii și magnificenței atîtor • meti'opolë occidentale se trezesc la viață. E logic ca èi să dorească pacea, pentru că numai într-o atmosferă dé pace se pot șterge: urmele secolelor de sinistră împilare, numai într-o epocă de pace pot oamenii învăța alfabetul demnității omenești. Oamenii au dreptul la fericire, la
Cuvîntul rostit de

cultură, la sănătate, la bunăstare, la o bătrînețe senină (apanaje indiscutabile ale păcii), așa cum au dreptul la aerul pe care il respiră — și după cite știu, pi;la ora aceasta, nici un businessman n-a avut ideea de-a stabili un monopol al res-pirației.Respiră și se trezește America Latină, continentul pe care sîngele n-a încetat să curgă din momentul in care cavalerii spanioli au coborît aici din caravelele lor, să caute legendarele Indii și fabulosul Eldorado. Mica insulă, pe care cubanii o numesc plastic crocodilul verde, Cuba, a devenit simbolul libertății și speranței pen- < tru o viață omenească. Asupra acestui popor planează, zilnic, amenințarea unei invazii, care să aducă din nou la putere banda lugubră și cinică, pe care poporul a zvîrlit-o în lada cu gunoi a istoriei.Se trezește Africa, continentul care sute de ani a fost rezervația de sclavi a Occidentului. Se trezește Asia, tezaurul unor străvechi civilizații, depozitara unei în-, semnate părți din înțelepciunea lumii. E un val care nu poate fi oprit și aceasta o știu foarte bine și cei ale căror vase de război patrulează și fac demonstrații. O știu și trebuie făcuți să mai știe un lucru, să-l știe foarte biné, ca pe un adevăr fundamental, de granit al epocii noastre, care éste și trebuie să fie epoca logicii : dorință sinceră de pace a lumii socialiste, ale cărei interese nu sînt altele decît interesele oamenilor cinstiți de pe pămînt, dorința noastră de pacé nu e proiecția ideală a unei vagi aspirații ; ea se bazează pe conștiința unanimă a superiorității morale și materiale, pe certitudinea că mîna agresorilor poate fi oprită. E un adevăr elementar, prezent și viu în conștiința conducătorilor dé stat și a țăranilor Colectiviști, à savanților și a muncitorilor, a tinerilor și a bătrîriilot.Demnitatea și fericirea nu sînt apanajul nici unui popor, al nici unei rasé; feri-- cirea și déirihitatéa sînt patrimoniul comun ăl ' *'“* ”dreptul datoria trăiesc spunem calmi, încrezători, încrederea celor café știu Să-Și torul, pînă lâ capăt.
Friedrich Müller,

șeful cultului evanghelic

simbolul libertății și speranței pen- . ■
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■»im umanității gînditoâre, care aré și ârê mai mult décît dréptül, are să apere pacea. Pace —- pace celor café vorcu celor care verii — o calmul Șl a£êre vii- "‘!n
■■ ■'

Fiecare creștin adevărat trebuie să se străduiască, din toate puterile salé, să promoveze posibilitatea menținerii păcii. Ne supără mult faptul că mai sînt teologi în Apus, carè încearcă să motiveze războiul, chiar și războiul nuclear.Biserica condusă de mine s-a alăturat
dé la început mișcării pentru pacé. Cu rugăciune și cu muncă conștiincioasă, pro- movînd evoluarea patriei noastre, à Republicii Populare Romîne, în pacé și pro-’ greș, ne străduim să contribuim din toate puterile noastre la menținerea păcii. Crezul nostru este : Trăiască pacéa 1

Cuvîntul sculptorului O. HanIn cuvîntul său, sculptorul Oscar Han condamnat experiențele nucleare efec-atuate de S.U.A. în Pacifié, politica agresivă a cercurilor imperialiste.Omenirea respinge cu hotărîre această politică, opunîndu-i ideea superioară a dezarmării Jotale și a coexistenței pașnice, a libertății și egalității tuturor popoarelor, ideea colaborării rodnice pe tărîm economic, cultural și științific, ideea întrecerii pașnice pe căile progresului.într-un timp necrezut de scurt, poporul nostru, trezit de partid la o viață nouă, a înfăptuit în elanul construcției socialismului o operă grandioasă și de nespusă frumusețe al cărei conținut și supremă semnificație sînt binele Și’ fericirea omului.Sub conducerea partidului, înflorește

țara noastră ca o grădină, Zi dé zi mai mîndră, noi sîntem hotărîți s-o apărăm. Această hotărîre fermă a poporului nostru își va găsi expresia în cuvîntul delegației noastre la Congresul pentru dezarmare generală și pace la care și-au anunțat participarea și adeziunea personalități proeminente, delegați din lumea întreagă.Sutele de milioane de luptători activi ai păcii, uniți în apărarea acelorași înalte idealuri umane, forța uriașă a sistemului mondial socialist . constituie chezășia de nădejde a triumfului cauzei păcii.Am 70 de ani împliniți, dar cred că și noi, toți cei prezenți în această adunare, vom sărbători laolaltă, fiind încă în viață, cu toate popoarele lumii, triumful rațiunii pe planeta noastră.
Cuvîntul prof. univ. D. PippideProf. univ. D. Pippide a evocat în cuvîntul său personalități proeminente âle luptei împotriva războiului de-a lungul ultimelor decenii.Schimbarea raportului de forțe pe plan mondial ; existența sistemului mondial al socialismului ; existența unor forțe uriașe și organizate ale păcii— a spus vorbitorul — toate aceste împrejurări care domină epoca noastră și îi imprimă trăsăturile principale, au avut darul să schimbe fundamental și sensul și metodele- acțiunii desfășurate de partizanii păcii. Față de forța uriașă a mijloacelor de distrugere, față de primejdia care amenință nu numai un grup de state, acțiunile izolate ale scriitorilor și cărturarilor, ale oamenilor simpli de pretutindeni ar rămîne ineficace. Nu numai un singur individ, dar nici un 

popor singur n-ar mai fi în stare să ferească omenirea de un nou măcel. Acest

rezultat nu poate fi atins decît prin forța lagărului socialist, prin colaborarea statelor iubitoare de pace, prin acțiunea comună, organizată, a tuturor oamenilor de bine, a oamenilor cinstiți din lumea întreagă.După ce a subliniat creșterea forței mișcării pentru pace din întreaga lume, vorbitorul a spus : Bărbați și femei, muncitori și intelectuali sprijină cu curaj acțiunile menite-..să pună capăt șantajului ato- mic, să restabilească un climat de încre- ’ dere în relațiile internaționale. Tot mai multă lume își dă seama că pacea nu e o simplă absență a războiului. Intre pace și. ,.
0 '"tOgOrm'rX rînd -;b pro-

război. între progres și reacțiune nici șovăire nu-i permisă. Muncitorii pe rul științei, profesorii, și în primul profesorii universitari, au datoria s-o clame.
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Cuvîntul prof. arh. Octav Doicescumijloace de îmbogățire a propriilor noas- -• tre cunoștințe. Ca să păstrăm toate ace- ’ stea trebuie să consolidăm pacea, sînt ne- cesare acțiuni unite ale tuturor oamenilor -:1-' de bună credință, indiferent cărui curent, : opinie politică sau confesiune aparțin ei. Armele ce se strîng amenințătoare pentru posibila distrugere a acestor tezaure trebuie interzise și distruse. • “Apărăm cauza păcii înzecind efortul ; " nostru de construcție în toate domeniile 'J'* și sîntem mîndri de ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor și a con- ‘Ic științelor în patria noastră.Adunarea noastră pentru apărarea păcii, în măreția scopurilor ei, prin totalitatea conștiințelor întregului nostru popor, condamnă pregătirile agresive ale militariști-. lor, menite să susțină stări înapoiate sau să oprească mersul înainte spre viață liberă al tuturor oamenilor.

în cadrul acestei mari adunări pentru apărarea păcii, tehnica și arta noastră a arhitecților își găsește locul êi cel mai firesc, alături de toate celelalte activități ale oamenilor, pentru că arhitectura este o artă în slujba vieții — a arătat prof, arh. Octav Doicescu.Construim de cînd ne știm ca oameni ; am început cu bordeie și am transmis prin construcții, din generație în generație, experiența noastră ; am creat trepte materiale pentru desfășurarea vieții ; am realizat pe acest pămînt mii și mii de orașe, puncte luminoase sau strălucitoare, mari și mici sau modeste în întunericul neștiin- ței timpurilor trecute. De aceea, amenințarea acestui efort milenar prin acumularea de mijloace de distrugere, nu ne poate lăsa indiferenți.Prețuim zestrea materială și spirituală a tuturor popoarelor. Găsim în aceasta
Cuvîntul muncitorului Ștefan MușatCa delegat al colectivului Uzinelor „23 August" — a spus muncitorul Ștefan Mușat — țin să arăt că oamenii muncii din uzinele noastre manifestă un profund atașament față de cauza nobilă a păcii. Prin munca lor neobosită, de zi cu zi, ei își aduc contribuția la construirea socialismului în patria noastră și prin aceasta — la întărirea păcii și prieteniei dintre popoare.Ca urmare a dezvoltării ei multilaterale, cît și datorită politicii sale de pace, țara noastră a înregistrat succese importante și pe plan internațional.La O.N.U. și în alte foruri internaționale, Republica ' Populară Romînă a adus și aduce cu consecvență contribuția sa la statornicirea păcii și colaborării internaționale.Mari și puternice sînt azi forțele mondiale peste viață noase nostru socialist și, alături de el, noile țări independente din Asia și Africa, mișcarea muncitorească internațională, nenu-

ale păcii. Pe o treime a globului, un miliard de oameni construiesc o nouă, deschizînd orizonturi lumi- pentru întreaga omenire. Lagărul

_> Jmărate organizații democratice, grupări și comitete ivite în difèrite țări, ca expresie a cerințelor celor mai largi pături în favoarea dezarmării generale, uriașa mișcare pentru pace a popoarelor reprezintă o forță capabilă să pună frîu uneltirilor cercurilor agresive, să le silească să dea înapoi și să asculte glasul popoarelor lumii.Oamenii muncii din patria noastră, transpunînd în viață istoricele hotărîri ale celui de-al III-lea Congres al P.M.R., aduc prin munca lor entuziastă, un aport substanțial la apărarea și consolidarea păcii în lume.Ca trimis al muncitorilor din Uzinele „23 August” la această conferință, vă asigur că colectivul nostru își va consacra și de aci înainte, întreaga sa putere de muncă . triumfului nobilei cauze a socialismului și păcii.Lupta pentru pace este cauza noastră comună. Ea este scumpă întregului nostru popor. De aceea, cu toții, să-i închinăm întreaga noastră energie și putere ' de muncă.
»
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Kovăcs Marcel Elvira Po-

Pe poligonul _
duminică dimineața meciul internațional 
de talere aruncate din șanț dintre țin- 
tașii din R.P. Romînă și U.R.S.S. Primul 
loc în clasament a fost ocupat de sporti
vul sovietic Senicev cu 198 puncte (nou 
record unional). Pe locurile următoare 
s-au clasat trăgătorii romîni Ion Dumi
trescu (195 puncte) și G. Enache (190 
puncte).

clasat pe primul loc în proba de 800 
plat, cu rezultatul de 1’51” 2/10.

Anul acesta, la tîrgul internațional 
de la Poznan expun 1500 de între
prinderi de comerț exterior din ță
rile socialiste ți peste 1200 de firme 
din țările capitaliste. .,L

echipei 
echi- 

avân
ți la 
noș- 
timp

Știința Timișoara — Metalul
4-0

ca ei au ma- parcursul jo- după ce con-

Ieri, la polo, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Știința București — I. C. 
Arad 6-3 ; Dinamo-București. — Industria 
Lînii-Timișoara 
Crișana-Oradea

14-1 ; Steaua

ieri inPloiești. Unicul gol al meciului înscris Dridea în minutul 8.

tru încheierea acordului cu privire la dezarmarea generală și totală care constituie în prezent o proble- rtiă vitală de prim ordin a întregii omeniri.Presiunea exercitată de masele populare silește puterile occidentale să declare că ar dori, chipurile, pacea. Dar, în același timp, S.U.A. împreună cu Anglia efectuează experiențe nucleare pe insula Christmas, în Nevada, iar în prezent ame-' nință întreaga lume cu explozii nucleare la mare altitudine.Amintind că la München puterile occidentale au vîndut Cehoslovacia fascismului hitlerist, A. Novotny a subliniat că în prezent Cehoslovacia- constituie o verigă trainică în comunitatea țărilor socialiste și se sprijină în asigurarea securității sale pe forța Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia. în prezent, a. spus în încheiere A. Novotny, rapor-- tul de forțe în lume s-a schimbat, țările socialiste dispun de tot ce. este necesar pentru a înainta spre comunism și sînt capabile să respingă încercările tuturor acelprä care ar dori să împiedice mersul lor înainte.în încheierea mitingului, tacH-- slava Muselova, una dintre puținele supraviețuitoare ale masacrului de la Lidice, a dat citire unui călduros apel către femeile din întreaga lume, chemîndu-le să apere pacea lumii.

turului, s-a clasat pe 
iar Nencini a ocupat

mai
După numai trei minute 
o nouă acțiune a rugbiș- 
tilor romîni este pe punc
tul de a fi finalizată de 
Wusek. Acesta este însă 
împiedicat, fără să aibă 
balonul ți arbitrul acor
dă (reglementar) încer
care de penalizare: 3 
puncte. în min. 5S, la un 
evident ofsaid al italie
nilor, echipa noastră be
neficiază de o lovitură de 
pedeapsă, 
sformă ți

VARȘOVIA 10. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Duminică, 
10 iunie, la Poznan s-a deschis cel 
de-al 31-lea tîrg internațional la 
care iau parte 59 de țări din întrea
ga lume. La festivitate au fost de 
față conducători de partid ți de stat 
ai R. P. Polone în frunte cu Wlady
slaw Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Au participat numeroase delegații de 
peste hotare. Din R. P. Romînă par
ticipă o delegație condusă de tov. 
Alexandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare.

După o cuvîntare rostită de Witold Trampczynski, ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, tîrgul 
și-a deschis porțile.

Ore în șir vizitatorii parcurg ha
lele, sălile și numeroasele standuri 
în aer liber.

Dinamo București 
Petrolul
Steagul Roșu 
Progresul 
Dlnamo Bacău 
Rapid
Știința Cluj
Știința Timișoara 
Minerul
Steaua
U.T.A.
Jiul
Dlnamo Pitești 
Metalul

A luat sfîrșit cea de-a 45-a ediția a 
Turului ciclist al Italiei. Anul acesta pe 
lista cîștigătorilor șl-a înscris numele ru
tierul italian Franco Balmamion. El a fost 
urmat la 3’57” dé Massignan (Italia) și la 
5’02” 
unul 
locul 
locul

prilejul comemorării

Turneul international de handbal în 7 
pentru „Cupa Latină” s-a încheiat cu vic
toria echipei masculine a Franței. în me
ciul decisiv handbaliștii francezi au 
învins cu scorul de 14—12 (9—4) echipa 
Portugaliei.

prima 
care depășește gra

nt. Vechiul record mon-

SANTIAGO 10 (Agerpres). — Ieri s-au desfășurat în patru o- rașe din Chile sferturile de finală ale celui de-al VII-1 e a campionat mondial de fotbal. 
Arica : Chile —

în cadrul „Jocurilor Britanice* de atle
tism de la Londra, proba de 1500 m plat 
a fost cîștigată de cehoslovacul Saligner, 
care a realizat timpul de 3’45”. El a 
învins pe maghiarul Szentgall, cronome
trat in 3’45” 3/10, Francezul Peliez »-a

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Meciul dintre echipele Steagul Roșu și U.T.A., care a avut loc pe stadionul „Tractorul* din Brașov, s-a terminat cu victoria meritată a gazdelor.Scorul îl deschid arădenii în minutul 61, prin Pop. Din acest moment, echipa brașoveană începe să joace mai organizat, dornică să e- galeze. în minutul 72, Meszaroș face inutilă intervenția portarului arădean Coman : 1—1. Echipa gazdă continuă să domine cu insistență. După 10 minute, Hașoti înscrie golul vic
toriei.

leSe*4 «3e

Re- „Gazeta .Tribuna"

Rapid — Steaua
Dinamo Buc. — Progresul 
Steagul Roșu — U.T.A.
Dinamo Pitești — Petrolul
Știința Timișoara — Metalul 
Minerul — Știința Cluf
Arieșul — Crișana
C.S.M. Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
Prahova — Dlnamo Galați 
Corvinul — Vagonul
Crișul — Recolta Cărei
Știința Galați — Poiana

LUPENI (prin telefon). — Așa după cum a început jocul, echipa gazdă părea că va cîștiga cu ușurință. Și într-adevăr, nu trec decît trei minute de joc și scorul este 1—0 pentru Minerul. Treptat însă, studenții clujeni își revin și desfășoară un joc tot mai bun, cu legături între compartimente, echilibrînd jocul. înaintarea întîrzie să șuteze la poartă, combină prea mult, înghesuind jocul pe centru. Jucătorii de la Minerul, mulțumiți de rezultat, se retrag mult în apărare, iar scorul rămîne nemodificat pînă la sfîrșitul partidei.
PITEȘTI (prin telefon). — Dinamo- viștii piteșteni au pierdut la limită (0—1) partida pe care au susținut-o compania echipei Petrolul- 

’ ‘ ' l-a

de Nino Defilippis (Italia). Baldini, 
din favoritii
7 la 7’54”,
13 la 24’51”.

La activitatea secției de operă 
și operetă a Teatrului de Stat din 
Constanța, o contribuție de sea
mă aduce corpul de balet, for
mat în majoritate din artiști a- 
matori, tineri și plini de elan, ca
lități care nu pot suplini însă 
cunoștințele și experiența nece
sară. Este nevoie de răbdare și 
perseverență pentru ridicarea 
măiestriei lor profesionale. în 
studioul de balet al teatrului își

linia de 
Puținele 
cu greu,

Cele două meciuri disputate ieri în Capitală au oferit zecilor de mii de spectatori faze pline de dinamism; Suporterii celor patru forma- ții au aplaudat în egală măsură jocul desfășurat de favoriții lor, pentru că au avut ocazia, să hrmăreas- că de-a lungul ambelor meciuri acțiuni deosebit de spectaculoase. Iată pe scurt filmul partidelor.
RAPID-STEAUA 2-1. Și de astă dată, așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, rapidiștii au întrecut din nou echipa militară. Deși la începutul jocului, Steaua a dominat mai mult, nu a putut marca. Combinațiile spectaculoase dar în același timp sterile ale jucătorilor militari s-au oprit la .marginea careului de 16 m unde Greavu, Macri, Motroc au apărat cu strășnicie poarta. Se ratează -în prima repriză ocazii bune de ambele părți. Constantin și Racsi, Ozon și Ionescu scapă prilejul de a înscrie. în schimb nu lipsesc fazele frumoase, intervențiile prompte ale lui Dungu (ieri bine inspirat) și ale lui Voinescu la cîte- va șuturi trimise puternic de Georgescu și Năsturescu.Repriza se încheie cu un rezultat alb iar începutul celei de-a doua marchează revenirea totală a echipei feroviare care a pus stăpînire pe joc. în minutul 53 Ozon marchează primul gol. Era de așteptat o revenire a echipei Steaua. Dar acest lucru nu s-a produs, deoarece Crăi- niceanu nu a putut trece de Greavu, Constantin a jucat lent, iar Mateia- nu nu s-a încadrat în joc. în schimb acțiunile rapidiștilor au fost mult mai clare. Jucînd pe extreme ei au creai momente de fotbal bun concretizat prin cel de-al doilea gol înscris în minutul 85 de Codreanu care, ca și Ozon, face o cursă de la mijlocul terenului pînă-n poartă. Constantin marchează în ultimul minut, Ia o învălmășeală, singurul punct al echipei Steaua. O victorie meritată a rapidiștilor.

DINAMO — PROGRESUL 2—2. Joc deosebit de spectaculos, desfășurat cu o mare rapiditate. în același minut se petreceau două-trei faze de gol la o poartă sau la alta, în a- celași minut se executau cîte unul, două cornere la o poartă sau la alta. Acțiunile clare, pătrunderile spectaculoase, schimburile de mingi făcute de înaintașii celor două e- chipe se terminau aproape toate cu șuturi la porțile apărate de Mîndru și Datcu. Frățilă, care ratase cîte-

Duminică la Erevan, cu prilejul unui concurs atletic, sportivul sovietic Igor Ter.-Ovanesian a realizat o extraordinară performanță la proba de săritură în lungime : 8,31 m. Rezultatul atletului sovietic corectează cu 3 cm recordul mondial oficial deținut de atletul american Ralph Boston.Igor Ter-Ovanesian, noul recordman mondial la proba de săritură în lungime, este în -vîrstă de 24 de ani. Cu 4 ani în urmă el cîștigase titlul de campion al Europei.

Victoria
definitiv cu 10 minute 
înainte de sfîrșitul jocu
lui. Cu un șut puternic, 
Sava — aflat cam la cen
trul terenului — își tri
mite înainte balonul. 
Fuge după el circa 40 m 
și-l culcă în terenul de 
țintă. Chiriac transformă. 
Scorul se majorează la 
14—3. Italianul Lanfran- 
chii cel care deschisese 
scorul, are posibilitatea 
să-l și... închidă. El tran
sformă o nouă lovitură

impune tot mai mult, 
înaintașii caută să scoa
tă balonul din grămezi 

apoi să-l paseze cît 
mult la mină.

Seria I: Rapid Focșani — Steaua 
roșie 0—0| Prahova — Dlnamo Ga
lați 4—1| Ceahlăul — C.S.O. Brăila 
1—1| Știința Galați — Poiana 1—Of 
Carpațl — Foresta 2—li C.S.M.S. Iași 
— Dlnamo Suceava 1—0; Flacăra 
Moreni — C.F.R. Pașcani 1—0.

6,53 m, cu 5 crr> mai mult decît recordul 
mondial oficial deținut de ea.

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — EMISIUNE PENTRU 
COPII. 20.00 — Filmul artistic ; „DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SECUND" -’6 
producție a studiourilor germane. 21,40 
— Telesport. In încheiere : ultimele știri.

Rezultatele concursului nr. 
din 10 iunie a.c.

Echipa Dinamo Bacău a susținut noi 
meciuri in turneul pe care-1 întreprinde 
în R. D. Germană. Iată rezultatele: 
sîmbătă : Dinamo — Aufbau Magdeburg 
1-1 (1-0) 1 duminică : Dinamo — Rotation 
Leipzig 1-0 (1-0).

Stănescu le trimite co
echipierilor săi sînt pier
dute de Chiriac. Acesta 
preferă să acționeze . in
dividual sau să trimită 
în tușă. Totuși, rugbiștii 
noștri au ocazii, destul 
de multe, să înscrie. în 
special din lovituri de 
pedeapsă. Dar Penciu — 
în formă... slabă — ratea
ză cîteva. E adevărat că 
Penciu a reușit unele pă
trunderi în stilul să.u per
sonal, dar jocul lui de 
ieri, luat în ansamblu, nu 
poate fi comparat nici 
pe departe cu jocul prac
ticat în alte întîlniri in
ternaționale.

Oaspeții deschid sco
rul în min. 32 Masivul 
rugbist italian Lan- 
franchi — „învoit” de 
clubul francez Grenoble 
(unde joacă) să vină la 
București cu conaționalii 
săi — transformă impe
cabil o lovitură de pe
deapsă de la circa 45 m. 
Italia conduce cu 3—0 
pînă în minutul 51, cînd, 
ceva mai hotărîți, rug
biștii noștri egalează: M. 
Rusu culcă balonul în 
terenul de țintă advers.

în urma egalării, re
prezentativa romînă ■ se

Doamnei 9). FOCURI IN 
. Alecsandri (Str. Grlgo- 
Lumina (Bd. 6 Martie 12), 

Donca Slmo (Str. Avrlg 1). MEXICUL 
~ ' ' (Cal. Victoriei 

I : Central (Bd. 
: vic- 

1 Mal (Bd. 1 Mal.
T ). CALA- 

13 Septem- 
FILME DOCU-

și adversarii lor acest' rezùitat. Ei scad ritmul de joc. în minutul 70 Baboe reia direct în poartă o centrare venită pe .sus din partea dreaptă a terenului. înaripați de a- cest gol, jucătorii Progresului forțează egalarea. Atacuri peste atacuri se succed în careul echipei Dinamo și în minutul 82 Mafteuță nu pierde ocazia de a introduce mingea în poartă. Rezultatul de 2—2 cu care s-a încheiat partida este perfect é- chitabil după aspectul general al jocului. Acest rezultat ridică probleme dinamoviștilor, echipă fruntașă a clasamentului, pentru nifestat slăbiciuni pe cului, mai cu seamă duceau cu 2—0.

Seria a IlI-a: Crișul — Recolta 1—li C.S.M. Cluj — Mureșul 3—2) Corvinul — Vagonul 0—3; C.S.O. Timișoara — Ind. Sîrmei 1—2; Rapid Tg. M. — C.S.O. Baia Mare 0—-2| C.F.R. Arad — A.S.M.D. Satu-Mare 3—Of Arieșul — Crișana 1—1.

RADIO, luni ir iunie o Tinerețea 
dragă — orele 9,00 - ’ —
eîntcce sovietice — 
Muzică populară din 
orele 12,30 
orele 13,15

orele 14,00 - I ; Ț;_o._
,Lăsați-mă să eint“ de G 
orele 15,00

PRAGA 10. — Corespondentul Agerpres transmite :Peste 60 000 de persoane din întreaga Cehoslovacie au participat la marele miting care a avut loc duminică cu prilejul comemorării a 20 de ani de la distrugerea satului Lidice de către ocupanții hitleriști. La miting au participat o delegație a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a guvernului R. S. Cehoslovace, în frunte cu Antonin Novotny, prim- secretar al C. C. al P. C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace,' membri ai corpului diplomatic, precum și 300 de oaspeți din 26 de țări.După depunerea de coroane la monumentul înălțat în memoria victimelor fascismului de la a avut loc un miting la care cuvîntul A. Novotny.Lidice, a arătat vorbitorul, tuie numai o verigă din lanțul crimelor naziste săvîrșite în Cehoslovacia și în alte țări.A. Novotny s-a referit în continuare la situația din Germania occidentală, unde foștii criminali naziști, sub protecția autorităților de la Bonn, ațîță din nou psihoza revanșei, pun la cale planuri agresive împotriva țărilor socialiste.Rezolvarea problemei germane, a declarat Novotny, ar constitui o contribuție remarcabilă la cauza menținerii păcii, ar contribui la crearea unei atmosfere favorabile și pen-

Echipa de fotbal Dosza Budapesta a 
debutat cu o frumoasă victorie în tur
neul internațional de juniori de la Viena, 
învingînd cu 1—0 pe F.C. Lucerna. Alte 
rezultate Înregistrate : F.C. Augsburg— 

lntr-un meci internațional de volei des- Ferencvaros Budapesta 2-1, F.C. Zürich- 
fășurat la Budapesta, echipa masculină a Rapid Viena 2—0.
R. P. Ungare a învins cu scorul de 3—0 _____
echipa Franței. “

de pedeapsă pentru e- 
chipa sa și tabela de 
marcaj se modifică pen
tru ultima dată: 14—6 
în favoarea echipei noa
stre.

Din cei 30 de rugbiști 
care au evoluat ieri pe 
stadionul „23 August” 
s-au remarcat: Lanfran- 
chi, Luise, Persini, Zanni 
(Italia) și Demian, Irimes- 

Moraru, Ionescu, M. 
Wusek (R. P. Ro-

CINEMATOGRAFE : RAZE PE GHEA
ȚA : Patria (Bd. Magheru 12—14), Bucu
rești (Bd. 5 Martie 6), Alex. Sahla (Cal. 
Văcărești 21), Floreasca (Str. I. S. Bach 
2), Stadionul Dlnamo (Șos. Ștefan cel 
Mare), Stadionul Republicii (Str. Maior 
Ene). BÄTRINUL ȘI MAREA : Repu
blica (Bd. Magheru 2), I. C. Frlmu (Bd. 
6 Martie 16), Grădina Progresul (Str. Ion 
Vidu 5). COMEDIANȚII rulează la ci
nematografele Magheru (Bd. Magheru 
29), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), Gh. 
Doja (Cal. Grlvițel 80), Stadionul Glu- 
leștl (Șos. Gluleștl), Grădina 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). ----------- —
MUNȚI : " ■ ’
rescu 24), 
r 
dNTA : Maxim Gorki” ( 
48). FII FERICITĂ, ANI l . _____
6 Martie 2). POMPIERUL ATOMIC 
torla (Bd. 6 Martie 7), 1 t.ZA ~ 
322), Miorița (Cal. Moșilor 127) 
TORIILE LUI GULLIVER 
brie (Str. Doamnei 9) 
MENTARE rulează la cinematograful 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). CINE-I 
DE VINA ? : Tineretului (13 Decembrie 
5—7). ÎNVIEREA — ambele serii : înfră
țirea între popoare (Bd. Bucureștll-Noi), 
G. C'oșbuc (Piața G. Coșbuc 1). DUPA 
DOI IEPURI : Cultural (Cal. Grlvițel 
196). POST-RESTANT : Alex. Popov (Cal.' 
Grlvlței 137) 16 Februarie (Bd. 30 De
cembrie 89). ȘOFERII IADULUI : 8 Mar
tie (Str. Buzești 9—11), G. Bacovla (Șos. 
Giurgiului 3), MAI TARE CA URAGA
NUL : rulează la cinematograful Grl- 
vița (Piața Iile Pintilie 2). PERLE 
NEGRE : C-tln David (Șos. Crîn- 
gași 42). AGRAFA ALBA : V. Roaită 
(Bd. 1 Mal 57), 23 August (Bd. Dimitrov 
118), Volga (Șos. Iile Pintilie 61), Liber
tății (Str. 11 Iunie 75). INTOARCE-TE : 
Flacăra (Cal. Dudeștl 22). CHEMAREA 
MARII DE GHEAȚĂ : T. Vladimirescu 
(Cal. Dudești 97), Popular (Str. Mătăsarl 
31). ULTIMA REPRIZA : Unirea (Bd.
1 Mai 143). OMUL AMFIBIE : Munca 
(Șos. Mlhai Bravu 221), B. Delavrancêa 
(Bd. Libertății 70—72). ANII FECIORIEI : 
Alta (Cal. Călărași 153). PRIMĂVARA 
FETELOR ; Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
CETATEA HURRAMZAMIN : M. Emi- 
nescu (Sir. M. Eminescu 127). HANUL 
DIN SPESSART : Ilie Pintilie (Șos. Co- 
lentina 84). MILIONUL : 8 Mai (Str. Li- 
zeanu 19). S-A FURAT O BOMBA : Lu
ceafărul (Cal. Rahovei 118). POVESTE 
SENTIMENTALĂ rulează la cinemato
grafele Olga Banele (Cal. 13 Septembrie 
196), 30 Decembrie (Cal. Ferentari 86). 
ABSENȚA ÎNDELUNGATA : Drumul 
Serii (Str. Drumul Serii 30). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Aurel Vlaicu 
(Șos. Cotroceni 9). UMBRE ALBE — ci
nemascop : Grădina T. Vladimirescû
(Cal. Dudești 84). BĂIEȚII NOȘTRI ; 
Grădina Olga Bande (Calea 13 Septem
brie 196). OMUL CARE ADUCE PLOAIA* 
Grădina Unirea (Bd. 1 Mai 143). TOATĂ 
LUMEA RIDE, CINTA ȘI DANSEAZĂ': 
Grădina Luceafărul (Cal. Rahovei 103). 
DARCLËE : Grădina Arta (Cal. Călărași 153).

Renumitele atlete sovietice Tamara 
Press și Tatiana Scelkanova au stabilit 
două excepționale recorduri ale lumii 
în cadrul concursului desfășurat dumi
nică la Leipzig. Tamara Press a arun
cat greutatea la 18,55 m, fiind 
afletă din lume 
nifa celor 18 
dial era de 17,78 m și aparținea ace
leiași aflefe. în proba de săritură în 
(wngime, Tafiana Scelkanova a realizat

rană în montarea teatrului lui Ca- ragiale. „Teatrul" publică de asemenea „Moitul Romîn — ediție specială" piesă într-un act de Dorel Dorian pe marginea unor texte din Caragiale.în „Contemporanul", compozitorii Sabin Drăgoi și Paul Constanti- nescu vorbesc despre iorța inspiratoare a operei lui Caragiale, iar un articol inedit al lui Aurel Jiquidi — cunoscutul ilustrator al „Nopții furtunoase" și „Scrisorii pierdute" — subliniază generozitatea cu care opera maestrului se oferă interpretării plastice.Un „interviu cu Caragiale", alcătuit în chip inventiv de Ilie Pur- caru din scrisori și articole ale scriitorului comemorat și un reportaj pe locurile unde s-a născut sau pe unde a trecut scriitorul („Itinerar Caragiale“ de Șt. Bănulescu) a- duc, în „Luceafărul", contribuții la cunoașterea personalității și oreației sale.„Gazeta literară" face o relatare amplă a sesiunii festive închinate comemorării lui Caragiale, publi- cînd extrase din comunicările ținute cu acest prilej și din cuvintele de caldă apreciere rostite de oaspeții străini. Revistele publică totodată numeroase articole ale unor oameni de artă din diferite țări, re- flectînd largul ecou internațional al 
operei lui Caragiale.

orele 18.40 — I o Almanah științific — o- 
rele 19,00 — I • Din activitatea sfatu
rilor populare — orele 19,30 - il s Mu
zică din filme — orele 20.45 — n » Mu
zică corală preclasică - orele 21,15 _ 
II • Din cîntecele popoarelor — orele 
21,25 - I o Mari cîntăreți d" operă : Tito 
scuipa — orele 22,00 - II • Cvintetul 
cu clarinet de Brahms — orele 23,15

va ocazii, ÎI pune pë Ene într-o poziție favorabilă, și acesta înscrie în minutul 35. Cu acest scor se încheie prima repriză. în partea a doua a jocului chiar de là început Progresul Obține -trei corțțerș. Apoi Vol- nea scapă sihgitr dar trage în brațele lui Datcù. Ocazii favorabile au și Mafteuță și Babop însă Popa și Nunweiller III clarifică.cele mai grele situații. Dinamoviștii revin la a- tac. O cursă a lui Pîrcăiab, o centrare precisă la Ene șl acesta marchează cel de-al doilea gol în minutul 60. Meciul părea jucat. Dinamo atacă în continuare și ratează prin Frățilă o mare ocazie. Apoi dinamoviștii nu mai insistă, sperînd că se vor resemna cu
U.R.S.S. 2-1 (2-1) ; Santiago : R.P.F. Iugoslavia — R.F. Germană 1-0 (0-0) ; 
Vina del Mar : Brazilia —• Anglia 3-1 (1-1) ; Rancagua : R. S. Cehoslovacă — R. P. Ungară 1-0 (1-0).Miercuri vor avea loc semifinalele. La Santiago se întîlnesc Brazilia și Chile, iar la Vina del Mar — R.P.F. Iugoslavia și R. S. Cehoslovacă.

desăvîrșesc pregătirea mulți dan
satori.

Corpul de balet a început să 
oregătească și spectacole de sine 
stătătoare. Anul acesta a avut loc 
premiera baletului „Fîntîna din 
Bahcisarai” de Asafiev.

MIREILLE SAVOPOL 
maestră de baletîn fotografie : O scenă din 

„Fîntîna din Bahcisarai", inter
pretată de dansatorii constănțeni.

ne e 
- I « Program de 
orele 10,38 — I • 
R.D. Germană — 

I o Carnet de reporter — 
----- II • valsuri de Waldteu

fel — orele 14,00 — I o Fragmente din 
opereta „Lăsați-mă să eint“ de G. Den- 
drino — orele 15,00 — II • Muzică din 
operele lui Haendel — orele 15,30 — I» 
Concertul pentru violoncel și orchestră 
m la minor de Schubert — Cassado -, 
orele 16,30 — II e Ansambluri corale 
studențești — orele 17,15 — I • simfo
nia I-a de George Enescu - orele 18.05 
-II o Tineri Interpreți la microfon — 

•*'"*" ic Almanah științific — o-

CU, 
Rusu, 
mînă).

A arbitrat atent și cu 
multă competență Char
les Durand (Franța).

Rugbiștii romîni au 
reușit ieri o frumoasă 
victorie internațională. 
Totuși, comportarea echi
pei în acest meci n-a fost 
pe măsura posibilităților 
cunoscute ale jucătorilor 
noștri. în acest an, după 
cum se știe, reprezenta
tiva de rugbi a țării noa
stre urmează să susțină 

partidă cu rug
biștii francezi, în toamnă 
la București. Este o con
fruntare ce trebuie pre
gătită cu cea mai mare 
grijă...

CUM VA FI VREMEA ?
Timpiil probabil pentru zilele de 12, 

13 r if Iunie : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi variabil? 
temporar noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată, mai frecvente în timpul după- 
amiezelor. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura minimă va fi cuprinsă între 6 
și 16 grade, iar maxima între 17 și 27 
de grade. Local, mai ridicată la sfîrși
tul intervalului. 9

Atleții sovietici au stabilit trei noi 
recorduri mondiale la atletism

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Los Angeles, Jim Beatty a 

, , _ ... «„,•> stabilit un nou record mondial în probade la Tunari a luat sfîrșit „ ,• de 2 mile cu timpul de 8 29” 8/10. Ve
chiul record era de 8’30” și aparținea lui 
Murray Halberg (Noua Zeelandă).

Numere festive ale revistelor 
închinate lui Caragiale, »In numere festive, revistele noastre literare cinstesc memoria lui Caragiale, la jumătate de veac de la moartea scriitorului.Rînduri inspirate scrie Tudor Ar- ghezi, în „Gazeta literară" ; un studiu amplu despre Caragiale, „O- mul și opera", semnează acad. G. Călinescu în „Contemporanul1 vistele „Contemporanul", literară", „Luceafărul", mai cuprind articole ale academicienilor I. Agîrbiceanu, Iorgu Iordan, Mihai .Beniuc, Perpessicius, .Victor Eftimiu, Geo Bogza despre marele artist al cuvîntului, care a fost Caragiale.Numeroși istorici literari și critici din toate generațiile semnalează aspecte biografice mai puțin cunoscute și discută multilateral valoarea creației lui Caragiale. Oameni de teatru, regizori și actori de prestigiu mărturisesc emoția cu care au jucat piesele lui Caragiale și lecția de artă realistă pe care au desprins-o din aceste piese. Astfel, în revista „Teatru", vorbesc despre rolurile caragialești pe care le-au interpretat, actorii Costache Anto- niu, Remus Comăneanu, György, Gr. Vasiliu-Biilic, Anghelescu, Niki Atanasiu, Godeanu, Ion Manu, Eugenia povici, iar Radu Beligan și un număr de regizori tineri participă la o 

discuția despre viziunea contempo-

Bogatul program spor
tiv de pe stadionul „23 
August" din Capitală a 
avut „cap de afiș” întîl- 
nirea internațională de 
rugbi R. P. Romînă — 
Italia.

Dată fiind valoarea ce
lor două formații, publi
cul spectator a așteptat 
cu viu interes partida.

Spre satisfacția tutu
ror, meciul de ieri a spo
rit numărul de victorii 
internaționale ale rug- 
biștilor noștri. Ei au reu
șit să cîștige la un scor 
Concludent. Cînd arbi
trul francez Charles Du
rand a fluierat sfîrșitul 
jocului, tabela de mar
caj arăta 14—6 pentru 
reprezentativa R. P. Ro- 
mîne.

început într-un ritm 
viu, impus de oaspeți, jo
cul s-a desfășurat în pri
mele 35 de minute mai 
mult în terenul 
romîne. înaintarea 
pei italiene obține 
taj atît la tușă, cît 
grămadă. Rugbiștii 
tri nu sesizează la 
și mai ales nu caută să 
contraatace cu 
trei-sferturi. 
mingi pe care,

TIMIȘOARA (coresp. „Soînteii“). — Deși echipa studenților din localitate a întrecut net pe cea a metalur- giștilor din Tîrgoviște, miile de spectatori prezenți ieri pe stadionul „23 August* din Timișoara au plecat nemulțumiți de jocul preetat de cele două echipe.Pînă în minutul • 43, oînd Mano- lache a înscris primul gol, echipa oaspete s-a aepărat cu 7 și chiar cu 8 oameni, contraatacînd foarte anemic. In cea ds-a doua parte a meciului, tîrgoviștenii ies și el la a- tac, dar aceasta pentru scurtă durată, deoarece în minutul 53, Igna înscrie al doilea gol. Apoi în minutul 59 Mlțaru urcă scorul la 3—0. Ultimul gol al partidei îl înscrie Le- retei în min. 81.

din Capitală pri-lei „Cupei cam- pionilor europeni' i||ifc la volei masculin, B între Rapid-Bucu- 011 iești, actuala deți- ‘»ă10a„ a Udau-tal, ,1 T.S.K.A.. |||ggMoscova, finalista "Mb*.WWÄprecedentei ’ ediții.

In setul doi echipa | Ä j | Jsovietică conduce Ä Ălcu 8-0, este e-Salată (8—8), pen- B -tru ca în fina- î ’ ' ,Iul setului sa do-mine și să cîștigecu 15-13. Descu-rajați de pierde-rea acestui set, ra- |pidiștii Joaca însetul trei dezorganizat, pierzîndu-1. pidiști nu puteau obține un rezultat Scor 15-11 pentru Ț.S.K.Ă. Următoa- mai bun. Echipa sovietică, din rîn- rele două seturi revin Rapidului Ia dul căreia s-au remarcat Cesnokov, scorul de 15-4 și 15-10, ' întîlnirea Gaikovoi și Burobin, a excelat în încheindu-sp cu scorul de 3-2 în fa- jocul pe linia a doua, arătîndu-se și voarea echipei lomîne. în jocul la plasă foarte eficace. Din, . , , , . . ■ echipa romînă singuriiJucînd șablon, cu un a ac care a oarc£um satis{acțiea au ras aproape în exclusivitate numai piocon Corbeanu. în forța (exceptind. setul 1), greșind deseöii în linia a doua, jucătorii ra- M.
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SCÎNTE1A

MOSCOVA 10TASS transmite :
interviul acordai ziarului „Pravda" de J. Țeden^a!

pentru dezarmare generală și pace
In Irianul de vest ia amploare 

mișcarea de partizani

WUn eveniment
___ istoric“ -----

ATILLIO MARCINI, deputat în Congresul Argentinei din partea mișcării radical populare naționale, a declarat : „Popoarele năzuiesc spre pace și coexistență pașnică. Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace trebuie și poate să devină un pas important spre realizarea năzuințelor tuturor oamenilor cinstiți de pe globul pămîntesc. Fiecare popor, apărîndu-și orînduirea care i se pare mai bună, trebuie să lupte pentru coexistență pașnică, deoarece numai pe această cale se poate obține pacea în lumea întreagă*.
ÎN INDIA se desfășoară pe scară din ce în ce mai largă pregătirile în vederea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace. La sfîrșitul acestei luni, peste 200 toate regiunile rajhtra se vor la conferința și pace. în rîndul populației se string semnături pe „Apelul locuitorilor Bombay-ului" în care se subliniază că dezarmarea este acum cea mai acută necesitate.

DJAKARTA 10 (Ageipres). — La 9 iunie, Comitetul național indonezian al partizanilor. păcii a remis ambasadei americane un apel a- dresat președintelui J. Kennedy. în numele întregului popor indonezian, comitetul protestează cu hotărîre împotriva experiențelor nucleaie efectuate de S.U.A. în apel se arată că Statele Unite, nesocotind protestele lumii întregi, au început aceste experiențe tocmai în momentul cînd popoarele lumii erau însuflețite de speranța realizării unui acord la tratativele de la Geneva cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.în apel se subliniază că primejdia experiențelor nucleare de pe insula Johnston devine și mai mare, deoarece tehnica dirijării experiențelor nu este suficient de perfecționată, fapt dovedit de recenta încercare nereușită a S.U.A. de a efectua o explozie nucleară la mare altitudine. De aceea, se spune în apel,

cerem cu hotărîre Statelor Unite să interzică continuarea acestor experiențe atît de primejdioase pentru omenire.
DJAKARTA 10 (Agerpres). — 

Irianul de vest continuă să ia 
ploare mișcarea de partizani. în 
zent se dau lupte în apropiere de 
șele Fakfak, Sorong, Kaiman. Recenta
încercare a olandezilor de a recuceri 
un oraș eliberat de partizani a eșuat. 
După ce au suferit mari pierderi în 
oameni, olandezii s-au retras.

în 
am- 

pre- 
ora-

de delegați din statului Maha- aduna la Bombay pentru dezarmare

HERIBERTO JARA, președintele de onoare al Comitetului mexican pentru apărarea păcii, a declarat : „Sînt convins că Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace va constitui un adevărat eveniment istoric în actualul moment cînd lumea întreagă trăiește într-o atmosferă de neliniște^Considerăm că congresul va trage concluzii practice importante care vor contribui la obținerea dezarmării și la încetarea războiului rece, care provoacă atîtea prejudicii întregii lumi".
AUSTRALIA. Cunoscutul istoric australian prof. Walter Mer- dock, prof. Wright de la Universitatea din Sydney, Allan Marshall, unul din cei mai mari scriitori australieni, O’Brien, secretar al sindicatului feroviarilor, membru al Comitetului executiv al Consiliului sindicatelor din Australia, și mulți alții aprobă cu căldură ideile Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace.
CONSILIUL NAȚIONAL PEN

TRU PRIETENIA AMERICANO- 
SOVIETICÄ a dat publicității o declarație în care sprijină cu căldură Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.

★LONDRA 10 (Ageipres). — Membri ai Comitetului „Mișcarea pentru dezarmarea nucleară'1 din orașul Mer- seysaid au pornit la 9 iunie de la Liverpool într-un marș de trei zile pentru a protesta împotriva experiențelor nucleare efectuate de Statele Unite ale

După cum a declarat comandantul 
operațiunilor pentru eliberarea Irianu- 
lui de vest, Suages, în prezent, 
treaga peninsulă Tienderavasi 
ninsula Vogelkopf) se află în 
practic sub controlul partizanilor. Sua
ges, care a sosit recent în Irianul de 
vest, a subliniat că populația insulei a 
făcut o primire entuziastă eliberatorilor.

o«o---------

în- 
(pe- 
mod

Cine amenință suveranitatea Camăoă^ei
Ameiicii.

★(Agerpres). — Orga-BAMAKO 10 nizația pentru apărarea păcii din Republica Mali a adresat o telegramă președintelui Kennedy prin care protestează cu hotărîre împotriva continuării de către guvernul american a experiențelor nucleare, inclusiv împotriva efectuării experiențelor la mare altitudine.Partizanii păcii din Republica Mali cer încetarea imediată a tuturor experiențelor nucleare americane.

PNOM PENH 10 (Agerpres). — Presa cambodgiană relatează că în ultimul timp s-au înmulțit cazurile de violare a suveranității Cambodgiei de către țările membre ale blocului agresiv S. E. A. T. O. și clica sud-vietnameză a lui Ngo Dinh Diem. Ziarul „Depeche du Cambodge* scrie în legătură cu aceasta că în luna aprilie a anului acesta au fost înregistrate șapte cazuri de încălcare a spațiului aerian al Cambodgiei de către avioane neidentificate, care zburau deasupra terito-

O»O

Ueși se prevăd efecte nocive, S.l/.A. nu renunță 

ia noile experiențe nucleare proiectateWASHINGTON 10 (Agerpres). — în pofida protestelor din întreaga lume, S.U.A. nu intenționează să renunțe la proiectata serie de experiențe nucleare la mari altitudini. Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat la 9 iunie o extindere a zonei interzise navigației din regiunea insülei Johnston din Oceanul Pacific, în legătură cu proiectatele experiențe nucleare la mari altitudini. Comisia recunoaște că și în afara zonei interzise navigației experiențele la mari altitudini pot provoca accidente. între altele, comisia men-

țlonează că exploziile pot avea ur
mări nocive asupra organelor vede
rii locuitorilor insulelor chiar mai 
îndepărtate în cazul în care 
ei vor privi din întîmpjare efectele 
luminoase ale exploziilor cu ochiul 
liber.

'★
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că în regiunea 
insulei Christmas a fost efectuată a 
16-a explozie din actuala serie de 
experiențe cu arma nucleară ameri
cană în atmosferă.

ÉTENI

Corespondența din Moscova

mai vechi muncitori, In prezent maistru 
la școala tehnici de pe lingă uzină.

Pe tov. Merkulov îl leagă de fare 
noastră, de muncitorii noștri, numeroase 
amintiri. El a luat parte, împreună cu 
alfi specialiști sovietici, la punerea în 
îunefiune a Fabricii de rulmenți din Bîr- 
lad. Și astăzi e în corespondentă cu 
tehnicianul Capiton Vintilî, de la fabri
ca din Bîrlad, care îl fine ta curent cu 
tot ce e nou — nu numai în pro
ducție, ci și în viața de zi cu zi a sa 
și a tovarășilor săi. Nu odată Merkulov 
a fost solicitat de tovarășii din Bîrlad

Uzina de rulmenți nr. î din Moscova noastră izbîndă — ne-a spus Serghei 
este cunoscută în întreaga lume. Anul Nikolaevici Merkulov, unul dintre cel 
trecut, muncitorii, tehnicienii, in- '' l! 
ginerii uzinei i-au intîmpinat cu căl
dură frățească pe solii poporului ro- 
mîn — delegația de partid și guverna- 
mentală a țării noastre. Lunile care s-au 
scurs de atunci n-au șters din amintirea 
oamenilor de aici momentele emoțio
nante ale vizitei.

— Îmi amintesc — mi-a spus mun
citorul Nikolai Jvetkov, de la una din 
liniile automate ale uzinei — cum 
oaspeții romîni au stat de vorbă în
delung cu mine și cu tovarășii mei, 
s-au interesat pe larg de activitatea 
noastră, ne-au urat succese în muncă și 
multă fericire în viața personală, l-am 
simțit aproape de noi și am simțit a- 
proape de noi — suflet lingă suflet, 
cum spunem noi, rușii — întregul po
por romîn.

Ne-a bucurat mult vestea că o dele
gație de partid și guvernamentală a 
țării noastre, în Irunte cu Nikita 
Sergheevici Hrușciov, va vizita în cu- 
rînd Republica Populară Romînă. Solii 

, noștri vor transmite oamenilor muncii 
[ din țara voastră, poporului romîn, sen

timentele noastre fierbinți de prietenie. 
i Vă puteți bizui întotdeauna pe noi ca 
I pe niște prieteni apropiați, ca pe niște 
; frați adevărati...
I Mărturii ale prieteniei izvorîte din 
; adîncul inimii țață de poporul nostru 
• întîlnim nenumărate în această uzină
> care de mulți ani esté membru colec- 
!' tiv al Asociației de prietenie sovielo- 
! romînă. Nu de mult, aici a avut loc o 
[ seară închinată. culturii romînești ; s-au
> recitat versuri din poeții romîni clasici 
! și contemporani, s-a interpretat muzică 
J- romînească. Pe unul din locurile cele
> mai frecventate ale uzinei se înalță un 

panou, deasupra căruia se zărește ste-
> ma țării noastre. Fotografiile de pe 
! panou sînt mereu împrospătate de ti- 
J neretul uzinei ; de data aceasta ele
> înfățișează nu numai cele mai noi con-
> strucții din Romînia, dar și momente 
! ale istoricului eveniment care a cons

fințit victoria definitivă a socialismului
r în țara noastră — sesiunea extraordi- 
J nară a Marii Adunări Naționale.

— Noi ne bucurăm de fiecare izbîn
dă a poporului romîn ca de propria

să le vorbească despre munca sa, iar 
maistrul Merkulov a răspuns de îndată, 
împărtășind cu dragă inimă din expe
riența sa.

...Și la Depoul Moscova-Triaj, „lea
gănul Marii Inițiative", unde a avut 
loc primul subotnic comunist, munci
torii și tehnicienii pe care i-am întîlnit 
și-au amintit cu multă dragoste de vi
zita delegației de partid și guverna
mentale a țării noastre.

— Nu vom uita niciodată căldura cu 
care tovarășul Gheorghiu-Dej ne-a le- 
licitat pentru inițiativa noastră — ne-a 
declarat Vladimir Osipovici Stanilevici, 
conducătorul primei brigăzi de muncă 
comunistă din Uniunea Sovietică.

„A trăi și a munci în mod 
comunist'* a devenit o lozincă a între
gului nostru colectiv ca și a multor altor 
colective muncitorești de pe întreg cu
prinsul Uniunii Sovietice. Nu de mult, 
în depoul nostru s-a ivit o nouă iniția
tivă : „Să înfăptuim azi mai mult ca 
ieri I" : aceasta înseamnă ca în fiecare 
zi să dăm Țării Sovietice mai mult de- 
cît am dat pînă acum. Și această ini
țiativă prinde rădăcini, capătă o tot 
mai largă răspîndire...

Pe Iakov Mihailovici Kondratiev, unul 
din veteranii depoului, participant la 
primul subotnic comunist, l-am găsit la 
club pregătindu-se pentru o expunere

pe care urma s-o facă In fața tinere
tului, despre recenta sa călătorie In 
Romînia.

— Cînd s-au despărțit de noi — ne-a 
spus lakov Mihailovici — tovarășii 
romîni ne-au urat : „Să ne întîlnim 
mereu în bucurie, ca vechi prie
teni I". Nici nu bănuiam atunci că a- 
ceastă- urare se va realiza atît de re
pede. N-a trecut multă vreme și șeful 
depoului, tovarășul Alexeev, împreună 
cu mine, am fost invitați să vizităm țara 
d-voastră. Cele zece zile pe care le-am 
petrecut în Republica Populară Ro
mînă, mi s-au întipărit pentru totdea
una în amintire. M-au emoționat în
deosebi întîlnirile cu ceferiștii din 
București și Brașov și mai ales cu mun
citorii cunoscutei uzine Grivița Roșie. 
Pretutindeni zîmbetele, caldele sfrîngeri 
de mîini, îmbrățișările, ne-au vorbit 
chiar mai mult decît cuvintele, despre 
sentimentele pe care le nutresc poporul 
romîn, clasa muncitoare din Romînia, 
față de poporul nostru.

...La Uzina Kirov din Leningrad, — 
ale cărei tradiții revoluționare sînt con
tinuate astăzi în avanpostul construcției 
comunismului — găsim aceeași at
mosferă prietenească, aceleași neșterse 
amintiri.

Nu de mult s-au întors în mijlocul 
colectivului tovarășii Ivan Isaev, direc
torul uzinei, și Vladimir Baikov, secre
tarul comitetului de partid, care au vi
zitat Romînia. In ultima săptămînă au 
avut loc aci întîlniri, în cadrul cărora 
tovarășii Isaev și Baikov au povestit 
muncitorilor impresiile lor din țara 
noastră.

— Pe oamenii uzinei noastre — ne-a 
spus tov. Baikov — îi interesează tot 
ce este în legătură cu poporul romîn. 1 
Ne-au pus numeroase întrebări cu pri
vire la succesele obținute In industriali
zarea socialistă In țara d-voastră, cu 
privire la transformarea socialistă a 
agriculturii, la ridicarea nivelului 
de trai. Le-am relatat pe larg ceea 
ce am văzut la București și la 
Galați, la Brașov, la Onești, la 
Bicaz, la Săvineștl... Ne-am străduit să 
le înfățișăm o imagine cît mai de
plină a avîntului cu care poporul ro
mîn înalță mari construcții industriale, 
transformlnd întreaga țară într-un uriaș

Washington. în fața Casei 
Albe a avut loc o demonstrație 
împotriva experiențelor nucleare 
americano în atmosferă. In frun
tea coloanei de demonstranți a 
mers cunoscutul savant Linus 
Pauling, puriînd o pancartă pe 
care scria : „țflr. Kennedy, Mr. 
Macmillan. Nu avem dreptul să 
efectuăm aceste experiențe**.

PARTIZANI Al PĂCII ARESTAȚI 
LA SAN FRANCISCO

NEW YORK. 10 (Agerpres). — La 
San Francisco au fost arestate 32 
de persoane care au protestat împo
triva experiențelor efectuate de Sta
tele Unite în Oceanul Pacific. Acești 
americani au organizat zilnic, timp 
de o săptămînă, în fața clădirii Tri
bunalului. din San Francisco de
monstrații împotriva experiențelor 
nucleare americane.

șantier al socialismului. A produs o pu
ternică impresie relatarea noastră des
pre npua înfățișare a orașelor romi* 
nești, despre noila cartiere de locuințe 
care împodobesc astăzi Bucureșfiul șl 
alte orașe, despre arhitectura luminoasă 
a clădirilor și le-am mai spus tovarăși
lor noștri că în tot decursul călătoriei 
noastre am simțit dragostea frățească a 
oamenilor muncii din Romînia pentru 
poporul sovietic...

Anul 'trecut, vlzitînd această uzină 
leningrădeană, delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre s-a oprit 
și la turnătoria de oțel unde a examinat 
cu mult interes o linie automată pentru 
pregătirea formelor de turnare, inven
ție a directorului uzinei, I. S. Isaev. De 
data aceasta, tovarășii de la turnătorie 
ne arată o a doua linie automată, și 
mai perfecționată. La crearea acestei - 
noi linii automate a luat parte și tur
nătorul Ilia Kirilov. Printre altele, el 
are la activul său și două invenții 
răspîndite în multe uzine sovietice.

— Vizita pe care au făcut-o anul tre
cut oaspeții romîni la uzina Kirov — ne 
spune tov. Kirilov — a rămas săpată 
în inimile noastre. îmi aduc aminte că 
noi am împărtășit atunci cu prietenii 
romîni o mare bucurie : zborul cosmo
nautului Gherman Titov. Mie, faptùl a- 
cesta mi se pare simbolic : toate bucu
riile noastre, noi, membrii marii fa
milii a țărilor socialiste, le trăim în co
mun. Mă bucură că, peste cîteva zile, 
delegația de partid și guvernamentală 
a țării noastre 
romîn gîndurile 
sinceră, frățească, 
socialiste, dintre
elfe o prietenie cum n-a mai cunoscut 
istoria, căci se întemeiază pe sprijin 
reciproc, pe muncă și luptă comună, 
pentru același țel luminos.

...N-am străbătut decît clteva din, 
uzinele pe care le-a vizitat în august 
1961 delegația de partid șl guverna
mentală a țării noastre. N-am stat de 
vorbă decît cu clțlva dintre miile șl 
miile de oameni sovietici care au 1n- 
tlmpinat-o atunci cu atîta dragoste șl 
căldură. Pretutindeni Insă am simțit că 
ecourile acestei vizite se prelungesc 
pînă astăzi, că peste tot In acute locuri 
bat inimi fierbinți de prieteni credin
cioși al poporului nostru,

riulüi ei, din direcția Vietnamului de sud sau Tailandei. Ziarul cambodgian califică aceste acțiuni drept „provocări serioase din partea vecinilor Cambodgiei" și menționează că guvernul Cambodgiei va adopta măsurile necesare în vederea apărării țării.în ultimul timp s-a intensificat activitatea bandelor trădătorilor poporului cambodgian — Sam Sari și Son Ngok Khan — care acționează de pe teritoriul Vietnamului de sud. După cum a anunțat săptămânalul „The Nationalist", aceste bande au organizat provocări la frontiera cambodgiană.

(Agerpres). — într-un interviu acordat, ziarului „Pravda“, J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a declarat :Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările participante la C.A.E.R., care a avut loc la Moscova, a constituit o nouă dovadă strălucită a puternicei unități și coeziuni a țărilor lagărului socialist, sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismu- lui.Participanții la consfătuire au examinat în spiritul înțelegerii reçi- proçe și unanimității depline problemele dezvoltării continue a colaborării economice dintre țările socialiste frățești. Intrarea sistemului mondial socialist într-o noua etapă a dezvoltării sale se caracterizează printr-o tot mai mare apropiere economică a țărilor socialiste nu numai în domeniul comerțului, sistemului financiar și de credit: ci și în sfera producției materiale.în perioada creării Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a spus mai departe J. Țedenbal, R. P. Mongolă nu avea relații economice cu țările europene de democrație populară. In timpul care s-a scurs, a- ceste relații au fost stabilite și considerabil dezvoltate. Problema satisfacerii nevoilor crescînde ale econo-

miei naționale a R. P. Mongole și sarcinile dezvoltării de perspectivă - . a economiei sale pot fi rezolvate numai pe baza întăririi multilaterale a colaborării economice și ajutorului reciproc cu celelalte țări ale lagărului socialist.Aceste considerente au determinat intrarea Republicii Populare Mongole în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.Trebuie remarcat că primirea unei țări socialiste din Asia ca membră a C.A.E.R. dovedește extinderea cadrului acestei organizații, creșterea neabătută a importanței și rolului ei în dezvoltarea economiei socialiste mondiale.Oamenii muncii din țara noastră, a declarat în încheiere J. Țedenbal, au primit cu uriașă însuflețire vestea despre primirea R. P. Mongole ca membră a C.A.E.R. Ei apreciază acest fapt ca o strălucită manifestare a internaționalismului proletar, ca o nouă dovadă a unității și coeziunii crescînde a țărilor lagărului socialist. In aceste zile, poporul mongol își exprimă năzuința sa fierbinte de a întări și mai mult prietenia de nezdruncinat și colaborarea strînsă, multilaterală, cu popoarele țărilor socialiste frățești, văzînd în aceasta o chezășie a noilor succese în construirea socialismului în țara sa.
Acord între Academiile de Științe 

din U.R.S.S. și S.U.A.

MOSCOVA. Intre 
Științe a U.R.S.S. și 
țională de Științe a 
semnat un acord 
1962—1963. In legătură cu aceasta, 
acad. Mstislav V. Kefdîș și dr. Det
lev W. Bronk, președinții acade
miilor respective, au făcut un schimb 
de scrisori. Noul acord constituie un 
program concret în domeniul schim
bului de oameni de știință, specia
liști în diferite ramuri ale științei.

PARIS. Reprezentanții opiniei publice democrate din Franța se pronunță împotrivă vizitei oficiale în Franța a cancelarului Adenauer, prevăzută pentru data de 1 iulie. O delegație a Federației naționale a foștilor deportați și internați participant la mișcarea de rezistență și patrioti s-a prezentat la 9 iunie la reședința pentru a vizite.

Academia de 
Academia Na- 
S.U.A. a fost 
pe perioada

Ziarul vest-germanBONN.Andere Zeitung" arată că, datorită măsurilor protecționiste și discriminatorii practicate de Piața comună 
în comerțul internațional, țările slab

Tratativele Chomöc-Aflouln 
?1 lupta de culise 

dintre grupărileLEOPOLDVILLE 10 (Agerpres).— Ziarul „Libération" a publicat recent un interesant comentariu în legătură cu îndelungatele tratative dintre primul ministru al Congoului, Adoula, și uzurpatorul „președinte* al Katangăi, Chombe.„Problema scindării Katangăi ră- mîne nerezolvată. Chombe nu vrea să piardă puterea, tezaurul și armata din această provincie", scrie „Libération*. Explicînd cauzele îndelungatelor tratative în problema reunificării Katangăi cu restul Congoului, și a numeroaselor întreruperi, ziarul subliniază că „în realitate, în spatele celor doi, Chombe și Adoula, se desfășoară o aprigă luptă între diverse grupări financiare. De pildă, Mobutu, scrie „Libération", „general* al guvernului central, a primit „un stimulent” substanțial din partea lui Chombe, cu alte cuvinte, din partea societății belgiene „Union Minière". Mobutu are în mod regulat întîlniri cu ambasadorul Statelor Unite la Leopoldville, care joacă un rol extrem de activ în Congo.

dezvoltate au fost nevoite- să ia măsuri de autoapărare. Se proiectează chiar, arată ziarul, organizarea unei conferințe la care ar urma să participe circa 50 de țări neutre „pentru a hotărî - măsuri comune împotri.va presiunii exercitate asupra lor de Piața comună și N.A.T.O.".
WASHINGTON. Strauss, ministrul de. război al R.F.G., și-a încheiat vizita la Washington. Vizita lui Strauss la Washington atrage atenția, întrucît este vorba despre o nouă încercare a Bonn-ului de a obține dreptul de a poseda arma atomică.
TUNIS.Consiliului A. de Fanfani, președintele Miniștri al Italiei, a

părăsit la 9 iunie Tunisul după o vizită oficială de trei zile. Fanfani a dus. tratative cu președintele Tunisiei, H. Burghiba.
LONDRA. Huliganii continuă să se dedea la provocări în universitățile engleze. Winford Heax, președintele clubului laburiștilor din Universitatea Oxford, a primit o scrisoare în care este amenințat că și cu el se va proceda la fel ca și cu Bryan Pollitt. După cum s-a anunțat săp- tămîna trecută, comunistul Pollitt a fost molestat de huligani în Universitatea din Cambridge, în ajunul alegerii sale ca președinte al clubului de discuții al universității.

(Agerpres).—

președintelui republicii protesta împotriva acestei

llnanciarc

Bandel« O.A.S., contlnuînd „tactica pănrintulul plrjolit'*, au Incendiat 
clădirea Universității din Alger.

---------- O»<>—---------

„Am văzut ororile din Angola
Relatările unui pastor metodist care a stat nouă ani 

In colonia portugheză

Sub titlul de mai sus revista „THE trei ani în regiunile secetoase din 
SATURDAY EVENING POST“ i . ' '
blicat un amplu articol al pastoru
lui metodist american Edwin Le
Master, care a petrecut nouă ani în 
această colonie portugheză.

In Angola înainte de răscoală: O 
africană, mamă a trei copii și gra
vidă în luna a noua, a fost recrutată 
pentru munca forțată la șosele. Ne- 
fiind în stare să facă față muncii 
grele, a fost bătută cu biciul de su
praveghetori. Dusă la spital, la sfîr
șitul zilei ea a sucombat.

Un pastor negru dintr-un sat a- 
frican, a cărui capră a fost în mod 
ilegal confiscată de autorități, a de
pus o plîngere și a fost exilat pe

6$

va duce poporului 
noastre de prietenie 
Prietenia dintre firile 

popoarele noastre

V. BÎRLĂDEANU

Colonialiștii oe râiulesc crunt 
cu patriojU anyoleri cttzufl pri
zonieri.

*

. «

a pu- sudul Angolei.
Au existat acte de cruzime în An

gola înainte de răscoală, au loc și 
numeroase alte brutalități de la iz
bucnirea ei. Și toate provin din ace
eași sursă — nedreptățile și abuzu
rile Portugaliei în această colonie 
— scrie LeMaster relatînd cazurile 
de mai sus.

Autorul articolului descrie apoi 
ceea ce el numește „plîngerile sub
stanțiale ale oamenilor negri din 
Angola”: Un african nu poate po
seda pămînt, nu poate intra într-un 
spital sau pleca din satul său fără 
consimțămîntul autorităților colo
niale. El trebuie să plătească o taxă 
pentru că este negru. Poate fi arun
cat în închisoare pentru șase luni 
sau mai mult fără judecată. Per
chezițiile și confiscările sînt fapte 
la ordinea zilei.

LeMaster citează următoarea re
cunoaștere a unui plantator de ca
fea portughez, care arată cum și-a 
însușit el pământul : „Am venit a- 
cum patru ani, am marcat pămân
tul pentru plantația mea și am a- 
lungat pe africani de pe pămîntul 
lor. Și așa au făcut și alții”.

Cît privește munca forțată, acea
sta afectează majoritatea populației 
indigene. Bărbați, femei, copii sînt 
obligați să muncească. Adesea sînt 
plătiți cu sume derizorii sau chiar 
deloc. Dacă un negru refuză să 
muncească, el este aruncat în închi
soare sau bătut. Pentru că nu a li
vrat cota de muncitori pentru o 
plantație de cafea, șeful unui trib 
african din satul Quiculungo a fost 
pedepsit cu 200 lovituri ùs bici.

In concluzie LeMaster scrie că 
portughezii nu vor să renunțe la 
Angola. Ei nu vor să abolească prac
tica muncii forțate și nfec să acor
de libertăți cetățenești africanilor. 
De aceea răsculații sînt hotărîți să 
continue lupta. Unitățile lor de gue
rilă numără circa 25 000 de oameni 
și alte mii se instruiesc în pădurile 
ecuatoriale.
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