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Vom îndeplini cu însuflețire

Raport asupra 
mersului îndeplinirii 

Directivelor 
Congresului al Iil»lea 
al partidului privind 

construirea 
socialismului la sate 

și dezvoltarea 
agriculturii

hotărîrile partidului
Prezentat Ia Plenara C.C. 

al P.M.R. din 30 iunie-1 Iu
lie 1961.

Lucrarea a fost tipărită 
într-un tiraj de masă.

Măsura muncii
mecanizatorilor

recoltele
Pe dealul Săuceștilor, la 

cîțiva kilometri depărtare de 
Bacău, șase combine lucrează 
fără contenire. Se recoltează 
orzul gospodăriei agricole co
lective „Zorile socialismului" 
din Săucești. Șase combineri 
se străduiesc să strângă recol
tele bogate ale colectiviștilor 
la timp și fără pierderi. Ei 
știu că de activitatea lor de
pinde în mare măsură produc
ția pe care o vor realiza co
lectiviștii.

Iată ce ne-a relatat, printre 
altele utemistul Constantin 
Tataru, mecanizator fruntaș, 
în legătură cu importantul 
document de partid :

„Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta Plenară a C.C. 
al P.M.R. constituie pentru 
noi, lucrătorii din agricultură, 
un document deosebit de pre
țios. Nouă, mecanizatorilor, ne 
revin sarcini importante în ce 
privește folosirea mașinilor și 
tractoarelor cu maximum de 
randament cît și în executarea 
unor lucrări de bună calitate, 
oare să ducă la o creștere 
considerabilă a producției la 
hectar. Este de o deosebită im
portanță sublinierea făcută în 
raport cu privire la permanen
tizarea brigăzilor în gospodă
riile agricole colective. Prin 
aceasta se poate asigura o co
laborare mai rodnică între noi, 
mecanizatorii, și colectiviștii 
pe care-i deservim. Apoi avem 
posibilitatea să cunoaștem mai 
bine terenul pe care-1 lucrăm, 
să ne dăm seama de caracte
risticile lui și pe această bază 
să aplicăm întregul complex 
de măsuri agrotehnice la arat, 
la semănat, la recoltat.

Brigada noastră, ca brigadă 
permanentă — a subliniat tină- 
rul mecanizator - își desfă
șoară activitatea la G.A.C. 
Săucești de aproape trei ani. 
In acest timp s-au întărit le
găturile, colaborarea noastră 
cu colectiviștii, am reușit să 
îmbunătățim mereu, în fiecare 
an. calitatea lucrărilor pe care 
le-am efectuat (timp optim, 
adîncime, densitate etc). A- 
ceasta a influențat mult asu
pra producției la hectar.

îmi exprim adînca recunoș
tință față de grija pe care 
partidul o poartă lucrătorilor 
din S.M.T. și consider că mă
surile ce se vor lua privind 
îmbunătățirea salarizării în 
funcție de calitatea, cantita
tea lucrărilor și producția ob
ținută pe terenul lucrat de noi 
vor constitui un puternic sti
mulent pentru toți mecaniza
torii.

Rciportuil tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra mersului îndeplinirii Directivelor Congre
sului al lll-lea al partidului privind construirea socialismului la sate și dezvoltarea agriculturii 
a fost primit cu însuflețire și interes deosebit de oaimeniii muncii, de tinerii care muncesc la 
sate, lată în fotografia noastră un grup de mecanizatori de la Gospodăria de Stat Popești Le- 

într-una din1 pauzele de la recoltat, recentul document de partid.
Foto : VICTOR VASILE

A început 
examenul 

de maturitate Studenți de Io Facultatea de chimie a Universității „C. I. 
Portion" din Copitală în practică la Uzinele „Mao Țze-dun“.

Foto: N. STELORIAN

Noi sortimente 
de laminate

La laminorul de 650 mm ât 
la Hunedoara a început pro» 
ducția de serie a unui nou sor
timent — profilul denumit 
„clopot". Folosit la Susținerea 
galeriilor miniere, noul pro
dus contribuie la extinderea 
acțiunii de armare metalică a 
galeriilor și. prin aceasta, la 
utilizarea mai largă a meca
nizării muncii în subteran, 13 
reducerea consumului de lemn) 
de mină.

în ultima vreme s-a îmbo-f 
gățit sortimentul de 
necesare industriei 
toare de mașini, 
țiilor și altor ramuri 
ce. Printre cele 30 
mente, în peste 2000 de di
mensiuni, fabricate în prezent 
de industria noastră siderurgi
că, se numără o serie de la
minate noi printre care : oțe
lurile pentru beton cu ade
rență mărită, țagle pentru 
țevi fără sudură, diferite pro
file și țevi pentru construcții
le de mașini. în prezent se 
află în curs de pregătire pro
ducerea unor noi sortimente 
de laminate care, realizate 
cu un consum de metal mai 
redus. își păstrează calitățile 
de rezistență.

Agregatele siderurgice in
trate în funcțiune în anii din 
urmă, precum și completarea 
și modernizarea celor exis
tente au asigurat obținerea 
unei producții de laminate în 
primele șase luni ale acestui 
an de aprbximativ două ori 
mai mare decît cea realizată 
în întregul an 1938.

(Agerpres)

laminata 
construc- 
construc-* 
economi- 
de sorti.

ordoni, citind

colec-Gospodăria agricolă 
tivă „30 Decembrie" din Cre- 
vedia, raionul Răcari, regiunea 
București, a luat ființă anul 
acesta. Urmînd îndemnul și 
exemplul comuniștilor colecti
viștii au pornit la muncă ho- 
tărîți ca încă din primul an 
să obțină rezultate bune.

De la început organizația de 
în centrul 
problema 

: spirit co- 
dragostei 
colectivă.

: ale orga-

C. NICOLAE

bază U.T.M. a pus : 
preocupărilor sale 
educării tinerilor în 
lectivist, în spiritul 
pentru gospodăria 
în adunări generale 
nizației de bază U.T.M., s-a 
discutat cît este de important 
ca fiecare tînăr să vină la 
muncă atunci cînd gospodăria 
are nevoie de el, să pună 
umărul pentru realizarea pla
nului de producție al gospodă
riei.

Cu ajutorul organizației da 
partid, al consiliului de con
ducere al gospodăriei, noi am 
cunoscut bine sarcinile care 
ne stau în față. Comitetul or
ganizației de bază U.T.M., în
drumat de 
partid, și-a întocmit un plan 
de măsuri 
mobilizarea 
rirea economică a colectivei. 
De pildă, gospodăria și-a pro
pus să obțină însemnate spo
ruri de recoltă. Pentru aceasta 
au fost aplicate regulile agro
tehnice înaintate la însămîn-

tare. Acum o deosebită atenție 
trebuie acordată întreținerii 
culturilor. Iată de ce organiza
ția U.T.M. a mobilizat toți tine
rii la muncă pentru ca lucrările 
să fie făcute la timpul optim. 
Tinerii au fost totodată îndru
mați să respecte adîncimea 
prașilei și densitatea plante
lor, așa cum cere agro
tehnica, aceasta fiind una din 
condițiile importante pentru 
obținerea unor recolte bogate. 
Pînă acum au fost efectuate 
trei prașile la porumb și este 
în curs prașila a patra. Sîn- 
tem bucuroși că printre frun
tașii la întreținerea culturilor 
sînt și numeroși tineri ca cei 
din brigada întîia condusă de 
comunistul Nuțu Floricel, bri
gadă care, după ce a terminat 
prașila pe loturile de care răs-

organizația da

concrete privind 
tinerilor la întă-

In Cișmiglu sub razele calde ale soarelui.
Foto : O. PLECAN

mai puternică
punde a dat ajutor și brigăzii 
a treia care a rămas în urmă.

Cu ajutorul împrumuturilor 
acordate de stat, gospodăria a 
început să-și dezvolte secto
rul zootehnic. Firește că 10 
scrofițe, 20 vaci cu lapte, 11 
juninci și 8 viței nu este 
mult; dar sîntem abia la 
început. Vom ajunge ca prin 
prăsilă proprie și prin cum
părări să avem sute de ani
male. Pentru aceasta au fost 
construite un grajd pentru 100 
de vaci și-o maternitate de 
scroafe. Nu este însă suficient

Luni dimineața a început 
examenul de maturitate. După 
săptămîni de pregătire te
meinică, de studiu perseve
rent, proaspeții absolvenți 
s-au prezentat în fața comi
siei de examinare pentru a 
susține ultimul și cel mai im
portant, mai serios examen 
din viața de elev, examen 
care le verifică cunoștințele 
acumulate în anii de școală, 
care le dă certificatul de in
trare în viață. Firește, ca la 
orice examen sînt și emoții. 
Dot ele trec repede. Căci fie
care a venit hotărît să treacă 
acest examen cu succes.

Am citit această hotărîre și 
pe chipurile absolvenților 
care s-au prezentat să dea 
examen la Școala medie nr. 28 
„Dr. Petru Groza" din Capi
tală. Ne-am oprit în prima sală 
de clasă. Liniște deplină. Sti
lourile aleargă pe hîrtie le- 
gînd una după alta propozi- 
țiuni, fraze. Se dă teza la 
limba romînă. Pe tablă sînt 
scrise mare, caligrafic, su
biectele : „Rolul conducător 
al partidului în lupta oame
nilor muncii din țara noastră 
pentru construirea socialismu. 
lui, exprimat în literatura 
contemporană" și „Opera 
literară și activitatea socială 
a maestrului Mihail Sado- 
veanu, puse în slujba demo
crației și păcii". Paginile coli
lor de hîrtie se întorc una 
după alta. Pentru a scrie tot 
ce știu în legătură cu aceste 
subiecte tinerilor prezenți la 
examen le-ar 
pagini.

După cîteva 
pe rînd tezele 
catedră. Prima
menului de maturitate a tre
cut. Și cu siguranță că a tre
cut cu bine.

trebui multe

ceasuri, lînd 
se adună la 
probă a exa-

Obiectivul raidului

GHEORGHE N. MATACHE 
secretar al organizației 

de bază U.T.M. din G.A.C.
„30 Decembrie", comuna Cre- 

vedia, regiunea București.

A
m găsit pe mem
brii postului ute
mist de control la 
sfîrșitul convor
birii- Discutau cu 
secretarul organi

zației U.T.M.. îl informau des
pre cele constatate în timpul 
raidului, făceau propuneri.

La îndemnul organizației 
U.T.M., membrii postului ute
mist de control organizează 
în permanență raiduri în le
gătură cu diferite aspecte ale 
participării tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de produc
ție. De data aceasta, ei 
și-au fixat ca obiectiv felul 
cum participă tinerii 
ție la îndeplinirea 
lui de măsuri tehnico- 
organizatorice pri
vind îmbunătățirea 
calității produselor. 
Acest plan cuprinde 
acțiuni privind intro
ducerea tehnicii noi, 
organizarea mai bună 
a muncii, ■ creșterea 
calificării muncitori
lor, reducerea prețu
lui de cost, îndepli
nirea ritmică a pla
nului de producție și 
Este desigur un plan vast me
nit să ridice, în ultimă ins
tanță, nivelul tehnic de reali
zare a produselor fabricate 
în întreprindere.

Postul 
și-a ales 
dul său 
aceste obiective și anume ace
lea la care tinerii pot să-și 
aducă ceea mai mare contri
buție. La raid, membrii pos
tului l-au invitat și pe șeful 
secției. Acesta a acceptat cu

din sec- 
planu-

plăcere. Și, evident, îndrumă
rile și sfaturile lui au fost de 
un real folos membrilor pos
tului.

— Iată, spune Matei Ion, 
responsabilul P.U.C., în planul 
de măsuri tehnico-organizato
rice există unele prevederi în 
legătură cu respectarea strictă 
a procesului tehnologic: la 
trasaj, la vopsire, la finisajul 
produselor precum și la nitu- 
ire.

— într-adevăr, să ne oprim 
la trasaj, intervine Aurelian 
Vîlcescu. Știți că acolo lucrea
ză mai mulți tineri.

...Aplecați peste o tablă 
groasă pentru poduri, de cîțiva 
metri lungime, doi tineri tra-

Postul utemist de control de la 
secția poduri metalice a I.P.M.P.S.- 

Pitești urmărind participarea 
tinerilor la îndeplinirea planului 
de măsuri tehnico-organizatorice 

al întreprinderii

altele.

(Continuare în pag. a 3-a)

Producții sporite de lapte
Am citit cu mult interes, îm

preună cu tovarășii mei de mun
că, raportul tovarășului Gheorghe 
Ghecrghiu-Dej prezentat la recen
ta Plenară a C.C. al P.M.R. Ca și 
ceilalți colectiviști, și eu, îngriji
tor de vaci la gospodăria colecti
vă „Scînteia" din satul Berlescu, 
raionul Făurei, regiunea Galafi, am 
primit cu multă bucurie cele ară
tate in raport, deoarece ele na 
arată cu limpezime calea care ne 
duce la întărirea economico-orga- 
nizaforică a G.A.C., la ridicarea 
nivelului nostru de trai. La ferma 
de vaci cu lapte a gospodăriei 
noastre colective lucrează numai 
tineri. Am muncit și muncim cu 
mult drag pentru ca vacile noas
tre să dea tot mai mult lapte. 
Bunăoară, la lotul de vaci pe care 
îl am în primire, (vaci de rasa 
Sură de stepă) am obținut pînă 
acum cile 1400 litri lapte pe cap 
de vacă furajată. După cum sa 
arată în raportul prezentat la ple
nară, vacile de rasă sură de ste-

pă sau din alte rase autohtone, 
reprezintă 35 la sută din numărul 
total al vacilor din tara noastră 
și, printr-o bună îngrijire, printr-o 
furajare rațională, ele pot da pro
ducții sporite de lapte. Cum șl 
gospodăria noastră are astfel de 
vaci de lapte, noi, tinerii care, lu
crăm în sectorul zootehnic vom 
căuta ca printr-o mai bună îngri
jire și prin furajarea rațională a 
acestora, prin aplicarea metodelor 
înaintate să obținem producții 
sporite de lapte față de cele ob
ținute pînă acum.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este pentru tine
rii îngrijitori din sectorul zooteh
nic al gospodăriei noastre un im
bold însuflețitor în lupta pentru 
creșterea productivității animale
lor.

TUDOREL MOCANU 
îngrijitor la ferma de vaci a

G.A.C. „Scînteia", satul 
Berlescu, raionul Făurei, 

regiunea Galați,

utemist 
însă 

numai

de control 
pentru rai- 
cîteva din

sau viitorul contur al unei 
piese. Primul popas al mem
brilor postului a fost deci la 
cei doi trasatori — Oprea Pre
da și Toana Tudor.

Unul dintre membrii poetu
lui controlează după plan cî- 
teva din dimensiunile executa
te de cei doi trasatori. Discu
ția se desfășoară viu.

— Aici, la margine, ai 45 
mm ? — întrebă el.

— Da, răspunde Oprea.
— Mai controlează odată.
Și Oprea privește ; într-ade

văr cota e mai mică de 45 
mm.

Cei doi tineri, Preda Oprea 
și Toma Tudor, lucrează de 
obicei bine, cu atenție. Numai 
că aici, la trasaj, atenția și 
respectarea întocmai a cotelor 
prevăzute în desen are o im
portanță esențială. Muncitorii 
vor executa operațiile pe baza 
cotelor trasate pe tablă de 
către cei doi trasatori. Dacă 
ele nu corespund desenului 
nici piesa executată nu va. co
respunde dimensiunilor și ca
lităților cerute. Șeful secției 
care participă la raidul postu
lui le explică ce urmări are 
această greșeală asupra cali
tății pieselor.

Colectivul postului 
utemist de control 
trece apoi pe la echi
pa de nituit poduri. 
Șeful secției contro
lează nit cu nit, le 
ciocănește, le 
că dacă nu 
trepidează.

— Sînt bine 
tate,\ declară el satis
făcut. Dar cu bavuri- 
le cum e ? Unele văd 

le-ați prea reușit. E o 
care-și

încear-
cumva

execu-

Lucrare scrisă la examenul de maturitate
Foto : S. NICULESCU

Brigada fruntașă duce steagul...
ropunerea a fost in
teresantă. Așa li s-a 
părut la fo(i. Bădijă 
Constantin, briga
dierul de la a 14-a, 
secretarul organiza

ției U.T.M., băiat visător, dar ini
mos cînd e vorba de o treabă 
care sporește prestigiul tinerilor, 
încerca să-și închipuie — cel 
pu(in in parte — cum se vor 
petrece lucrurile.

Adănu(ă Ion, șeful brigăzii a 
5-a, l-a rupt din visare :

— Tu, Bădifă, la ce te gîndeșfi T
— Vasăzică, așa o să se desfă

șoare — a vrut el să-i arafe că 
e cu gîndul la cele discutafe. 
Cum încep muncile, pornim în
trecerea. Să zicem că muncim la 
întreținerea culfurilor sau la se
ceriș. Buun I Drapelul stă în prima 
zi la gospodărie. Seara după 
muncă ne adunăm. Analizăm. 
Dacă tu, Adănu)ă, cu oamenii tăi 
ai muncit mai spornic, voi pur- 
tafi drapelul pînă la gospodăria 
și fof voi venit! cu el a doua 11 
la muncă. Dacă pînă seara vă Ies8

... . 

în urmă cei dinfr-a 11-a a Iu’ Ion 
Popa, le dafi lor drapelul.

— Așa, e foarte limpede — 
s-a înveselit președintele. Briga
dierii au discutat apoi lucruri mă
runte, bucurîndu-se fiecare în 
sinea lui, fără să mărturisească 
celuilalt hotărîrea ca drapelul în
trecerii să-l păstreze _____
cele mai multe zile oa
menii din brigada lui.

Cele despre care a- 
mintesc s-au petrecut 
cu cîfeva luni în urmă, 
în zilele cînd colecti
viștii din Salcia, regiu
nea Oltenia așteptau cu 
nerăbdare să se înveselească pă- 
mîntul ocrotit de razele soarelui.

Și iată-i acum, în miezul verii, 
cînd raza fierbinte cade vertical 
la amiază, iar lanul de aur nu e 
clintit de nici o adiere.

Și iată-i acum, cînd peste în
tinderi fără de sfîrșit tremură ari
pa căldurii, cum tremură deasupra 
(estului sub care se rumenește o 
pline dolofană.

La seceriș, colectiviștilor le-au 
venit ajutoare de la S.M.T. Obir- 
șia, într-o dimineajă, cînd boabele 
de rouă dormeau în mustăfile spi
celor. Au coborît de pe combine 
Sașa Paulian, Dumitru Gurijă, Ma
rin Gurifă și Ion Ciurea. Cîmpul

INSTANTANEE
DE LA SECERIȘ

se arată vast, cu spicele date în 
pîrgă.

— Putem începe ?
Planul era stabilit. Președintele 

colectivei le-a explicat :
— Avem niște grîu încurcat de 

furtună. O să-l recoltăm cu secă
rile. In rest, intrăm cu combinele 
și cu secerătorile-legători. Oa
menii au căutat să cuprindă 
cu privirile tălăzuirea lanurilor 
de grîu. Dar n-au reușit.

A început secerișul. Ca o bă
tălie ce trebuie cîștigată necondi
ționat și în cel mai scurt timp. 
Drapelul era purtat de cei din 
brigada lui Marin Ciuplan, frun
tași cu o zi în urmă la prașila 
a patra la porumb.

Fiecare din cei cinci șefi de 
brigadă era animat de 
aceeași dorinfă la ca
pătul primei zile de la 
începerea secerișului : 
drapelul să fie purtat 
spre gospodărie de oa
menii lui.

Sașa I 
mai vesel 

folosește o 
că-i aparjine.

Paulian, cel 
I dintre com- 
> glumă care

Cînd își 
la muncă,

bineri, 
zice 
îndeamnă tovarășii 
în zilele secerișului, le spune :

— Dafi-i zor cu bărbieritul, fra
ților, să nu rămînă nici un fir în 
barbă I

Plastic exprimîndu-se, combi- 
nerul asemuie miriștea cu un 
imens și bun obraz pe care nu

trebuie să rămînă nici un fir de 
grîu.

— Să nu le dăm pionierilor 
prea mult de lucru I

Tot plastic exprimîndu-se, glu
ma lui Constantin e un îndemn la 
luptă împotriva risipei de spice.

Colectiviștii sînt tot atît de con
vinși ca el de importanta acestei 
trebi și snopii rămîn în urma 
secerătorilor, pe miriște, aliniafi 
ca niște soldați |a datorie.

In prima seară, alaiul de ve
selie s-a întors în sat, dînd întâie
tatea să pășească în frunte celor 
din brigada lui Constantin Bă- 
difă, cîșfigătorii întrecerii.

A doua zi, seara, drapelul a 
fost purtat de Marin Ciuplan. A 
treia zi l-au cîștigat cei din bri
gada lui Adănufă.

Cine l-o cîșfiga astăzi ? Ră- 
mîne de văzut.

întrecerea dă roade. Secerișul 
merge rapid.

LUCIAN ZATTI

că nu 
problemă de aspect 
spune și ea cuvîntul în apre
cierea calității produselor 
noastre.

Observația e însoțită și de 
o indicație concretă și compe
tentă în legătură cu posibili
tatea înlăturării bavurilor de 
la nituri.

Băieții înțeleg observația, și 
promit că-i vor acorda toată 
atenția.

O altă problemă din planul 
de măsuri urmărită de postul 
utemist a fost aceea privind 
ridicarea calificării profesio
nale. Deci, o discuție cu 
unul din lectorii cursului, 
inginerul Horațiu Sălăgean^ 
poate fi de folos în acest 
raid.

în cursul de ridicare a ca
lificării au fost cuprinși 50 de 
tineri care s-au străduit zi de 
zi să-și însușească cunoștințe 
tehnice noi pentru a putea 
realiza mai bine sarcinile de 
producție. Frecvența și rezul
tatele obținute la acest curs 
sînt bune. Gheorghe Pîrcălă-

I. BODEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi realizări 
ale Institutului 
de cercetări 

electrotehnice
Colectivul Institutului de cerce

tări electrotehnice a realizat o 
stație pentru încercarea transfor
matorilor de forță, în condiții a- 
semănătoare cu cele în care func
ționează în timpul exploatării. Pa 
baza rezultatelor obținute în 
cursul încercărilor, a fost elabo
rată o tehnologie de fabricație 
îmbunătățită. însușită de uzinele 
producătoare, aceasta asigură 
transformatorilor o rezistență mai 
mare.

Cercetătorii institutului au obți
nut și alte rezultate pe linia spri
jinirii activității întreprinderilor 
electrotehnice în introducerea teh
nicii noi.

O altă realizare recentă a insti
tutului o constituie descărcăfoa- 
rele cu rezistență variată care sa 
folosesc pentru protecția instala
țiilor electrice împotriva descăr
cărilor electrice din atmosferă.

Citiți

(Agerpres)



Atletul bucureștean D. Gir-
• i

leanu a obținut în ultima 
vreme rezultate remarcabile. 

Paralel cu pregătirea sa el 
se ocupă cu grijă de creș

terea unor elemente tinere. 
Imaginea noastră viul pre
zintă intr-o întrecere recentă.

Foto : S. SPIREA

întreceri pasionante
velodrompe

au

A-

A-
un

fure) alergătorii 
de energie, entuzias- 
spectatori. Schemele

elpdromul Dinamo 
din Capitală a găz
duit primul concurs 
internațional de ci
clism pe pistă al

1 anului. Participarea 
sportivilor din R. D. Germană a 
asigurat întrecerilor un nivel satis
făcător. Multe faze interesante au 
pasionat miile de spectatori care 
au populat tribunele velodromului 
In cele două zile de concurs. 
Iergătorii noștri din păcate au 
avut o comportare mediocră, 
ceasta trebuie să constituie 
„semnal de alarmă" pentru mări
rea ritmului de pregătire, deoare
ce nu peste mult timp ei vor fi 
chemați să participe la o nouă 
confruntare internațională, de a- 
ceastă dată mult mai pretențioasă.

Proba de viteză, cea mai fru
moasă dintre întrecerile care se 
desfășoară pe velodrom, s-a dis
putat cu participarea a 12 alergă
tori (3 din R. D. Germană și 9 
din cluburile sportive bucurește- 
ne). Spectatorii, dornici să-i vadă 
la lucru pe viteziștii noștri, care 
în anul olimpic realizaseră per
formanțe de talie internațională, 
erau îndreptățiți să aștepte mai 
ales de aici rezultate bune. Ion 
loniță l-a depășit pe alergătorul 
oaspe H. Zenger, C. Voicu l-a în
trecut pe experimentatul pistard 
german L. Schonfelder, Petre 
Tache l-a învins pe I. Stan, D. 
Popovici pe V. lordache, H. Gna
de pe D. Stan, iar V. Oprea a 
realizat cel mai bun timp al con
cursului (12,3 secunde) în compa
nia colegului său de echipă N. 
Grigore. Recalificările au readus 
în dispută pe cei doi cicliști gefi 
mani eliminați în serii. Pentru se
mifinale s-au calificat H. Gnade 
(adversarul său, Ion loniță, deși 
are multă experiență, a atacat 
mult prea devreme pentru a se 
putea menține pe primul plan), 
Vasile Oprea care l-a întrecut de

puțin pe Horst Zenger, Petre Ta- 
che (fin tactician, a reușit să-și 
adjudece victoria în fața lui 
Schonfelder) și tînărul talent Dan 
Popovici (spre regretul nostru 
singurul tînăr promovat în ultimul 
timp în probele de velodrom), 
care l-a făcut „șah mat" pe expe
rimentatul Constantin Voicu. Jn 
semifinale. Petre Tache a spulbe
rat speranțele oaspefilor, elimi- 
nîndu-l pe singurul lor reprezen
tant, Horst Gnade, iar Dan Po
povici și-a reconfirmat pregăti
rea și talentul, scoțîndu-l din 
cursa pentru primul loc pe cu
noscutul pistard Vasile Oprea (de 
mai multe ori campion și record
men al țării în această probă). 
Finala a dat cîșfig de cauză 
perimentatului Petre Tache, 
l-a învins în ambele manșe 
Insă ușor) pe Dan Popovici.

1.000 m cu start de pe 
probă pe care deobicei cicliștii 
noștri o dominau în întrecerile in
ternaționale desfășurate pe velo
dromul Dinamo, a fost de această 
dată cîștigată de un alergător 
oaspete : Horst Gnade, recordme- 
nul R. D. Germane, care a rea
lizat un timp destul de bun : 
11:12,2. Ciclistul nostru specialist 
în această probă, Ion loniță, clasat 
pe locul 6 la Jocurile Olimpice de 
la Helsinki și pe locul 12 la Jocu
rile Olimpice de la 
(unde a 
al țării 
1:10,91), s-a comportat mult sub 
așteptări.

La urmărire pe echipe, forma
ția Dynamo Berlin a dovedit o 
pregătire superioară, o perfectă 
coordonare a schimburilor pe vi
raj și omogenitate. Cicliștii ger
mani au cîștigat cu timpul foarte 
bun de 4:53,8. C.C.A., clasată pe 
locul II, a realizat 5:05,3.

Mult așteptata probă de semi- 
fond a avut un start bine populat. 
De-a lungul a 100 de ture (cu

ex-
care
(nu

loc,

Melbourne 
realizat un nou record 
cu un timp excelent :

sprint la 3 
făcut risipă 
mîndu-i pe 
tactice multiple i-au derutat pe... 
spectatorii Unii cicliști înainte de 
a cuceri un tur avans față de plu
ton se opreau la 30 m in spatele 
acestuia pentru a acumula puncte 
la sprint, alții reușiseră să ia avans 
un tur, două sau chiar trei, ast
fel că numai juriul mai putea 
spune cine este pe primul ioc și 
cine îl urmează. Tocmai aceasta 
a și fost frumusețea întrecerii I In 
final, clasamentul probei se pre
zintă astfel : 1. Mihai Voinescu
(Dinamo) 3 ture avans și 44
puncte ; 2. L. Schonfelder (R. D. 
Germană) 3 fure avans și 41
puncte ; 3. N. Grigore (C.C.A.) 
3 fure avans și 37 puncte ; 4. Gh. 
Calcișcă 2 fure avans și 53 puncte;

N. CRISTIAN

popular de canotaj disputat 
duminică pe lacul Herăstrău 
din inițiativa clubului Meta

lul.
CONSTANTINESCU

PE SCURT
Foto : V.

„în Romînia statul acordă 
o mare importantă dezvoltării 

sportului*6
moașa dv. țară. 
Peste tot unde e- 
chipa noastră a 
evoluat, la Bucu
rești, Constanța sau 
Galați, am fost în
tâmpinați cu multă 
căldură de un pu
blic prietenos și 
sportiv. Întîlnirile 
cu sportivii romîni 
au cunoscut un fru
mos succes, consti
tuind pentru noi, un 
bun prilej de strân
gere a relațiilor de 
prietenie și de cu
noaștere reciprocă.

Am constatat că

Duminică seara 
a părăsit Capitala, 
reîntorcîndu-se în 
patrie, echipa ita
liană de box ,,Sem- 
pre Avânți" Bolog
na, care a susținut 
trei întîlniri în țara 
noastră. înainte de 
plecare, Abramo 
Tassoni. conducăto
rul delegației spor
tive italiene, a fă
cut următoarea de
clarație unui cores
pondent al agenției 
,.Agerpres" : „Nu 
vom uita .eurînd vi
zita făcută în fru-

în Romînia statul a- 
cordă o mare im
portanță dezvoltării 
sportului. Aveți 
stadioane și baze 
sportive utilate cu 
cea mai modernă 
aparatură.

Plecăm din țara 
dv. cu amintiri plă
cute. Ne vom reve
dea cu sportivii ro
mîni la mijlocul lu
nii octombrie la 
Bologna cînd vom 
avea ca oaspeți pe 
boxerii clubului Di
namo București." 

(Agerpres)

Duminică la Arad și Sucea
va s-au desfășurat două întîl- 
rfiri internaționale de fotbal. 
Echipa U.T. Arad a învins cu 
scorul de 5—2 (2—1) pe Auf- 
bau Magdeburg (R. D. Ger
mană) care și-a început tur
neul în țara noastră. Fotbaliș
tii arădani au demonstrat o 
formă bună înscriind puncte
le prin Capaș, Țîrlea, Pîrcălab 
și Pop (2). La Suceava echipa 
locală Dinamo a obținut o 
meritată victorie cu 4—2 (3—2) 
în fața echipei iugoslave Rad- 
nicki Sombor.

, ★Intr-un meci restanța c®n- 
tînd pentru campionatul ca
tegoriei A de fotbal duminică 
la Ploiești echipa locală Pe
trolul a dispus cu scorul de 
3—0 (2—0) de Dinamo Bucu
rești. Cele trei puncte ale 
ploieștenilor au fost realizate 
de centrul atacant Dridea. In 
urma acestei victorii echipa 
ploieșteană a ocupat locul 6 
în clasamentul final totalizînd 
28 puncte.

★
Astă-seară de la ora 19,30 

pe ringul montat în parcul 
clubului Progresul din str. dr. 
Staicovici se va desfășura pri
ma reuniune de box din ca
drul „Cupei Eliberării". Din 
program se desprind următoa
rele întâlniri : D. Minea—C. 
Rusu; D. Done—Dumitru Ni- 
colae ; C. Stoiain—E. Popa și 
D. Rizea—Șt. Mustață. Cea 
de-a doua reuniune va avea 
loc joi în același loc.

★
Cea de-a 9-a etapă a Turu

lui ciclist al Franței desfășu
rată luni între orașele Saint 
Etienne—Grenoble (230 km) 
a revenit luxemburghezului 
Charly Gaul cronometrat în 
7h05’04”. Aceasta a fost prima 
etapă de munte. Gaul a con
firmat calitățile sale de căță
rător sosind cu un avans de 
1’40” asupra celui de-al doi
lea clasat francezul Anquetil, 
purtătorul tricoului galben. în

clasamentul general Anquetil 
a rămas pe primul loc fiind 
urmat la 5'07” de Manzane- 
que (Spania) și la 6’03” de 
Gaul.

★

Astăzi de la ora 18 pe sta
dionul „23 August" va avea 
Ijoc întâlnirea internațională 
de fotbal dintre ethipele clu
burilor C.C.A. București și 
Ț.D.N.A. Sofia. în deschidere 
la ora 16,15 se va desfășura 
jocul internațional de rugbi 
dintre echipa C.C.A. și forma
ția cehoslovacă Dukla Brati
slava.

★

Neînvinsă în cele 10 runde 
ale turneului final, echipa de 
șah a U.R.S.S. a cîștigat titlul

Atlețîi romîni s-au 
la

Ziua a doua a 
tradiționalului con
curs internațional 
de atletism „Memo
rialul fraților Zna- 
menski” de la Mos
cova — a fost mar
cată de o serie de 
succese ale atleți- 
lor sovietici care au 
obținut noi perfor
manțe de valoare. 
Proba de triplusalt 
a fost câștigată de 
Kreer (U.R.S.S.) cu 
16,11 m, iar cea de 
prăjină de Krasov
skis (U.R.S.S.) cu 
4,60 m. De remar
cat că Preussger 
(RD. Germană) care 
săptămîna trecută

„Memorialul fraților

de campioană a Europei tota
lizînd 74,5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordi
ne echipele reprezentative ale 
Iugoslaviei — 58,5 puncte, R.P< 
Ungare—53 puncte, R.S. Ceho
slovace — 41,5 puncte, R. F. 
Germane—37,5 puncte și Spa
niei — 35,5 puncte. în ultima 
rundă echipa U.R.S.S. a între
cut echipa R. F. Germane cu 
scorul de 8—2. Partida dintre 
Botvinik și Unzicker s-a ter
minat cu victoria campionului 
mondial, care a primit pre
miul special pentru cel mai 
bun rezultat realizat la prima 
masă (6 puncte din 9 posis 
bile).

După terminarea campiona
tului șahiștii sovietici au fost 
invitați să susțină simultane 
în diferite orașe din R.F. Ger
mană.

comportat meritoriu 
Znamenskf*

50”5/10 ; ciocan Ru- 
denkov (U.R.S.S.) 
78,92 ; Michel Ma- 
quet (Franța) 78,71 
m ; feminin: 200 m 
Itkina (U.R.S.S.) 
23”8/10 ; 80 m gar
duri Irina Press 
(U.R.S.S.) 10”7/10 ;
800 m plat Sin Kin 
Dan (R.P.D. Core
eană) 2’04”6/10. Fio. 
rica Grecescu s-a 
clasat pe locul 4 cu 
2’08”4/10 ; lungime 
Scelkanova (URSS) 
6.30 m; disc: Tama
ra Press (U.R.S.S.jj 
57 m (cea mai bună 
performanță mon
dială a anului).

clasat pe locul trei 
cu 4,50 m. în proba 
de 10.000 m plat 
victoria a revenit 
lui Heatley (An
glia) în 29’01”. C. 
Grecescu a ocupat 
locul 6 cu 29’36” 
8/10 (nou record al 
R.P.R., v.r. 29’42” 
6/10). Proba de 1500 
m a fost câștigată 
de Jazy cu un re
zultat de 3,42’’5/10. 
Zoltan V a m o ș 
(R.P.R.) a terminat 
al treilea în 3’43’’ 
7/10. Alte rezultate 
înregistrate: mas
culin : 400 m gar
duri Morale (Italia)

Itinerar turist ic

LITORAL
1 9 61

Rfctarzil au luat startul în 

proba de semifond pentru 
a-șl disputa întâietatea pe 
parcursul a 100 ture. Această 

cursă, care se anunță de la 
început interesantă, a fost 

aplaudată de spectatori la 
„scenă deschisă”.

Foto : V. RANGA

TS

Sportivi romîni in competiții

Astăzi la Con
stanța găsești pre
tutindeni fețe zîm- 
bitoare. Și in acest 
an, pe litoralul ro
mânesc al Mării 
Negre am întîlnit 
muncitori de la 
„23 August" și „Se
mănătoarea", „1 
Mai" din Ploiești 
și „Steagul Roșu" 
din Brașov veniți 
pentru două sau 
trei săptămâni, sa
și petreacă conce
diul și să cunoască 
dezvoltarea econo
mică impetuoasă pe 
care a înregistrat-o 
în ultimii ani Do- 
brogea.

Și este foarte fi
resc, căci litoralul 
nostru este un loc 
care cu greu își 
găsește corespon
dent. Mamaia, Efo
rie, Vasile Roaită, 
Mangalia, Tekir- 
ghiol — cele cinci 
stațiuni minunate 
găzduiesc cu ospi
talitatea. devenită 
tradițională, în a- 
fară de mii și mii 
de oameni ai mun
cii din patrie, tu
riști străini veniți 
din cele mai înde
părtate colțuri ale 
lumii șt care se în
torc atît de impre
sionați, ■ incit P« 
una din filele car
netului lor își gă
sește loc și o în
semnare similară în 
conținut cu cea pe 
care ne-a arătat-o 
Johnny Jansson, 
conducătorul grupu
lui de turiști fin-

landezi: „Nici nu 
mi-am putut măcar 
imagina că există 
la voi locuri atît de 
minunate. Mi-e cu 
neputință să cred 
că n-am să mai vi
zitez, măcar o sin
gură dată, litoralul 
vostru".

Dar nu numai 
plaja — mîngîiată 
de soare, de dimi
neața pînă în a- 
murg — și apa mă
rii sînt atributele 
litoralului. Ar tre
bui să întocmim o 
listă prea lungă 
dacă ar fi să înse
răm tot ceea ce o- 

feră acesta. Hote
luri și case de odih
nă excepționale din 
punctul de vedere 
al confortului și al 
ambianței care te 
înconjoară; resta
urante elegante, 
unde sînt serviți; 
mîncăruri ireproșa
bil preparate; bi
blioteci, cluburi și 
cinematografe în 
aer liber ; terenuri 
pentru practicarea 
a diverse discipli
ne sportive... iată 
numai cit ev a din 
constatările pe care 
le faci imediat ce 
ai devenit oaspete al 
acestor locuri, unde 
au fost date în fo
losință, în ultimii 

ani, elegante com
plexe hoteliere și 
case de odihnă cu 
mii de locuri ca
pacitate.

Și, pe lingă aces
te stimulente, mai 
există unul: posi

bilitatea <fe a cu
noaște obiective de 
excepțional interes 
turistic, dintre care 
amintim: ruinele
cetății Histria, da- 
tînd din veacul al 
IV-lea î.e.n.; tem
plul frumoasei A- 
frodita, cea născută 
din spuma mării, 
muzeul arheologic 
„Vasile Pîrvan", li
nul dintre cele mai 

valoroase din țară, 
unde sînt expuse 
piese care consti
tuie urme aparți- 
nînd paleoliticului, 
ale civilizației gre- 
co-romane cit și ale 
epocilor mai apro
piate ; mozaicul, 
conservat de 1.500 
ani; acvariumul 
precum și noile 
construcții ale ora
șului, noua gară, 
cu minunatele cvar
tale de locuințe din 
împrejurimi ca și 
multe alte aseme
nea obiective ce stîr- 
nesc admirația ori
cărui vizitator (ro
mân sau străin) 
care, în cadrul 
excursiilor ce le 
fac au prilejul să 
cunoască și reali
zările de seamă ale 
marilor familii de 
țărani, constituiți în 
G.A.C. din această 
regiune.

Dar nu e totul.
Litoralul și îm

prejurimile rezervă 
mari surprize pînă 
și celui care l-a 
văzut... anul trecut

B. POPESCU

In larg cu ioila.

Foto: R. VASILE

In cadrul concursului inter
national de tenis de cîmp 
de la Zinnowitz (R.D. Ger

mană), sportivii romîni au cîști- 
gaf două probe.

în proba de simplu masculin 
campionul țării noastre Ion Tiriac 
după ce l-a eliminat în semifinale 
cu 6—1 ; 6—1; 6—1 pe Potanin 
(U.R.S.S.) a întîlnit în finală pe 
Gheorghe Viziru. Întîlnirea a fost 
deosebit de atractivă revenind cu 
scorul de 6—3; 4—6; 6—4; 6—1 
lui Ion Tiriac. Al doilea succes al 
tenismanilor romîni a fost realizat 
în proba de dublu-mixt în care 
Mina llina—Ion Tiriac au dispus 
cu 7—5; 6—1 de Daba, Siksai 
(R. P. Ungară).

Finala probei de simplu femei 
a fost cîștigată de iucătoarea so
vietică Riazanova care a dispus 
cu 6—1; 6—4 de Johannes 
(R. D. Germană).

Turneul internațional de hand
bal redus de la Belgrad s-a 
încheiat cu un dublu succes 

al echipelor R.P. Romîne. După ce 
au învins cu scorul de 19—11 e-

chipa R.A.U. handbaliștii romîni 
au întîlnit în meciul decisiv al 
turneului echipa Iugoslaviei, ob- 
finînd o meritată victorie cu sco
rul de 17—15 (10—9).

în turneul feminin echipa R. P. 
Romîne a ocupat primul loc înain
tea echipelor R. P. Ungare și 
Iugoslaviei. In ultimul meci echi
pa romînă a terminat la egalitate 
5—5 cu echipa Iugoslaviei.

Vîslașii romîni s-au compor
tat excelent la concursul 
internațional de canotaj a- 

cademic de la Bled, care a reunit 
85 de echipaje din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Romînă, R. P. Po
lonă, Italia, R. D. Germană și 
R.P.F. Iugoslavia. Reprezentanții 
noștri au cucerit victoria în trei 
probe : 4 plus 1, schif 4 cu rame 
și 8 plus 1. In finala echipajelor 
de schif 4 cu rame Pongrafz, Ri- 
feld, Sebovifz și Radu au realizat 
timpul de 6'39"6/10 întrecînd cu 
3”3/10 cea mai puternică echipă 
a R.P.F. Iugoslavia. în proba de 
4 plus 1 echipajul romîn Vereș, 
Jiva, Kureska, Bielz și Păunescu a

internaționale
Înregistrat timpul de 6'42"2/10 
fiind urmat tot de echipajul iu
goslav. Cea mai spectaculoasă în
trecere a fost oferită de echipei* 
parficipane la finala de schif 8 
plus 1. Lupta pentru victorie s-a 
dat între echipajul R.P.R. și cam
pioana iugoslavă Mornar din Split. 
Deși componenfii echipei noastre 
participaseră cu fofii la finalele 
anterioare, ei au reușit să se cla
seze pe locul întîi cu timpul de 
6'3"2H0,

Cei trei înotători romîni Al. 
Popescu, Al. Schmaltzer și 
D. Caminski s-au numărat 

printre principalii protagoniști ai 
concursului international de la 
Bratislava. In revenire de formă 
Al. Popescu a cîștigat proba de 
200 m fluture realizînd timpul de 
2'29". Proba de 100 m bras a re
venit cehoslovacului Svozil cu un 
rezultat de 1'13"5/1O. Schmalt
zer s-a clasat pe locul 2 cu 1'15’’ 
2/10. D. Caminski a ocupat locul 
4 în proba de 100 m spate cîști
gată de Klugfeld (R. S. Ceho
slovacă) în 1'6'’4/10.

Giimnc«.tico de „producție ore foarte meriți prletedf la fabrica 
„Flacăra Roșie" din Ploiești, lată o imagine din timpul unef 

pauze pentru gimnastica de producție.
Fotei R. PAUL

Duminica sportivă în sat
Lila se luminase 

nim. W de ziuă cînd pe 
«BUA fi ulițele comunei 

B Bogdănești din 
raionul Bîrlad au 
apărut primii oas

peți. Erau tinerii din satele 
comunelor Bogdănița și Un- 
tești care fuseseră invitați să 
petreacă o duminică în acea
stă comună. în acea zi, pe te
renul de sport și în sala că
minului cultural aveau loc 
întreceri sportive organizate 
în cadrul „Duminicii sporti
ve". în vederea acestui eve
niment toți participanții s-au 
pregătit intens. încă cu mult 
timp în urmă, comitetul 
U.T.M. și asociația sportivă au 
alcătuit un program bogat al 
întrecerilor, au format și pre
gătit loturile de jucători. A- 
celaș lucru l-au făcut și oas
peții. La ora 8 primele între
ceri au început. Pe pista de 
atletism, pe terenul de fotbal 
sau la poligonul de tir ame
najat sub dealul de lîngă sat, 
au participat la întreceri a- 
proape 100 de sportivi. în ju
rul acestor baze sportive se 
adunaseră sute de locuitori,

care nu mai conteneau să-și 
încurajeze echipele.

Pe stadionul de fotbal își 
dispută întîietatea echipele 
școlilor de 7 ani din cele trei 
comune. Ei sînt viitori jucă
tori ai formațiilor care repre
zintă comuna. Alături, pe te
renul de volei se întrec echi
pele de fete. Cele mai bune 
se dovedesc a fi cele din Bog
dănești. în această comună 
practică sportul un număr 
mare de fete.

Secretarul comitetului U.T.M. 
și președintele asociației spor
tive le împărtășesc cu plă
cere oaspeților din experiența 
lor în atragerea fetelor la 
sport Vasile Tămășan, pre
ședintele asociației sportive, 
care este și profesor de edu
cație fizică, a primit indicații 
din partea comitetului U.T.M. 
de a atrage pe terenul de 
sport cât mai multe eleve de la 
ciclul II. Pentru aceasta, îm
preună cu comitetul U.T.M. 
s-au organizat mai întîi cercuri 
de învățarea voleiului, hand
balului și mai ales a unor 
discipline atletice. La început 
treburile nu au mers prea

strălucit, dar profesorul a 
știut să folosească metode din 
cele mai bune ca să dezvolte 
la fete dragostea pentru 
sport. El a urmărit în spe
cial ca fetele care au ter
minat clasa a Vil-a să nu 
abandoneze activitatea spor
tivă. La început a alcătuit 
cu ele echipe de handbal și 
volei care participă în cam
pionatul raional. Mai tîrziu a 
format și alte echipe din care 
împrospătează necontenit lo
turile reprezentative.

Oaspeții ascultă cu atenție 
cele povestite de președinte
le asociației sportive.

— Și noi tot cam așa pro
cedăm — spun cei din Bog
dănița.

Secretarul comitetului U.T.M. 
și președintele asociației spor
tive din Untești recunosc că 
ei au pierdut din vedere o 
asemenea formă de atragerea 
tinerelor la practicarea spor
tului și poate tocmai de aceea 
nu au echipe de fete. Dar dis
cuția le-a folosit. Vor încerca 
și ei metoda aceasta, ba chiar 
au propus ca echipele de vo
lei și handbal fete din Bog-

'dănoști să vină la ei în co
mună să susțină întîlniri de
monstrative. Propunerea a 
fost bineînțeles, primită cu 
multă satisfacție.

Și în alte aspecte ale spor
tului de masă, duminica spor
tivă a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență. Cei din 
Bogdănești au fost solicitați să 
povestească pe larg felul cum 
organizează ei întrecerile lo
cale și mai ales „Duminicile 
sportive" care se țin aici cu 
regularitate.

în acest timp însă, între
cerile sportive sînt în plină 
desfășurare.

După fiecare întîlnire cele 
două echipe care s-au între
cut se așează pe iarbă 
și discută prietenește despre 
felul cum se pregătesc ei. Co
lectivistul Teodor Codreanu 
povestește unui grup de ti
neri cum a devenit el cam
pion raional. Tinerii îl ascultă 
cu interes și fiecare se gîn- 
dește că și el poate ajunge 
cel mai tare la trântă pe ra
ion și chiar pe regiune, căci

tuturor, în cadrul gospodă
riei colective din care face 
parte, le sînt asigurate condi
ții materiale deosebit de bune 
pentru practicarea sportului. 
Spre seară, întrecerile s-au 
încheiat. Și spectatorii sînt 
bucuroși că au asistat la 
întreceri deosebit de intere
sante, că și-au petrecut în 
mod plăcut ziua de duminică. 
Meritul pentru organizarea a- 
cestei întîlniri sportive îl au 
fără îndoială comitetul U.T.M. 
și asociația sportivă, care 
s-au îngrijit cu multă com
petență de organizarea fiecă
rei întreceri, de asigurarea 
bazei materiale necesare etc. 
Participanții insă nu pornesc 
încă spre casele lor căci la 
cămin îi așteaptă o nouă sur
priză, un bogat program ar
tistic pregătit de artiștii ama
tori din comună.

La~ despărțire, tinerii din 
Bogdănița i-au invitat pe 
sportivii din Bogdănești și 
Untești la o „Duminică spor
tivă" pe care o vor organiza 
«i în viitor.

GH. NEAGU



împreuna
cu toti

Cînd are răgaz, în pauza de 
prînz, lui Ștefan durea, se
cretarul organizației U.T.M. 
din secția aparataj a Uzinelor 
„23 August" din București, îi 
placs să urce din cină în cînd 
în cabina macaragiului. De 
aici poate cuprinde cu privirea 
întreaga secție în care se pro
filează vagoanele noi — gata 
pentru a porni în probă — 
sau abia schițate de liniile 
scheletului metalic.

Privirea i se oprește mai cu 
seamă asupra tovarășilor săi 
de muncă- Iată-i pe Ion Hor- 
șa, șeful brigăzii în care lu
crează și el, Ștefan, meca
nic ajustor, și pe Gheorghiță 
Tirianu care, deși e pauză, își 
face de lucru pe lingă bancul 
de probă pentru frîne. Bună 
treabă cu bancul ăsta de pro
bă. Brigada lor l-a moderni
zat. Cînd li s-au încredințat 
lor, brigăzii de tineret, planu
rile lucrării, au fost întrebați t

— Veți putea realiza mo
dernizarea în cadrul fluxului 
continuu ?

Aceasta însemna ca secția 
aparataj să livreze în tot 
timpul cînd se modifica con
strucția bancului de probă, 
același număr de frîne ca și 
mai înainte. Unii membri ai 
brigăzii se îndoiau că vor pu
tea face față acestor cerințe.

In clipele acelea a înțeles 
Ștefan Ciurea cît de greu cîn- 
tărește titlul de cinste și de 
mare încredere cu care l-au în
vestit tovarășii săi de muncă: 
secretar al organizației U.T.M. 
Zeci de perechi de ochi se în
dreptau atunci către el, între- 
bîndu-l parcă: „Ce crezi, nu 
ne vom face de rușine ?“ Ște
fan Ciurea și-a dat seama că 
singură, brigada nu va putea 
realiza lucrarea în condițiile 
cerute, că pentru aceasta era 
nevoie de mobilizarea forțelor 
tuturor utemiștilor și tinerilor, 
din atelier. A ținut sfat cu 
toți utemiștii. Nu așa ,,în ge
neral", ci pe baza unui plan 
precis de acțiune și a unui 
grafic orar de lucru întocmit 
de tînăra ingineră Margareta 
Petrescu. Toți tinerii calificați 
în domeniul mecanicii și-au 
luat angajamentul să ajute 
brigada. Cum a muncit secre
tarul ? In așa fel incit și cei 
care erau în schimbul de di
mineață și cei care erau în 
schimbul doi îl aveau alături, 
în cîteva zile lucrarea a fiost 
terminată.

„Modernizarea bancului s-a 
efectuat fără ca să scadă vreo 
clipă ritmul producției de 
frîne pentru vagoane. Odată 
cu intrarea în funcțiune a 
bancului modernizat, s-a scur
tat mult durata probelor de 
lucru și. în același timp, a 
crescut și productivitatea 
muncii".

Așa este formulată realiza
rea aceasta intr-un raport al 
șefului atelierului. în conștiin
ța tinerilor de aici această 
realizare va rămîne întotdeau
na înscrisă ca o dovadă a hăr
niciei, a înaltei conștiințe 
muncitorești a colectivului de 
utemiști din atelier. Acum, de 
cîte lori au de învins o greuta
te, utemiștii spun : „Vom pune 
umărul cu toții, împreună, ca 
atunci, la modernizarea bancu
lui de probă“.

Cîte alte probleme de mun
că, de viață n-a avut de re
zolvat Ștefan Ciurea și băieții 
'din brigadă, ceilalați utemiști 
din secție! Intr-o zi, secreta
rul organizației de partid din 
secție, referinău-se la membrii 
brigăzii, i-a spus lui Ștefan :

— Sînteți un colectiv puter
nic, destoinic. Dar iată că de 
curînd au venit în mijlocul 
vostru doi tineri care bat pa
sul pe loc. De ce ? Oare nu 
pot fi ajutați să se îndrepte ?

Lui Ștefan Ciurea, membri
lor organizației U.T.M. din a- 
telier, nu le-a fost ușor să de
termine o schimbare în atitu
dinea față de muncă, față de 
viață nici la Stere V., nici la 
Mihai H., căci despre ei era 
vorba. Acești doi tineri consi
derau adesea obrăznicia și 
mojicia drept curaj, confun- 
dînd distracțiile civilizate cu 
băutul peste măsură și scan
dalul. Și . nici pe linia cali
ficării situația lor nu era prea 
strălucită.

Dar și de data aceasta forța 
unită a colectivului de ute
miști și-a spus cuvîntul:

— Numai dacă vom crea o 
opinie colectivă, de masă, îm
potriva manifestărilor de in
disciplină ale acestor tineri — 
le-a spus Ștefan celorlalți 
utemiști într-o adunare gene
rală — îi vom putea ajuta să 
se îndrepte.

„Pescarii”

Foto : prof. V. ORZA

tinerii
Și așa au procedat. Fiecare 

utemist din atelier discuta cu 
Stere și Mihai cum anume să 
se comporte în muncă, pe 
stradă, în familie. Și în cele 
din urmă, așa cum era și fi
resc de altfel, Stere și Mihai 
s-au încadrat în regulile de 
muncă și de viață ale colecti
vului. Iar cînd Mihai a venit 
să-i ceară sfatul lui Ștefan 
pentru a se înscrie la școala 
serală, iar cînd Stere a propus 
o raționalizare, secretarul or
ganizației U.T.M. a fost con
vins că băieții au pornit-o pe 
un drum ruou. Dar pentru a 
cîștiga bătălia pe toate liniile, 
se cerea ridicarea calificării 
lor profesionale. Ștefan a vor
bit din nou cu inginera Mar
gareta Petrescu. Au stabilit 
împreună un plan. Și de a- 
tunci, seara, de două ori pe 
săptămână, la sediul organiza
ției U.T.M. luminile au rămas 
aprinse pînă tîrziu. Pe o tablă 
împrumutată de la altă secție 
au început să apară scheme 
și formule de mecanică. „Teh
nica modernă în acțiune" — 
cum spunea unul dintre băieți. 
Și după un timp, pe graficul 
întrecerii socialiste și la Stere 
și la Mihai au început să apa
ră procente tot mai înalte... 
De la aduceri aminte gîndurile 
lui Ștefan Ciurea se îndreap
tă către ce mai trebuie făcut 
în viitor.

Ar fi, în primul rînd ajuto
rarea cellar care se pregătesc 
să învețe la seral. Trebuie să 
discute cu cîțiva ingineri tineri 
care să-i ajute pe tineri la u- 
nele materii: matematici, fi
zică, chimie. Ar fi apoi nece
sară o excursie, cu toți ute
miștii și tinerii din atelier 
undeva la munte, dar o 
excursie în care tinerii nu nu
mai să se destindă ci să și în
vețe cîte ceva. Deci excursie 
cu temă. Va trebui să discute 
chestiunea asta în biroul orga
nizației U.T.M. Apoi trebuie 
luate măsuri încă de pe acum 
pentru pregătirea noului an de 
învățămînt politic...

Pauza s-a terminat.
— Hei, secretarule, ce faci, 

visezi la postul de comandă 1 
Gluma prietenească, plină de 
caldă simpatie a șefului de a- 
telier, îl făcu pe Ștefan să 
zâmbească.

— Cobor acum.
— Bine faci! Cînd se ter

mină schimbul, să treci pe la 
mine. E timpul să punem la 
zi graficul întrecerii socialiste. 
Pe urmă mergem la meci. Joa
că ai noștri. Mi-a zis tovară
șul Ciurea că merge și el 
(Ciurea, tatăl lui Ștefan, lu
crează în uzină de aproape 30 
de ani. E mecanic principal 
la turnătoria de fontă). Poate 
mă iei cu motocicleta. Să 
văd și eu cum îți merge 
„C.Z.-ur...

AL. CIUCĂ

Foto : AGERPRES
Căminul cultural construit de curind in comuna Basorabi, raionul Calafat,

Pe cunoscutul poet bielo
rus l-am întîlnit la Casa 
scriitorilor „Mihail Sadovea- 
nu“ unde s-a desfășurat zilele 
acestea o amplă discuție intre 
poeții romîni și sovietici. I-am 
solicitat clteva păreri in le
gătură cu poezia și, foarte 
binevoitor, ne-a răspuns pe 
rind la toate întrebările. Bi
neînțeles, a început chiar cu 
discuțiile în cadrul cărora 
poetul și-a expus o serie de 
păreri mult mai ample.

Sîntem bucuroși — ne-a 
spus Maxim Tank — că to
varășii noștri, scriitorii romî
ni, ne-au invitat la această 
întîlnire deosebit de intere
santă, care ne-a ajutat să ne 
cunoaștem mai îndeaproape 
și să dezbatem împreună cî
teva probleme care ne fră- 
mîntă atît pe noi, poeții, cît 
și cercuri mai largi de citi
tori care urmăresc poezia și 
o iubesc. Caracteristic pentru 
această discuție este faptul 
că s-a vorbit pe teme foarte 
importante și concrete : mă
iestrie, partinitate, contempo
raneitate. La aceasta a con
tribuit în mod considerabil 
raportul interesant și ptoiund 
al tovarășului Minai Beniuc, 
care nu numai că a abordat 
aceste probleme, dar a și în
dreptat toată discuția pe fă
gașul ei viu, atractiv.

l-am spus tovarășului Tank 
Un lucru pe care îl bănuia : 
tineretul nostru, ca și tinere
tul sovietic este un pasionat 
iubitor de poezie. L-am între
bat în ce fel vede dinsul pro
blema reflectării în poezie a 
temelor specifice generației 
tinere ? Iată răspunsul :

La recoltat 
Foto : AGERPRES

MINISTERUL AGRICULTURII
RECOMANDĂ:

Căldurile mani din cursul 
săptămînii trecute au grăbit 
coacerea cerealelor păioase. în 
regiunea din sud și sud-ves- 
tul țării lucrările de strîngere 
a recjoltei sînt în toi, iar în 
celelalte regiuni secerișul a 
început mai intens în ultimele 
zile. Au continuat celelalte 
lucrări agricole de vară.

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii pînă la 29 iunie 
orzul a fost recoltat de pe 
aproape jumătate din supra
fața cultivată, iar griul în 
proporție de 6 la sută. Pînă la 
aceiași dată, prașila a treia a 
fost executată în proporție de 
39 la sută la porumbul pentru 
boabe, de 53 la sută la floa- 
rea-s®arelui, de 60 la sută la 
cartofi și de 81 la sută la 
sfecla de zahăr.

Pentru săptămîna aceasta, 
cînd recoltările vor fi în plină 
desfășurare în întreaga țară, 
Ministerul Agriculturii re-

Colectiviștii intensifică 
secerișul

în raioanele Calafat, Cora
bia, Segarcea și Băilești din 
regiunea Oltenia s-a terminat 
zilele acestea recoltarea orzu
lui de toamnă. Acum toate 
mijloacele sînt concentrate 
pentru a se termina în timpul 
cel mai scurt recoltarea griu
lui. Gospodăriile agricole co
lective din raionul Calafat; 
de exemplu, care folosesc in
tens forțele proprii și mijloa
cele mecanizate ale S.M.T., au 
strîns recolta de grîu de pe 
aproape 65 la sută din supra
fața cultivată. în acest raion

țLiletencL ti vieze tutui
De vorbă cu poetul sovietic Maxim Tank

— Noi știm că tineretul iu
bește poezia. O iubește nu 
numai pentru că simte în ea 
frumusețea. Mi se pare că o 
iubește mai ales pentru că. 
intrînd în viață, tineretul cau
tă în poezie răspunsul la 
multe întrebări. Tineretul este 
nu numai stăpînul viitor al 
vieții, ci și cel de azi. Și ca 
orice om care intră în drep
turile sale are, cum s-ar zice, 
multe de rezolvat. El vrea să

--------------- MAXIM 

ivzLDBIMflLIE MAMEI
Le sărutară
Pămîntul cu buzele lui nisipoase
Și spicele ;
Cerul cu-arșița și vîntul, ploaia cu bicele
Le sărutară 1

Puțină nu-i pinza
Ce-n nopți fără somn i-a furat prospețîmea 
Mîinilor sale.
Aceleași mîinl care ne-aprinseră -n cale 
O, cîte stele l

Negre și-adînci,
Multe-s șj brazdele-n paime-ncrustate 
Pină acum 1
Parcă-ar fi urmele unui vechi drum
Rămase pe-o coastă.

Atunci
Cînd ne strîngem cu toții
ȘI mama și-așterne miinile sale pe masă 
Soarele parcă de-odată in jur luminează, 
în cîmp și in inimi.

în românește de
N1CULAB STOIAN

comandă să se folosească la 
seceriș toate mijloacele, recol
ta să fie transportată de în
dată de pe cîmp pe arii și să 
se asigure buna organizare a 
treierișului. Să se continue cu 
toată intensitatea lucrările de 
îngrijire a culturilor și recol
tarea culturilor furajere.

Pentru obținerea unor pro
ducții bun» în anul viitor să 
6e acorde toată grija asigură
rii semințelor necesare din 
soiurile cele mai productive. 
Totodată, să se ia măsuri pen
tru strîngerea paielor și efec
tuarea arăturilor de vară. Pe 
terenurile de pe care s-a 
strîns recolta să se efectueze 
de îndată arături și să se în- 
sămînțeze suprafețe cît mai 
mari cu plante furajere.

Multe gospodării agricole de 
stat vor termina în săptămîna 
aceasta recoltarea cerealelor 
și va crește țțotodată numărul 
gospodăriilor colective care 

numeroase gospodării colecti
ve, printre care cele din co
munele Piscu Vechi și Ciu- 
percenii Noi au terminat sece
rișul griului.

în regiunea Oltenia grîul a 
fost recoltat de pe aproxima
tiv 15 la sută din suprafața 
cultivată. Paralel cu secerișul, 
se continuă intens lucrările 
de transportare a recoltei pe 
arii, treierișul, arăturile de 
vară și însămînțarea plantelor 
de nutreț.

(Agerpres)

știe nu numai ceea ce a fost, 
dar și pe ce drum să mear
gă, cum să continuie și mai 
bine opera părinților săi. 
Poezia trebuie să-1 ajute să 
răspundă bine la aceste în
trebări.

Cu tot specificul temelor ti
nerești, eu n-aș face împăr
țirea poeziei în „pentru tineri“ 
și „pentru bătrîni". Ci mai 
degrabă în poezie bună

TANK 

încep intens treierișul. Aceasta 
impune o bună organizare la 
bazele de recepționare pentru 
preluarea producției gospo
dăriilor agricole de stat și a 
celei contractate de către uni
tățile agricole cooperatiste.

Pentru terminarea grabnică 
a secerișului, unitățile agricole 
socialiste care au terminat 
recoltarea să ajute pe cele 
care au rămas mai în urmă, 
datorită coacerii mai târzii a 
culturilor sau a suprafețelor 
mai mari pe care le au de re
coltat.

(Agerpres)

Obiectivul
(Urmare din pag. I-a) 

b'oiu, de pildă, și-a ridicat cate
goria de încadrare cu o clasă, 
Emil Alexe de asemenea. în 
secție s-au afișat panouri 
mari, sugestive prezentînd 
comparativ modul corect și 
necorect de montaj al unor 
piese.

Lucruri bune. S-a făcut însă 
totul în această direcție ? Nu. 
Și membrii postului constată 
că unii tineri asemenea lui 
Traian Manea, de pildă, nu 
participă cu regularitate la 
cursuri și aceasta se vede la 
locul lui de muncă. Și în pri
vința panourilor privind exe
cutarea anumitor lucrări se 
putea face mai mult. Se 
puteau face de pildă aseme
nea panouri comparative și 
pentru lucrări de trasaj, ni
tuit, găurit, ștanțat. Acum, 
cursul de ridicare a calificării 
s-a încheiat urmînd să încea
pă din nou în toamnă la un

(pentru toate vîrstele) și poe
zie slabă.

— La ce lucrați ? l-am în
trebat.

— La o culegere de versuri 
care va apare chiar în acest 
an sub titlul „Pîinea mea de 
toate zilele". Poeziile sînt ins
pirate din viața de fiecare 
zi a constructorilor comunis
mului.

După ce ne-a împărtășit și 
alte gînduri despre poezia 
sovietică, despre poeții bielo
ruși, tovarășul Maxim Tank 
ne-a rugat să transmitem a- 
ceste cuvinte tineretului nos
tru, cititorilor ziarului:

— Aș vrea să transmit prin 
intermediul „Scînteii tineretu
lui" un călduros salut din 
partea poeților sovietici mi
nunatului tineret romîn care 
stă pe pozițiile înaintate ale 
constructorilor socialismului, 
ale luptei pentru marea cau
ză a păcii.

Nouă, poeților, ne-a reve
nit deosebita cinste de a 
scrie pentru un astfel de ti- 
ret și despre un astfel de ti
neret. Permiteți-mi să vă 
string, prieteni, mîinile voa
stre tinere, înobilate de mun
că, și să vă doresc mari suc
cese, mari înfăptuiri în con
strucție, în învățătură, în 
viață.

Mulțumindu-i poetului pen
tru această caldă urare, 
ne-am permis, în numele ci
titorilor noștri, să expri
măm prin intermediul lui cele 
mai vii mulțumiri poeților so
vietici, a căror operă minu
nată a fost întotdeauna a- 
proape de inimile noastre.

I. BRAD

încheierea lucrărilor* Seminarului 
internațional cu tema „Statutul 

femeii in dreptul familiei"
După două săptămâni de 

dezbateri, Seminarul interna
țional cu tema „Statutul fe
meii în dreptul familiei", or
ganizat de Organizația Națiu
nilor Unite în colaborare cu 
guvernul R.P. Romîne, și-a 
încheiat luni lucrările.

în ședința de închidere, Ag
nes Beatrice Cassidy, (Irlan
da) a supus pârticipanților 
spre discutare și aprobare 
proiectul de raport al Semina
rului- Cu unele amendamente, 
raportul a fost aprobat în 
unanimitate de cei prezenți.

Au luat apoi cuvînțul Ma- 
rie-Helene Lefaucheux (Fran
ța) în numele delegațiilor din 
Europa apuseană, Halima K. 
Muhitdinova în numele dele
gațiilor U.R.S.S., R.S.S. Bielo
ruse și R.S.S. Ucrainene, Hel- 
vi Sipila (Finlanda), în nu
mele delegațiilor din țările 
scandinave, Svetla Daskalova 
(R.P. Bulgaria) în numele de
legațiilor din țările de demo
crație populară, Alexandra 
Mantzoulinos (Grecia) în nu
mele delegațiilor țărilor din 
Europa de sud, Irene Jacoby, 
în numele organizațiilor ne
guvernamentale și prof. dr. 
Hans Nathan (R.D. Germană), 
invitat de guvernul R.P. Ro
mîne la acest Seminar- Vor
bitorii au mulțumit călduros 
guvernului romîn și întregu
lui popor pentru ospitalitatea 
de care au dat dovadă, pentru 
buna organizare și desfășu
rare a lucrărilor Seminarului, 
pentru posibilitățile care le-au 
fosț create de a vizita locali
tăți și instituții social-oultu- 
rale etc. Ei au mulțumit 
de asemenea Secretariatului 
O.N.U. pentru inițiativa de a 
organiza un seminar cu o 
temă atît de importantă ca

raidului
nivel tehnic mai ridicat. Totuși 
pînă atunci tinerii nu trebuie 
să învețe ?

— Pînă atunci se pot face 
lucruri interesante privind 
ridicarea calificării tineri
lor, spun membrii postu
lui. Pînă la începerea cursuri
lor se pot organiza de pildă, 
schimburi de experiență, con
ferințe tehnice, concursuri „Să 
ne cunoaștem meseria" și al- 
tele. Toate acestea sînt propu
neri ale postului utemist care 
vor fi făcute conducerii sec
ției, organizației U.T.M. în 
plus, se poate începe elabora
rea noilor programe analitice 
de către un colectiv de ingi
neri, maiștri, muncitori frun
tași cu experiență în produc
ție. Trebuie să se consulte ti
nerii muncitori, să 11 se ceară 
părerea, să se vadă de ce 
anume cunoștințe au nevoie în 
primul rînd.

Constatările, observațiile 
critice și propunerile membri
lor postului făcute în timpul 
raidului, vor fi desigur expuse 
la gazeta postului. Aici, se va 
scrie despre succesele în pro
ducție ale tinerilor muncitori, 
despre experiența cîștigată. 
Dar se va ridica și o proble
mă foarte importantă : trebuie 
acordată aceeași atenție și fi
nisajului, respectării stricte a 
tuturor prescripțiilor procesu
lui tehnologic. La gazeta pos
tului vor apare și caricaturi 
prin care vor fi satirizați acei 
tineri care nu se străduiesc 
să-și ridice calificarea.

în sfîrșit, un loc va fi des
tinat propunerilor concrete 
făcute în scopul mobilizării 
pe mai departe a tinerilor la 
îndeplinirea prevederilor pla
nului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Pentru viitor, mem
brii postului uteimist de 
control și-au propus să organi
zeze și alte raiduri în care să 
urmărească felul cum se reali
zează celelalte prevederi ale 
planului de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice : îndeplinirea rit. 
mică a planului, realizarea de 
economii.

- - •- -  
Plecarea unei delegații 
a C.C.S. în Uniunea 

Sovietică
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Moscova 
delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor condusă de 
tov. Isac Martin, președintele 
C.C.S., care va participa la 
un schimb de experiență cu 
Consiliul Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică.

Din delegație fac parte to
varășii : Elena Lascu, vicepre
ședinte al C.C.S., Ion Cotoț, 
secretar al C.C.S., Dumitru 
Ana, membru supleant al 
Prezidiului C.C.S., președinte
le Comitetului sindicatului de 
la Fabrica de confecții și tri
cotaje din București și alți 
activiști ai Consiliului Central 
al Sindicatelor.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Vasile Mu- 
șat. vicepreședinte al C.C.S.; 
Aurel Ardeleanu. secretar al 
C.C.S., de membri ai Consi
liului Central și alți activiști 
sindicali.

în aceeași zi delegația a so
sit la Moscova. Pe aeroportul 
Seremetievo, ea a fost întâm
pinată de L. N. Soloviov și 
A. I. Șevcenko, secretari ai 
C.C.S. din U.R.S.S.

(Agerpres)

Statutul femeii în dreptul fa
miliei.

Din partea observatorilor la 
această întîlnire, Irene Jaco
by a scos în evidență faptul 
că concluziile seminarului vor 
fi folositoare pentru activita
tea viitoare a organizațiilor 
de femei.

Lucrările acestui Seminar au 
constituit o experiență nespus 
de valorasă — a spus prof. dr. 
Hans Nathan - deoarece s-a 
văzut unitatea de voință și de 
scop între delegați, s-au legat 
prietenii între apărători de 
seamă ai drepturilor femeii.

După ce a mulțumit guver
nului romîn, John Humphrey, 
directorul Diviziei drepturilor 
omului din cadrul Secretaria
tului O.N.U., a arătat în cu
vîntul său că acesta a fost 
unul dintre cele mai reușite 
seminarii la care a luat parte 
in cadrul programului O.N.U.

A luat apoi cuvîntul preșe
dinta seminarului, Maria Ro- 
setti, conducătoarea delegației 
R.P. Romîne Considerăm 
deosebit de important faptul 
a spus vorbitoarea - că asupra 
tuturor problemelor privind 
aplicarea efectivă și completă 
a principiului egalității în 
drepturi a femeii cu bărbatul 
în familie s-a ajuns la un a- 
cord unanim în sensul că 
participanții au considerat că 
trebuie înlăturate toate discri
minările dintre cele două sexe, 
acolo unde asemenea discri
minări mai există încă. Mă 
bucur că lucrările Seminarului 
privind situația femeii în fa
milie s-au desfășurat în țara 
mea și încerc un sentiment de 
părere de rău acum înaintea 
despărțirii. Sînt încredințată 
însă că fiecare dintre noi avem 
satisfacția de a fi contribuit la 
realizarea unui pas înainte în 
asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a femeii..

în încheierea ședinței, la 
propunerea reprezentantei 
Franței, Marie-Helene Lefau
cheux, s-a hotărît trimiterea 
unui mesaj guvernului R. P. 
Romîne în care participanții 
la Seminar mulțumesc pentru 
invitația de a ține această re
uniune la București, pentru 
remarcabila organizare a lu
crărilor și ospitalitatea gene
roasă care le-a permis această 
întîlnire cu țara și cu poporul 
romîn.

(Agerpres)

Oaspeji englezi despre schimburile 
comerciale dinfre Romînia și Anglia
înainte de a-și încheia vizi

ta în țara noastră lordul 
Boothby și sir Leslie Plummer 
au avut o convorbire cu un 
redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres", împăr
tășind cu acest prilej opiniile 
lor asupra perspectivelor de 
dezvoltare a legăturilor econo
mice anglo-romîne.

Scopul vizitei oaspeților în 
țara noastră a fost — așa cum 
a declarat lordul Boothby la 
începutul convorbirii — de a 
vedea ce se poate face pentru 
dezvoltarea schimburilor co
merciale anglo-romîne. „Per
sonal nu am nici o îndoială, a 
spus lordul Boothby, că posi
bilitățile de lărgire a comer
țului între Marea Britanie și 
Romînia sînt mari- Există po
sibilități de creștere a comer
țului romîno-britanic în do
meniul petrolului. Dumnea
voastră deveniți o puternică 
țară industrială. Vă dezvoltați 
foarte repede și aceasta este 
un lucru important. Am fi 
interesați să cumpărăm de la 
dv. o anumită cantitate de 
alimente, multe mărfuri in
dustriale finite, unele produse 
petroliere". Intervenind în dis

Colectiva noastră va fi mereu mai puternică
(Urmare din pag. I-a)

să asigurăm numai adăpostu
rile. Mai e nevoie de îngriji
tori de animale pricepuți, oa
meni cu dragoste de meserie. 
Deocamdată noi am reco
mandat să lucreze în sectorul 
zootehnic numai pe utemista 
Gheorghița Grigore. Ea a a- 
juns o îngrijitoare fruntașă, 
în scurt timp, datorită îngri
jirii raționale a animalelor a 
reușit să obțină de la vacile 
pe care le are în primire o 
producție sporită de lapte.

învățând din experiența al
tor organizații de bază U.T.M. 
din gospodării colective mai 
vechi, ne-am gîndit să îndru
măm și noi cît mai mulți ti
neri spre această meserie și 
să-i recomandăm consiliului 
de conducere că să lucreze 
aici cînd va fi nevoie, cînd se 
vor dezvolta fermele de ani
male.

Ne-am propus apoi ca ac

Informații
La invitația Ministerului 

tnvățămîntului superior și 
mediu de specialitate al 
U.R.S.S., duminică dimineața 
□ delegație a țării noastre 
condusă de tov. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul Învățămîntu- 
lui și Culturii, a părăsit Ca
pitala. îndreptîndu-se spre 
Moscova, pentru a participa 
la consfătuirea unională a lu
crătorilor din învățămîntul 
superior.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost con
dusă de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, oameni 
de știință și cultură.

A fost de față D. K. Zvon
kov, prim-secretar al Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

★
Duminică dimineața tov. 

Dumitru Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, a plecat la Viena 
unde va face o vizită la invi
tația ministrului Transportu
rilor și Centralelor Electric» 
ale Austriei.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față tov. 
Bujor Almășan. ministrul Mi
nelor și Energiei Electrice, re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, precum și 
reprezentanți ai Legației Aus
triei la București.

La 3 iulie, ministrul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor al R. P. Romine a sosit la 
Viena, fiind întâmpinat de dl. 
Karl Waldbrumer, ministrul 
Transporturilor și Centralelor 
Electrice al Austriei și alta 
persoane oficiale, precum și de 
Victor Dimitriu, ministrul 
R. P. Române la Viena.

★
Printr-un decret al Consiliu

lui de Stat, s-a conferit titlul 
de „Maestru Emerit al Artei 
din Republica Populară Ro 
mînă” pictorului Marius Bu- 
nescu, pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în 
creația plastică și în muzeo
grafie. cu prilejul împlinirii a 
80 ani de viață.

★
Ambasadorul R. P. Polone 

la București Janusz Zambro* 
wiez a organizat luni dimi
neața în saloanele ambasadei 
o întîlnire prietenească cu pri
lejul înapoierii în țară a Tea
trului de Stat de Operetă care 
a întreprins un turneu în R.P. 
Polonă.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului învățămîn- 
tului și Culturii, O.S.T.A., di
rijori, regizori și actori ai Tea
trului de Stat de Operetă.

cuție sir Leslie Plummer pre
cizează că și cheresteaua; 
mobila, articolele de artizan 
nat, vinurile șj alte produse 
pot fi exportate pe piața en
gleză. Oaspetele și-a expri
mat regretul că mai exista 
unele greutăți în importa
rea în Anglia a anumitor 
produse romînești. Aceasta 
nu dă posibilitate întreprinde
rilor engleze să-și lărgească 
livrările de mărfuri. „După 
întoarcerea în Anglia, a spus 
sir Leslie Plummer, noi vom 
depune eforturi pentru a în
lătura restricțiile care există 
în Anglia pentru importul de 
produse petroliere romînești".

Vorbind în continuare des
pre diferite aspecte ale rela
țiilor economice dintre cele 
două țări, lordul Boothby și-a 
exprimat satisfacția pentru 
faptul că firmele britanice au 
încheiat contracte importante 
cu întreprinderi romînești de 
comerț exterior pentru livra
rea de mașini și instalații 
complexe, cum este de pildă 
instalația pentru fabricarea 
polietilenei contractată cu 
Imperial Chemical Company.

țiune permanentă a noastră, 
a tinerilor colectiviști, trans
portarea îngrășămintelor na
turale pe cîmp. Prin aceasta 
vom contribui la creșterea 
fertilității solului și la obți
nerea unor recolte mereu mai 
mari.

Cea mai importantă sarcină 
a noastră a organizației de 
bază U.T.M. este și va fi aceea 
de a desfășura permanent în 
mijlocul tinerilor colectiviști o 
intensă muncă politică în 
scopul educării lor în spirit 
colectivist, în spiritul inte
resului față de continua con
solidare a gospodăriei colec
tive.

Raportul tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej prezentat 
la Plenara C.C. al P.M.R. este 
un puternic îndemn pentru 
noi de a munci mai bine, de 
a contribui cu toate forțele 
noastre tinerești la consoli
darea economică a gospodă
riei agricole colective.
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Noi furnale.se construiesc la uzina siderurgică „V. I. Le
nin” din Krivoi. Rog. în foto : furnalele în curs de construc
ție. Constructorii lor antrenați în întrecerea în cinstea celui 
de-al XXII-lea Congres al P. C.U.S., și-au luat angajamen

tul să termine lucrarea înaint e de termenul fixat.

patriotice privind Iaosul

ale populației algeriene
ALGER 3 (Agerpres). — în 

pofida atmosferei de teroare 
și presiune pe care ultracolo- 
nialiștii o exercită asupra 
populației algeriene, duminică 
au avut loc noi manifestații 
patriotice ale populației alge
riene la Blida și Djidjelli.

Din relatările coresponden
ților de presă reiese că sute 
de algerieni, purtînd drapelul 
național al Frontului de Eli
berare Națională a Algeriei, 
au continuat în după-amiaza 
zilei de 2 iulie manifestațiile 
împotriva politicii colonialiste 
de împărțire a Algeriei și îm
potriva masacrării de către 
poliție a participanților la de
monstrația pașnică de la 1 iu
lie. Și de data aceasta mani- 
festanții au fost împrăștiați 
cu brutalitate de armată și 
jandarmerie. Corespondentul 
agenției France Presse relata 
duminică seara că în urma

Congresul Partidului Popular

ULAN BATOR 3 (Agerpres) 
— TASS transmite : La 3 iu
lie, în sala de ședințe a Casei 
Guvernului, s-a deschis Con
gresul al XIV-Iea al Partidu
lui * Popular Revoluționar 
Mongol. Congresul a fost des
chis de J. Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M.

El a comunicat că la lucră
rile Congresului iau parte 6S0 
delegați cu vot deliberativ și 
28 cu vot consultativ.

Țedenbal a salutat cu căl
dură pe reprezentanții a 16 
partide comuniste și muncito
rești frățești, care au sosit la 
congres.

După alegerea organelor 
congresului s-a aprobat ordi
nea de zi:

Revoluționar Mongol

noilor manifestații trupele 
franceze au ocupat complet 
orașul Blida iar alte orașe au 
fost supuse unui regim de 
stare de asediu. în piețe și la 
încrucișări de drumuri, notea
ză corespondentul, staționează 
automobile blindate ale poli
ției și jandarmeriei.

întregul oraș Oran a fost 
cuprins de grevă. Demonstra
ții spontane izbucneau mereu 
chiar în prezența trupelor 
franceze. Cetățenii algerieni 
se adunau în jurul camioane
lor încărcate cu soldați fran
cezi și strigau : „Trăiască Al
geria !“, „Libertate !“.

în orașul Alger au avut loc 
demonstrații sub lozincile : 
„Algeria este indivizibilă", 
„Puterea în Algeria trebuie să 
revină guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria". în- 
tr-una din piețe, un ofițer 
francez care comanda un de
tașament de jandarmi, a în
cercat să smulgă demonstran
ților drapelul Republicii Alge
ria. Algerienii neînarmați au 
făcut zid în jurul steagului 
lor. Atunci trupele franceze 
au tras în demonstranți omo
rând cinci persoane.

GENEVA 3 (Agerpres). — La 
3 iulie a avut loc o ședință a con
ferinței pentru reglementarea pro
blemei laoțiene, care a fost pre
zidată de G. M. Pușkin (U.R.S.S.).

La ședință a luat cuvintul Cen 
I, ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze.

Cen I a declarat că delegația 
chineză propune oficial conferin
ței să încheie discuția generală, 
să freacă la tratative asupra fon
dului problemelor legate de obli
gațiile cu privire la respectarea 
independenței și neutralității Lao- 
sului și să realizeze acorduri in
ternaționale

Delegatul 
propunerea 
în legătură 
delegației 
Poloniei i s-a alăturat Ung 
Khiem, ministrul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam.

Luînd 
locțiitor al ministrului 
Externe al U.R.S.S. a spus : 
legem întrutoful sentimentul de 
îngrijorare manifestat de repre
zentanții Chinei populare în legă
tură cu desfășurarea conferinței 
noastre. Această îngrijorare este 
expresia dorinței comune a țări
lor socialiste participante la lucră
rile conferinței noastre de a pune 
cit mai repede capăt situației pe
riculoase în Laos și de a instaura, 
în sfîrșit, pacea în această țari.

corespunzătoare.
Poloniei a sprijinit 

prezentată în ședință 
cu aceasta de șeful 
chineze. Delegatului 

Van

cuvînful G. M. Pușkin, 
Afacerilor 

Infe-

din viața și lupta tineretului lumii
Pretutindeni — 

față de
puternic interes 
Forum

Pînă la deschiderea Forumu
lui Mondial al Tineretului
au mai rămas pufine zile. 

Incepînd cu 25 iulie 
tanfi din 90 de fări 
la discufiile care 
se vor desfășura 
în cadrul Foru
mului.

Secretariatul 
permanent al Fo
rumului a comu
nicat că 
300 de 
za/ii de 
își vor 
reprezentanți 
forum.

Forumul Mondial 
inifiaf de către organizațiile

reprezen- 
vor lua parte

viefice de tineret, își propune con
fruntarea profundă și serioasă a 
diferitelor opinii.

După cum

Dificultățile vieții 
de profesor 
în Anglia

peste 
organi- 
tineret 
trimite 

la

al Tineretului, 
so-

s-a subliniat la se
cretariatul per
manent, forumul 
! fost convocat 
cu scopul de a 
oferi conducăto
rilor organiza
țiilor de tineret 
posibilitatea de 
a face schimb de 
păreri în cele 
mai actuale pro
bleme ale epocii. 
Printre aceste 

figurează colaborarea

a nglia se află în fața 
menințării grevei 
25.000 de profesori, 

trecut ani de cînd sindicatul 
profesorilor poartă tratative 
cu reprezentanții guvernului 
în problema măririi salariilor 
corpului didactic. Ultimele 
propuneri ale guvernului fă
cute luna trecută au fost res
pinse de profesori ca inaccep
tabile. „Cum trăiește un tînăr 
profesor englez ?“ — și-a 
întrebarea un redactor al 
rului burghez , 
RALD". Și iată 
care a găsit-o :

a nglia se aft 
menințării

„DAILY
'■ situația

a- 
a 

Au

pus 
zia- 
HE- 

pe

Pentru participanții 
la Forum

1. — Raportul de activitate 
al Comitetului Central pre
zentat Congresului al XIV-Iea 
al P.P.R.M.;

2. — Raportul Comisiei de 
revizie;

3. — Raportul cu privire Ia 
cifrele de control ale celui 
de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale și culturii Republicii 
Populare Mongole pe anîi 
1961—1965 ;

4. — Alegerea organelor de 
conducere ale partidului.

Apoi J. Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M., a 
prezentat raportul de activi
tate al C.C.

în
au

agricultura 
avut loc 
de impor- 
politică u-

Raportul de activitate al C. C 
al P.P.R.M., prezentat de J. Țedenbal

■

ULAN BATOR 3 (Agerpres). 
Al XIV-Iea Congres al 
P.P.R.M. — a declarat J. Țe
denbal — își începe lucrările 
în ajunul marii sărbători na
ționale a poporului nostru - 
a 40-a aniversare a revoluției 
populare, care a eliberat po
porul mongol de sub jugul a- 
supririi sociale și naționale 
și a marcat o cotitură radicală 
în istoria Mongoliei. Astăzi 
oamenii muncii din țara 
noastră privesc cu mîndrie 
și bucurie legitimă calea 
străbătută de ei sub con
ducerea gloriosului partid 
Popular Revoluționar Mongol, 
fondat de 
Cioibalsan.

în inimile 
cii din R.P. 
știința membrilor partidului 
nostru, a declarat raportorul, 
trăiesc pe veci sentimentele 
cele mai profunde, cele mai 
cordiale, sentimente de mul
țumire și de fierbinte re
cunoștință față de glorioa
sa patrie 
a leninismului, leagănul Re
voluției Socialiste din Octom
brie - față de marea Uniune 
Sovietică, față de eroicul 
popor sovietic, prietenul si 
fratele nostru încercat și față 
de avangarda sa călită în 
lupte, înțeleptul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, 
pentru tot ce au făcut pentru 
eliberarea poporului mongol 
de jugul greu al asupririi 
naționale și sociale, pentru 
crearea unei vieți noi fericite, 
pentru tot ceea ce au făcut si 
fac, pentru înflorirea econo
miei și culturii R.P. Mongole, 
pentru ridicarea necontenită a 
bunăstării poporului.

R. P. Mongolă, a spus J. Țe
denbal, a intrat acum într-o 
nouă perioadă a dezvoltării 
sale, în perioada desăvîrșirii 
construcției societății 
liste. Principalul 
al acestei perioade îl con
stituie 
ximum 
cesului de creare 
tehnico-materlale a 
inului.
crearea 
riale a socialismului o consti
tuie industrializarea țării și 
mecanizarea agriculturii 
scopul creșterii producției

Ocupîndu-se de situația 
ternațională și de politica 
ternă a R.P. Mongole, J. 
denbal a arătat că în perioa
da dintre al XIII-lea și al 
XIV-Iea Congres al partidului 
în viața internațională s-au 
•produs modificări substanțiale. 
Dezvoltarea istorică s-a des
fășurat și se desfășoară în di
recția întăririi continue a sis
temului mondial al socialis
mului și a slăbirii imperialis
mului. Socialismul a devenit 
cea mai mare forță motrice a 
contemporaneității, care exer
cită o influență mereu crescîn- 
dă asupra evenimentelor mon
diale, asupra caracterului și 
orientării întregului sistem al 
relațiilor internaționale.

Republica Populară Mon
golă, care este parte integran
tă, inseparabilă, a sistemului 
mondial socialist duce o poli
tică externă îndreptată spre 
întărirea păcii, spre adîncirea 
prieteniei și unității frățești 
cu marea Uniune Sovietică, cu 
Republica Populară Chineză și 
cu toate țările socialiste su
rori, spre realizarea consec
ventă a principiilor coexisted.

Suhe-Bator și

oamenilor mun- 
Mongolă, în con-

a lui Lenin și

i socia- 
conținut

la ma-dezvoltarea
și desăvîrșirea pro- 

a 
socialis- 

Principala verigă în 
bazei tehnico-mate-

bazei

în 
ei. 
in- 
ex- 
Țe-

feră raportul 
R. P. Mongole 
schimbări radicale 
tanță economică și 
riașă. Pînă în toamna anului 
1959, a spus J. Țedenbal, a 
fost desăvârșită cooperativiza
rea în proporție de 99,3 la 
sută a gospodăriilor araților. 
Totodată, a spus raportorul, a- 
gricultura noastră, care s-a 
bazat înainte pe mica produc
ție a gospodăriilor individua
le ale araților, a devenit o 
agricultură socialistă unică, cu 
un sector de stat format din 
gospodării de stat și stațiuni 
de mașini folosite în zootehnie 
și un sector cooperatist, for
mat din uniuni agricole. A 
doua realizare importantă în 
domeniul dezvoltării agricul
turii socialiste în perioada la 
care se referă raportul, a spus 
J. Țedenbal, este dezvoltarea 
agriculturii pe baza valorifi
cării pământurilor ânțelenite.

Ocupîndu-se în continuare 
de problemele industriei și 
construcțiilor* raportorul a a- 
rătat că crearea industriei 
modeme, face parte din victo
riile remarcabile ale poporului 
mongol.

Noul plan cincinal, a decla
rat în continuare J. Țedenbal, 
prevede un mare volum de 
muncă pentru dezvoltarea in
dustriei mongole. Producția 
globală a întregii industrii a 
R. P. Mongole va crește în a- 
nii noului cincinal de 2,1 ori 
cu un ritm de creștere mediu 
anual al producției de 16 la 
sută. înfăptuirea cu succes a 
programului de construcție, a 
industriei, va constitui un pas 
important pe calea transfor
mării R. P. Mongole într-o 
țară industrial-agrară.

Vorbind despre munca orga
nizatorică de partid, J. Țe
denbal a subliniat că în pe
rioada la care se referă rapor
tul, rândurile P.P.R.M. s-au 
întărit și mai mult, s-a îmbu
nătățit substanțial compoziția 
sa socială. Partidul a cres
cut din punct de vedere ideo
logic și organizatoric, s-a îm
bogățit cu o nouă experiență 
în conducerea construcției e- 
conomice și culturale. S-a con
solidat și mai mult unitatea și 
coeziunea partidului în jurul 
Comitetului său Central.

Referindu-se la unele pro
bleme ale muncii ideologice a 
partidului, J. Țedenbal a ară
tat că membrii de partid, ca
drele de conducere ale parti
dului și statului, au sarcina 
nu numai de a cunoaște teo
retic tezele marxism-leninis- 
mului, ci, ceea ce este princi
pal, să știe să le folosească 
ca o armă ascuțită în munca 
de zi cu zi, să știe să le folo
sească în practică, să traducă 
în practica vie tezele teoretice.

Steagul de luptă al revolu
ției, înălțat cu 40 de ani în 
urmă de partidul nostru, a 
spus în încheiere J- Țedenbal, 
a dus la eliberarea poporului 
nostru de jugul colonialismu
lui și feudalismului, la .lichi
darea vechii orînduirii reac
ționare și la transformări ra
dicale în viața social-economi- 
că a țării, la înflorirea econo
miei și culturii ei, la victorii 
istorice în construirea socialis
mului în țara noastră. Steagul 
invincibil al socialismului duce 
poporul nostru la noi victorii 
și mai strălucite.

de partid

încă o schimbare 
de firmă în Coreea de sud

Pentru Forumul Mondial al 
Tineretului care va avea loc 
în curînd la Moscova, com- 
somoliștii Complexului de chi
hlimbar din Kaliningrad au în
ceput să confecționeze suve
niruri din „piatra soarelui".

Cea mal mare fabrică de 
chihlimbar din lume se găseș
te pe malul Mării Baltice. O- 
biectele din chihlimbar — ră
șină pietrificată a unor copaci 
din vechime — sint foarte 
căutate în străinătate.

Comsomolișiii Complexului 
din Kaliningrad pregătesc pen
tru participanții la Forum mi
niaturi 
chetei 
zburat 
rin.

din chihlimbar ale ra- 
„Vostok", în care a 

in Cosmos Iuri Gaga-

probleme 
și coexistența pașnică, lupta im-, 
potriva colonialismului, dezarma
rea etc.

Pe marginea principalelor teme 
formulate în cinci rapoarte vor 
lua cuvintul reprezentanți ai unor, 
puncte de vedere diferite. Fie
care din cel 700 de participant! 
la forum va putea participa la 
lucrările comisiilor și subcomisi
ilor pentru discutarea probleme
lor tineretului, Discufiile în pro
blemele care nu figurează tn 
programul oficial se vor desfășura 
la clubul forumului care va func
ționa la Casa prieteniei cu po
poarele din alte țări.

Forumul mondial al tineretului 
s-a bucurat de aprobare largă în 
întreaga lume. Ideea convocării 
forumului a fost sprijinită de nu
meroase organizafii internaționale, 
inclusiv UNESCO, precum și de o 
serie de cunoscufi fruntași ai 
fii publice din diferite fări.

vie-

de

ței pașnice a statelor cu sis
teme sociale diferite.

în perioada la care se referă 
raportul, a spus J. Țedenbal, 
s-a dezvoltat și s-a întărit 
tradiționala prietenie frățeas
că și strânsa colaborare 
între R. P. Mongolă și 
U.R.S.S. Bazându-se pe ajuto
rul frățesc crescînd al Uniunii 
Sovietice, țara noastră a creat 
o serie de ramuri noi ale in
dustriei și agriculturii.

Ajutorul economic al Uniu
nii Sovietice, a subliniat J. Țe
denbal, va avea un rol de 
mare însemnătate și în înde
plinirea cu succes a celui 
de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a R. P. Mongole.

Permiteți-mi, a spus J. Țe
denbal, ca de la tribuna con
gresului nostru să exprim ma
relui popor sovietic, Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și gu
vernului U.R.S.S., în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov* 
mulțumirile noastre cele mai 
sincere pentru acest ajutor și 
sprijin frățesc dezinteresat 
neprețuit.

Partidul nostru și guvernul 
popular, a declarat în conti
nuare J. Țedenbal, s-au pro
nunțat și se pronunță pentru 
slăbirea încordării în relațiile 
internaționale, pentru dezar
marea generală și totală, pen
tru interzicerea experiențelor 
și folosirii armelor nucleare, 
pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor internaționale. Noi 
ne pronunțăm cu hotărâre 
pentru lichidarea definitivă a 
sistemului colonial, pentru 
sprijinirea luptei de eliberare 
națională a popoarelor din ță
rile coloniale și dependente, 
pentru pace și prietenie între 
toate popoarele.

Opinia publică din țara 
noastră participă activ Ia or
ganizațiile mișcării mondiale 
pentru apărarea păcii.

Considerăm că a sosit de 
mult timpul să se pună capăt 
nedreptății care constă în a- 
ceea că de mulți ani, ca urma
re a împotrivirii statelor im
perialiste, este încălcat în mod 
grosolan dreptul legitim al 
statului nostru suveran de a 
fi membru al Organizației Na
țiunilor Unite.

Referindu-se la problemele 
construcției economice și cul
turale, J. Țedenbal a relevat 
că în perioada la care se re-

Delegația 
și guvernamentala a R. P. Romîne 

Ulan Bator

SEUL 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France 
Presse. „generalul Tian Do En, 
președintele „Consiliului su
prem al reconstrucției națio
nale" (junta militară reacțio
nară — n.r.) și prim-ministru 
al Coreei de sud, a fost arestat 
la 3 iulie, ora 8 dimineața 
(ora locală)". „Această aresta
re — continuă agenția — a fost 
efectuată din ordinul genera
lului Pak Cijan Hi, președin
tele Comitetului permanent al 
Consiliului suprem.

La zece ore după arestarea 
sa de către jandarmi, genera
lul Țian Do En a fost con
dus, sub o puternică escortă* 
la reședința guvernului unde, 
în cadrul unei reuniuni a ca
binetului, și-a dat demisia „în 
aceleași circumstanțe drama
tice ca și predecesorul său 
Țian Men după llovitura de 
stat din 16 mai".

în aceeași zi, junta militară 
a dat publicității la Seul un 
comunicat. în care se arată că 
funcția de președinte al Con
siliului suprem a fost preluată 
de generalul Pak Cijan Hi, 
care a rămas totodată și pre
ședinte al Comitetului perma
nent al consiliului. Generalul 
locotenent în retragere Song 
Yu Chan a fost numit prim- 
ministru, păstrînd totodată și 
postul de ministru de Război, 
în comunicat se precizează că 
patru din cei 32 membri ai 
Consiliului suprem au demi
sionat.

Această „revoluție de palat" 
nu constituie decît o nouă eta
pă a loviturii de stat din 16 
mai. „Apariția în avanscenă a

omului care a fost chiar de la 
început conducătorul loviturii 
de stat din Coreea (Pak Cijan 
Hi — n.r.) nu a surprins pe 
observatori", scrie France 
Presse.

După cum transmite agenția 
France Presse, planurile juntei 
prevedeau inițial preluarea 
puterii de către generalul Pak 
Cijan Hi cu prilejul proclamă, 
rii noii legi constituționale, la 
sfîrșitul lunii mai. „în cele din 
urmă însă el a preferat să 
aștepte normalizarea relațiilor 
cu Washingtonul și sosirea 
noului ambasador american 
pentru a evita să ofere lumii 
spectacolul unei noi convul- 
siuni".

a sosit la
ULAN BATOR 2 (Agerpres). 

— La 2 iulie a sosit la Ulan 
Bator delegația C.C. al P.M.R. 
și a guvernului R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
care va lua parte la cel de-al 
XIV-Iea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
și Ia cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției populare mongole.

Pe aeroportul din Ulan Ba
tor, delegația a fost întîmpi- 
nată de D. Molomjamț, mem
bru al Biroului Politic al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, L. 
Țend, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio-

nar Mongol, P. Șagdarsuren, 
ministrul Afacerilor Externe, 
general-colonel E. Lhagra- 
suren, ministrul Apărării, și 
general-maior Ț. Narsal, mi
nistrul Securității, precum și 
de numeroși oameni ai muncii.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și R- P- 
Mongole, tovarășul Alexandru 
Drăghici, împreună cu tovară
șul D. Molomjamț, au trecut 
in revistă garda de onoare.

în cursul după amiezii dele
gația C.C. al P.M.R. și a gu
vernului R. P. Romîne, îm
preună cu alte delegații de 
peste hotare prezente la Ulan 
Bator au făcut o vizită prin 
oraș, oprindu-se pe șantierele 
noilor blocuri de locuințe, la 
universitatea „Cioibalsan", la 
sala sporturilor și în alte 
locuri.

Un an de rodnică
o j o-A O J O Jînv ațatura

La Universitatea 
prieteniei po
poarelor „Pa- 

trice Lumumba" s-a 
încheiat primul an 
de învățământ. La 1 
iulie, 
cursuri 
instituții 
na le de învățămint 
superior, 
și-au 
examene.

Referindu-se

La Unlversi 
prieteniei 
r-, *-< i r.z>, I , >■

în- sălile de 
ale acestei 

Intemațio-

studenții 
dat ultimele

Io

bilanțul anului de 
învățămint, P. Erzin, 
prorectorul Universi
tății, a declarat co
respondentului agen
ției TASS :

Deși am avut mui- 
te greutăți, sintem 
mulțumiți de rezul
tatele obținute. Au 
dat examene circa 
600 de studenți din 
64 de țări ale lumii. 
Aproximativ' 80 la 
sută au obținut cali-

ficativele bine 
foarte bine.

In prezent, 
versitatea noastră, a 
subliniat P. Erzin, se 
pregătește pentru 
primirea de noi stu
denți. In viitorul an 
de învățăimînt Ia uni
versitate vor studia 
încă 700 de tineri și 
tinere din multe țări 
ale Asiei, Africii șl 
Americiî Latine.

uni-

Situația din Kuweit
în dezbaterea Consiliului de Securitate

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 2 iulie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Securitate în problema Kuweitului. Consiliul a 
primit două întîmpinări: una din partea Angliei — cu privire 
la amenințarea independenței teritoriale a Kuweitului de către 
Irak și o a doua din partea Irakului — cu privire la amenin
țarea armată a independenței și securității Irakului de către 
Anglia.

V. A. Zorin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a subliniat 
că răstălmăcirea evenimente
lor din Orientul Apropiat, cu
prinsă în întimpinarea engle
ză, este în discordanță cu in
formațiile existente. Intrucît 
însă situația din această re
giune s-a agravat, a spus Zo-

Mișcarea patriotică din Vietnamul de Sud este crunt repri
mată de către imperialiștii americani și agenții lor sud- 
vietnamezi. In foto : o companie de infanterie marină a lui 
Ngo Dinh Diem în cursul unei acțiuni de reprimare a miș

cării patriotice din regiunea Ca-Mau.

Qfub titlul „în imperiul 
ideilor" cunoscutul zia
rist american Reston și-a 

reunit și publicat o seamă de 
„notații" cu privire la lupta 
dintre ideologia comunistă și 
cea burgheză în zilele noastre.

Cine este autorul ? Un duș
man neîmpăcat al socialismu
lui. Reston nu poate fi cate
gorisit printre globe-trotterii 
și ziariștii americani obișnuiți. 
El este unul din principalii 
experți pentru politica exter
nă ai celui mai influent ziar 
burghez american, ,.New York 
Times".

Reston remarcă cu durere 
in suflet că „ideologia comu
nistă are o uriașă forță di
namică" și el adaugă conster
nat : „în imperiul spiritual al 
ideilor inițiativa rămâne în 
covârșitoare măsură de partea 
comunismului ultramateria
list".

Lucru cu totul de neînțeles 
pentru un burghez ! După cum 
Se Știe, comunismul postulează 
prioritatea materiei față de 
spirit; burghezia propovă- 
duiește prioritatea spiritului. 
Or, iată că în domeniul spiri
tual, in concretul „imperiu al 
ideilor" prioritatea o dețin co
muniștii.

„Deși cheltuim milioane de 
dolari cu propaganda — sub
liniază Reston — nu avem 
succes. Și aceasta nu din lip
să de inventivitate tehnică. 
...Criticile pe care le auzim 
țintesc ideile și nicidecum mo
dalitățile de răspîndire a a- 
cestora. Un diplomat american 
din Europa răsăriteană mi se 
plîngea : „Propaganda noas
tră e cu totul ineficace. Mai 
toate afirmațiile noastre nu au 
nici o legătură cu realitatea".

rin, și întrucît există de ase
menea o cerere din partea 
Irakului de a se examina a- 
ceastă problemă în legătură 
cu pericolul unei intervenții 
armate engleze, Uniunea So
vietică nu ridică obiecțiuni 
împotriva examinării acestei 
probleme de către Consiliul 
de Securitate.

După ce Consiliul de Secu
ritate a hotărît să examineze 
problema situației din Kuweit 
în legătură cu cele două cereri 
primite, la ședință a fost invi
tat reprezentantul Irakului, 
care nu este membru al Con
siliului de Securitate.

Primul a luat cuvintul la 
dezbateri Patrick Dean, repre
zentantul Angliei. El a căutat 
să justifice debarcarea forțelor 
armate engleze pe teritoriul 
Kuweitului, pretinzând că Ku
weitul ar fi „amenințat" de 
către Irak.

Omar Lutfi, delegatul 
R.A.U., a exprimat îngrijora
rea guvernului său față de 
evoluția evenimentelor în ju
rul Kuweitului. El a declarat 
că guverpul R.A.U. „a aflat 
cu părere de rău despre di
vergențele dintre cele două 
țări arabe" și speră că aceste 
divergențe vor fi aplanate pe 
cale pașnică „corespunzător 
cu principiile și tradițiile po
poarelor arabe". Lutfi a spus 
că R.A.U. este neliniștită de 
informațiile cu privire la con
centrarea de trupe în Irak*

precum și de acțiunile flotei 
maritime militare engleze.

Pachachi, reprezentantul 
Irakului, a declarat că țara sa 
nu a întreprins nici un fel de 
deplasări de trupe. Informații 
născocite cu privire la depla
sări, a spus el, au fost folosite 
de Anglia pentru a camufla 
intervenția sa militară în Ku
weit. Făcînd un scurt istoric 
al acestei probleme, delegatul 
Irakului a declarat că tratatul 
din 1899 cu privire la institui
rea protectoratului britanic 
asupra Kuweitului era ilegal, 
deoarece emiratul Kuweit face 
parte din provincia Basra care 
pe atunci era înglobată în Im
periul Otoman.

Și noul „acord" între Anglia 
și Kuweit urmărește aceleași 
scopuri ale menținerii domi
nației engleze. Acțiunile An
gliei în această regiune, a 
spus Pachachi, pot fi explicate 
printr-un singur cuvînt: ..pe
trol". Kuweitul dispune de re
zerve de petrol de 60 miliarde 
barile, ceea ce întrece de două 
ori resursele petrolifere ale 
Statelor Unite.

Irakul, a declarat Pachachi. 
va folosi numai mijloace paș
nice pentru a soluționa dispu
ta cu privire la Kuweit.

Rezervîndu-și dreptul de a 
vorbi mai amănunțit pe viitor* 
reprezentantul Irakului și-a 
exprimat speranța că Consi
liul de Securitate va lua o ho- 
tărîre prin care Anglia să fie 
obligată să-și retragă trupele 
din regiunea Kuweitului.

Cu aceasta Consiliul
Securitate și-a întrerupt lu
crările. Următoarea ședință 
va avea loc la 5 iulie.
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Lucrul acesta îl îngrozește 
pe Reston. Dar ce forță poate 
opune capitalismul „forței su
praomenești" a socialismului ? 
Trebuie să spunem că niciuna. 
Reston recunoaște că ideile 
capitalismului nu au trecere, 
că .,forța morală a S.U.A. se 
află la cel mai scăzut nivel", 
că milioanele de oameni nu 
pot ierta Statelor Unite ,■rigi
ditatea, agresivitatea și atitu
dinea colonialistă față de ce
lelalte popoare". Va fi vai și

urma urmei crahul rușinos al 
ideologiei „modului de viață 
american" ? Cum se poate ex
plica de asemenea forța di
namică a ideologiei socialistei 
credința nestrămutată a atîtor 
zeci și sute de milioane de oa
meni din Răsărit și Apus în 
ideile comunismului ?

De fapt, Reston nu răspun
de la aceste întrebări — fie 
pentru că nu vrea, fie pentru 
că nu poate sau mai curînd 
din amîndouă motivele. Dar

Dl. Reston este îngrijorat...
Un francez pro-american mi-a 
spus : j.De cele mai multe ori 
afirmațiile propagandei noas
tre sint de-a dreptul stupide".

Autorul citează și următoa
rea remarcă făcută în cercu
rile diriguitoare de la Londra : 
„Oare sîntem pregătiți pentru 
această rivalitate spirituală 
(cu ideile lumii socialiste n-n.)? 
Oare sîntem siguri de funda
mentul pe care sînt clădite 
viața noastră și credința noas
tră ? Credința în ideile comu
nismului insuflă oamenilor 
din lumea socialistă o forță u- 
riașă, supraomenească".

amar de capitalismul ameri
can, dacă lucrurile vor conti
nua să meargă așa — subli
niază Reston : „Ca și înainte 
— scrie el — ne strică mult 
lăudăroșenia războinică, ra
sismul, intoleranța față de alte 
popoare și de ideile lor. Dacă 
aceste tendințe vor persista, 
riscăm o izolare totală".

„Izolarea totală" — această 
perspectivă e întrezărită de u- 
nul din cei mai consacrați zia
riști burghezi ai New Yorku- 
lui!

Despre ce e vorba în defini
tiv ?. Cum se poate explica la

pentru cel ce obișnuiește să 
gîndească, răspunsul este lim
pede și fără concluziile ziaris
tului american, care furnizea
ză de altfel singur, fără să 
vrea, materialul necesar.

Explicația este că socialis
mul înfăptuiește aspirațiile 
cele mai scumpe ale omenirii 
către o orinduire socială fără 
exploatarea omului de către 
om și către un progres neli
mitat, de socialism sînt lega
te răsunătoare succese ale e- 
conomiei, științei și tehnicii, 
în timp ce capitalismul în
cearcă să tragă omenirea îna-

„Peter Jeifrey, 
24 de ani, esie 
tînăr tipic. Esie 
cuiește intr-un apartament mic 
din South Woodiord, Essex, 
împreună cu soția lui Beryl 
și copilul lor de trei luni. Am
biția lui este să invețe. El ar 
vrea să aibă mobila lui pro
prie, mai multe cărți de spe
cialitate. Dar nu Ie poate ob
ține. Astiel, la fel ca miile de 
colegi ai lui care amenință cu 
greva, Petter Jeffrey vrea un 
salariu mai bun. Profesorii 
consideră că merită aceasta 
pentru importanța muncii lor.

Odată ce și-a terminat stu
diile Peter a venit la școala 
elementară Harry Gosling din 
Stepney, Londra, unde instru
iește 28 de copii la matemati
că, engleză, geografie, istorie, 
științe naturale, lucru manual 
și religie.

Orele sale oficiale de școa
lă sint de Ia 9,15 dimineața 
Ia 16,45 după amiază. Jeffrey 
rămine după aceea să noteze 
în cataloage, aranjează teze
le șt admonestează pe elevii 
neascultători. Rar se întimplă 
să părăsească școala înainte 
de ora 17,30 după amiază. 
Cînd ajunge acasă este foar
te obosit. Singurele lui „bu
nuri" sînt un magnetofon și un 
picup, ambele primite în dar. 
Nu își poate permite să-și 
cumpere măcar un disc.

Soția Iui Jeffrey, Beryl își 
cumpără o rochie nouă numai 
cînd ultima este complet u- 
zată. Nu și-a putut cumpăra 
un taier nici măcar aiunci 
cînd s-a căsătorit. Familia 
Jeffrey nici nu este întrebată 
cum poate să-și ducă gos
podăria deoarece nu ar pu
tea răspunde.

Acum a venit vacanța, dar 
Jeifrey nu poate pleca cu fa
milia să se odihnească. El 
caută de lucru. A fost un timp 
funcționar, apoi muncitor Ia 
uzina de gaz, instalator, zu
grav, a muncit la culegerea 
mazărei și a cărat cartofi. Alt
fel, problemele materiale ale 
lui Peter Jeffrey nu pot fi re
zolvate".

în vîrstă 
un profesor 
căsătorit, lo-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 3 iulie, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, l-a primit pe 
primul-ministru al R. D. Viet
nam, Fam Van Bong, care se 
află într-o vizită oficială în 
U.R.S.S. între N. S. Hrușciov 
și Fam Van Dong a avut ioc o 
convorbire amicală, cordială.

HANOI. — Agenția Vietna
meză de Informații anunță că 
la 2 iulie, unități de pază a li
toralului din armata populară 
vietnameză au doborît în pro
vincia Nin-Bin un avion apar- 
ținînd forțelor aeriene militare 
sud-vietnameze, care a violat 
spațiul aerian al R. D. Viet
nam. Avionul a fost doborît la 
aproximativ 400 km nord de 
linia de demarcație care trece 
de-a lungul paralelei 17.

NEW YORK. - După cum 
anunță agențiile de presă, la 
3 iulie președintele Kennedy a 
cerut Tribunalului federal din 
New York să emită un ordin 
cu privire Ia aplicarea ime
diată a legii antisindicale Taft- 
Hartley împotriva grevei celor 
85.000 de marinari americani 
care-și cer drepturile. Hotărî- 
rea a fost luată după ce pre
ședintele a conferit cu minis
trul Muncii, Goldberg, care i-a 
prezentat odată cu raportul 
Comisiei speciale de anchetă 
asupra litigiului, recomanda
rea sa personală de a aplica 
legea antimuncitorească.

poi, să mențină nedreptatea 
socială, asuprirea și barbaria 
„modernă".

In zilele noastre oamenii 
văd și un alt lucru extrem de 
important nu numai pentru 
generațiile viitoare, ci și pentru 
cea actuală. Cum se răsfrîng 
ideile socialismului și ideile 
capitalismului asupra politicii 
internaționale ? E limpede : 
statele socialiste se orientează 
spre pace, spre coexistență 
pașnică și colaborare între 
toate țările, în timp ce condu
cătorii sistemului capitalist 
se orientează spre o politică 
„în pragul războiului", punînd 
pacea lumii in primejdie.

Aceasta e o problemă vitală. 
Iată de ce astăzi ideile socia
lismului au pus stăpinire pe 
mințile a sute și sute de mi
lioane de oameni. Ce poate 
opune capitalismul ideii co
existenței pașnice ? Ideea 
războiului atomic ? Dar o ase
menea „idee" nu poate fi cî- 
tuși de puțin atrăgătoare pen
tru omenire.

Tocmai în aceasta constă u- 
nul din aspectele catastrofei 
ideologice a imperialismului 
contemporan.

$i Reston o simte..
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