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La Fabrica de rulmenți din B‘- ad inginerii ajută îndeaproape pe tinerii muncitori in ridicarea 
calificării lor profesionale. In fotografie : inginerul Octavian Pruteanu explică tinerilor Anton 
Constantin. Ruxandra Dioconu șl BoJgan Laviniu citeva probieme tehnice legate de executarea

Stringerea recoltei — 
la timp, fără pierderi!
Cu toată capacitatea de lucru 

a combinelor
în acesie zile, sediul G.A.S. 

Buzău este aproape pustiu. 
Toți muncitorii, toate forțele 
gospodăriei sini pe cimp, in 
plină luptă pentru stringerea 
la timp a bogatei recolte de 
griu de pe cele 834 ha. Dato
rită muncii intense depuse in 
timpul anului, datorită faptu
lui că anul acesta griului i 
s-au administrat mai multe 
îngrășăminte, muncitorii din 
G.A.S. Buzău, in ciuda unei 
vetre sărăturoase pe care pro
ducția este mai slabă, string 
acum o recoltă bogată de a- 
proximativ 2.300 kg. boabe la 
ha. Pină in prezent ei au 
recoltat și predat la siloz griul 
de pe suprafața de aproape 
200 ha.

Bătălia pentru stringerea

recoltei este in toi. Tinerii 
tractoriști fruntași Constantin 
Anica, Vasil e Brinză, Nicol a e 
Roșu, alături de ceilalți trac
toriști din G.A.S., lucrează de 
d m'neață pină seara tirziu 
depășindu-și cu regularitate 
normele zilnice prin folosirea 
întregii capacități de lucru a 
combinelor. Ei, împreună cu 
toți muncitorii din G.A.S. Bu
zău, se străduiesc să termine 
de strins griul de pe toată 
suprafața in termenul plani
ficat. adică în 8 zile. Viteza 
zilnică de lucru realizată pină 
acum asigură terminarea re
coltării păioaselor in termenul 
stabilit. In cursul acestei săp- 
tămini va fi strinsă întreaga 
recoltă de griu.

C. DIACONU

Cosașii și secerătorii în plină
întrecere

uior repere. Foto . p, pavEL

Spre un titlu de cinste
■ în acest an, și îndeosebi în 
întrecerea în cinstea Congre
sului partidului, colectivul nos
tru de muncă a obținut succe
se însemnate atit în creșterea 
producției și productivității 
muncii cît și in reducerea pre
țului de cost al producției. Pla
nul semestrial de producție a 
fost realizat cu 5 zile înainte 
de termen, obținindu-se ast
fel un volum sporit de produ-
se. Valoarea eco- 
nomiilor realizate ~
peste plan depă- ,,r
șește suma de
2.000.000 lei. Un i un
aport însemnat in 
obținerea acestor 
succese l-a adus tineretul.

Cele 105 brigăzi de produc
ție ale tineretului cuprind a- 
pioape 1300 de tineri. Conduse 
și îndrumate de comuniști, 
brigăzile de producție au de
venit școli de educație în ca
drul cărora tinerii invață să 
muncească mai bine, iși însu- 
șese experiența fruntașilor, se 
ajută reciproc, pentru a ajun
ge cu toții la nivelul muncito
rilor fruntași. Din dorința de 
a-și aduce mai din plin con
tribuția la realizarea sarcini
lor sporite de plan, brigada de 
tineri strungari condusă dcȘte- 
lan Băltărețu. din secția .auto
mate, a chemat la întrecere 
toate brigăzile, sub lozinca: 
„Fiecare brigadă de tineret să 
devină un colectiv de mtm- 
că fruntaș". Chemarea la 
întrecere a stîrnit o vie fră- 
mintare in fiecare brigadă. La 
numai o lună de la lansarea 
chemării la întrecere, 7 bri
găzi obținuseră titlul de bri
gadă fruntașă in muncă. După 
alte 2 luni, majoritatea bri
găzilor se apropiau de rezul
tatele medii ale brigăzilor 
fruntașe. La aceasta a contri
buit și faptul că organizația 
U.T.M., indrumată și ajutată 
îndeaproape de organizația de 
partid a luat măsuri să ajute 
în mod efectiv brigăzile. Ast
fel, la secția turnătorie, spre 
exemplu, conducerea brigăzii 
nr. 2, care mereu răminea în 
urmă, a fost preluată de co
munistul Dobre Marin. Aceas
ta a contribuit la mai buna 
organizare a muncii, la îmbu
nătățirea activității fiecărui ti- 
năr, a contribuit la faptul ca 
brigada să ajungă în scurtă 
vreme un colectiv fruntaș de 
muncă. De asemenea, organi
zația U.T.M. cu sprijinul or
ganizației de partid a repar-

tizat pe tinerii ingineri să a- 
jute brigăzile rămase în urmă 
să le sprijine efectiv în orga
nizarea muncii în ridicarea 
calificării tinerilor. îndru
mate de inginerii Gh. Do- 
br.n. Eugen Manto, Andrians 
Pleșa, multe brigăzi au deve
nit astfel fruntașe în muncă. 
Aceasta a contribuit ca în a- 
cest an brigăzile de tineret să 
realizeze pînă acum economii

ducem (anual) 25.000 de trac
toare. La îndeplinirea acestor 
sarcini un rol important îl au 
brigăzile de producție. Impor
tant este acum ca toate bri
găzile să se ridice la nivelul 
celor fruntașe- Cu cit fiecare 
brigadă iși va întrece propri
ile sale succese, uzina va avea 
tot mai mult de cîștigat Ca 
să fiu mai bine înțeles am să 
dau citeva exemple. Brigada

Ploile de scurta 
durată, căzute în ul
timele zile, au dat 
mult de furcă mem
brilor gospodăriei a- 
gricole colective din 
comuna Moldoveni, 
raionul Urziceni 
Spicele griului s-au 
umezit fi recoltarea 
lui cu ajutorul com
binelor a devenit 
practic imposibili. 
Dar colectiviștii din 
Moldoveni nu s-au 
dat bătuți. ..Rerol'a- 
tul nu trebuie sâ în- 
tirzie, chiar dară 
vremea nu ne ajuți'* 
— și-au spus ei. Și 
au trecui la lucru.

Antrenați intr-o în
suflețită întrecere, în 
numai două file 
cei peste 400 de co- 
sași și secerători au 
recoltat griul de pe 
o suprafață de 217 
It a. din totalul de 
43? ha. cultivate cu 
griu. O reală contri
buție in această ar. 
țiune au adus-o u le
nt pt ii care, consti
tui fi în echipe de 
cosași și secerători, 
au rontinuat seceri
șul chiar pe timpul 
nopții.

Faptul ci au înțe
les pe deplin că fie
care zi de iniîrziere

înseamnă pierderi 
serioase de recoltă 
i-a ajutat pe colecti
viștii din Moldoveni 
sâ învingi dificultăți
le pririnuite de ploi 
recoltării cu mijloa
ce mecanizate și sâ 
înlocuiască cu succes 
munca mașinilor. In 
clipa de fată dacă 
starea timpului va 
permite folosirea ce
lor 4 combine și 
a celor doua seceri- 
tori-legători. colecti
viștii din Moldoveni 
vor putea încheia cu 
succes campania pe
ste numai două zile.

N. F.

Fiecare oră pierdută —
un minus de recoltă

tineret, 
fruntaș"

pestela prețul de cost de 
1.000.000 lei.

Cel de-al III-lea Congres al 
partidului a pus în fața indus
triei constructoare de mașini 
sarcini noi. Urmînd cu fermi
tate politica leninistă de in
dustrializare socialistă a țării* 
partidul a stabilit un vast 
program de dezvoltare a in
dustriei grele. In cadrul aces
tui program, uzina noastră o- 
cupă un loc important. în ur
mătorii 6 ani, producția uzi
nei va crește de 2,3- ori. In 
anul 1965 vom ajunge să pro-

condusă de Ște
fan Băltărețu, de 
la secția automa
te. economisește 
lunar aproape 8 
mii lei. Dacă toate 
brigăzile din sec
ție ar lucra la ni-

velul acesteia, s-ar obține lu
nar în plus economii în va
loare de 45.000 lei. Sau la sec
ția șasiu, dacă toate brigăzile 
ar obține indicii de utilizare 
a mașinilor realizați de briga
da lui Bîrsan Gheorghe. pro

Ing. MIJAI MARINESCU
Directorul tehnic al Uzinelor 

de tractoare .,Ernst Thâlmann"' 
Orașul Stalin

(Continuare în pag. 3-a)

Deși timpul este destul de 
înaintat și griul, în multe 
părți, a trecut de-acum la coa
cere deplină, in raionul Se- 
garcea recoltarea se desfășoa
ră intr-un ritm foarte încet. 
Strinsul recoltei nu cunoaște 
peste tot acel freamăt, acea 
nerăbdare caracteristică aces
tei campanii agricole. Nu se 
face pretutindeni simțită con
tribuția tineretului la lucră
rile care solicita o muncă în 
șoc.

In G.A.C. ,.30 Decembrie**, 
de exemplu, din comuna Ce- 
râtu sînt peste 100 de tineri 
care muncesc in brigăzile de 
cîmp. Deși conducerea gos
podăriei s-a bazat pe forța 
de muncă a tineretului a- 
tunci cînd a prevăzut scur
tarea perioadei de recol

tare a griului, organizația’ de 
bază U.T.M. nu a întreprins 
nici o acțiune in această di
recție. De aceea, lucrindu-se 
cu brațe de muncă insuficien
te într-o perioadă ca aceasta 
de vîrf, au fost recoltate în 
citeva zile numai 50 hectare 
cu griu din cele 254 hectare 
pe care le are gospodăria. 
Griul este de acum, pe unele 
tarlale, răscopt și se scutură.

Mai mult, planul gospodă
riei prevede ca miriștea să 
fie arată imediat după recol
tare și să fie însămînțată cu 
diferite culturi furajere. Deși 
mecanizatorii de la S.M.T. care 
deservesc gospodăria se stră
duiesc să execute această lu-

I. TEOHARIDE

(Continuare in pag. 3-a)

Colectiviștii din G.A.C. „Dr. 
Petru Grozo“ din comuna 
Uimeni, regiunea București, 
au obținut anul acesta o re
colta bogată de griu. Sece
rișul- este în toi. Tinerii dau 
un ajutor prețios la făcutul 
clăilcr. In fotografie : Nicu- 
lina Nicolae la clăitul sno-. 

pilor.
Foto : AGERPRES

După orele de practică în mină, elevii Școlii profesionale din Lupeni petrec în aer liber. 
Foto : P. POPESCU

Tovarășului JUMJAAGHHN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
Ulan Bator

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a re
voluției populare mongole, vă transi.Jtem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră poporu
lui mongol, un salut călduros și cele mai sin
cere felicitări din partea Comitetului Central 
a! Partidului Muncitoresc Romin, a guvernului 
RT. Romine și a Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

In deceniile care au trecut de la victoria 
revoluției in Mongolia, poporul mongol, sub

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al C.C. al P.M.R.

conducerea Partidului său Popular Revoluțio
nar, a obținut realizări importante în opera 
de construire a socialismului in patria sa.

Poporul romin, strins unit cu poporul mon
gol în lagărul țărilor socialiste, se bucură din 
inimă de aceste realizări și urează poporului 
mongol noi succese în opera de construire a 
socialismului și in lupta pentru apărarea 
păcii.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R.P. Romine

---- •-----

Succese ale 
brigadierilor 

clujeni
Cele peste 2.300 brigăzi ute- 

miste de muncă patriotică din 
regiunea Cluj au realizat in 
acest an economii in valoare 
de 5.800.000 lei. Brigadierii - 
tineri muncitori, țărani mun
citori, funcționari, studenți și 
elevi — au efectuat un mare 
număr de ore do muncă pa
triotică pe șantierele de con
strucții social-culturale, la lu
crările de înfrumusețare a o- 
rașelor și satelor etc. Tinerii 
din regiune au colectat aproa
pe 3.400 tone de metale vechi, 
au întreținut și reparat 270 
km. de drumuri și au executat 
lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pe mai mult de 1.500 de 
hectare. De asemenea, tinerii 
brigadieri au împădurit aproa
pe 400 ha. de teren și au e- 
fectuat lucrări de întreținere 
a pășunilor și finețelor pe 
30.000 de ha.

(Agerpres)
---- •---- -

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
a R.P. Romine

Rezultatele „Concursului 
tinerilor poeți**

organizat in cinstea celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. de ziarul „Scinteia tineretului' cu tenia : „Dru
mul glorios de luptă a partidului pentru fericirea 

și bunăstarea poporului muncitor"

Premiul 1
Constantin Olteanu 
Victor Niță

- lăcătuș - Orașul Stalin
- elev clasa a Xl-a - Hunedoara

Premiul 11
Nichita Stânescu 
Cornel Sturzu

— tînăr scriitor - București ) 
~ activist cultural - lași

Premiul III
losif Naghiu 
Lasz'.offy Csaba 
A. 1. Zăinescu

- muncitor - București
- student - Cluj
- student - București

Mențiuni:
Ion Cazan - activist —. Titu
llarie Hinoveanu — inginer — Craiova
Constantin Marinescu - tipograf - Bueurești
Mărgărit Popa - elev clasa IX-a Bicaz
Ion Cringuleanu - student - lași
Elekes Ferenc - profesor R.A.M.
Damian Ureche - corector - Arad
Mircea Oprița - elev clasa a X-a Cluj

Dragostea pentru partid — 
izvorul cîntecelor tinerești 

însemnări despre „Concursul tinerilor poefi"

Ca să întîmpine cum se cu- 
Vine grandioasa deschidere de 
orizonturi marcată prin Con
gresul al III-lea al Partidului 

; Muncitdresc Romîn, oțelarii 
au dat peste plan numeroase

■ șarje clocotitoare, minerii au 
' scos din subteran noi rîuri

negre de cărbune, constructo
rii au scurtat timpul cerut 
pentru înălțarea etajelor. în
treg poporul a dat gestului 
cotidian al muncii un avînt 
nemaivăzut.- Stimulentul a 
constat în marile Victorii 
dobîndite sub- steagul bartidu- 

i lui și pe care toți cei ce mun- 
| cesc le-au putut trece in re

vistă ; stimulentul a izvorît, 
I într-o măsură și mai' mare, 
| din poezia viitorului- înfățișat 

cu claritate în cifre lucid 
chibzuite, elaborate de partid. 
• Se înțelege că poeților ti-

■ neri, sensibilității lor. toate 
acestea le-au vorbit entuziast,

■ stirhind o mare varietate de 
i imagini artistice,’ ritmuri vi- 
I guroase, inflexiuni noi. Dru

mul glorios de luptă a parti
dului. de ale cărei roade ei se 
bucură astăzi, împreună cu 
întreaga tînără generație, le-a 
apărut, firesc, ca tema majo
ră a creației lor. I-au dat tot 
ce au avut mai bun.

E de menționat mai întîi 
participarea masivă la con
cursul ziarului nostru pe a- 
ceastă temă. Ne-au trimis lu
crările lor muncitori și elevi, 
studenți și țărani muncitori, 
în rînd cu tinerii a căror vo
cație i-a îndemnat mai de 
mult, și hotărîtor, către lite
ratură. Venite din toate col
turile țării, cele peste 1.300 de 
scrisori purtau soliile dragos
tei fierbinți pentru detașa
mentul de frunte al clasei 
muncitoare, mărturiile încre
derii desăvîrșite în victoria 
socialismului și comunismului 
în tara noastră. Nota general

distinctivă a acestor lucrări 
este oglindirea realităților 
noastre în necontenită trans
formare revoluționară, apro
pierea de viața creatoare a 
poporului, de munca lui ce 
schimbă fața țării.

Ce scrie Victor Niță, fiu al 
unei mari cetăți metalurgice 
ca Hunedoara ? El scrie toc
mai un „Cîntec pe străzile 
Hunedoarei" și glorifică pe o- 
țelarii pe care-i simte tot atît 
de aproape ca pe propriul său 
tată, un oțelar : ... Nu putem
ghici / dacă oțelărul care a 
trecut pe lîngă noi J se-nfă- 
șoară în acest amurg de toam- 

• nă, ! ori în lumina unei șarje 
viitoare*. Lui Mărgărit Popa, 
adolescent care â petrecut la 
Bicaz „ani luminoși ca razele 
de soare", proaspetele amintiri 
ale copilăriei petrecute în 
preajma bătăliilor eroice pen
tru tunel, pentru baraj, pen
tru hidrocentrală, nu puteau 
să-i inspire decît un imn al 
construcției : „Și s-a-nălțat 
barajul, s-a-nălțat 7 In calea 
apei spumegate, zid. / Sclipind 
în soare e pe el săpat / Și-n 
inimă, cuvintul drag : partid!? 
Tot astfel Petre Dragu înscriej 
cu trăsături mari, un „Repor
taj cu ochii închiși", vastă 
anticipare poetică a istoriei 
combinatului chimic ce se va 
înălța în preajma Craiovei. Și 
așa mai departe, alte colțuri 
cu nume vechi de țară nouă 
și-au aflat, rînd pe rînd cîn- 
tăreții tineri, dornici să rețină 
în vers o fluturare din zborul 
majestuos al timpurilor noa
stre.

Glasul tinerilor a vibrat de 
adîncă emoție cînd, aducînd 
laudă partidului, s-a simțit 
purtător al năzuințelor și 
nădejdilor urgisiților din 
veacuri. Citeva din versurile 
poetului clujean Miron Sco- 
robete: „In mine te cîntă

acei care nu te-au știut: 7 
Pălmașii pierduți în convoi 
secular, / Cerind, răzvrătiți, 
sub cerul avar, / O dreptate 
tirzie la porțile timpului mut. 
/ Vorbesc cu tăcerea celor 
sfirșiți în torturi, ! A celor ce 
nu au trădat cu nici un cu- 
vint / Marele tău adevăr..." Iar 
îndreptîndu-și privirile pe 
drumul ce duce mai departe, 
poeții tineri au deslușit în si
lueta anilor ce vin bucuriile

(Continuare în pag. 3-a)

Printre fruntașii secției de strun- 
gărie de la Uzinele „Klement 
Gottwald" din București, se nu

mără și tov. Maria Pițigoi.
Foto: AGERPRES
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Duminica sportivă
verii

a

turneului 
pentru

de fotbal a U.R.S.S. 
prima ediție a „Cu-

Iolanda Balaș își 
cu 1 cm vechiul 

care-1 stabilise cu

de vînt de pe

zburătorilor

Un nou record mondial 
Iolanda Balaș: 1,86 m.

O anume prejudecată le ră- 
pește unora ceva din farmecul 
anotimpului pe care-l străba
tem. Implicit, ceva din tine
rețe.

Faptul concret : am fost 
martor ia un refuz. Scena s-a 
petrecut în cadrul unei bri
găzi de tineri strungari, într
una din marile uzine ale Ca
pitalei. Făcusem cunoștință 
mai de mult cu acești tineri 
și preocupările lor : viață in
teresantă de brigadă, în care 
puteau fi observate îmbinate 
armonios, preocupările pentru 
tehnică și strădania pentru 
note bune la școala medie se
rală (aproape toți învață); | 
i-am întâlnit odată la un spec
tacol la Municipal, toată bri
gada în păr; aparatul unui 
fotoreporter de la nu știu ce 
ziar i-a surprins admirînd lu
crări din Galeria națională. 
M-am aflat din nou printre 
tinerii strungari în urmă cu 
cîteva zile... Vorbeam de una, 
de alta cu responsabilul bri
găzii cînd cineva a venit la 
el să se plîngă și să-i ceară 
sprijinul. Era responsabilul \ 
sportiv din comitet. Umblase 
pe la fiecare din brigadă che- 
mîndu-i în după-amiaza aceea 
pe stadion. O convocare sim
plă, fără pretenții: „Să venim 
cu toții, să alergăm, să mai 
batem și mingea. Doar sintem 
tineri**. A mers ușor convoca
rea. Numai vreo doi refuzase
ră cu îticăpățînare — și de a- 
ceea cel cu sportul venea a- 
cum să ceară ajutorul respon
sabilului de brigadă.

— Bine, poate, da de ce-au

ultima zi a campionate
lor republicane de atletism 
valoroasa noastră sportivă Io
landa Balaș a reușit să do
boare pentru a 10-a oară re
cordul lumii la săritura în 
înălțime, treci nd de data a- 
ceasta peste ștacheta ridicată 
la 1,86 m. Recordmana lumii 
a început concursul de la 1,61 
m, apoi a sărit din prima în
cercare 1,70; 1,75; 1,86; 1,83 m 
și 1,86 m. 
corectează 
record pe

ocazia campionatelor interna
ționale de atletism ale R. P. 
Romîne.

Alte rezultate înregistrate: 
bărbați: 400 m plat I. Savel 
49'6/10: 800 m plat St. Mlha- 
ly l’51”8/10^ 5000 m A. Bara- 
bas 14 39 '6/10; lungime R. Li
cker 7,16 m ; prăjină Gh. Con
stantin 4,10 m; femei: 80 m. 
garduri Lia Jung 11 ”4/10; 200 
m plat Ioana Petrescu 25”l/10; 
suliță Maria Diți 47,06 m; 400 
m plat Georgeta Dumitrescu 
58’4/10.

Polonă. Jocul s-a desfășurat 
la Zielona Gora in prezenta a 
peste 4000 de spectatori. In 
primul meci disputat la Chor- 
zow echipa romină ciștigase 
cu scorul de 25-0.

Turneul international 
de tenis pentru tineret

Tabela de marca)
refuzat? — întreba acesta mi
rat.

— Cică ei nu se pricep la 
sport... că n-au talente spor
tive și nu vor să fie hazul ce
lorlalți...

Atîta am surprins. Ce-a fost 
și cum a fost mai departe, nu 
mai știu. Dar m-a urmărit re
fuzul celor doi. Și, mai ales, 
argumentele aduse, din care 
transpiră o anumită prejude
cată, din păcate încă răspin- 
dită. Pentru unii-, cum sini 
cei doi tineri de mai sus, spor
tul este echivalent cu perfor
manța, cu recordul. De aceea 
ii și auzi * n-am talent. Ca și 
cum pentru a-și dezvolta și în
tări un corp sănătos, rezistent, 
un mers drept și frumos, o 
respirație bună, e nevoie de 
talent! Ca șl cum o plimbare 
la munte, pe firul unei ape, 
dobîndirea unor clipe de plă
cută destindere, cer talent.- 
Dacă ar fi să acceptăm aceas
tă prejudecată, înseamnă că 
nimeni, în afara cintăreților 
consacrați, cu talent, n-ar mai 
trebui să fredoneze o melodie. 
Iar prejudecata de acest gen e 
totdeauna generată de timidi
tate și inerție.

Așa se întâmplă și cu cei 
care abia învață să înoate. 
„N-am să pot, nu știu, vai 1 
mă duc la fund...” Nu i-ați au
zit niciodată văicărindu-se pe 
marginea bazinului de înot ? 
Peste un timp, îi vezi că nu 
vor să mai iasă din apă. To
tul e tft faci primul pas. Să 
știi, mai ales să înfrîngi iner
ția, timiditatea, prejudecata. 
Fiindcă această prejudecată 
poate lipsi tinerețea de ceea ce 
ea are atîta nevoie : mișcare, 
aer, soare. Poate tinerețea să 
nu răspundă invitațiilor verii ?

Invitației la turism, la atle
tism, la înot, la ciclism — la 
cite și mai cite. E vreun ano
timp mai generos ? Totul, în jur, 
se oferă cu un splendid cadru 
natural pentru sportul nos
tru cel de toate zilele. Nu toți 
știm să sărim triplu salt, nu 
toți avem idee cum se apucă 
corect prăjina sau bila de me
tal a greutății. Dar de plimbat, 
știm cu toții să ne plimbăm; 
știm să alergăm, să urcăm pe 
vîrful unui deal, ba chiar al 
unui munte. Știm să ne plim
băm cu bicicleta și știm să 
înotăm (și chiar dacă nu știm 
asta se poate învăța); să 
nu-mi spună cineva că e ne
voie de talent ca să dai din 
pedaleI Toate acestea fac 
parte din farmecul anotimpu
lui pe care-l străbatem. Re
prezintă însăși una dintre di
mensiunile tinereții noastre^

Nouă tuturor, cu sau fără 
„talent** vara, acest generos a- 
notimp, ne lansează o ispititoa
re invitație la sport. Ia să ve
dem rămîne careva in casă ?

VICTOR VlNTU

Reprezentativa 
cucerit „Cupa

U. R. S. S.
Europei" la fotbal

Echipa 
a cîștigat 
pei Europei” inter-țări, învin- 
gînd duminică în nocturnă la 
Paris selecționata R.P.F. Iu
goslavia cu scorul de 2-1, la 
capătul unui meci de mare in. 
teres care a necesitat și pre
lungiri. Fotbaliștii sovietici au 
confirmat astfel clasa lor in
ternațională dovedită și in 
meciul cu echipa R. Ceho
slovace pe care au învins-o în 
semifinale cu scorul de 3-6 
După cum remarcă și comen
tatorul sportiv al agenției 
France Presse, echipa U.R-S.S.

a obținut pe merit acest suc
ces datorită mai ales jocului 
tehnic, bine organizat și pu
terii de rezistență, calități de
monstrate din plin in meciul 
decisiv cu echipa Iugoslaviei.

în penultima zi a 
internațional de tenis 
tineret, care sg dispută pe te
renurile clubului Progresul, 
echipa R.P. Romine conduce cu 
scorul de 4-0 în meciul cu 
echipa secundă a țării noastre. 
R.P. Ungari conduce cu același 
scor, în meciul cu echipa R.D. 
Germane.

Concursul se încheie astăzi. 
Echipa R.P, Romîne este vir
tuală ciștigătoare a turneului 
deoarece a învins cu 6-1 echipa 
R.P. Ungare și cu 7-0 echipa 
R.D, Germane.

In meciul de rugbi 
revanșă R.P.R. (tineret) 
a întrecut R. P. Polonă 
(tineret) cu 15-0 (9-0)

Intr-un meci revanșă echi
pa selecționată de rugbi a ti
neretului din R.P. Romină a 
Învins cu scorul de 15-0 (9-0) 
echipa tineretului din R. P.

Două victorii 
ale handbaliștilor 

bucureșteni
Echipa masculină de handbal 

in 11 a orașului București a 
debutat cu două cictorii in ca
drul turneului pe care-l între
prinde în R.P, Chineză. Ju- 
cind la Canton cu selecționata 
provinciei Kwantun și cu echipa 
Țincn. handbaliștii romini au 
eiștigat cu scorurile de 16-9 și 
respectiv 19-6. La meciul cu 
echipa Ținan au asistat 20 000 
de spectatori.

In continuarea turneului echi
pa bucureștcanâ re 
Șanhai și Pekin.

Tinere canotoare de la Clubul sportiv școlar „Banatul* k> ur 
antrenament pe Begc.

Foto : N. STELORIAN

In incinta Atelierelor GF.R. 
„IKe PintiHe* din lași se află 
un frumos bazin de înot, 
înzestrat și cu o trambulină 
pentru sărituri. In pauză, ca 
și după orele de muncă, ti
nerii muncitori găsesc aid 
un loc plăcut pentru re

creație.
Foto : AGERPRES

Și la Buzău 
se poate organiza 

practicarea natației...
o/ondesd auj 
Velsen a stabilit 
nou record al lumii 
in proba d© ^00 m 
spate cu timpul de 
11V' 9/10.

♦
în present se ațlă 

în turneu M R. P. 
Chineză echipa de 
fotbal Spartak tira
dele Kralote, cam- 
P’.oona R. Ceho- 
dotace Jucind la 
Pekin as echipa se
lecționata a tineretu
lui din R.P. Chine- 
M, fotbaliștii ceho
slovaci au repurtat 
victoria cn scorul de 
2-1 (1-1).

★
Intr-un meci inter

național de fotbal, 
disputat duminică 
la Sofia, echipa re
prezentativă a R. P. 
Bulgaria a inrwtj cu 
scorul de 2-0 (2-0) 
echipa R.D. Germa- 
ne. Au marcat Iliev 
fi lakimoc.

★
Duminică in 4 o- 

rașe din țară au în
ceput jocurile de ba
raj pentru promova
rea în categoria B la 
fotbal. Iată rezulta-

tele înregistrate: A- 
rad: Sticla Arieșul 
T urda — Di namo 
Sâsar 2-1; Voința 
Tg. Mureș—Voința 
Oradea 2-1: Ploești: 
Minerul Orarița — 
Aurul Brad 3-3, Chi
mia Govora —■ Elee- 
troputere Craiova 
1-0; Bacău: Acade
mia Militari Bucu
rești — Chimia Tir- 
nâveni 6-0; Rapid 
(reg. Ploești)— Ma
rina Constanța 6-2 ; 
București : Lai re a 
Botoșani — Penicili
na lași 4-3, CJS.M. 
Brăila — Steaua Ro- 
șig Bacău 1-1.

ir
In incinta velodro- 

msslui Dinamo din 
Capitali va avea loc 
astă seară dg la ora 
19 întâlnirea inter
națională de lupte 
dintre echipele selec
ționate ale R.P. Ro
mine fi Suediei In 
caz de timp nefavo
rabil meciul se va 
disputa in sala spor
turilor de la Dina-

este 
mu Iți 

impin- 
riuri,

e*
ci-Turului 

Franței dis- 
luni intre 

Avignon și 
87 km) a 

de bel- 
Aerde, 

în 5h 
clasa-

cronometrat 
ÎS’IS". 
meniul general indi
vidual continuă sâ 
conducă Gastone
Nencini (Italia )

Un antrenor cu apucături nesportive
Aproape nu există sportiv 

începător sau fruntaș care să 
nu-și amintească cu profund 
respect de antrenorul său. Iși 
amintesc de antrenor atunci 
cînd stabilesc un nou record, 
atunci cînd intr-un meci au 
reușit să joace bine, și chiar 
atunci cînd gustă amără
ciunea înfrîngerii. Antrenorul 
i-a ajutat nu numai să pă
trundă tainele unui sport sau 
altul ci i-a învățat să fie cu
rajoși, dirzi, hotărîți, într-un 
cuvînt i-a învățat cum să în
vingă. Antrenorul poate fi 
numit pe drept nu numai pro
fesor, ci și părinte, adică acel 
om care dorește fierbinte ca 
tânărul aflat sub îndrumarea 
sa, să devină un om înaintat, 
viguros moralicește și fiziceș
te, cu dragoste pentru culo
rile patriei și ale clubului în 
care activează. Fiecare spor
tiv începător sau fruntaș își 
amintește de antrenamentele 
minuțioase, pline de grijă in 
care antrenorul se străduia să-i 
învețe cît mai multe lucruri 
care să le folosească apoi în 
viață. Dar ce gîndesc boxerii 
din Giurgiu despre antrenorul 
lor, Marin Cimpeanu. Acestuia. 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Giurgiu i-a acordat cinstea de 
a călăuzi primii pași în sport și 
în viață ai tinerilor boxeri din 
oraș. Lui i s-a încredințat no-

O ultimă revizie bicicletei 
înainte de a intra în concurs

Foto : S. VIOREL

bila misiune de a contribui la 
educarea comunistă a acestor 
sportivi care altădată au adus 
faimă orașului lor. Ca să ve
dem ce gîndesc boxerii din 
Giurgiu despre antrenorul lor, 
să-l cunoaștem mai întâi pe 
acesta.

Marin Cimpeanu e încă tâ
năr, are numai 28 de ani. 
încă cu multă vreme în urmă 
i s-a acordat răspunderea de 
a fi instructor voluntar în sec
ția de box și să se ocupe tot
odată de antrenarea boxerilor, 
încă de la început, Cimpeanu, 
— care de fapt nici nu are 
calificare de antrenor — s-a 
gindit că va putea trăi 
din sport. Așa se explică fap
tul că a renunțat cu multă u- 
șurință la meseria lui. Nepre
gătit politic și profesional — 
ne referim la box — el s-a în
hăitat cu o seamă de elemen
te declasate cu care făcea 
chefuri și de multe ori chiar 
scandaluri publice. Bețiile se 
țineau lanț. Adeseori el se 
prezenta chiar și la antrena
mente mahmur de 
Cimpeanu a început 
mai muncească. Prefera 
trăiască din... pensia bunicii, 
în condițiile acestea, ultima lui 
soție — a avut mai multe — 
a fost nevoită să-l părăsească. 
Din cînd în cînd. cuprins 
de remușcări, Marin Cimpea
nu începea să lucreze, dar 
după cîteva zile dădea bir cu 
fugiții. Așa a plecat de Ig în
treprinderea de prefabricate, 
de la Fabrica de zahăr pre
cum și de la alte numeroase 
întreprinderi și instituții din 
țară. Nicăieri nu și-a găsit... 
un loc unde să trăiască fără 
să muncească.

băutură, 
să nu 

să

După multe peregrinări • 
ajuns tot la Giurgiu și tot ca... 
antrenor. Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. a acceptat cu multă 
ușurință și lipsă de răspun
dere în continuare ca acesta 
să se ocupe de antrenarea ti
nerilor. Rezultatele „muncii" 
lui ? Să facem un scurt bi
lanț : din numărul mare de 
boxeri seniori, care existau 
în acest oraș au mai rămas 
doar vreo patru iar din cei 
zece campioni regionali vreo 
cinci. Urmînd pilda antreno
rului. unii s-au apucat și ei 
de chefuri, iar alții au părăsit 
locurile de muncă și trăiesc 
din veniturile părinților. Cum 
putea oare antrenorul să-i 
îndrume pe acești oameni spre 
altceva cînd el însuși ducea 
o viață parazitară ? Cum pu
tea trage pe boxeri la răspun
dere cînd aceștia făceau 
chefuri de vreme ce el însuși 
era nelipsit de la ele ?

Acum antrenamentele au 
fost întrerupte de mai bine 
de o* lună. In „Cupa orașelor" 
la întâlnirea cu boxerii din 
Roșiori, cei din Giurgiu 
s-au prezentat.

Iată cine vrea să facă 
cație boxerilor din acest 
cine-i pregătește pe aceștia 
pentru a urca cu încredere 
treptele măiestriei sportive. 
Iată cine a stricat tot ce au 
creat alți antrenori înaintea 
lui, căci în momentul de față 
boxul, un sport cu tradiție în 
Giurgiu se află într-un greu 
impas in acest oraș. Deși cu
noșteau conduita morală a a- 
cestui așa-zis antrenor to
varășii din conducerea Con-

In opropierea multor orașe 
din Icra noastră, se află 
baze naturale de notație. In 
zilele de vară, ee devin un a- 
devârat ștrand și baze de înot, 
în special pentru tineri. înotul, 
acest sport complex deosebit 
de important in dezvoltarea ar
monioasă a organismului, 
îndrăgit de tot mai 
tineri. Vara tinerii 
zesc malurile acestor
inoctă sau învață să inoate. Se 
pune însă întrebarea : sînt folo
site aceste baze naturale în 
mod organizat pentru atragerea 
tineretului la practicarea înotu
lui ? Am adresat această între
bare tovarășilor din Consiliul 
orășenesc U.C.F.S.-Buzău. Răs
punsul nu a avut darul să ne 
mulțumească. Ștrandul amena
jat pe malul riului Buzău nu 
este folosit pentru procticcrea 
organizată a înotului, in fiecare 
duminică la ștrand vin numeroși 
tineri care iși petrec timpul liber 
bucurindu-se de soare și apă 
din belșug, dar la voia întim- 
plării, niciodată in mod organi
zat. Nimeni nu s-a gindit să ia 
inițiativa organizării unor con
cursuri, a unui centru unde ti
nerii, și în special copiii, să în
vețe acest sport.

Sint multi tineri care își pe
trec timpul liber pe malul riu
lui. Ce fac ei însă aici ? Unii 
încearcă săritori de pe mol, ol- 
ții înoată, iar alții se străduiesc 
să imite. Fiecare însă în felul 
lui, așa cum se pricepe? Aici nu 
există un instructor sau un an
trenor care să le dec sfaturile 
necesare care să-i sprijine în 
practicarea corectă a înotului. 
Acest lucru va fi realizat însă 
numai atunci cînd Consiliul o- 
rășenesc U.C.F.S. va lua ini
țiativa înființării pe lingă fie
care asociație a secțiilor de 
notație. Secțiile de natație vor 
putea să popularizeze 
larg înotul în rîndurile 
tului, să-i mobilizeze la 
de inițiere și la cît 
concursuri locale. Din 
tinerilor care acum se 
doar în apa acestui rîu pot fi 
descoperite elemente talentate 
care să reprezinte orașul 
în întreceri. Pînă acum la 
Buzău nu s-a organizat nici un 
fel de concurs. Tovarășii din 
Consiliul orășenesc U.C.F.S.-Bu- 
zău se plî.ng că nu cu baze de

natație, dor pe malul Buzăului 
există un ștrand bine amena
jat Aici tinerii practică doar 
înotul. Oare nu de aici, se pot 
descoperi și crește tinerele ta
lente de înotători ?

lată de pildă, consiliul 
orășenesc trebuia să trimi
tă înotători la fazele supe
rioare ale unei întreceri de 
masă. Cum nu avea înotători 
s-a deplasat pe malul Buzăului, 
într-o singură zi au fost selec
ționați peste 30 de tineri înotă
tori, care au reprezentat cu 
cinste orașul la fazele superioa
re. Din lecția de atunci, însă, 
tovarășii de la U.C.F.S. nu au 
tras prea multe învățăminte.

Apele rîurilor pot satisface 
pe deplin dorința tinerilor de a 
participa la practicarea organi
zată a înotului. E necesară 
insă moi multă inițiat'vă, mai 
mult simț organizatoric. în ora
șele sau satele așezate pe ma
lul rîurilor nu trebuie să existe 
tinăr care să nu știe să înoate, 
care să nu participe la con
cursuri. Și asemenea concursuri 
pot fi organizate ușor, repede și 
aproape fără 
cheltuieli.

nici u>n fel de

★

tineretului la 
îno- 
mai

nu

edu-
oraș,

•-
P«

în

tiliului orășenesc U.C.F.S. 
cit și organizațiile U.T.M. ai 
căror tineri erau antrenați de 
Cimpeanu nu au luat nici un 
fel de măsuri, lâsind ca lucru
rile să meargă pînă aici.

Marin Cimpeanu este un 
lement incapabil de a fi 
mai departe antrenor.

Se impune de urgență ca
orașul Giurgiu să fie numit 
un antrenor calificat, care sa 
fie capabil să facă educație 
comunistă boxerilor, care să 
fie în stare să lărgească tot 
mai mult rîndurile celor care 
practică sportul cu mănuși. 
De asemenea. organizațiile 
U.T.M. trebuie să urmărească 
mai îndeaproape felul cum 
muncesc și cum se comportă 
în viața particulară tinerii 
care practică acest sport.

în ceea ce-l privește pe Ma
rin Cimpeanu, acesta va trebui 
scos de urgență din munca de 
antrenor, pentru că un aseme
nea individ cu manifestări 
imorale nu poate avea cinstea 
de a educa pe tinerii care în
drăgesc sportul.

De asemenea tovarășii din 
conducerea Consiliului orășe
nesc U.C.F.S., care l-au ținut 
atâta vreme pe Cimpeanu în 
munca de antrenor trebuie 
trași la răspundere cu severi
tate. Ei vor trebui să urmă
rească mai îndeaproape felul 
în care antrenorii și instruc
torii voluntari se ocupă 
de pregătirea fizică a sporti
velor și mai ales de educația 
lor.

GH. NEAGt

I

mai pe 
fmere- 
cercuri 

mai multe 
riadul 

scaldă

Antrenarea 
practicarea organizată a 
tului, acum, în sezonul cel 
prielnic, este o problemă care 
trebuie să stea în atenția or
ganizațiilor U.T.M., a asocia
țiilor sportive. De îndată tre
buie reorganizate sau organi
zate acolo unde n-au existat 
pină acum, secțiile de natație. 
Antrenorii, înotătorii clasifi
cați au datoria să sprijine pe 
începători in cunoașterea tai
nelor înotului. Tinerii înotă
tori începători sau 
trebuie mobilizați la 
mente, la competiții, 
care zi, practicarea 
trebuie să capete un 
cit mai organizat. Numai așa, 
masa largă a tineretului va 
putea gusta pe deplin din fru
musețile acestei discipline 
sportive, numai așa va bene
ficia de calitățile pe care le 
dezvoltă practicarea înotului: 
curajul, dîrzenia, întărirea și 
căi ir ea fizică a organismului.

avansați 
antrena- 
Cu fie- 
inotului 
caracter

N. GHEORGHE

Mînece 
hangar era întinsă, drapelele 
își legănau faldurile deasupra 
tribunelor, iar din spre oraș va
luri d« lume pestriță și veselă 
se îndreptau spre cîmpul de 
zbor. Erau spectatorii care aveau 
să participe la mitingul de avia
ție care s-a desfășurat dumini
că pe aerodromul Stxejnic de 
lingă Ploești, organizat de Aero
clubul central din R.P.R. și Co
mitetul organizatoric regional 
Ploești, în memoria pionierului 
aviatffci romînești, Aurel Vlaicu.

Mitingul a început și cei mai 
tineri aviatori, aeromodeliștii, 
au intrat pe teren, demonstrîn- 
du-și măiestria cu micile lor a- 
parate de zbor. Sînt reprezen
tanții acestui minunat 9port îm
brățișat de zeci de mii de tineri 
de toate viratele. Din marginea 
aerodromului au decolat planoa- 
rele de școală, făeînd largi și 
fine viraje. Și iată și cunoscu
tei© avioane IAR-813 decolînd 
într o formație de trei, legate în. 
tre ele cu panglici multicolore. 
Cu o măiestrie demnă de ad
mirat trec pe deasupra tribune
lor, pilotate de instructorii de 
zbor Vasile Petrila, Zavate și 
Vasile Peteu. De undeva din 
zare se apropie două avioane 
albe. Sînt avioanele noastre sa
nitare, care vin să demonstreze 
înalta și umanitara lor menire. 
Urmărindu-le, spectatorii nici 
n-au observat cînd a decolat un 
șir de 7 avioane care apare 
brusc la 2000 m. înălțime re- 
morcînd șapte planoare IS 3d. 
Declanșează deasupra aerodro
mului și încep un program de 
înaltă școală. La bordul lor se 
găsesc fii ai oamenilor muncii 
care au deprins arta zborului în 
școlile aviației sportive.

Iată și planoarele de înaltă 
acrobație, pilotate de maestrul 
sportului Valeriu Popovici, ing. 
Iosif Șilimon, Ovidiu Popa și 
Emil Iliescu. Sutele de mii de 
priviri le urmăresc, inimile bat 
emoționate, iar auznrile prind 
fîșîitul fin al aripilor. Looping... 
ranversare... încă un looping... 
vrie și încă un looping din zbor 
pe spate...

O înaltă școală au dovedit pi- 
loții de zbor cu motor. Publicul 
a aplaudat acrobația în forma
ție executată pe avioanele ÎAK- 
11 care au înscris pe cer o uria
șă floare cu trei petale desfă
cute. a aplaudat acrobația exe
cutată pe avioanele IAR-813 și 
mult gustata vînătoare de balo- 
nașe. Piloții Constantin Mano- 
lache, Traian Rotaru și Simion 
Oțoiu, maeștri ai sportului, au 
cucerit inimile. Un curaj uimi* 
tor și măiestrie însă a dovedit 
pilotul Octavian Băcanu, maes
tru al sportului. Ca să cazi ca 
un bolid de la mij de metri, 
să te înșurubezi în aer ca o să
geată, apoi să te învîrtești lin 
într-un uriaș cerc vertical, tre
buie..«â fii un adevărat artist al 
pilotajului. Și Băcanu este un 
artist al zborului. *

„.Undeva în marginea aero
dromului se aude vocea opera- 
torului de la stația de radio e- 
misie-recepție :

— Ana Nicolae Barbu. Ana 
Nicola© Barbu, aici pămîntul ! 
Intră pe verticala aerodromului 
pentru lansare !

Avionul AN 2 intră deasupra 
aerodromului la 2000 m. De el 
se desprind cîteva puncte ne
gre. Cad vertiginos dar brusc. 
Deasupra . lor înfloresc macii 
multicolori ai parașutelor, Sînt 
parașutiștii sportivi. Printre ei 
se află campioana mondială Ele
na Băcăuanu,____ ___
sabeta Kiss și strungarul 
Ion, sportivi 
noastre.

Programul 
fost încheiat 
executată de 
Este numărul de acrobație pre
zentat cu mare succes la mitin
gurile de la Moscova și Buda
pesta. Și ca un semn de prețui
re pentru acest eveniment avia
tic, aviatorii militari, șoimii de 
oțel ai patriei, au prezentat cî
teva tipuri de avioane cu reac
ție de mare viteză. Mi* 
tingul s-a încheiat cu tradițio
nala „ploaie" de parașutiști. Și 
zeci de mii de fluturări de ba
tiste păreau că spun același lu
cru : sîntem mîndri de aviația 
noastră populară.

muncitoarea Eli- 
w Roșu

de frunte ai țării

aviației sportive a 
cu înalta aeroba lie 
Const. Manolache.

VIOREL TONCEANU

1

Antrenorul Opriș Nicolae explică jucătorilor echipei de fotbal a întreprinderii de constiu:ții 
siderurgice din Hunedoara, executarea loviturii la poartă.

Foto : P. POP
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Pe urmele materialelor 
publicate

„Să le uifi cum 
muncesc fruntașii"

„Să te uiți cum muncesc 
fruntașii", acesta este titlul u- 
nui articol apărut nu de mult 
în ziarul „Scînteia tineretu
lui". Anallzînd succesele obți
nute de colectivul depoului 
C.F.R. Buzău cu prilejul de
cernării diplomei de unitate 
fruntașă pe regională, artico
lul releva, în același timp, 
faptul că tinerii din acest de
pou nu aplică în activitatea 
lor practică exemplul frunta
șilor.

Fără îndoială, conchidea ar
ticolul, că o activitate mai in
tensă a organizației U.T.M. 
pentru extinderea experienței 
celor mai buni muncitori frun
tași, generalizarea celor mai 
bune metode de muncă ar fi 
putut să-i ajute pe tineri să 
obțină economii sporite, să 
gospodărească mai bine fie
care leu.

♦
Comitetul U.T.M. de la De

poul C.F.R. Buzău in răapun- 
sul adresat ziarului comunică 
că articolul susmenționat a 
fost citit și discutat într-o șe
dință a comitetului U.T.M. și 
apoi discutat cu toți utemiștli 
intr-o adunare generală U.T.M. 
Pentru îmbunătățirea muncii 
se menționează și unele mă
suri printre care :

— Fiecare brigadă de pro
ducție a tineretului și-a alcă
tuit un plan concret de econo
mii.

— S-a îmbunătățit activita
tea bibliotecii tehnice și s-a 
intensificat ajutorul acordat 
tinerilor inovatori și raționa- 
llzatori.

Comitetul U.T.M. de la de
pou s-a angajat prin răspun
sul său să dea și pe viitor o 
deosebită atenție mobilizării 
tineretului pentru realizarea 
de cit mal multe economii.

„Creafii"... cu indigo"
în articolul «„Creații"... cu 

indigo» — publicat in ziarul 
„Scînteia tineretului" nr. 3349 
erau supuse unei analize cri
tice programele brigăzii artis
tice de agitație de pe lin
gă căminul cultural din co
muna Bascov din regiunea Pi
tești. Se critica in acest arti
col lipsa de originalitate a 
programelor, se constata că e- 
xistă o repetare a acelorași 
fapte, versificate în același 
fel. Cea mai mare parte a 
textelor brigăzii, arăta artico
lul, sînt făcute de unul și a- 
cetași om care domiciliază în 
altă comună fiind străin de 
problemele specifice comunei 
Bascov. Nici secția de învăță- 
mmt și cultură a Sfatului 
popular raional Pitești și Casa 
de creație regională nu s-au 
străduit să ajute această bri

gadă artistică tolerînd ca vre
me îndelungată și în alte co
mune din raion de alcătuirea 
programelor brigăzii artistice 
de agitație să se ocupe ace
lași textier.

★
Adresa de răspuns trimisă 

ziarului nostru de către Sfa
tul popular al regiunii Pitești 
menționează că în urma con
trolului efectuat după apari
ția acestui articol s-au luat 
măsuri corespunzătoare pen
tru viitor. In consecință sec
țiunea de invățămint și cul
tură a sfatului popular Pitești 
a luat măsuri să fie reactivi- 
zate colectivele de creație. 
Totodată s-a hotărit ea toate 
textele brigăzilor artistice de 
agitație să fie verificate și îm
bunătățite și numai după aceea 
să fie puse in repetiție la că
minele culturale. De aseme
nea. Casa regională a creației 
populare, pentru a veni în a- 
jutorul colectivelor de creație, 
a completat postul de meto
dist — post neocupat de multă 
vreme — care pe viitor va în
druma cu grijă colectivele de 
creație ale brigăzilor artistice 
de agitație.

„Cînd strîngi cu o mînă 
și arunci cu alfa"

In articolul „Cînd strfngi 
cu o mînă și arunci cu alta" 
apărut în „Scînteia tineretu
lui- nr. 3353 erau criticați li
nii tineri muncitori de la în
treprinderea „Kirov" din Ca
pitală, care deși realizau eco
nomii nu știau cum să îmbine 
această preocupare cu grija 
pentru calitatea produselor.

★

Comitetul U.T.M. de la în
treprinderea „Kirov" ne co
munică că în urma apariției 
arti roiul ni de mai sus a fost 
convocată o ședință cu toți ti
nerii croitori în piele din în
treprindere, unde, după prelu
crarea articolului, s-a anali
zat în mod special situația e- 
conomlilor de materiale. S-a 
hotărit cu acest prilej ca, pen
tru remedierea lipsurilor sem
nalate in acei articol, să se 
•rranizeze printre altele 
schimburi de experiență. în 
care fruntașii in producție să 
prezinte metodele lor de mun
că. Comitetul U.T.M. va con
trola pe viitor permanent și 
îndeaproape felul în care ute- 
miștii vor îmbina preocupa
rea pentru a da produse de 
calitate cu realizarea de cit 
mai multe economii.

In încheiere adresa trimisă 
redacției menționa că această 
problemă a constituit și su
biectul discuțiilor din grupele 
sindicale unde s-a dezbătut 
modul de respectare a norme, 
lor de consum.

Cu prilejul celei de-a 
39-a aniversări 

a revoluției 
populare mongole
Cu ocazia celei de-a 39-a a- 

niversări a revoluției popu
lare mongole, tovarășul Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Romîne, a tri
mis o telegramă tovarășului 
P. Sagdarsuren, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Mongole, prin care îi transmi
te felicitări cordiale și își ex
primă convingerea că relațiile 
strinse de prietenie și colabo
rare dintre R. P. Romînă și 
R.P. Mongolă se vor dezvolta ■ 
necontenit.

★
Cu prilejul celei de-a 39-a ani- ; 

versori a revoluției populare 
mongole, luni seara, la cinema
tograful „Maxim Corki^ din Ca
pitală a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul ,,Solii poporului", 
producție a studiourilor mon- '

La spectacol au luat parte re- j 
prezentanți ai Ministerului lnvâ- 
țămintului și Culturii, Ministeru- 1 
lui Afacerilor Externe, Institutu
lui romin pentru relațiile cultu- ' 
role eu străinătatea, oameni de j 
artă fi culturi, un numeros pu
blic.

Regizorul de filme Lucian 
Bratu a făcut o prezentare a noii 
producții a cinematografiei mon
gole.

Filmul a fost primit cu căl
duri de spectatori.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
P. C. din Indonezia 
care a participat la 
lucrările celui de-ai 

Hl-I ea Congres 
ol P. M. R.

Duminică a părăsit Capita
la delegația Partidului Comu
nist din Indonezia în frunte 
cu tovarășul Djokosudjono, 
membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indonezia, 
care a participat la lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

La plecare, la aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
general de armată Leontin 
Sălăjan. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Mihai Burcă, Petre 
Drăgoescu, Elena Lascu, Ște
fan Voicu, membri ai C.C. al 
P.M.R., Teodor Marinescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., precum și de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Fiecare oră 
un minus

(Urmare din pag. l-o)

crare în timpul optim, ei nu 
reușesc să-și îndeplinească u- 
neori planul din cauza snopi
lor împrăștiați pe miriște. 
Strînsul și clăitul snopilor era

Țărani colectiviști și întovărășiți din raionul Vatra Dornei, regiunea Suceava, tn vizita la Expo*? 
ziția sovietică din Capitală.

Foto: AGERPRES

Dragostea pentru
(Urmare din pag. l-a)

intense ale poporului, bucurii 
pe deplin meritate, crescute 
prin muncă. Imagini care 
transmit ceva din măreția a- 
cestui viitor, ai cărui ctitori 
vor dăinui în monumente 
nemuritoare, găsim, de pildă, 
în versurile lui Radu Cîrneci. 
„Comunism" ; „Va fi atunci, 
tovarăși, tot ce visăm acum,/ 
Tot ce îmbrățișează sudorile 
și-avîntul, ! Va fi pe piscul 
vremii - azi începutul drum 
- / Și-n cîntecul Comunei se 
va-nvîrti pămîntul. I ...Noi vom 
privi cu ochii materiei, senini. 
/ Arcadele luminii îmbrățișînd 
înaltul, / Și-nmiresmînd orașe 
imensele grădini / Și liniștiți 
eroii dînd cerului asaltul"^

Dar viitorul se desprinde 
din prezent. Toate visurile 
noastre, aureolînd ziua de 
mîine. își găsesc împlinirea 
prin conștienta și harnica 
muncă de astăzi. Iată de ce, 
multe dintre versurile tineri
lor poeți aduc slavă partidu
lui ca eliberator al muncii, 
ca însuflețitorul scump al tu
turor strădaniilor noastre. 
„Cîntecul de mîndrie“ al 
muncitorului poet Iosif Naghiu 
se deschide cu acest omagiu : 
„Eu aș trăi degeaba pe pămînt 
/ De n-aș slăvi partidul meu 
cîntînd. / El mi-a schimbat 
robia-n libertate I Și gînduri- 
lor înălțat-a schele / Să ur- 
ce-n sus, de slavă însetate, / în 
straie-albastre cîntecele mele. / 
Iar în uzina-n care se supu-

Zilnic zeci și zeci de oameni ai muncii aflați la odihnă în Sinaia urcă șoseaua sau potecile 
care duc la Hotelul Alpin de la cota 1400.

Foto ; P. POP

Spre
(Urmare din pag. l-a) 

ductivitatea muncii ar crește 
cu circa 2,3 la sută.

Iată doar două exemple 
care arată cit ar avea de cîș- 
tigat fiecare secție, întreaga 
uzină dacă toate brigăzile ar 
lucra la nivelul brigăzilor 
fruntașe. Ca să se ajungă însă 
aici, trebuie depusa o muncă 
susținută de îmbunătățire a 
muncii în fiecare brigadă. Un 
rol hotăritor îl are pe lîngă 
organizarea muncii în briga
dă, acțiunea de ridicare a ca
lificării fiecărui tînăr. Mai 
mult ca oricînd, acum cînd 
partidul și guvernul au luat 
recentele măsuri pentru ridi
carea nivelului tehnic al pro
ducției, tinerii trebuie să-și 
îndrepte atenția înspre ridica
rea calificării și specializării 
în producție. In fiecare bri
gadă trebuie organizate 
cursuri permanente de dez
voltare a pregătirii profesio
nale, de însușire a tehnicii 
înaintate, de specializare. De 
asemenea, trebuie ca fiecare 
tînăr din brigăzi să-și îmbo
gățească nivelul de cunoștințe 
generale. Cu totul altfel mun
cește un om cult. El face o 
muncă creatoare, devine cu 
mai multă ușurință inovator, 
își poate rezolva singur diver
se probleme pe care le ridică

pierdută — 
de recoltă

o treabă care cădea aproape 
exclusiv în grija tinerilor co
lectiviști și aceștia neîndepli- 
nindu-și conștiincios îndatori
rile, îi împiedică și pe tracto
riști în activitatea lor.

La gospodăria colectivă din 
comuna Lipovu unii tineri co
lectiviști, în loc să participe 
activ la stringerea recoltei co
mune a gospodăriei colective, 
merg să lucreze în alte părți 
urmărind cîștiguri imediate, 
în timp ce în gospodărie se 
simte nevoie de brațele lor. 
Griul a dat o producție bună, 
dar dacă se întîrzie recoltarea 
lui se va scutura și pierderile 
le vor simți și ei. Cu toate că 
timpul este înaintat, din cele 
249 hectare cu grîu ale colec
tivei nu a fost strinsă recolta 
decît de pe 34 hectare.

Situații asemănătoare se gă
sesc și în comunele Horezu- 
Poenari, Giurgița și altele. 
Ritmul încet în care se recol
tează în aceste comune a fă
cut ca pînă acum pe între
gul raion să fie recoltat griul 
de pe o suprafață de numai 
7.420 hectare din cele peste 
23.000 hectare ocupate cu a- 
ceastă cultură.

Timpul nu așteaptă. Mai a- 
les în această scurtă campa
nie orice oră de întîrziere în
seamnă importante pierderi de 
boabe. Pentru a evita aceste 
pierderi, sfaturile populare, 
conducerile G.A.C., organiza
țiile U.T.M. din satele raionu
lui Segarcea sînt datoare să 
urgenteze ritmul recoltării pă- 
ioaselor astfel încît, prin mo
bilizarea tuturor forțelor și 
folosirea tuturor mașinilor și 
atelajelor, această lucrare să 
fie terminată în cursul acestei 
săptămîni.

cîntecelor tinerești
ne / Cu brațe dîrze anul vii
tor, f Meșter iubit, el m-a-n- 
vățat anume / Să prind în for
me timpul trecător".

Poate că esce prematur a 
vedea dacă acest concurs a 
contribuit la profilarea unor 
noi talente puternice. Ceea ce 
este mai presus de orice în
doială este sentimental covîr- 
șitor al dragostei și recunoș
tinței pentru partid pe care, 
cu acest prilej, l-a>> manifes
tat cîntăreții tinerei generații, 
dintre care atîția, pînă azi, 
încă anonimi. Stihuitorii și-au 
înscris cu modestie numele 
sub rînduri, dar mîndria de a 
trăi aceste vrem iri de glorie 
făurite după planurile parti
dului au pus-o, cu majuscule, 
în frunte. Să le urăm tuturor

o trudă spornică pe ogoarele 
poeziei. Fie ca dăruirea lor, 
sinceră și deplină, pentru 
idealurile socialismului și co
munismului, să aibe rod bo
gat, venind dintr-o trăire 
aaîncă. Așa cum emoționant 
o spune unul dintre cîștigăto- 
rii concursului nostru, lăcătu
șul Constantin Olteanu :

„Ce dar de preț găsi-voi 
astăzi eu

Să-ți făuresc ? Mi-s
forțele puține 

Să pot să-l fac așa cum
se cuvine;

Și nu îmi pare altceva
mai greu 

Decit să-ți fac un dar
din scrisul meu. 

De-aceea-ntreg mă
dăruiesc pe mine*

un titlu de
agregatelor la care lu-
în uzina noastră, 416

munca 
crează. _ 
tineri urmează cursurile școlii 
medii serale. Aceasta însă, nu 
este deajuns. Trebuie să se 
meargă pe linia ca fiecare tî- 
năr din brigadă să-și comple
teze studiile. Pentru ca fiecare 
brigadă să devină colectiv de 
muncă fruntaș, trebuie dez
voltat și mai mult spiritul de 
întrajutorare — această tră
sătură înaintată care reflectă 
noua atitudine a muncitorului 
față de muncă. Trebuie acor
dată o atenție mai mare or
ganizării muncii în brigadă. 
Planul de muncă al brigăzii 
trebuie să cuprindă angaja
mente concrete, axate pe ne
voile locului de muncă, res
pectiv angajamente care să 
reflecte posibilitățile de în
deplinire. O altă proble
mă pe care vreau să o ri
dic considerînd că este un fac
tor puternic pentru ridicarea 
brigăzilor la nivelul fruntași
lor o constituie îmbunătățirea 
vieții în 
colectiv 
nii care

brigadă. Munca în 
presupune că oame- 
lucrează împreună să

cinste
ca-

se cunoască bine, să se ajute, 
să-și cunoască și să-și dez
volte aptitudinile. Aceste lu
cruri se pot realiza în 
drul unei puternice vieți de
colectiv desfășurate după orele- 
de program. In multe brigăzi 
tinerii merg în colectiv la 
film, la teatru, fac sport, își 
cunosc familiile și acest lucru 
îi apropie și mai mult. Din 
păcate, nu toate brigăzile au 
o astfel de viață de colectiv. 
Cred că în această direcție 
trebuie să se facă mai mult. 
Dezvoltarea vieții de colectiv 
va ajuta brigăzile să ajungă 
colective închegate în care ti- 
nerii se simt răspunzători pen
tru munca lor și pentru mun
ca întregului colectiv.

Acum, cînd planul de șase 
ani 
un . _
de dezvoltare, brigăzile de 
producție ale tineretului din 
uzina noastră au datoria să 
muncească în așa fel, încît să 
devină colective fruntașe de 
muncă care să contribuie ac
tiv la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

pune în fața noastră 
asemenea vast program

Ziua Internaționala a Cooperației
Luni seara a avut loc la 

Teatrul C.C5. din Capitală o 
festivitate cu prilejul celei 
de-a 38-a 
Internaționale a Cooperației.

La festivitate au luat parte 
membri ai conducerii Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum (Centrocoop), Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești (Ucecom), Con
siliului Central al băncilor 
cooperative, membri coopera
tori și lucrători din coope
rație.

Tov. Constantin Mateescu, 
președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, 
a vorbit cu acest prilej despre 
importanța sărbătoririi Zilei 
Internaționale a Cooperației, 
precum și despre contribuția 
membrilor și lucrătorilor din 
cooperație din țara noastră la 
construirea socialismului și 
apărarea păcii.

S-a dat apoi citire unei te
legrame de felicitare adresate 
Alianței Cooperatiste Interna
ționale (A.C.I.).

aniversări a Zilei

In încheierea festivității, 
formații de artiști amatori ai 
organizațiilor cooperatiste din 
Capitală au prezentat un bo
gat și frumos program ar
tistic.

(Agerpres)

Informații
Luni seara la Casa prieteniei 

romîno - sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală, tov. Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
a ținut conferința „Directi
vele Congresului al III-lea al 
P.M.R. — măreț program de 
luptă pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste".

★

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Italiei la București, 
Giuseppe Cancilla, a oferit 
luni o recepție în cinstea tea
trului „Piccolo" din Milano, 
care întreprinde un turneu în 
țara noastră.

Angajăm imediat
maiștri strungari în fier, fumători, lăcătuși 
în construcții metalice, tinichigii, ingineri 

metalurgiști și 1 economist

Condiții.
posturile se vor ocupa prin concurs, 
care va avea loc la 20 iulie a c. 

Solicitanfii se vor prezenta cu diplome 
de studii la :
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Magazinele comerțului de 
stat cu amănuntul din ace
ste stațiuni sînt bine aprovi
zionate cu :

— țesături și imprimeuri 
de vară, din bumbac și 
mătase

— încălțăminte ușoară 
modele noi

— confecții pentru femei 
bărbați și copii

— articole de galanterie 
și marochinărie
— tricotaje din bumbac și 
lini

Deschiderea celei de-a ll-a Sesiuni 
a Comitetului administrativ al Uniunii 

Internaționale a Sindicatelor lucrătorilor 
din comerț

Luni dimineața au început 
în Capitală lucrările celei 
de-a Il-a Sesiuni a Comitetu
lui administrativ al Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor 
lucrătorilor din comerț (depar
tament profesional al Federa
ției Sindicale Mondiale).

La lucrările Sesiunii parti
cipă membri ai Comitetului 
administrativ și ai Comisiei 
de revizie ale Uniunii interna
ționale a sindicatelor lucrăto
rilor din comerț din 12 țări.

Din partea Federației Sindi
cale Mondiale iau parte Su- 
giri, secretar al F.S.M., pre
cum și reprezentantul servi
ciului departamentelor profe
sionale din cadrul F.S.M.

Cuvîntul de deschidere a 
Sesiunii a fost rostit de Marie 
Radova, președinta Uniunii 
internaționale a sindicatelor 
lucrătorilor din comerț.

în numele lucrătorilor din 
comerț și cooperație din țara 
noastră, participanții la Se
siune au fost salutați de către 
tov. Ion Preoteasa, președinte
le C.C. al Sindicatului lucră
torilor din comerț și coopera
ție, care a urat succes deplin 
lucrărilor Sesiunii.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
Domenico Banchieri, secretar 
general al Uniunii internațio
nale a sindicatelor lucrători
lor din comerț, a prezentat ra

portul cu privire la activita
tea desfășurată și perspective
le Uniunii pentru dezvoltarea 
unității și acțiunii lucrători
lor și sindicatelor din comerț, 
în vederea îmbunătățirii con
dițiilor economice și sociale, 
pentru dezarmare și pace.

Au urmat apoi discuții pe 
marginea raportului prezen
tat, la care au luat cuvîntul 
George Tsirponouris (Cipru), 
reprezentantul sindicatului lu
crătorilor din comerț din Ita
lia și Kurt Borrman (R. D. 
Germană).

In ședința de după-amiază, 
prezidată de Anibal Mora 
(Ecuador) în continuarea dis
cuțiilor, au luat cuvîntul 
Laszlo Ligeti (R. P. Ungară), 
Mihail Rucikin (U.R.S.S.), 
Marie Radova (R. Ceho
slovacă).

In numele Federației Sindi
cale Mondiale a luat apoi 
cuvîntul Suglri, secretar al 
F.S.M.

în Încheierea ședinței de 
luni după-amiază, sesiunea a 
ales comisiile pentru redacta
rea rezoluției generale și a re
zoluției cu privire la acțiunile 
lucrătorilor din comerț pentru 
revendicările lor economice și 
sociale, pentru dezarmare și 
pace.

Lucrările sesiunii continuă. 
(Agerpres)

A Xl-a sesiune a Comisiei de colaborare 
tehnico-șfiinjilică romîno-ungară

între 4 și 9 iulie 1960 a 
avut loc la București sesiunea 
a Xl-a a Comisiei de colabo
rare tehnico-științifică romî
no-ungară.

în cadrul sesiunii s-a ana
lizat modul în care au fost 
îndeplinite hotărîrile adoptate 
de comisie la sesiunile ante
rioare, au fost examinate pro
blemele prezentate de părți 
privind viitoarea colaborare 
tehnico-științifică dintre cele 
două țări, adoptîndu-se hotă- 
rîri pentru realizarea lor.

Totodată s-au făcut propu
neri privind reînnoirea Acor
dului de colaborare tehnico- 
științifică între R.P. Romînă 
și R.P. Ungară.

Pe baza Protocolului sem
nat R.P. Romînă va acorda 
R.P. Ungare ajutor tehnico- 
științific în probleme din do
meniul industriei petrolului, 
chimiei, industriei bunurilor 
de consum, valorificării meta- - 
lelor neferoase și altele.

R.P. Ungară va acorda R.P. 
Romîne ajutor tehnico-științi- 
fic în probleme din domeniul ■ 
industriei chimice, industriei 
bunurilor de consum, indus
triei construcțiilor de mașini '• 
și altele.

Lucrările sesiunii s-au des- . 
fășurat într-o atmosferă de 
sinceră prietenie și înțelege
re reciprocă.

Caravana păcii și prieteniei
Luni la amiază turiștii sovie

tici care ne vizitează țara cu ca
ravana ,rpăcii și prieteniei", or
ganizată de Comitetul sovietic 
pentru apărarea păcii, au făcut o 
vizită la sediul Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Oaspeții au fost salutați de ing. 
Oliviu Rusu. care în numele Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii și al Consiliului gene
ral A.R.L.US. le-a urat bun so
sit în țara noastră.

A răspuns Boris Alexandrovid 
Kneazevski, conducătorul carava
nei, care a înmuiat gazdelor un 
mesaj din partea Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii pre- ?' 
cum și insigne.

în timpul întîlnirii, membri 
ai caravanei și-au împărtășit im
presiile din vizitele făcute în țara 
noastră și au vorbit despre prie
tenia f rățească ce leagă popoarele 
sovietic și romîn.

(Agerpres)
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produce și livrează: 
mobilă tip „Con

stanța" și tip 
„Sibiu* 

produse de bună 
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cîrllge, ancore, inele, 
vîrteje pescărești etc., 
de calitate produse de 
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ȘTIAȚI CA...
...Fiecare bilet EXPRES OLIMPIC vă poate aduce premii 

in obiecte și la concursul Pronoexpres de mîine, miercuri 
13 Iulie a.c„ la care se acordă suplimentar premii in obiecte 
de 100.000 lei ?

Depunind la concursul respectiv buletine Pronoexpres și 
avînd bilete EXPRES OLIMPIC, aveți șanse multiple de a 
obține premii în hani (pe buletinele Pronoexpres) și pre
mii in obiecte (cu biletele EXPRES OLIMPIC).

Grăbiți-vă ! Tragerea Pronoexpres de mîine are loc la 
București.
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Un alt avion de spionaj al S.U.A.
doborît deasupra teritoriului U.R.S.S.

r MOSCOVA 11 (Agerpres).
— TASS transmite: La 11 iu
lie A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.; 
i-a primit pe însărcinatul cu

afaceri ad-interim al S.U.A. 
în U.R.S.S.^ d-1 Freers Edward, 
pe ambasadorul Angliei în 
U.R.S.S., sir Patrick Reilly, 
pe ambasadorul Norvegiei în

U.R.S.S.Î d-1 O. Gunder- 
sen, și le-a înmînat notele 
de protest adresate de guver
nul sovietic guvernelor S.U.A^ 
Angliei și Norvegiei în legă-

tură cu violarea la 1 iulie 
1960 a frontierei sovietice de 
către un avion militar ame
rican.

Festivalul 
tineretului 

cipriot

Nota de protest a guvernului sovietic adresată
guvernului S. U. A.

Guvernul Uniunii RepuJ 
blicilor Sovietice Socialiste a- 
dresează guvernului Statelor 
Unite ale Americii această 
notă în legătură cu noua în
călcare grosolană de către un 
avion al forțelor militare ae
riene ale S.U.A. a spațiului 
aerian al Uniunii Sovietice.

La 1 iulie 1960 în Marea 
Barenț, în apropierea pe
ninsulei Kola, serviciul de 
observații aeriene al trupelor 
sovietice de apărare antiae
riană a detectat un avion mi
litar necunoscut care se în
drepta spre frontiera Uniunii 
Sovietice. Un avion de vînă- 
toare s-a ridicat în aer pen
tru a stabili cărui stat apar
ține acest avion șj pentru a 
preîntîmpina pătrunderea lui 
deasupra teritoriului U.R.S.S.

Pilotul avionului de vînă- 
loare sovietic a stabilit că a- 
vionuj necunoscut este un 
bombardier avînd semnele 
de recunoaștere ale forțelor 
aeriene militare ale S.U.A. 
Avionul american a violat 
frontiera de stat a U.R.S.S. 
Ia 22 km nord de capul Svia- 
toi Nos și se îndrepta în di
recția orașului Arhanghelsk.

Deși avionul de vînâtoare 
sovietic a emis semnale ce- 
lîndu-i să-1 urmeze și să a- 
terizeze, avionul care violase 
frontiera continua să pă
trundă în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice. Potrivit or
dinului dat forțelor armate 
ale Uniunii Sovietice cu pri
vire la paza frontierelor so
vietice, avionul care a violat 
frontiera a fost doborît la ora 
18,03 (ora Moscovei) deasupra 
apelor teritoriale ale Uniunii 
Sovietice la est de 
Sviatoi Nos.

Peste puțin timp o 
sovietică a cules din ___
teritoriale ale U.RR.S. pe doi 
din membrii echipajului a- 
vionului american doborît. A- 
ceștia erau: pilotul avionu
lui, locotenentul de 
al forțelor aeriene 
ale S.U.A.. John 
Mckone, născut în 
statul Missouri, și pilotul se
cund locotenentul de ran
gul I al forțelor aeriene ale 
S. U. A., Freeman Bruce 
Olmstead, născut în 1935 în 
statul New York.

După

capul

navă 
apele

rangul I 
militare 
Richard 
1932 în

cum au arătat Ia

înterogatoriu Mckone și 
Olmstead, avionul de bom
bardament și recunoaștere 
cu șase motoare de tipul 
k,RB-47“ la bordul căruia 
se aflau, aparținea unității 
de aviație a 
militar-strategic 
noaștere american 
pei 55 și 
speciale
de spionaj. Avionul era înar
mat cu două tunuri de cîte 
20 mm cu o serie de proiec
tile și avea un compartiment 
fn care se aflau aparate spe
ciale foto șî radioelectronice 
de spionaj.

Potrivit declarațiilor lui 
Olmstead șl Mckone, în afară 
de ei din echipaj mai făceau 
parte încă patru persoane : 
comandantul navei, căpitanul 
Willian Palm și trei ofițeri 
— specialiști în aparatură foto 
și radioelectronică : căpitanul 
Eugene Posa, și locotenenții 
de rangul I Oscar Goforth și 
Dean B. Phillips. Cadavrul 
pilotului prim al avionului 
doborît, căpitanul William 
Palm, a fost descoperit de o 
navă sovietică într-o barcă 
de cauciuc și a fost ridicat pe 
bord. Cercetările pentru 
sirea celorlalți membri 
echipajului avionului nu 
dat rezultate.

Potrivit depozițiilor 
Olmstead și Mckone, avionul 

RB-47", la bordul căruia se 
aflau, a decolat la 1 iulie 
1960 ora 10 (ora Greenwich) 
de pe o bază militară ameri
cană situată la Brize-Nor- 
ton (Anglia) zburind pe un 
itinerariu care trecea de-a 
lungul frontierelor nordice 
ale Norvegiei și Uniunii So
vietice, avînd ordinul ca după 
îndeplinirea misiunii să se 
înapoieze la aceeași bază din 
Anglia unde este amplasată 
unitatea forțelor militare ae
riene ale S.U.A., din care fă
cea parte acest avion.

înainte de a decola echipa
jul avionului a fost avertizat 
de c-ătre maiorul Bebell, 
rnandantul unității 
baza Brize-Norton, 
avionului trebuie 
strict secret și că 
motiv este interzis echipajului 
să țină cu baza legătura regu
lată prin radio.
i Abia acum două luni acțiu-

serviciului 
*de recu- 

al ari- 
indeplinea misiuni 

cu caracter militar,

gă- 
ai 
au

lui

co
lor de la 
că zborul 
ținut in 

din acest

nile agresive ale S.U.A., con
cretizate în pătrunderea pre
meditată a unui avion militar 
american în spațiul aerian al 
U.R.S.S. în scopuri de spionaj 
și în proclamarea acestor acte 
provocatoare drept politică de 
stat a Statelor Unite ale Ame
ricii, au dus la zădărnicirea 
de către guvernul S.U.A. a 
conferinței la nivel înalt și au 
fost condamnate în unanimi
tate de opinia publică mon
dială. Noua violare a frontie
rei Uniunii Sovietice de către 
un avion militar american do
vedește că guvernul S.U.A. 
continuă să meargă pc același 
drum periculos pentru cauza 
păcii. în prezent, întreaga 
lume vede care este adevăra
tul preț al asigurărilor solem
ne date de guvernul S.UA. și 
de președintele Eisenhower 
personal, in legătură cu ordi
nul pe care l-ar fi dat preșe
dintele pentru încetarea zbo
rurilor de spionaj ale aviației 
americane deasupra teritoriu, 
lui U.R.S.S.

Se pune problema ce sco
puri urmărește guvernul 
S.UA. continuînd politica pă
trunderilor agresive in spațiul 
aerian 
Poate 
puns. 
S.UA.

al Uniunii Sovietice, 
exista un singur răs- 
Acțiunile guvernului 

reprezintă o încălcare 
premeditată a normelor gene
ral recunoscute ale dreptului 
internațional, o politică de 
provocări intenționate, în
dreptată spre agravarea situa, 
ției internaționale, spre inten
sificarea pericolului de război.

Totodată Statele Unite ale 
Americii continuă ca și în tre
cut să folosească pentru acți
unile lor agresive la adresa 
Uniunii Sovietice, bazele mili
tare de pe teritoriile altor 
țâri aliate ale S.UA., în ca
drul blocurilor militare.

Dacă soarta piloților ameri
cani, a căror viață, după cum 
se vede, este puțin prețuită 
de guvernul S.UA. și este 
jertfită in mod conștient, or- 
ganizîndu-se zboruri de spio
naj deasupra Uniunii Sovieti
ce, poate fi considerată ca o 
chestiune internă a S.UA, în 
nici un caz nu se poate spune 
același lucru despre acel uriaș

Nota de protest a guvernului sovietic adresată
guvernului Angliei

ce se subliniază 
Unite au folosit

că
ca

Iqr

După 
Statele 
și în trecut în scopurile 
agresive împotriva Uniunii 
Sovietice bazele militare de 
pe teritoriile altor țări aliate 
ale Stat/lor Unite în cadrul 
blocurilor militare, în nota 
de protest adresată de guver
nul U.R.S.S., Angliei, se spu
ne : „Guvernul U.R.S.S. nu 
poate să nu atragă atenția a- 
supra rolului pe care l-a ju
cat în acest act agresiv îm
potriva Uniunii Sovietice gu
vernul Marii Britanii pe al 
cărei teritoriu se află baza 
avionului american, unde 
acest avion s-a pregătit pen
tru zbor. Guvernul Marii 
Britanii, punind la dispoziție 
teritoriul țării sale Statelor 
Unite ale Americii pentru 
amplasarea de baze militare 
și pentru săvîrșirea unor ac
țiuni agresive ale aviației a- 
mericane împotriva Uniunii 
Sovietice, acționează ca un 
complice direct la aceste acte 
agresive. Prin aceasta d își 
asumă o grea răspundere 
pentru posibilele consecințe 
ale acestor acțiuni.

Această politică de com
plicitate cu acțiunile agresive 
și provocatoare ale cercurilor 
militariste din S.U.A. este în 
flagrantă contradicție cu de
clarațiile 
vernului 
dorința

conducătorilor • gu- 
englez cu privire la 
acestuia consfințită

printre altele în comunicatul 
sovieto-englez din 3 
1959, de a contribui la 
rea păcii, destinderea 
dării internaționale și 
nătățirea relațiilor 
Marea Britanie și Uniunea 
Sovietică. Guvernul sovietic și 
personal președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
N. S. Hrușciov, au declarat 
nu o dată că dau prețuirea 
cuvenită declarațiilor guver
nului englez și personal ale 
primului ministru, d-1 Mac
millan, cu privire la năzuința 
de a contribui la destinderea 
încordării internaționale și 
îmbunătățirea relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și An
glia.

Dar cum se împacă aceste 
declarații ale guvernului en
glez cu situația de complice la 
acțiunile provocatoare ale 
S.U.A., în care s-a pus Anglia 
în legătură cu folosirea terito
riului ei de către aviația ame
ricană pentru săvîrșirea de ac
țiuni agresive împotriva Uniu
nii Sovietice ? Este limpede că 
dacă se tinde in mod efectiv 
și sincer la stabilirea unor 
relații bune anglo-sovietice și 
la destinderea internațională, 
aceste lucruri sînt incompati
bile. Guvernul sovietic și în
tregul popor sovietic sînt gata 
ca și pină acum să depună e- 
forturi in vederea îmbunătăți
rii relațiilor sovieto-engleze și

martie 
intări- 
încor- 
îmbu- 
dintre

in vederea colaborării cu An
glia in întreprinderea oricăror 
acțiuni îndreptate spre întări
rea păcii intre popoare și in 
general și spre stabilirea unei 
păci trainice in Europa in spe
cial. Dacă insă guvernul en
glez va transforma Anglia in
tr-un complice al provocărilor 
primejdioase împotriva Uniu
nii Sovietice, prin aceasta el 
va ridica nu numai piedici in 
calea îmbunătățirii relațiilor 
dintre Anglia și UJL&&, ci va 
putea împinge lucrurile pină 
acolo incit să fie anulate toa
te rezultatele bune obținute 
pină in prezent in această di
recție.

In încheierea notei se spu
ne : Guvernul sovietic expri
mă guvernului Marii Bntanii 
un protest hotărit in legătură 
cu punerea la dispoziție de 
către aceasta a teritoriului său 
pentru săvârșirea de acțiuni a- 
gresive de către aviația ame
ricană împotriva UJLSLS. și a- 
vertizeazâ cu toată seriozita
tea guvernul Marii Britanii a- 
supra urmărilor primejdioase 
la care poate duce continua
rea acțiunilor provocatoare ale 
aviației americane care acțio
nează de pe teritoriul Angliei. 
Guvernul sovietic speră că se 
va pune înstirșit capăt acțiu
nilor provocatoare întreprinse 
de guvernul S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice, inclusiv cu 
folosirea teritoriului Angliei.

pericol care planează asupra 
păcii generale, pericol pe care 
îl creează acțiunile provoca
toare ale guvernului S.U.A.

Aceasta este o problemă 
față de care nu poate rămîne 
indiferentă nici Uniunea So
vietică, nici un alt stat, care 
manifestă o grijă sinceră față 
de menținerea păcii.

Ținînd seama de faptul că 
violarea frontierei a fost în 
cazul de față curmată în sta
diul ei inițial, guvernul sovie
tic a considerat posibil să se 
mărginească la distrugerea a- 
vionului care a violat fron
tiera și la tragerea la răspun
dere a membrilor echipajului 
său care au scăpat cu viață și 
care vor fi judecați cu toată 
severitatea conform legilor so. 
vietice.

în același timp guvernul so
vietic avertizează in modul 
cel mai serios guvernul S.U.A. 
în legătură cu consecințele 
periculoase pe care le poate 
avea continuarea acțiunilor 
provocatoare ale aviației ame
ricane a căror răspundere re
vine guvernului S.U.A.

Guvernul S.UA. nu poate 
ignora consecințele pe care le 
poate avea politica sa de pro
vocări premeditate împotriva 
Uniunii Sovietice. Dintr-un 
motiv sau altul el poate să le 
ascundă poporului său. Gu
vernul U.R.S.S. consideră insă 
de datoria sa să avertizeze gu
vernul S.U.A. că nu are nici 
un drept să se joace cu desti
nele păcii. Acest avertisment 
trebuie să fie cunoscut și de 
poporul american așa cum 
trebuie să fie cunoscut și fap
tul că Uniunea Sovietică a 
făcut și face tot ce este posi
bil pentru a nu atrage asupra 
popoarelor calamitățile unui 
nou război și că vina pentru 
consecințele grave la care 
este expusă astăzi lumea re
vine in întregime guvernului 
S.U.A.

Guvernul sovietic este ne
voit să constate cu profund 
regret că guvernele unor state 
— aliate ale S.U.A. în cadrul 
blocurilor militare — nu au 
tras încă concluziile cuvenite 
din faptele cunoscute în legă
tură cu acțiunile agresive ale 
forțelor aeriene militare ale 
S-U-A. Permițind să fie folo
site bazele militare americane 
situate pe teritoriile lor, ele 
continuă să urmeze politica 
de complicitate la acțiunile a- 
gresive menționate, atrăgînd 
prin aceasta un mare pericol 
asupra popoarelor țărilor lor.

în legătură cu violarea la 1 
iulie a.c. a frontierelor sovie
tice de către un avion militar 
american guvernul Uniunii 
Sovietice adresează guvernu
lui S.U.A. un protest hotărit.

NICOSIA. - La 9 iulie s-a 
deschis la Famagusta Festiva
lul tineretului cipriot la care 
au participat peste 20.000 de 
persoane. în cuvintările de 
deschidere vorbitorii au con
damnat intențiile de transfor
mare a Ciprului într-o bază 
nucleară. Pe pancartele pur
tate de participanți erau scri
se lozinci în care se spunea: 
„Nu mai vrem o nouă Hiro- 
șimă !", „Nu mai vrem aven
turi războinice!“, „Nu vrem 
baze militare în Cipru !“.

Salutînd Festivalul în nu
mele Federației Mondiale a 
Tineretului, Luciana Castelli- 
na (Italia) a fost aplaudată 
cu entuziasm cînd a declarat: 
„90.000.000 de tineri ai lumii 
vă salută. Independența de
plină a Ciprului este o condi
ție necesară pentru asigurarea 
păcii mondiale". Ea a adăugat 
„Țara mea, ca și a voastră, 
dorește eliberarea regiunii 
mediteraniene de armele și 
rachetele imperialiste".

★

FAMAGUSTA. - în ultima 
zi a Festivalului tineretului 
cipriot, care a avut loc la 
Famagusta, cu fost organi
zate mari manifestații de 
masa împotriva folosirii Ci
prului drept baza nucleara.

Pe străzile orașului Fama
gusta au demonstrat dumi
nică 10 iulie, aproximativ 
25.000 de tineri ciprioți. 
Demonstranții purtau pan
carte pe care scria : „Pace 
•n Cipru", „Nu vrem baze 
militare".

Manifestanții s-au adunat 
apoi într-un mare miting un
de Yangos Potamides, pre
ședintele Comitetului pentru 
cpărarea păcii din Cipru, a 
anunțat că pe întreaga 
insulă va fi organizată o 
largă companie pentru strin- 
gerea de semnături pe un 
document de protest împo
triva bazelor militare din Ci
pru.

In legătură 
cu apropiata plecare 

a ambasadorului 
R. P. R. din Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS transmite : Aleksei Ko- 
sîghin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.RBS., a primit la 11 iulie 
pe Mihai Dalea, ambasadorul 
Republicii Populare Romine, 
în legătură cu apropiata sa 
plecare din Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească, 
cordială.

★

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite : Ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a oferit la 
11 iulie un dejun în cin
stea ambasadorului Repu
blicii Populare Romine în 
U.R.S.S., Mihai Dalea, în le
gătură cu apropiata sa ple
care în patrie.

La dejun au participat Otto 
Kuusinen, Nikolai Firiubin, 
locțiitorul ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Iuri 
Andropov, șef de secție la 
C.C. al P.C.UJS., și alte perso
nalități.

Nota de protest a guvernului sovietic adresată
guvernului Norvegiei

guvernului 
că din de-

în nota adresată 
Norvegiei se arată 
pozițiile aviatorilor americani 
de pe bordul avionului „RB- 
4T* care au scăpat cu viață, 
rezultă că aceștia aveau indi
cații ca in caz de nevoie să a- 
terizeze pe aerodromurile Nor
vegiei. în afară de aceasta, ei 
au arătat că au avut posibili
tatea să stabilească legătura 
prin radio cu o stațiune de 
salvare aflată pe litoralul de 
nord-vest al Norvegiei și câ 
această stațiune avea misiu
nea să mențină aparatele de 
radio-recepție în funcțiune tot 
timpul zborului avionului 
„RB-47“.

Aceste fapte dovedesc în 
mod Incontestabil că teritoriul 
norvegian continuă să fie fo
losit de S.U.A. pentru săvîr-

șirea de acțiuni agresive împo
triva Uniunii Sovietice.

Toate acestea s-au produs 
după ce guvernul norvegian a 
dat asigurări guvernului 
U.R.S.S. în nota de răspuns 
din 27 mai că vor fi luate 
toate măsurile posibile pentru 
preîntîmpinarea unor astfel de 
cazuri în viitor. Ministrul Afa
cerilor Externe al Norvegiei, 
Lange, a făcut o declarație în 
același sens.

Rezultă că guvernul norve
gian a permis avionului mili
tar american „RB-47", să fo
losească teritoriul norvegian 
în cazul în care echipajul a- 
cestui avion ar fi considerat 
necesar să aterizeze în Norve
gia. în felul acesta, guvernul 
norvegian s-a făcut din nou 
complice la acțiunea agresivă

întreprinsă de aviația ameri
cană împotriva Uniunii So
vietice.

Toate acestea arată că gu
vernul Norvegiei manifestă o 
ușurință cu totul de neințeles 
in aprecierea acțiunilor agre
sive ale S.U.A. împotriva U- 
niunii Sovietice și a consecin
țelor pe care acestea le-ar pu
tea avea pentru cauza păcii in 
general și pentru poporul nor
vegian in special.

în legătură cu împrejurările 
arătate, guvernul sovietic a- 
dresează un protest hotărit 
guvernului norvegian și aș
teaptă ca acesta să reflecteze 
cu toată seriozitatea asupra 
situației create și să tragă toa
te concluziile necesare.

(Sublinierile aparțin redacției)

la Congresul 
și profesorilor

MOSCOVA 11 (Agerpres). —- 
TASS transmite: Corespondentul 
din Havana al ziarului „Prav
ila** a stat de vorbă cu persoane 
aparținînd diferitelor pături ale 
populației din capitala Cubei. în 
legătură cu cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov la Congresul învățăto
rilor și profesorilor din învăță, 
mîntul mediu din R.S.F.S.R., în 
care N. S. Hrușciov a declarat 
că Uniunea Sovietică sprijină 
hotărît Cuba. Poetul cuban Ni
colas Guilen, în convorbirea a- 
vută cu corespondentul „Prav- 
dei", a spus: Cele declarate de 
primul ministru Hrușciov sînt o 
lovitură nimicitoare dată impe
rialismului american. Această 
declarație nu numai că sprijină 
în mod hotărit poporul cuban în 
lupta lui pentru independență, 
ci și însuflețește toate celelalte 
popoare din țările Americii La
tine.

William Rios, cetățean al 
S.U.A., veteran al celui de-al 
doilea război mondial care lo
cuiește in prezent în Havana, și-a 
exprimat dorința de a-și spune 
și el părerea prin intermediul 
ziarului ,,Pravda": Declarația 
lui Hrușciov a demonstrat odată 
mai mult întregii lumi ci Uniu
nea Sovietica duce cu consec
venți politica solidaritiții cu 
popoarele care doresc si s« eli
bereze de sub jugul imperialis
mului exploatator și asupritor.

♦
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Ziarele londoneze de duminica 
au publicat la loc de frunte ști
rile transmise de agențiile de 
presă cu privire la cuvîntarea

rostită de N. S. Hrușciov la 9 
iulie la Kremlin. „Sunday Ti
mes". „Observer", ,,Reynolds
News", subliniază avertismentul 
dat de N. S. Hrușciov forțelor 
agresive din Pentagon cu privi
re la faptul ca în caz de agre
siune împotriva Cubei, Uniunea 
Sovietică va veni în ajutorul po
porului cuban în lupta sa dreap
tă și că Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste nu vor în
gădui sugrumarea Cubei printr-o 
blocadă economică.

Intr-un articol redacțional zia
rul „Observer" sfătuiește Statele 
Unite să renunțe la orice fel de 
încercări de a răsturna regimul 
existent in Cuba, deoarece acum 
nu mai sini vremurile de altă 
dată. Ziarul amintește de lecția 
Suetului, lamentabili pentru im
perialiști.

Continuă mitingurile 
și demonstrațiile 

antifasciste

★
10 (Agerpres). —DELHI _ . ,

TASS transmite: Opinia publică 
și presa indiană manifestă un 
mare interes față de cuvîntarea 
rostită de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș. 
tri al U.R.S.S., la Congresul în
vățătorilor și profesorilor din în. 
vățamîntul mediu din R.S.F.S.R. 
Toate ziarele centrale din 10 iu
lie au publicat pe primele pa* 
gini expuneri amănunțite ale a- 
cestei cuvîntâri. Ziarele acordă 
principala atenție acelei părți 
din cuvîntare în care șeful gu« 
vemului sovietic vorbește despre 
sprijinul pe care Uniunea Sovie
tici este gata să-l acorde po
porului Cubei daci aceasta va 
constitui obiectul unei agre
siuni.

Deschiderea sesiunii Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii

— Cuvînfarea lui J. Bernal

ROMA 11. — Corespondent 
tui Agerpres transmite : Pa 
întreg cuprinsul Italiei con
tinuă mitingurile și demon
strațiile de protest împotriva 
acțiunilor provocatoare ale 
elementelor fasciste, împotriva 
tolerării în viața politică a 
Partidului neofascist „Mișca- . 
rea socială italiană". La 
Nea pole a avut loc un maie 
miting antifascist la care au 
participat peste 20.000 de per
soane. La miting au luat cu
vîntul reprezentanți ai parti* 
delor comunist, socialist, so
cial-democrat, republican, ai 
organizației locale a Asocia
ției naționale a foștilor parti
zani, precum și cunoscutul 
dramaturg Eduardo De Filip
po. La Torino a avut loc de 
asemenea o mare manifesta
ție antifascistă. La Veneția 
mii de muncitori, femei și 
tineri au participat la un 
miting organizat de organi
zația locală a Federației na-, 
ționale a foștilor partizani.

Duminică a avut loc lai 
Roma ședința conducerii A- 
sociației naționale a foștilor 
partizani. în cadrul acestei 
ședințe s-a hotărît înființarea 
în toate provinciile Italiei a 
consiliilor Rezistenței împo
triva fascismului.

Luni au început în Senat 
dezbateri in legătură cu si
tuația creată în urma eveni
mentelor sîngeroase de la 
Reggio-Emilia, Palermo șl 
Catania. Dezbateri în aceeași 
problemă vor avea loc înce- 
pînd de marți și în Camera 
deputaților. Ziarele burgheze 
relatează că guvernul Tam- 
broni se află într-o situația 
extrem de critică în urma 
recentelor evenimente.

STOCKHOLM 
pres). — TASS 
Luînd cuvîntul la 
sesiunii Biroului 
Mondial rl Păcii, 
loc la 
a.c., 1
ședințele executiv al Con
siliului Mondial al Păcii, a 
arătat că încordarea care poa
te duce la război nu s-a mic
șorat.

Mișcarea noastră, a spus 
vorbitorul, trebuie să urmă
rească încetarea războaielor în 
curs, înlăturarea litigiilor care 
pot duce la război, înlăturarea 
mijloacelor și cauzelor războ
iului. Dacă întreaga omenire 
va depune eforturi, aceste 
sarcini vor putea fi realizate.

Referindu-se la lupta perse
verentă a popoarelor pentru a 
asigura tratative între marile 
puteri în problema dezarmă
rii, vorbitorul a arătat că în 
acest domeniu au fost obți
nute succese, dar forțele 
războiului rece, adepții arme
lor nucleare nu au fost în
vinși. Aceste forțe au aștep
tat doar momentul prielnic 
pentru a submina tratativele 
la nivel înalt și pentru a 
transforma într-o farsă trata
tivele din comitetul pentru 
dezarmare.

John Bemal a 
despre lupta pentru dezar
mare.
noastre, a spus el, este de a 
intensifica aspirațiile popoare
lor spre dezarmare, astfel în- 
cît popoarele să oblige guver
nele de a duce tratative se
rioase asupra dezarmării.

11 (Ager- 
transmite : 

deschiderea 
Consiliului 

care a avut 
i Stockholm la 9 iulie 
prof. John Bernal, pre-

Cred că am putea cere con
vocarea unei conferințe mon
diale pentru dezarmare la 
care să participe guvernele 
tuturor țărilor — atît membre 
cit și nemembre în O.N.U. în 
momentul de față. Absența 
Republicii Populare Chineze a 
dat tuturor conferințelor de 
dezarmare din ultimii zece 
ani un oarecare aspect nerea- 
list. Proiectata conferință 
trebuie să tindă spre obține
rea unor rezultate imediate 
și precise pe baza principiului 
„nici un fel de control fără 
dezarmare, nici un fel de de
zarmare fără control".

STOCKHOLM*ll (Agerpresh— 
Sesiunea lărgită a Biroului Con
siliului Mondial al Păcii își con
tinuă lucrările.

După raportul prezentat 
John Bernal în ședința din 9 
lie, a luat cuvîntul scriitorul 
vietic A. Korneiciuk.

La ședința din ziua de 10
lie, prezidată de /. Ehrenburg, 
membru al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, la discu
țiile pe marginea raportului pre
zentat de John Bernal, președin
tele executiv al Consiliului Mon
dial al Păcii, au luat cuvîntul 
delegați din Italia, R, P. Chi
neză. Danemarca, Irak, Vietnam, 
Ungaria, Murea Britanie, India.

—•— <»

I

vorbit apoi

Obiectul campaniei

Evenimentele din Congo
• Guvernul belgian continuă să aducă trupe de 
parașutiști • „Ne vom apăra patria pînă la capăt" — 

a declarat primul ministru P. Lumumba
LEOPOLDVILLE 11 (Ager

pres). — Din primele zile ale 
independenței sale, cucerite 
cu prețul unei lupte îndîrjite 
și îndelungate, tînâra Repu
blică Congo trece prin încer
cări grele.

Cercurile coloniale belgiene 
au profitat de greutățile de 
care s-a lovit tinărui stat 
pentru a încerca să reinstau- 
reze acolo vechile rînduieli 
coloniale. în acest scop la 
Leopoldville și în alte re
giuni, agenții lor, profitînd de 
nemulțumirea soldaților din 
forțele pentru menținerea or
dine! publice (dintre care cea 
mai mare parte o formează 
congolezii) împotriva condiții
lor materiale de viață grele, 
rezultat al dominației colo
niale și al politicii de discri
minare rasială, au încercat să 
îndrepte această nemulțumire 
împotriva primului guvern 
național din Congo și a pre
mierului său, Patrice Lu
mumba.

In acest scop, în rîndurile 
soldaților au fost răspîndite 
diferite zvonuri provocatoare 
în scopul subminării autorită
ții guvernului central și ațî- 
țării conflictelor între congo
lezi și partea europeană a 
populației. Printre cetățenii 
belgieni din Congo a fost se
mănată panică, inspirîndu-se 
acestora un sentiment de osti
litate față de măsurile între
prinse de autoritățile Repu
blicii Congo.

Guvernul congolez și liderii 
politici ai tinerei republici a- 
fricane au luat de îndată mă-

suri în vederea normalizării 
situației. Au fost adoptate 
hotărîri privind reorganizarea 
armatei, înlăturarea inegali
tății umilitoare de rasă dintre 
militarii albi și cei africani și 
privind îmbunătățirea situa
ției soldaților.

In cuvintările radiodi
fuzate adresate cetățenilor 
belgieni, ei i-au asigurat pe 
aceștia din urmă că viața și 
bunurile lor nu sînt amenin
țate de nici n primejdie și 
le-au cerut să-și continue ac
tivitatea în instituțiile din 
Congo.

Lumumba a adăugat în de
clarația sa că el a tost obiec
tul unui atentat din partea 
unui grup de belgieni

Vinovății au fost arestați în 
reședința sa, înarmați.

Au fost de asemenea arestați 
zeci de belgieni înarmați.

Cu toate acestea guvernul 
belgian continuă să aducă în 
grabă trupe de parașutiști din 
Belgia sub pretextul asigură
rii apărării vieții și bunurilor 
cetățenilor belgieni din Congo. 
Potrivit știrilor 
Congo, unitățile 
parașutiști au 
controlul lor la 
Elisabethville și 
de alte orașe din țară.

clarat că guvernul Republicii 
Congo acționează cu fermitate 
potrivit politicii îndreptate 
spre independența neintîrziată 
și deplină a țării.

,.Am vrea să avertizăm pe 
toți cei care vor încerca să 
ocupe țara noastră prin forță 
armată că ne vom apăra, a 
declarat primul ministru. Cu 
energia și curajul nostru ne 
vom apăra 
capăt"

patria pină la

★

de 
iu- 
so-

iu-

sosite din 
belgiene de 

stabilit deja 
Leopoldville, 
într-o serie

LEOPOLDVILLE JI (Ager
pres). — Corespondentul a- 
genției Reuter transmite: 
Rostind o cuvîntare radiodifu
zată la 10 iulie, la Leopold
ville, Patrice Lumumba a de-

Comunicatul comun 
sovieto-indonezian

I

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității comu
nicatul comun sovieto-indo- 
nezian cu privire la vizita în 
U.R.S.S. a ministrului prim al 
Cabinetului de lucru al Repu
blicii Indonezia. R. H. Diuan- 
da.

Cele două părți au semnat 
un acord de colaborare în do
meniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

în scopul dezvoltării conti
nue a relațiilor comerciale* 
reciproc avantajoase, a fost 
semnat un acord comercial ne 
termen lung pe anii 1961— 
1963.

* i
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

TASS transmite: în dimi
neața zilei de 11 iulie, după 
o vizită de două săptămini iu 
Uniunea Sovietică, Raden 
Djuanda, ministrul prim al 
Cabinetului de lucru al In
doneziei, împreună cu soția 
sa șj persoanele care îl inso- 
țese, a părăsit Moscova î 
dreptîndu-se spre Varșovia.

0 victorie 
a poporului japonez
Comandamentul american și-a retraj 

din Japonia avioanele „U-2"
TOKIO 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cadrul 
conferinței de presă care a 
avut loc la 11 iulie, minis
trul Afacerilor Externeal Ja
poniei, Fujiyama, a declarat 
că comandamentul american 
și-a retras din Japonia avioa
nele „U-2“. îujiyama a decla
rat că această hotărîre ar fi 
fost luată în legătură cu fap
tul că aceste avioane și-au în
cheiat „cercetările meteorolo- 
gice“ în Japonia.

Declarația cu privire la re
tragerea avioanelor americane 
de spionaj de pe pămintul ja
ponez reprezintă o nouă mare 
victorie a poporului japonez 
care luptă pentru pace, inde
pendenta și neutralitatea tării

TOKIO 11 (Agerpres).

10 (Agerpres).—
Ministerul

MOSCOVA
TASS transmite: ________
învățămintului al R.S.F.S.R. a 
oferit la Kremlin o recepție 
în cinstea pârtieipanților la 
Congresul învățătorilor și pro
fesorilor din învățamîntul me
diu din R.S.F.S.R.

La recepție au participat 
Averki Aristov, Leonid Brej- 
nev, Ekaterina Furțeva; Ni
kita Hrușciov, Nicolai Ignatov, 
Frol Kozlov, Aleksei Kosi- 
ghin, Otto Kuusinen, Anastas 
Mikoian, precum și Nikolai 
Organov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R.

ULAN BATOR 11 (Ager
pres). — La 10 iulie a avut 
loc la Ulan Bator o ședin
ță festivă consacrată celei 
de-a 39-a aniversări a revo
luției populare din Mongo
lia, care a scos poporul mongol 
pe drumul larg al progresu
lui și al vieții fericite.

LENINGRAD. — La 9 iulie 
și-a încheiat lucrările la Lenin
grad. sesiunea Comitetului Exe
cutiv al Organizației Inter națio, 
nale a Ziariștilor (0.1.Z.).

PARIS. - La 11 hiHtf'-e sosit 
U Paris tntr.o vizită oficială de 
trei zile. Karamanlis, primul mi. 
nistru al Greciei.

BUENOS AIRES. - La 9 iulie 
Argentina a sărbătorit cea de-a 
144 aniversae a proclamării in- 
dependența țării. La Buenos 
Atres — capitala republicii și 
îrt principalele orașe din pro. 
vincie au avut loc festivități 
consacrate acestei date. .

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteil“, Tel. 17.60.10 Tiparul £ $ Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii% ȘTA3 3452 52.

După cum s-a mai anunțat* 
la 10 iulie a început în întrea
ga Japonie al 21-lea val de 
acțiuni comune de luptă îm
potriva „tratatului de secu-* 
ritate“ japono-american. pen
tru dizolvarea dietei și împo
triva formării unui guvern a- 
semănător celui condus de 
Kiși.

Peste 50.000 de persoane 
din Tokio, Kanagawa, Kan to 
și din alte regiuni ale țării 
s-au întrunit in cadrul unui 
miting într-o localitate din 
apropierea bazei militare a- 
mericane de la Atsughi cerînd 
retragerea forței or militare a- 
mericane din Japonia.

în dimineața zilei de 11 iu
lie 4.000.000 de membri de 
sindicat, afiliați la Consiliul 
general al sindicatelor din Ja
ponia și la Federația sindica
telor independente au luat 
parte la manifestațiile și mi
tingurile de protest împotriva 
măsurilor disciplinare luata 
fată de participanti la grevele 
si manifestațiile antiameri- 
cane.

---- •-----
Noul guvern 

al Republicii Socialiste 
Cehoslovacia

FRAGA. — După cum a a- 
nunțat 
Antonin 
11 iulie 
publicii 
cia, din . ____ ,
fac parte : Viliatn Siroky — 
președintele guvernului, Ja
romir Dolansky — locțiitor al 
președintelui guvernului, Va
clav Kopecky - locțiitor al 
președintelui-guvernului. Ota- 
kar Simunek — locțiitor al 
președintelui guvernului și 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

Ceteka, președintele 
Novotny a numit la 
noul guvern al Re- 

Socialiste Cehoslova- 
care, printre alții*
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