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Ieri, sub semnul marii 

noastre prietenii, a început 

vizita delegației de partid 

și guvernamentale sovietice

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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BUCUREȘTII!! A ÎNTiMPlNAT SĂRBĂTOREȘTE

PE Hi ALȚII OASPEȚI SOVIETICI
uni, 18 iunie, <ii- 
mine ața a sosit la 
București delegația 
de partid și guver
namentală a Uniunii 
Sovietice, condusă 
de tovarășul N. S.

Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii So
vietice.

Capitala patriei noastre a în- 
tîmpinat cu dragoste pe solii 
gloriosului popor sovietic. Ma
rile bulevarde, străzile orașului 
sînt împodobite festiv : pretu
tindeni flutură drapelele de 
stat ale celor două țări, pe 
mari pancarte sînt înscrise sa
luturi de bun sosit, chemări în 
cinstea prieteniei de nezdrunci
nat care leagă poporul romîn de 
poporul sovietic, a colaborării 
frățești dintre cele două țări, 
urări închinate păcii, prieteniei 
și colaborării între popoare, 
atotbiruitoarei învățături marx- 
ist-leniniste, Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Gara Băneasa este pavoazată 
sărbătorește. Sînt arborate dra
pelele de stat ale R. P. Romine 
și Uniunii Sovietice. Pe fron
tispiciul gării se află portretele 
tovarășilor Nikita Sergheevici 
Hrușciov și Gheorghe Ghorghiu- 
Dej. Se pot citi pe mari panouri, 
în limbile romînă și rusă, 
urările: „Bun venit solilor po
porului sovietio în frunte cu 
N. S. Hrușciov!“; „Slavă gloriosu
lui popor sovietic, constructor 
al comunismului !’*; „Trăiască și 
să se întărească în veci priete
nia și colaborarea frățească din
tre poporul romîn și poporul 
sovietio I”.

In întâmpinarea delegației so
vietice au venit tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Sînt dj față membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri su
periori.

Sînt, de asemenea, prezenți 
ambasadorii extraordinari și ple
nipotențiari ai R.P.D. Coreene
— Kim Ben Dik; R. P. Polone
— Janusz Zambrowicz; R. D. 
Germane — Wilhelm Bick; 
R. P. Chineze — Șiu Gien-guo ; 
R.P.F. Iugoslavia — Arso Mila- 
tovio; R. P. Bulgaria — Ivan 
Kinov ; Greciei — Alexandre 
Cimon Argyropoulo; R. S. Ce
hoslovace — Jaroslav Sykora ; 
Indoneziei — Sukrisno ; Cubei
— Manuel Yepe Menendez ; J 
Ghanei — Emmanuel Kodjoe 
Dadzie ; miniștrii : Italiei — Al
berto Paveri Fontana ; Israelu
lui — Katriel P. Salmon ; El
veției — Emile Bisang; Marii 
Britanii — James Dalton Mur
ray ; Iranului — Tahmuress A- 
damiyatt; S.U.A. — William A. 
Crawford; Braziliei — Carlos 
Jacyntho de Barros ; Belgiei — 
Honore Cambier ; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Suediei —

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe Hrușciov,
Dragi tovarăși membri ai delegației de 

partid și guvernamentale a Uniunii So
vietice,

Permiteți mi ca în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn. al 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republi
cii Populare Romîne, în numele întregului 
popor să vă urez bun venit în Republica 
Populară Romînă.

Poporul nostru întâmpină cu inima deschi. 
să pe solii gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, ai marelui popor sovietic, 
ale cărui victorii strălucite in opera de con
struire a comunismului sînt exemplu insufle, 
țitor pentru popoarele tuturor țârilor secii, 
liste, pentru oamenii muncii de pretutindeni 
Cu deosebită bucurie și satisfacție salutăm 
în fruntea delegației pe primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice, eminent 
fruntaș al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, tovarășul și prietenul nostru 
drag Nikita Sergheevici Hrușciov.

Muncitorii, țăranii colectiviști, intelectualii, 
toți oamenii muncii din orașele și satele pa
triei noastre vă așteaptă cu bucurie, dornici 
să vă exprime sentimentele lor de caldă 
prietenie și dragoste tovărășească, să vă îm
părtășească din munca și preocupările lor, 
din realizările pe care le-au obținut în opera 
de desăvîrșire a construcției socialiste și de 
făurire a bunăstării poporului. Pentru noi 
va rămine de neuitat primirea caldă, cu ade
vărat frățească de care s-a bucurat delegația 
noastră în timpul vizitei în Uniunea Sovie
tică In august 1961, care a constituit un eve-

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Cuvintarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni, stimați locuitori 

ai Capitalei Romîniei frățești, București.

Permiteți.mi să vă transmit dv. și în per
soana dv. tuturor oamenilor muncii din Re
publica Populară Romînă, un fierbinte și 
cordial salut din partea Partidului Comunist, 
a guvernului și popoarelor Uniunii Sovietice 
și să vă mulțumesc din toată inima pentru 
primirea călduroasă.

Delegația de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice a sosit în minunata dv 
țară la invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Republicii Populare 
Romine. Vă mulțumim din toată inima pen. 
tru această invitație.

Oamenii sovietici cunosc bine realizările 
remarcabile ale poporului romîn frate în 
construirea Romîniei -socialiste. Ne bucură 
sincer succesele obținute de oamenii muncii 
din țara dv. în construirea vieții noi, sub 
conducere încercatei voastre avangarde, 
Partidul Muncitoresc Romîn, a Comitetului 
său Central, în frunte cu marele nostru prie
ten, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Colaborarea multilaterală dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Romînă se 
întărește și se dezvoltă tot mai mult pe an

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bucureștenii salută cu entuziasm, cu ovafil, rnanifestîndu'fl dragos.tea fată do conducătorii de 
partid și do stat ai Uniunii Sbvibtico rși țării noastre

| Succesele furnaliștilor 
de la Uzinele Victoria 

din Caian
Fumalișlii de la Uzinele 

Victoria din Calau au înde
plinit cu o jumătate de lună 
înainte de termen sarcinile 
planului da producție pentru 
primul semestru al anului. Ca 
urmare a ridicării în conti
nuare a productivității agre
gatelor, ei au produs și livrat 
turnătoriilor din țară între 1 
ianuarie și 18 iunie, cu 2 642 
de tone mal multă tontă decît 
în întregul semestru I al anu
lui trecut

Fumaliștil da la Caian au 
obținut succese de seamă în 
realizarea Șl depășirea tuturor 
indicilor de plan. Procentul 
declasatelor a fost redus de la 
începutul anului în medie cu 
aproape 40 la sută față de 
normele admise, realizîndu-sa 
pe această cale în plus însem
nate cantități de fontă de ca
litate superioară. Reducerea 
prețului de cost pe fiecare 
tonă de metal a permis să se 
obțină în primele 5 luni ale 
anului economii suplimentare 
în valoare de pesta 3 200 000 
da let

Dejun in cinstea
delegației
de partid

și guvernamentale 
sovietice

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri au oferit un dejun 
tn cinstea delegației de partid 
ji guvernamentale a Uniunii 
Sovietice.

La dejun au participat de
legația sovietici tn frunte cu 
N. S. Hrușciov, consilieri ai 
delegației precum ți reprezen
tanți ai ambasadei sovietice.

Din partea romînă au parti
cipat Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri.

(Continuare tn pag. a III-a) Un dar oferit din toată inima
tovarășului Nikita Sergheevici

Hrușciov: cravata do pionier

Foto : AgerpresBUCURESTIUL

Primirea 
înalților 
oaspeți 

sovietici 
la Palatul 

R.P. Romîne
Luni la ora 11, membrii dele

gației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S. In frunte eu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.G al 
P.GU.S., președintele Consiliului 
do Miniștri al U.R.S.S., eu fost 
primifi la Palatul R. P. Romîne de 
conducătorii de partid și de stat.

Oarpefii au fost primifi de to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
p’ -secretar el C.G al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului do Miniștri, și cei- 
lalfi membri ai Biroului Politic al 
GG al P.M.R., de membri ai C.G 
al PALR. și ai guvernului.

în drumul de la reședința dele
gației sovietice, pe Calea Victo
riei și tn Piafa Palatului se 
aflau un mare număr de bucu- 
reșteni caro au ovafionat căl
duros pe membrii delegafiei so

vietica. La intrarea în palat, N. S. 
Hrușciov a răspuns cordial acla

mațiilor mulțimii.
Primirea s-a desfășurat tnfr-o 

atmosferă de caldă prietenie,

(Agerpres)

Au început convorbirile 

romîno-sovietice
In după-amiaza zilei de luni 18 iunie, la Palatul R. P. Ro

mîne au început convorbirile dintre delegațiile de partid șl 
guvernamentale ale R. P. Romîne și Uniunii Sovietice.

Din partea romînă, la convorbiri au participat: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C. C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R„ prim-vlcepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ni
colae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de Propagandă și 
Cultură a C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Gheorghe Gaston 
Marin, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului de 
Stat ai Planificării, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Din partea sovietică, la convorbiri au participat: N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Con- 
siliului de Miniștri, V. V. Grișin, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, V. V. Kuznețov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
locțiltor al ministrului afacerilor externe, D. A. Kunaev, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Kazahstan. I. V- Andropov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S, L I. Bo. 
diul, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din R.S.S. Moldovenească, 
M. S. Sinița, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Odesa al Partidului Comunist din Ucraina, 
R. A, Eldarova, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
RS.S.A. Daghestan, E. L Afanasenko, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de conducere al Aso 
ciațlei de prietenie sovieto-romînă. ministrul tnvățămtntului al 
R.S.F.S.R., L K. Jegalin, membru al C.C. al P.C.US., ambasa
dorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.

Convorbirile au decurs într-o atmosferă cordială, de prie
tenie frățească.

(Agerpres)

ÎN SĂRBĂTOARE
Bine ați venit pe pămîntul nos- 

tru, dragi oaspeți sovietici I
Cu nespusă și caldă bucurie 

v-am așteptat în această diminea
ța plină de soare și lumină, lată, 
teii Bucureștiului au înflorit, îmi- 
resmînd drumul pe care pășiți. 
Trandafirii trasează linii roșii pe 
bulevarde, lacurile sclipesc cu ape 
limpezi, clădiri albe și albastre 
poartă pe frontispicii steaguri 
mîndre, cum poartă fetele flori 
la ureche.

Bine ați venit la noi, scumpe 
Nikita Sergheevici I

Ca pe un mare și drag prieten 
v-au primit bucureștenii, întinzîn- 
du-vă brațele pline de flori. Ei 
au ieșit încă din zori pe străzi, 
ca niște fluvii multicolore curgînd 
uniform spre același punct de 
întâlnire.

Stanciu Petruta, pionieră în 
vîrstă de 11 ani, a venit cu bra
țele pline de flori să vă vadă pe 
voi, dragi oaspeți, și să vă ureze 
bun sosit. Tatăl — mecanic de lo
comotivă, mama — casnică, un

frate electrician și altul student 
— au venit și ei, întreaga fami
lie. Mic cu mare, așa au ieșit 
bucureștenii în întâmpinarea dum
neavoastră, Nikita Sergheevici.

Cînd ați apărut la tribuna din 
fața gării, dragi prieteni sovietici, 
privirile tuturor v-au îmbrățișat 
cu bucurie.

Toți doreau să vă vadă. Foarte 
mulți au venit cu aparatele de 
fotografiat, pentru ca acest mo
ment să rămînă pentru totdeauna 
în albumul intim al fiecărei fami
lii. Plopii înalfi au primit între 
ramurile lor pe cei cutezători, 
copiii erau ridicați pe brațe, ală
turi cu buchetele de flori.

Ați trecut apoi printre șirurile 
imense de oameni. V-au acoperit 
uratele lor, florile frumoase ale 
Bucureștiului, v-au salutat mii și 
mii de oameni, frumusețile din 
jur.

Afi trecut, prieteni, în revistă 
forțele prieteniei noastre veșnice, 
dragostea poporului nostru pen

tru marele său prieten din ră
sărit.

Fiți binevenit pe pămîntul 
nostru I

Țara întreagă vă așteaptă să o 
cunoașteți. Ofelarii Hunedoarei, 
chimicii din Săvinești, colectiviștii 
din Bărăgan și constructorii lito
ralului vă așteaptă în mijlocul lor 
să vă vorbească, să vă strîngă cu 
bucurie mîna, să vă arate cît de 
minunat a rodit socialismul pe 
meleagurile noastre. Mîinile și 
mințile noastre harnice ridică noi 
orașe, noi cetăți industriale, fer
tilizează pămînturile și înfloresc 
știința și cultura, patria a devenit 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn o 
grădină roditoare, socialismul s-a 
instaurat definitiv pe pămîntul ei. 
Toate acestea le veți cunoaște 
la fața locului.

în clipa sosirii pe pămîntul său, 
poporul nostru vă spune din ini
mă : „Bucuroși de oaspeți 1“

ION BAIEȘU
timpul convorbirilor romîno-sovietice

(Agerpres)
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La Galații
Un nou cargou 

da 4 500 de tone 
lansat la apă

Z
iua de 17 iunie 1962 a 
marcat un nou succes al 
colectivului de muncitori, 

tehnicieni și ingineri de la 
Șantierul naval din Galati. A 
fost lansat la apă un non car
gou de 4 500 tone, o construc
ție la nivelul tehnicii mondiale 
în materie de nave de acest 
gen. Noul cargou de 4 500 tone, 
se diferențiază de celelalte vase 
lansate mai înainte, prin supra
structura montată la pupa vasu
lui și a culoarelor bipode pen
tru instalații de încărcare. Mai
ștrii Nicu Macovei, Anton Radu, 
Dumitru Cazacu precum și mun
citorii Marin Matei, Ion Savin, 
Anton Sandu și alții au mun
cit cu deosebită însuflețire la 
construcția acestui nou cargou 
destinat înzestrării flotei mari
time de transport a patriei noa
stre,

T. OANCEA 

-----e-----

Gata 
pentru recoltare

La gospodăria agricolă de 
stat Buzău au fost reparate 
8 prese de balotat. Puse 
la punct din vreme, presele 
au fost folosite la balotatul 
lucernei de pe 50 de hectare. 
De altfel, toate mașinile gos
podăriei, care vor lucra la re
coltatul păioaselor de pe cele 
1 000 de hectare, sînt gata de 
lucru: 24 de combine tracta
te, tractoarele, autocamioane
le. Paul Focșăneanu, inginerul 
șef al gospodăriei, ne-a rela
tat faptul că tinerii mecaniza
tori au adus o contribuție im
portantă la reparații. Sub în
drumarea organizației de 
partid, organizația de bază 
U.T.M. i-a mobilizat pe toți 
tinerii de la atelierul mecanic 
la muncă. Tinerii mecaniza
tori au organizat un autocon
trol înainte de a sosi comisia 
de recepție. Așa s-a făcut că 
reparațiile capitale au fost 
terminate cu trei zile mai de
vreme decît era prevăzut.

B. COSTEA 

-----•-----

O nouă școală 
medie

Cu cîteva luni tn urmă, tn 
centrul orașului Cehul 
Silvaniei, regiunea Ma

ramureș, a fost începută con
strucția unei școli medii, pre
văzută cu două etaje, avînd 
tn dotare 16 săli de clasă, la
boratoare, biblioteci, sală de 
sport, club.

Prin hărnicia constructori
lor, școala a fost terminată cu 
mult mai devreme față de 
termenul stabilit. Trebuie ară
tat îmd cd la grăbirea lucră
rilor de construcție au contri
buit |i el«rti icolii medii din 
localitate care, organieați tn 
brigăzi utemiste di muncd 
patriotică, au efectuat un 
mare volum de muncd «ocoli- 
ficați.

La toomnd, etnd vor pdji 
pragul noH școli, ei vor putea 
spune ca mtndri. ^Atei am 
lucrat și noi-.

DARABAN ABEL 
tehnictan

După examene, 
în excursie

D
upă terminarea examene
lor, aproape 100 de stu- 
denfi din anul IV de la 

l-S.E. „V. I. Lenin" din Bucu
rești, au făcut zilele trecute o 
frumoasă excursie. Ei au străbă
tut peste 1 500 km vizitând lacul 
Sf. Ana, peștera Scărișoara, sta- 
fiunea balneo-climaterică Păltiniș, 
Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Gălăufași, con
struit în ultimii ani etc. Studen
ții au vizitat de asemenea fabri
ca de mobilă de la Tg. Mureș, 
Uzinele „Independența" din Si
biu, Fabrica de instrumente mu
zicale de la Reghin, iar la reîn
toarcerea spre București au fost 
admirate o serie de monumente 
de artă ca : mînăstirile Cozia, 
Bistrifa și Arnota.

Excursia a fost instructivă și 
reconfortantă.

DUȘAN RELU 
student



.-Spartachiada de vară a tineretului
Cum se desfășoară întrecerile etapei I în unele asociații 

sportive din orașul și raionul Oradea

/. Cosma 

învingător în 

„Cupa UCECOM66

In aceste zile frumoase de vară, cînd termometrul 
oscilează intre 20 și 30 de grade, bazele sportive 
din orașele și satele regiunii Crișana, asemenea 
celor de pe tot cuprinsul țării, cunosc o animație 
deosebită. La bazinele de înot, pe pistele de atle- 

’ tism, la poligoanele de tir, pe terenurile de volei, 
handbal, fotbal etc., sute și mii de tineri și tinere 

își petrec timpul liber în mod plăcut, partieipînd cu entuziasm 
la întrecerile tradiționalei competiții sportive de masă, Spar
tachiada de vară a tineretului. Aceste întreceri se bucură de 
un frumos succes acolo unde organizațiile U.T.M. și asocia
țiile sportive se ocupă îndeaproape de buna organizare a con
cursurilor. Dar, pentru a cunoaște mai bine aceste aspecte, 
am făcut o vizită prin cîteva asociații sportive.

La start: tinerii 
constructori orădeni

Primul popas l-am făcut 
la clubul asociației 
sportive „Constructo

rul", amenajat de curînd. 
Pentru acești tineri construc
tori, sportul a devenit în ulti
mii ani un prieten drag. Ei 
se bucură din plin, alături de 
tinerii din fabrici, uzine, de 
pe ogoare și din școli, de con
dițiile optime create de 
partid și guvern pentru dez
voltarea mișcării de cultura 
fizică și sport. Și este eloc
vent faptul că 1500 de ti
neri constructori de aici sînt 
membri ai U.C.F.S. și parti
cipă la diferite competiții 
sportive. Aflăm de frumoase 
rezultate obținute de aceștia 
in întreceri sportive, privind 
vitrina cu numeroase cupe și 
diplome, ce sînt orînduite cu 
grijă.

Pe pereții proaspăt vă- 
ruiți din cele două săli de 
sport, am întîlnit fotomontaje 
și afișe, grafice precum și un 
tablou cu programul întrece- 

, rilor spotive. Astfel, am aflat 
i că în fiecare joi și sîmbătă 
după amiază sînt programate 
la stadion concursuri de atle
tism și fotbal, întreceri la 
arena de popice, pe șosea 
concursuri de ciclism, la club 
concursuri de șah și tenis de 
masă. Dar cum au fost orga
nizate întrecerile? La aceas
tă întrebare ne-a răspuns 
tov. Iosif Covaci, președintele 
asociației sportive.

Organizațiile U.T.M. din 
sectoare s-au preocupat din 
vreme de mobilizarea tinere
tului la întreceri. Rezultatele 
sînt dintre cele mai bune. Și 
iată cîteva nume de sportivi 
fruntași, și la stadion și în 
producție. De pildă, la con
cursurile de atletism, fot

bal, popice sau ciclism, 
printre cei mai buni se 
află în prezent tinerii: Dezi- 
deriu Culcear, zidar, loan 
Bucsko, zidar, Ion Sereș, tîm- 
plar, Ion Bonisz, dulgher, 
loan Oancea, tinichigiu, Ion 
Nagy, instalator de apă și 
alții.

— Acum vrem să organi
zăm și două secții de natație 
și tir — ne-a spus apoi tov. 
I. Covaci. De altfel. în planul 
de desfășurare a Spartachia- 
dei de vară, avem prevăzut 
să organizăm întreceri și ia 
aceste discipline sportive, 
foarte mult îndrăgite de ti
nerii noștri. Și ca un ultim 
amănunt, vreau să menționez 
că la propunerea comitetului 
U.T.M.. in luna iunie vom 
face două excursii la Pădu
rea Neagră și Meziad dind, 
astfel, tinerilor constructori 
posibilitatea de a se recrea 
mai bine și de a cunoaște 
frumusețile naturii din re
giune.

5-flzz făcut înscrieri, 
dar întrecerile...

vitatea sportivă. L-am căutat, 
mai întîi, pe tov. Florian 
In-drieș, secretarul organiza
ției U.T.M.

— Lipsește pentru moment, 
— ne spune o tovarășă. Dar 
puteți sta de vorbă și cu tov. 
Emeric Mate, președintele a- 
sociației sportive.

— Astă-iarnă, ne relatează 
tov. Emeric, am avut rezul
tate bune. Tinerilor din fa
brica noastră le place foarte 
mult sportul.

— Dar întrecerile Sparta- 
chiadei de vară ?

— Noi am prelucrat regu
lamentul, am întocmit listele 
cu participanți, pe care sînt 
înscriși vreo 300 de tineri. 
Insă, pînă în prezent, n-am 
organizat decît un concurs de 
ciclism. Restul urmează. Știți, 
mai avem vreme.

Ne gîndim la discuția pur
tata mai înainte de cei doi 
tineri. Ei și-au întocmit sin
guri un program de activi
tate in această frumoasă

Tov. Emeric ne spune, apoi: 
^săptâmina viitoare, cred că 
vom organiza jocuri de volei, 
handbal fotbal întreceri de 
atletism. Sînt sporturi îndră
gite de tinerii din fabrica 
noastră*.

Oare, mai este nevoie de 
vreun comentariu ?

Din nou la drum...

Am ajuns la fabrica de 
confecții, situată într-o clă
dire impunătoare din cen
trul orașului pe la ora 15.30. 
Lucrătorii din primul schimb 
se îndreptau voioși spre poar
tă. Surprindem o discuție în
tre doi tineri.

— încotro ne îndreptăm a- 
cum, Mihai ?

— Păi. fiindcă tot e cald, 
o să-ți ofer revanșa la între
cerea de sărituri de pe tram
bulină. Și apoi, dacă vrei, ne 
ducem la terenul de volei.

— De acord !...
w Și tinerii au pășit pe poar

tă, iar noi ne gîndeam cu 
bucurie că aici vom afla lu
cruri interesante despre acti

doua zi, duminică, am 
pornit din nou la 
drum. Itinerariu : co

muna Borș, la vreo 15 
km de Oradea. Ne în
soțește tov. Balaș Molnar, 
președintele consiliului raional 
U.C.F.S. Oradea. El ne vor
bește cu plăcere despre acti
vitatea tinerilor și mai ales, 
a tinerelor colectiviste din a- 
ceastâ comună. Astfel am a- 
flat că în prezent asociația 
sportivă „Stăruința* de pe 
lingă G.A.C. „Gh. Doja“ din 
Borș are 8 secții pe ramură 
sportivă afiliate, în care acti
vează peste 300 de tineri. E- 
chipa feminină de volei, oare 
a fost creată cu prilejul 
Spartachiadei de vară din 
1959, a promovat anul trecut 
în campionatul regiunii Cri
șana și acum ocupă locul II. 
Ea este alcătuită din tinere 
colectiviste din brigada legu-

micolă, cum sînt: Eljsabeta 
Kiss, Eva Vass, Ileana Szapo- 
ran, Irina Penzeș etc. Apoi, 
tov. Molnar ne vorbește 
despre frumoasa bază sporti
vă, de materialul sportiv, în 
valoare de 15.000 lei cu care 
a fost dotată asociația spor
tivă : despre întrecerile actua
lei ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului.

In comuna Borș, ajungem 
curînd. Casele arătoase, con
struite recent, pe a căror aco
perișuri se zăresc antene de 
televizor și radio, demon
strează din plin bunăstarea 
care s-a statornicit și in rîn
durile colectiviștilor de aici. 
Pe garduri, în fața sfatului 
popular, la căminul cultural, 
zărim diferite afișe mari care 
anunță întrecerile Spartachia
dei de vară. Deci, semn bun 
că aici există o preocupare 
pentru popularizarea și în
drumarea tinerilor spre tere
nul de sport. La sediul GAC. 
..Gh. Doja- ne intimoină bri
gadierul Koloman Varga, pre
ședintele asociației sportive. 
Ei ne pune la dispoziție foile 
de concursuri. Le citim și a- 
flăm că la întrecerile de atle
tism, tir. popice. tenis de 
masă, printre cei mai buni se 
numără Iuliu Vigh, Zoltan 
Nagy, Ion Brosz, Ladislau 
Popa. Koloman Kabai, Mar
gareta Kabai, Marta Nagy 
etc. Acum tinerii concurenți 
se pregătesc pentru întrece
rile finale din prima etapă a 
Spartachiadei de vara.

Mergem apoi la baza spor
tivă din comună. Aici, pe te
renul de volei se întreceau 
două echipe feminine, alcă
tuite din tinerele colectiviste 
ale brigăzilor I și a II-a de

cîmp. De asemenea, pe pis
tele de popice și alergări, se 
întreceau cu pasiune grupuri 
de tineri. A urmat apoi un 
antrenament de fotbal între 
echipa din comuna Borș și 
Tărianul, victoria revenind 
primei formații cu 6-1.

★

In continuare, am mai 
vizitat și alte asociații 
sportive din raionul O- 

radea. Cu acest prilej am re
marca: că întrecerile Spar
tachiadei de vară au contri
buit, în mare măsură, la dez
voltarea activității sportive 
de masă. De pildă, la asocia
țiile sportive din Cheresig, 
Cheriu. Sălbociu și altele, | 
s-au creat noi secții de atle
tism, tir, volei, oină și fotbal. 
De asemenea, numeroși tiner. 
au devenit membri în UCFS. 
s-au amenajat noi baze spor-l 
tive.

Sint însă și asociații sporti
ve unde întrecerile Sparta
chiadei de vară au rămas cu 
mult în urmă, sau unde exis
tă preocupare numai pentru 
fotbal. Așa stau lucrurile la 
asociațiile sportive Recolta — 
G.A.S. Sălard, Tractorul — 
stațiune experimentală agri
colă Oradea. Deși, pînă la 
terminarea primei etcipe a 
Spartachiadei de vară au 
mai rămas puține zile, în a- 
ceste asociații sportive se mai 
pot lua măsurile necesare 
pentru buna desfășurare a 
concursurilor. Și aici au un 
cuvînt de spus organizațiile 
"U.T.M. și consiliile asociații
lor sportive. Noi așteptăm să 
consemnăm rezultate cît mai 
bune.

S. SPIREA

Cea c/e-a 7-a edifie a cursei 
cicliste internaționale l(Cupa 
UCECOM” a avut un sfîrșit cu lo
tul neașteptat. Dinamovistul Ion 
Cosma, situat înaintea ultimei eta
pe pe locul 10 în clasamentul 
general, la 3'24” față de lideri, 
a reușit, prinir-o îndrăzneață eva
dare, să cîștige etapa Brașov— 
București și să îmbrace pe stadio. 
nul Republicii tricoul galben. Pro
tagoniștii de pînă ieri ai întrecerii, 
Constantin Dumitrescu și Gabriel 
Moiceanu au sosit la București cu 
o îmirziere de peste 8 minute.

Plutonul a rulat compact pînă 
fa Azuga, unde s-a desprins un 
grup de 6 alergători, în trunte 
cj tl.ev, Angeiescu și Șelaru. La 
Gmp naj in urmărirea lor a por
nit un a_i pluton condus de Cos- 
ma, Z eg.e- și polonezul Gazda. 
Dum:trescu, Moiceanu și Radu
lescu, ratind această evadare, au 
pierdut m:nc'te prețioase. In apro
piere de Ploiești, primele două 
plutoane s-au regrupat și, rulind 
susținut, au reușit să sosească în 
Capitală cu un avans apreciabil.

Clasamentul etapei a 6-a Bra
șov—București : 1. I. Cosma (Di
namo) a parcurs 172 km în 4h 
37'20” ; 2. Constantin Moiceanu
(Olimpia) 4h 37’21" ; 3. W. Zie
gler (Dinamo).

Clasamentul general individual:
1. I. Cosma (Dinamo) 20h54'11" ;
2. W. Ziegler (Dinamo) la 51";
3. K. Gazda (Start Varșovia) la 
3'09”.

Pe echipe a cîștigat Dinamot 
urmată de Start Varșovia la 
12’35” și Olimpia la 13'13". Pre
miul cățărătorilor a revenit lui 
C. Dumitrescu.

(Agerpres)

Pe malul Mureșului, la Arad. -

Foto : N. STELORIAN
__ ____________________

Cu prilejul aniversării 
primului zbor al lui Aurel Vlaicu

Duminica sportivă
• Pe stadionul „Cea de-a 10-a 

aniversare1* au luat sfîrșit dumi
nică întrecerile de atletism din 
cadrul tradiționalului concurs 
internațional „Memorialul Ku- 
socinski”. Un frumos succes a 
repurtat reprezentanta țării noa
stre Iolanda Balaș, care a cîști
gat proba de săritură in înălți
me cu un rezultat de 1,85 m.

Cursa de 3 000 m plat s-a în
cheiat cu victoria lui Jazy 
(Franța), cronometrat în 7*59” 
6/10.

Alte rezultate mai importante: 
200 m plat Zielinski (R.P.R.) 
20”8/10; ciocan Baltowski
(U.R.S.S.) 67,60 m; triplu salt 
Malcherczyk (R.P.P.) 16,23 m; 
1 500 m Savinkov (U.R.S.S.) 
3’45”3/10; suliță Lusis (U.R.S.S.) 
82,09 m; disc Piatkowski (R. P. 
Polonă) 59,62 m; feminin 80 
m garduri Moore (Anglia) 
10”7/10.

• Duminică s-au disputat 
sferturile de finală ale „Cupei 
R.P.R.” la fotbal. în Capitală, 
pe stadionul Republicii, Pro
gresul București a dispus cu 
3-2 (2—1) de Petrolul Ploiești. 
Rezultatele din țară : Galați: 
Steaua—Dinamo Bacău 3—1 ; 
Brașov: Rapid București—Me
talul Tîrgoviște 3—0; Cluj : 
Jiul Petrila—Steagul Roșu 
Brașov 4—4 în prelungiri.

Ieri s-a rejucat la Cluj me
ciul Steagul roșu Brașov—Jiul 
Petrila din cadrul sferturilor 
de finală ale competiției de 
fotbal „Cupa R.P.R.‘;. Repur- 
tind victoria cu scorul de 4—1 
(2—0) Steagul roșu s-a califi, 
cat în semifinale.

PE SCURT
• In ziua a doua a campiona

telor de haltere ale R. P. Un
gare, Gyoezoe Veres (cat. mijlo
cie) a stabilit un nou record 
mondial la triatlon cu 465 kg 
(155, 132.5 și 177.5 kg). Vechiul 
record era de 462,5 kg și aparți
nea lui Plukfelder (U.R.S.S.).

• în ultima zi a întilnirii in
ternaționale de natație dintre 
echipele feminine ale R. D. Ger
mane și Angliei desfășurate la 
Magdeburg, echipa germană a 
stabilit un nou record european 
în proba de ștafetă 4x100 m 
mixt cu timpul de 4’44” 1/10.

• în sferturile de finală ale 
„Cupei Davis” la tenis de cîmp, 
Anglia a învins cu 4—1 Brazi
lia, Italia a întrecut cu 4—1 R.P. 
Ungară, R.F.' Germană conduce 
cu 2—1 în partida cu Africa de 
sud, iar Suedia a dispus cu 5—0 
de R.S. Cehoslovacă.

în semifinale se vor intîlni 
Anglia—Italia și Suedia cu în
vingătorul dintre R. F. Germană 
și Africa de sud.

9 Sportivul grec Sistovaris a 
cîștigat titlul de campion euro
pean în proba de „Skeet” (ta
lere aruncate din șanț). El a 
realizat în 3 manșe 149 de 
puncte din 150 posibile.

• Duminică și a început 
turneul în țara noastră echipa 
de fotbal Sedan (Franța), care 
a întîlnit la Constanța o selec
ționată divizionară de tineret. 
Fotbaliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(0—0).

• Continuindu-și turneul in 
țara noastră, echipa de fotbal 
Chemie Halle (R. D. Germană) 
a întîlnit duminică la Timișoara 
echipa Știința din localitate. 
Gazdele au repurtat victoria cu 
scorul de 1—O prin punctul 
marcat de Georgescu în minu
tul 25.

9 Duminică la Moscova în 
meci retur pentru finala „Cupei 
campionilor europeni" la vo
lei masculin echipa ȚSKA 
Moscova a obținut victoria cu 
3—1 (19-17; 11-15; 15—10;
15—9) în partida cu Rapid 
București. Voleibaliștii sovie
tici au cîștigat trofeul dato
rită unui set-avuaj superior. 
Primul meci al finalei fusese 
cîștigat cu 3—2 de Rapid. 
Este pentru a doua oară cînd 
TSKA Moscova cucerește 
„Cupa campionilor europeni”.

(Agerpres)

O rrugn» d» b Orara 
oe !X---r®cx cregx« I 
maș-m spec ace, disput at cu
minecă pe stadionul Construc

torul din Capitală.

Foto; T. CHIOREANU

Turneul 
candidaților 

la titlul mondial 
de șah

Marele maestru sovietic 
Tigran Petrosian este noul li
der al turneului candidaților 
la titlul mondial de șah. în 
runda a 23-a, Petrosian a cîș
tigat la Korcinoi, Gheller. cu 
negrele, a pierdut la Fischer, 
iar Benko a remizat cu Filip. 
A fost amînată partida Ke- 
res—Tal.

Clasamentul înaintea ulti
melor 5 runde : 1. Petrbsian 
(U.R.S.S.) 15 puncte; 2. Ghel
ler (U.R.S.S.) 14Vs puncte; 3. 
Keres (U.R.S.S.) 14 puncte, o 
partidă amînată și una între
ruptă ; 4. Fischer (S.U.A.) 12 
puncte și o partidă întreruptă.

Elevul Ezekil Nic. din clasa a X-a a școlii medii Timișoara evoluînd 

în cadrul întrecerilor etapei I a Spartachiadei de vară.

Foto: V. TONCEANU

Meciul de fotbal Brazilia — R. S. Cehoslovacă, 
un spectacol de neuitat

Comentatorii de fetbal prezenți la finala celui 
de-al 7-lea campionat mondial subliniază în unani
mitate jocul de înaltă factură practicat de cele două 
echipe. Succesul brazilienilor, transmite corespon
dentul France Presse, nu poate fi contestat, dar 
fotbaliștii cehoslovaci, care au furnizat un joc 
neașteptat de bun, au merite egale în realizarea 
unui spectacol de neuitat.

Din echipa braziliană cei mai buni jucători au 
fost portarul Gilmar, suplu, acrobatic în plonjoane, 
și cu o priză sigură a balonului. Fundașul D. San
tos, care participă la cel de-al 3-lea campionat 
mondial, a luptat cu multă energie, iar Didi, jucînd 
retras pe linia de mijlocași, a fost un neegalat 
constructor al jocului.

Vava, Zagaio și Amarildo au strălucit în linia 
de înaintare, in timp ce Garincha, sever marcat de 
Novak și Masopoust, n-a reușit decît vreo 4 sau 5 
curse, dar atunci a produs panică în careul advers. 
In ansamblu, sud-americanii au etalat o tehnică 
mai bună și au atacat mai mult, trăgînd 57 de șu
turi la poartă față de 38 realizate de cehoslovaci.

Din echipa cehoslovacă s-a remarcat în primul 
rînd epetrema dreaptă Poșpichal, pătrunzător, rapid 
și totdeauna bine plasat la fazele de poartă. Kvas- 
nak a condus inteligent acțiunile ofensive, iar 
Masopoust a muncit enorm, ajutînd și atacul în 
prima repriză. Novak și Schroif au fost cei mai 
buni jucători din apărare. Corespondentul agenției 
United Press remarcă : „Brazilienii, cu binecunos
cuta lor abilițațe tehnică, au înfrînt destul de greu 
echipa R. S. Cehoslovacă, robustă și cu o metodă 
de joc bine concepută, superioară chiar celei bra
ziliene".

Trimișii agențiilor de presă consemnează, de ase
menea, arbitrajul imparțial șl competent prestat 
de Nikolai Latîsev, primul arbitru sovietic care a 
condus finala unui campionat mondial. După ter
minarea întâlnirii, președintele FIFA, Stanley Rous, 
i-a înmînat lui Latîșev distincția „Fluierul de ar
gint", acordată și altor 7 arbitri care au oficiat la 
campionatul mondial.

țin* noastră este 
așezată într-o regiu
ne deosebit de pi
torească, este în
conjurată de dea
luri și munți, de 
frumoase stațiuni

balneo-chmaterice. Apoi tinerii 
muncitori ai uzinei sînt turiști 
pasionafi, iubesc sportul și dis
tracțiile în aer liber. Aceste rea
lități au determinat comitetul 
U.TJĂ ca imediat după termi
narea iernii să treacă la organi
zarea unor activități interesante 
in aer liber, excursii, competiții 
sportive, vizite prin împrejurimi.

Una din excursiile de care ne 
vom aminti multă vreme a fost 
cea organizată din inițiativa co-r 
miletului U.T.M. la Bistrița. Irt 
această excursie au fost urmărite 
mai multe obiective. Intîi : Cu* 
noeșterea de către colectivul no
stru a muncitorilor de la cariera 
Pietroiu care ne furnizează una 
din materiile prime : calcarul. 
Apoi ca obiective turistice s-a 
prevăzut vizitarea cheilor Bistri
ței și a peșterei, a monumente
lor istorice de la Bistrița și Ar- 
nota. Și, în sfîrșit, excursia era un 
bun prilej de închegare a pro
priului nostru colectiv, de cunoaș
tere a familiilor noastre, de pe
trecere colectivă a timpului liber. 
Chiar și modul în care a fost or
ganizată excursia a plăcut tutu
ror. Pe linia ferată îngustă care 
leagă uzina de cariera de la Pie
troiu, peste 200 de muncitori cu 
familiile lor, încărcați în opt va
goane, au pornit în excursie. 
Ne-au însoțit orchestra uzinei, 
sportivii și-au luat mingile și 
echipamentul necesar, unul din

vagoane a fost transformat în 
bufet mobil, ne-au însoțit voia 
bună și veselia. Programul a fost 
îndeplinit întocmai. A fost în- 
tr-adevăr o excursie frumoasă în 
care ne-am distrat și-am învățat 
multe lucruri interesante.

Dar în primăvara aceasta, co
lectivul nostru a mai participat 
și la alte excursii. Comitetul 
U.T.M. împreună cu comitetul

pletat imaginea marilor prefaceri 
petrecute în țara noastră în anii 
puterii populare.

în afara excursiilor, tinerii în
drăgesc activitatea sportivă. Măr
turie stă faptul că în fiecare 
secție există echipe de fotbal, 
în unele dintre ele și echipe de 
volei și handbal, că avem mulți 
cicliști și iubitori ai altor spor
turi. Echipele acestea s-au între-

Cu prilejul împli
nirii a 52 de ani de 
la primul zbor făcut 
de pionierul avia
ției romînești, ingine
rul Aurel Vlaicu, du
minică dimineața, la 
mormintele lui Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia, 
de la cimitirul Bel Iu 
din Capitală, a avut loc 
solemnitatea depune
rii de coroane de flori 
din partea Ministeru
lui Forjelor Armate, 
Ministerului Transpor
turilor și Telecomuni
cațiilor și Direcției 
aviației civile.

, ★
in comuna Bănești, 

raionul Cîmpina, re

giunea Ploiești, la lo
cul unde s-a prăbușit 
aeroplanul lui Aurel 
Vlaicu, a avut loc o 
adunare la care au 
participat reprezen
tanți ai sfaturilor popu
lare regionale și raio
nale, Ministerului For
țelor Armate, Aviației 
civile precum și nu
meroși oameni tai 
muncii și cetățeni din 
împrejurimi.

, ★
In satul Aurel Vlai

cu, regiunea Hune
doara, a avut loc un 
miting, pe pajiștea 
din marginea satului, 
unde Vlaicu a încer
cat prima mașină de

zbor concepută și 
construită de el.

La miting au . luat 
parte mii de oameni 
ai muncii din satul 
Aurel Vlaicu și din 
localitățile din împre
jurimi. Grupuri de 
pionieri au depus 
flori la bustuj lui 
Vlaicu, aflat lîngă 
casa în care a locuit, 
acum muzeu.

★
Un miting asemănă

tor consacrat primului 
zbor al luj Vlaicu și 
Zilei aviafiei a avut 
loc și în comuna Tra
ian Vuia, regiunea 
Banat.

(Agerpres)

Grădinari pricepuți

Rouă dimineții tacă mai 
sclipea pe frunze cînd 
harnicii legumicultori de 

la G.A.C. Darabani au venit 
la lucru.

Ion Negru, șeful echipei le. 
gumicole, îl repartizează pe 
fiecare colectivist la locul de 
muncă.

Ion Negru lucrează la gră
dină de 12 ani, de aceea, toti 
colectiviștii îi ascultă sfaturi
le, ba, uneori, chiar îl solicită 
să Ie împărtășească din expe
riența lui. Lucrînd după in
dicațiile agrotehnicii înaintate, 
grădina de legume a adus în 
anul trecut gospodăriei colec
tive un venit de peste 90.000 
de lei. încă din iarnă, echipa

de legumicultori a amenajat 
104 metri pătrați de paturi 
calde unde au crescut răsa. 
duri viguroase pentru întrea- 
ga grădină.

Acum, în grădină, colecti
viștii prășesc ceapa, plivesc 
culturile, le udă. în anul aces
ta, echipa de legumicultori 
condusă de Ion Negru și-a 
propus să Obțină 9 tone de 
ceapă, 4 tone varză timpurie, 
25 de tone pepeni. 15 tone ro
șii și altele, care vor aduce 
gospodăriei colective un venit 
de 86.000 de lei.

c. barbacabv
corespondent voluntar

0 zi plăcută de odihnă
Tinerii constructori de pe 

Șantierele I.C.S. Hunedoara 
și-au petrecut ziua de dumi
nică în mod plăcut și educa
tiv. Comitetul U.T.M. pe în
treprindere a organizat prin
tre alte activități o ieșire la 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașului și la 
colectarea fierului vechi.

Apoi tinerii constructori 
au avut o întîlnire, la clubul 
„Filimon Sîrbu", cu tovarășul

Frankfurt Tiberiu, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Hunedoara. El a vorbit în fața 
celor aproape 300 de tineri 
despre „Profilul moral al o- 
mului de tip nou“. Expunerea 
a fost exemplificată cu fapte 
luate din viața și munca tine
rilor de pe șantierele I.C.S. 
Hunedoara.

LAL ROMULUS

abia la început. De aceea am 
vrea să cităm cîteva din mani
festările prevăzute să se organi
zeze în viitorul apropiat în pla
nul comun al comitetului U.T.M. 
și al comitetului sindicatului.

Peste puțin timp vom porni 
într-o frumoasă excursie pe Va
lea Prahovei cu care prilej vom 
vizita muzeul Doftana. castelul 
Peleș, obiective industriale și

ACȚIUNI TINEREȘTI
5 »

ÎN AER LIBER
sindicatului, folosind faptul că 
echipa noastră de fotbal s-a de
plasat în mai multe orașe pen
tru a juca cu alte echipe, a or
ganizat vizitarea acestora de co
lective mari de tineri .din uzina. 
Astfel au fost vizitate orașele 
Sibiu, Constanța și București de 
cîteva sute de tineri muncitori. 
La Sibiu s-a mers în colectiv la 
Muzeul Bruckenthal și în parcul 
Dumbrava, la Constanța a fost vi
zitat litoralul (mulți tineri îl ve
deau prima oară) și Muzeul regio
nal, iar la București ne-am oprit la 
Muzeul de Istorie a Partidului, 
am vizitat noile cartiere, Sala 
Palatului R.P.R., Pavilionul expo
ziției naționale unde a avut loc 
istorica sesiune a Marii Adunări 
Naționale etc. Din toate aceste 
excursii tinerii s-au întors cu o 
bogăție de impresii, și-au com-

cut între ele într-o frumoasă 
competiție pe care — pentru că 
se organizează în fiecare an — 
o putem numi de acum tradi
țională în uzină. Apoi echipele 
fruntașe pe uzină s-au întîlnit cu 
echipe din alte unități raionale, 
unde jucătorii au fost însoțiți de 
numeroși suporteri. Pentru ci
cliștii amatori s-a organizat re
cent un concurs într-un circuit 
închis pe o distanță de 10 km.

Sezonul prielnic organizării 
activităților în aer liber este

Ne scrie postul de cores-
pondenfi voluntari ai
,,Scînteii tineretului" de
la Uzina de sodă —

vora
Go-

turistice. De asemenea, vom face 
o excursie la Cumpăna. Vom 
vizita cu acest prilej și șantierul 
de construcție al marii hidrocen
trale de pe Argeș. Și în sfîrșit 
se pregătește de pe acum o 
frumoasă excursie pe munții Co- 
zia la Stănișoara. Această excursie 
este prevăzută pentru zilele de 
23 și 24 august și are în pro
gram un foc de tabără în ve
derea căruia formațiile noastre 
artistice pregătesc un bogat pro
gram. Am citat doar cîteva din 
acțiunile mai deosebite existente 
în plan ; vor fi continuate mani
festările sportive, în grupuri mai 
restrînse se vor vizita stațiunile 
de odihnă din împrejurimi etc.

Această sumară expunere a 
activităților organizate pînă acum 
precum și a celor care se vor 
organiza, dovedește preocuparea

comitetului U.T.M. de a oferi 
tineretului manifestări reconfor
tante și instructive petrecute în 
aer liber. Ele răspund unor ne
voi firești ale tinerilor și de 
aceea se bucură de o largă 
participare a lor. De la o ma
nifestare la alta, organizatorii au 
cîștigat mai multă experiență în- 
lăturînd deficiențele care au ma; 
existat. Totuși — pentru reușita 
în special a excursiilor — tinerii 
propun ca pentru fiecare în 
parte să fie desemnați ghizi din 
rîndurile tovarășilor celor mai 
bine pregătiți, care, studiind din 
timp itinerariul să se documen
teze amănunțit asupra obiective
lor istorice, industriale etc. și să 
dea explicații competente ex
cursioniștilor, contribuind astfel: 
la îmbogățirea cunoștințelor lor. 
De asemenea, ei cer organiza-' 
lorilor mai multă consecvență în 
respectarea orelor de plecare, 
de sosire, a programului propus, 
pentru că toate la un loc con
tribuie la reușita excursiei. Ti
nerii așteaptă atît realizarea a- 
cestui plan cît și îmbogățirea lui 
cu manifestări mai variate cum 
ar fi serbări cîmpenești, vizite 
în G.A.C., la stațiunile experi
mentale agricole etc. Toate sînt 
de natură să contribuie la că- 
lirea lor fizică, la lărgirea ori
zontului lor.

ION BOITAN 
inginer

GHEORGHE BOBOLEA
lăcătuș mecanic

LIVIA UNGUREANU
inginer

A



Bucureștiul a întîmpinut sărbătorește
pe îuulții oaspeți sovietici
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E. I.
supleant al C.C, al 

președintele Consi- 
5 conducere al Aso- 
de prietenie sovieto-

Olof Landenius ; Turciei — Zu- 
beyir Aker; Republicii Arabe 
Unite — Saad Mortada ; Indiei 

K. M. Kannampilly; R. D. 
Vietnam — Le Van Chat; Da
nemarcei — W. Winther Sch
midt ; Austriei — Franz Irbin- 
ger ; Argentinei — Enrique J. B. 
Chaillon; R. P. Ungare — Jeno 
Gyorgy; Franței — Jean du 
Boisberranger.

Ora 9. Trenul oficial intră în 
gară. In aplauzele și uralele ce
lor de față coboară Nikita Ser
gheevici Hrușciov și ceilalți mem
bri ai delegației: V. V. Grișin, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. âl P.C.U.S., președintele 
C.C.S. din U.R.S.S.; V. V. Kuz- 
nețov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; D. A. Kunaev, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ka- 
zahstan; I, V. Andropov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.; I. I. 
Bodiul, membru al C.C. al 
P.CkU.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că ; M. S. Sinița, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Odesa 
al P.C. din Ucraina ; R. A. El
darova, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S.A. 
Daghestan ; E. I. Afanasenko, 
membru 
P.C.U.S., 
liului de 
ciației < 
romînă, ministrul Invățămîntului 
al R.S.F.S.R., I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București. Din același tren co
boară tovarășii Emil Bodnăraș, 
Constantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., șef- 
adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R. și Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, care au însoțit delega
ția sovietică de la Iași pînă la 
București, precum și Nicolae. 
Guină, ambasadorul R. P. Ro
mine în Uniunea Sovietică.

In gară se află ziariști ro
mîni, corespondenți ai presei 
străine acreditați la București și 
trimiși speciali ai agențiilor de 
presă și ziarelor din străinătate.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Nikita Sergheevici 
Hrușciov se îmbrățișează cu căl
dură. Conducătorii de partid și 
de sîct și membrii delegației so
vietice se salată cordial.

Se intonează imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și R. P. 
Romîne. Răsună 21 de salve de 
tun. Tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pri
mesc raportul și trec în revistă

-ax ...... ••

Depuneri
la Monumentul Eroilor Patriei

și Monumentul Eroilor Sovietici
Luni la amiază, delegația 

de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, a 
depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei 
și Monumentul Eroilor So
vietici.

La solemnități au luat 
parte tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, 
Politic 
membri 
ai Consiliului de 
ai guvernului, 
tanți ai organelor 
partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori ai 
noastre armate.

Erau, de asemenea, 
membrii Ambasadei 
Sovietice la București.

în piețele din fața monu- 
din 

membri ai Biroului 
al
ai

C.C. al P.M.R., 
al P.M.R., 

Stat și 
reprezen- 
locale de

CC.

forțelor

de față 
Uniunii

mentelor și pe străzile
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niment de mare importanță în dezvoltarea 
continuă a relațiilor noastre prietenești.

Vizita dv. în Romînia va fi o adevărată 
sărbătoare a prieteniei sincere, frățești, între 
popoarele romîn și sovietic, o nouă și stră
lucită manifestare a unității de nezdruncinat 
a țărilor noastre și a întregului lagăr socialist.

Apărarea păcii, izbăvirea omenirii, încă în 
epoca actuală, de coșmarul unui nou război 
este privită drept o înaltă misiune istorică 
de către partidele comuniste și muncitorești, 
de către statele membre ale marii comunități 
ale țărilor socialiste. Intîlnirile pe care le 
veți avea cu oamenii muncii din țara noastră, 
discuțiile și tratativele ce vor avea loc vor 
prilejui o puternică afirmare a^ voinței 
ie pace a popoarelor noastre, a hotărîrii lor 
de a milita și pe viitor cu neabătută perse
verență pentru triumful rațiunii în relațiile

dintre popoare, pentru coexistență pașnică a 
statelor cu sisteme sociale diferite, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și totale, 
pentru rezolvarea problemelor internaționale 
arzătoare în conformitate cu interesele tu
turor popoarelor, ale întregii omeniri.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, să-mi exprim 
încă o dată bucuria de a vă avea în mijlocul 
nostru. Oriunde veți merge pe pămîntul Ro- 
mîniei veți fi primiți ca prietenii cei mai 
apropiați și de nădejde ai poporului nostru.

Trăiască și înflorească în veci prietenia 
romîno-sovietică !

Trăiască partidul lui Lenin, Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, Comitetul său 
Central și Guvernul sovietic, în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov I

Trăiască unitatea de nezdruncinat a lagă
rului socialist și a mișcării comuniste in
ternaționale !

Trăiască pacea și prietenia dintre popoare!

Ctrâlarea tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov
(Urmare din pag. I)

ce trece. Partidele noastre marxist-leniniste 
și popoarele țărilor noastre sînt strîns legate 
între ele prin țeluri și sarcini comune în 
construirea socialismului și comunismului și 
îșj acordă frățește ajutor și sprijin reciproc. 
Acest ajutor neprecupețit, izvorît dintr-o 
inimă curată, întruchipează triumful princi
piilor internaționalismului socialist.

Vă putem încredința, dragi tovarăși și prie

teni, că oamenii sovietici vor face și de acum 
înainte totul pentru întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării sovieto-romîne.

Trăiască Republica Populară Romînă și 
poporul frate romîn!

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej !

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne!

garda de onoare aliniată 
ronul gării.

Membrilor delegației 
prezentați șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
precum și persoanele oficiale.

Un grup de pionieri romîni și 
sovietici oferă buchete de flori 
și cravate roșii.

Apariția înalților oaspeți și a 
conducătorilor partidului și gu
vernului nostru la tribuna din 
piața gării este salutată cu pu
ternice aclamații și nesfîrșite 
urale de o mulțime imensă.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvîntarea de bun 
venit. Răspunde tovarășul N. S. 
Hrușciov. Cuvîntările sînt pri
mite cu aplauze furtunoase și 
ovații îndelungi. Se aud lozinci. 
Se scandează „R. P. R. — 
U.R.S.S. sînt în veci prietene" 
Garda de onoare defilează în 
fața persoanelor oficiale.

Apoi tovarășii N. S. Hrușciov 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej iau 
loc intr-o mașină deschisă escor
tată de motocioliști, care este 
urmată de coloana mașinilor ofi
ciale. Sute de mii de bucu- 
reșteni, aflați de-o parte și de 
alta a șoselei, formează un ade
vărat culoar viu. Ei salută cu 
entuziasm, flutură stegulețe și 
buchete de flori. Nenumărate 
flori acoperă mașina în care se 
află conducătorii de partid și de 
stai ai celor două țări. Fiecare 
dorește să-l vadă cît mai de a- 
proape, să-i strîngă mina, să-i 
spună din toată inima bun venit 
tovarășului Hrușciov.

In piața Scînteii, pe șoseaua 
Kiseleff, pe bulevardul 
rilor mașinile de-abia

pe pe-

le sînt

Aviato- 
- străbat 

prin mulțime. Pe balcoanele și 
acoperișurile clădirilor, in pomi, 
pe statuia Aviatorilor se află 
numeroși bucureșteni. Mulți ce
tățeni fotografiază momentele 
emoționante. Un grup de bucu
reșteni au venit în întâmpinarea 
oaspeților cu un panou mare 
alcătuit din trandafiri roșii, pe 
care erau înscrise cuvinte închi
nate prieteniei romîno-sovietice. 

Tovarășii Nikita Sergheevici 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celelalte persoane oficiale 
răspund cu căldura aaanifestări- 
lor de dragoste și prietenie care 
au loc la fiecare pas pînă la 
reședința delegației.

Mult timp după trecerea co
loanei de mașini, pe străzile Ca
pitalei a continuat să dom
nească atmosfera caracteristica 
zilelor de sărbătoare.

Festivitatea primirii la 
Băneasa a fost transmisă 
posturile romîne de radio 
leviziune.

Gara 
prin 

și te-

(Agerpres)

de coroane

împrejurimi se afla un mare 
număr de cetățeni.

Gărzile de onoare aliniate 
în fața monumentelor au pre
zentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale ce
lor două țări.

După depunerea coroanelor, 
cei prezenți, au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor romîni și sovie
tici.

A urmat apoi defilarea găr
zilor de onoare.

Pe panglicile coroanelor 
erau înscrise cuvintele :

„Eroilor romîni căzuți 
lupta pentru eliberarea 
triei lor de sub jugul fascist, 
din partea delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice. Anul 1962“; 
șilor eroi sovietici 
au căzut în lupta 
triva fascismului, din 
delegației de partid și 
namentale a Uniunii Sovietice. 
Anul 1962“-

în 
pa-

„Osta- 
care 

împo- 
partea 
guver-
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Tovarășii 
Gheorghiu-Dej și 
Hrușciov au rostit

Apoi tovarășul

Gheorghe
N. S. 

toasturi.
N. S.

Toastul tovarășului Toastul tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej Nikita Sergheevici Hrușciov
Scumpe Nikita Sergheevici,

Dragi oaspeți.

Tovarăși.

înainte de toate țin să aduc 
cele mai calde mulțumiri Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice și guvernului sovietic 
pentru venirea în țara noastră 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii So
vietice, ca răspuns la invitația 
Comitetului Central al parti
dului nostru, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Re
publicii Populare Romîne.

Vizitele reciproce ale con
ducătorilor de partid și de 
stat au devenit o tradiție in 
relațiile dintre țările socia
liste. fiind expresia strinsei 
prietenii dintre aceste țări, a 
unității lor internaționaliste, 

a interesului și respectului 
reciproc ce și-l poartă, fie că 
e vorba de țări mari sau 
mici.

Ați fost cu toții martorii 
bucuriei și entuziasmului cu 
care poporul nostru i-a pri
mit pe tovarășul Hrușciov și 
pe ceilalți membri ai delega
ției, soli ai prieteniei dintre 
țările noastre, dintre partidele 
noastre marxist-leniniste.

Știrea cu privire la vizita 
delegației sovietice în Re
publica Populară Romînă se 
bucură de un larg ecou în 
străinătate. Ea a trezit un viu 
interes nu numai in țările so
cialiste, dar și în lumea ca
pitalistă. Spre dezamăgirea fe- 
luriților amatori de senzații 
și ticluitori de speculații, noi 
putem „destăinui" de la bun 
început că această vizită se 
va solda cu o nouă afirmare 
a consecvenței cu care am
bele noastre guverne, parti
dele noastre frățești militea
ză pentru continua dezvoltare 
a relațiilor multilaterale de 
prietenie dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Romînă, pentru întărirea con
tinuă a unității lagărului so
cialist, pentru coexistența 
pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

La baza relațiilor de tip 
nou, statornicite între țările 
membre ale marii comunități 
socialiste, se află principiile 
într-ajutorării și colaborării 
frățești.

în promovarea și înfăptui
rea acestor principii, un rol 
deosebit are Uniunea Sovieti
că, care acordă celorlalte țări 
socialiste un sprijin multila
teral, internaționalist.

Din primii ani de existență 
a puterii populare, ne-am 
bucurat de ajutorul poporului 
sovietic. în înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al 
III-lea ai partidului, în in
dustrializarea socialistă a ță
rii și făurirea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, 
Uniunea Sovietică ne acordă 
sprijin prin livrarea de ma
șini și utilaje pentru obiecti
ve industriale importante,

Dejun în cinstea delegației
partid și guvernamentale sovietice

Hrușciov a oferit in dar tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej o copie a fanionului tri
mis în Lună de racheta cosmi
că sovietică.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a mulțumit 

prin ajutor tehnico-științific, 
prin împărtășirea experienței 
înaintate.

îngăduiți-mi, scumpi oas
peți, să exprim Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, guvernului și întregului 
popor sovietic recunoștința 
fierbinte a poporului romîn 
pentru acest sprijin prețios, 
care înlesnește considerabil 
înfăptuirea de către oamenii 
muncii din Romînia a operei 
de desăvîrșire a construcției 
socialismului și atingerea mă
rețului obiectiv — ca țara 
noastră, împreună cu celelalte 
țări socialiste, să treacă în 
limitele aceleiași epoci istorice 
la comunism.

Munca plină de elan a 
popoarelor noastre pentru în
făptuirea țelurilor mărețe și 
nobile ale socialismului și 
comunismului se împletește 
indisolubil cu lupta neobosită 
pe care o duc pentru instau
rarea unei păci trainice pe 
pămînt.

Ca urmare a acțiunilor 
cercurilor imperialiste agresi
ve, în lume s-a adunat mult 
material inflamabil. Pentru a 
se evita o catastrofă termo
nucleară, este necesar să se 
pună capăt cursei înarmări
lor, să înceteze experiențele 
nucleare, să fie înfăptuită de
zarmarea generală și totală 
sub un- strici control interna- 
țiQțjal, sa se lichideze rămăși
țele celui de-al doilea război 
mondial, să fie șterse defini
tiv și pentru totdeauna de 
pe fața pâmîntului rămășițele 
rușinosului sistem colonial, 
inegalitatea dintre popoare, 
încălcarea dreptului lor de 
a dispune libere de propria 
lor soartă. Lupta pentru în
făptuirea acestor țeluri re
prezintă un element funda
mental al politicii externe a 
Uniunii Sovietice, a Republi
cii Populare Romîne, ca și a 
celorlalte state socialiste.

Iubiți oaspeți,

Dragi tovarăși.

în 
nă- 
în-

Vă propun să toastăm 
sănătatea prietenului de 
dej de al poporului romîn, 
filăcărat luptător pentru cauza 
comunismului și păcii — to
varășul Hrușciov ;

în sănătatea tuturor mem
brilor delegației, tovarășii Gri- 
șin, Kuznețov, Kunaev, Andro
pov, Bodiul, Sinița, Eldarova, 
Afanasenko, Jegalin.

Să toastăm în cinstea Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, detașament de frunte 
al mișcării comuniste interna
ționale, în cinstea Comitetu
lui său Central leninist și a 
guvernului sovietic:

pentru noi victorii strălucite 
ale poporului sovietic în în
făptuirea mărețului Program 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Pentru marea comunitate a 
țărilor socialismului, pentru 
triumful cauzei păcii în 
lume! (Agerpres)

Mulțimea îi salută cu căldură pe înalfii oaspeți sovietici
Foto : AGERPRES

călduros, subliniind că acest 
dar simbolic caracterizează 
culmile pe care a ajuns știința 
și tehnica sovietică, succesele 
mari pe care le-a dobîndit po
porul sovietic în acest dome
niu, succese care sînt și ale

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej!

Dragă tovarășe Maurer !

Dragi tovarăși și prieteni !

și o bucurieEste o plăcere _ 
să te întîlnești cu prieteni a- 
devărați. Astăzi, după pri
mirea caldă, prietenească pe 
care oamenii muncii din 
București au făcut-o delega
ției noastre, încercăm un 
sentiment de emoție și de 
profundă recunoștință. Senti
mentele frățești manifestate 
aici față de noi constituie o 
expresie a marii prietenii care 
leagă poporul romîn de po
poarele Uniunii Sovietice, de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. Vă pot încredința, 
dragi prieteni, că oamenii 
muncii din țara noastră răs
pund poporului romîn cu a- 
ceeași prietenie frățească, cal
dă și sinceră.

Relațiile dintre Republică 
Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică, dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre guvernele țărilor noa
stre sînt cum nu se poate 
mai bune. Și între conducă
torii celor două state socia
liste ale noastre s-au stabilit 
și se întăresc relațiile cele 
mai prietenești, se poate spu
ne, relații cu adevărat frățești, 
între ei au existat întotdeauna 
și continuă să existe unitate 
și comunitate de vederi în 
toate problemele.

Comuniștii din Uniunea So
vietică manifestă un profund 
respect pentru lupta eroică a 
comuniștilor romîni, acordă o 
înaltă prețuire activității lor 
creatoare organizatorice în

in
Spectacol de gala 

cinstea înalților oaspeți 
sovietici

seara, la Teatrul de 
și Balet al R. P. Ro-

duc spre 
și Balet 
din lața

Luni
Operă .. . _
mine, a avut loc un spectacol 
de gală în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice.

Pe străzile care 
Teatrul de Operă 
precum și în piața 
clădirii mii de locuitori ai Ca
pitalei au salutat cu însufle
țire pe solii poporului sovietic.

La spectacol au asistat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, ai guver
nului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de artă și 
cultură, activiști de partid și 
de stat, oameni ai 
întreprinderile și 
Capitalei, ziariști 
străini.

Au fost prezenți 
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

Publicul prezent a salutat 
cu aplauze prelungite și ovații 
apariția în lojile oficiale a 
tovarășului N. S. Hrușciov și 
a membrilor delegației sovie
tice, a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și a celorlalți condu- 

muncii din 
instituțiile 
romîni și

șefi ai mi-

domeniul construirii socialis
mului, contribuției remarcabi
le a Partidului Muncitoresc 
Romîn la cauza întăririi uni
tății și coeziunii partidelor 
comuniste și muncitorești, 
frățești și a marelui lagăr 
socialist. Urăm din toată inima 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn frățesc, care a fost în
totdeauna și rămîne credin
cios învățăturii marxism- 
leninismului și internaționa
lismului proletar, noi succese 
remarcabile în îndeplinirea 
sarcinilor istorice ce îi stau 
în față.

Nădăjduim că vizita în Re
publica Populară Romînă a 
delegației de partid și guver
namentale sovietice va servi 
la dezvoltarea și adîncirea 
continuă a legăturilor dintre 
partidele noastre, dintre gu
vernele celor două țări, va 
contribui la întărirea priete
niei și lărgirea colaborării în 
toate domeniile între Uniu
nea Sovietică și Republica 
Populară Romînă.

Ingăduiți-mi să toastez 
pentru gloriosul Partid Mun
citoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central, în frunte 
cu marele nostru prieten, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 1

Pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne, pentru to
varășul Maurer, șeful guver
nului !

Pentru prietenia frățească 
veșnică, de nezdruncinat între 
poporul 
romîn !

Pentru 
leninistă, 
lismul proletar — steagul de 
luptă al mișcării comuniste 
internaționale !

sovietic și poporul

învățătura marxist- 
pentru internaționa-

cători ai partidului și statului 
nostru.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și R. P. Ro
mîne.

Bogatul program artistic 
prezentat a cuprins cîntece și 
dansuri populare romînești și 
sovietice, piese instrumentale, 
coruri, arii din opere. La 
reușita spectacolului și-au dat 
concursul corurile reunite ale 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", Radiodifuziunii și 
Televiziunii romîne. Ansam
blului Forțelor Armate și An
samblului „Ciocîrlia“, Or
chestra simfonică a cinemato
grafiei, colectivele de dan
suri ale Ansamblului For
țelor Armate și Ansamblului 
Sfatului Popular al Capitalei, 
mari formații reunite de mu
zică populară, precum și so
liști de frunte.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
la sfîrșitul spectacolului flori 
din partea delegației sovie
tice.

Spectacolul a fost transmis 
de către televiziunea romînă.

întregului lagăr socialist, ale 
întregii lumi progresiste.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă deosebit de caldă, 
tovărășească.

(Agerpre»)

Gospodăria agricolă colectivă „Octombrie roșu" din satul 
Negru Vodă, raionul Lehliu. Gheorghe Alexandru, șeful brigă
zii I de cîmp împreună cu brigadierii Alexandru Olteanu și 
Gheorghe Ricu controlează lucrările executate la cultura po

rumbului
Foto : AGERPRES

Consfătuire științifica 
romîno-sovietică

Luni s-au deschis, în aula A- 
cademiei R.P. Romîne, lucrările 
Consfătuirii științifice romîno-so- 
vietice cu tema „Chimia fizică a 
electronilor topiți44, organizată de 
Academia R.P.R. — Centrul de 
cercetări chimice și Institutul de 
studii romîno-sovietic. Participa 
numeroși oameni de știință, cer
cetători, ingineri și tehnicieni din 
țara noastră, precum și oamenii 
de știință sovietici : prof. A. I. 
Beleaev, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
și prof. B. F. Markov, de la In
stitutul de chimie generală și

Inovațiile, 
izvor de economii

De la începutul anului și 
pînă în prezent cabine
tul tehnic al Termocen

tralei Paroșeni a înregistrat 
34 propuneri de inovații, mult 
mai multe față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Dintre 
acestea s au aplicat în pro
ducție 25. De pe urma lor 
s-au realizat economii în va
loare de 1 270 000 de lei.

Printre cele mai valoroase 
inovații aplicate se numără : 
„îmbunătățirea funcționării 
supapelor de reglare a tur
binei WK-50-F, aparținînd 
tovarășului inginer Vasile Că- 
pățînă. Prin aplicarea acestei 
inovații se reduc căderile de 
presiune în supape, economi- 
sindu-se 750 090 de Iei anual.

Prețioasă este și inovația 
utemișiilor Alexandru Guliaș 
și Wetter Rolan, electricieni, 

| care au conceput un ,,Semna- 
l lizator Blinker de ridicat".

Rămas bun de la școala
Citeva sute de tinere și ti

neri, absolvenți din a- 
cest an ai Școlilor medii 

nr. 16 „George Coșbuc", nr. 
17 „Matei Basarab”, nr. 26 
„Alexandru loan Cuza“ și nr. 
39 din raionul Tudor Vladi- 
mirescu, s-au adunat, împreu
nă cu profesorii lor, la Casa 
de cultură a tineretului din 
acest raion. Cu toții participă 
la masa tovărășească organi
zată de secția de invățamint 
a Sfatului popular T. Vladimi- 
rescu, in colaborare cu comi
tetul raional U.T.M., în cin
stea absolvenților din acest 
an ai școlilor medii.

Clipele s'tnt profund emo
ționante. Adunați in jurul 
dascălilor lor, foștii elevi le 
mulțumesc acestora din ini
mă, plini de recunoștință, 
pentru munca depusă ani de-a 
rindul in formarea lor ca oa
meni adevărați, pentru baga
jul de cunoștințe cu care 
le-au îmbogățit mințile, pen
tru sentimentele și convinge
rile trainice și nobile sădite 
cu migală, cu perseverență, in 
sufletele lor.

--- •--- ----  
Informații

Duminică seara a sosit 
în țara noastră în vizită 
oficială dl. Rene Maheu, 
director general ad-interim 
al UJf.E.S.C.O.

La sosire, la Aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de acad. A. Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne, președintele Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.CO., Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, acad. Tudor 
Vianu, secretar general al Co
misiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O.

A fost de față Jean du 
Boisberranger, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței 
la București.

★

Formația italiană de muzi
că ușoară, condusă de Marino 
Marini, a prezentat luni sea
ra, la Teatrul de vară „23 Au
gust", ultimul său concert în 
cadrul turneului în țara noa
stră. Pe lîngă cele șapte con
certe de la București, forma
ția italiană a mai concertat 
în orașele Timișoara, Iași și 
Constanța.

(Agerpres) 

anorganica al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. P. Constantinescu- 
lași, directorul Institutului de stu
dii romîno-sovietic. Prof. A. I. 
Beleaev a adus salutul oameni
lor de știință sovietici.

Tn cadrul ședinței acad. I. Mur- 
gulescu vicepreședinte al Aca
demiei R.P. Romîne, ministrul în- 
vă|ămîntu!ui a prezentat confe- 
rinfa „Structura și proprietățile 
fizico-chimice ale sărurilor to
pite44.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Și alți utemiști au realizat 
importante inovații. Astfel 
utemistul Alexandru Nagy — 
electrician — a conceput un 
„Dispozitiv semnalizator de 
punere la pămînt a circuite or 
de telecomunicații", iar inova
ția utemistului loan Dijmă* 
tescu intitulată „Zăvor jfelsc- 
tromagnetic la ușa de ac.es 
in instalația de înaltă tens.u- 
ne“ contribuie la îmbunăU,i- 
rea tehnicii securității muncii.

Inovația „Concasor pentru 
zgură" care aparține unui co
lectiv compus din tov. Petru 
Crainic, maistru, Ioan Jula — 
muncitor și ing. Romul Mun
tean este valoroasă deoarece 
zgura nu se mai concasează 
manual ci mecanic adueîn- 
du-se în felul acesta economii 
de 100 000 lei anual.

BĂDUȚĂ CONSTANȚI.’. 
corespondent voluntar

Ne apropiem de un grup în 
care se află profesori și ab
solvenți ai Școlii medii nr. 39, 
Adresîndu-se directoarei șco
lii, tovarășa Marioara Iordan 
și tovarășilor profesori, tină- 
rul Gheorghe Balașov, unul 
dintre absolvenții fruntași de 
la această școală, spune, cu 
glasul întretăiat de emoție : 
„Vă mulțumim din adîncul 
sufletului pentru tot ceea ce 
ați făcut pentru noi și vă asi
gurăm că ne vom strădui să 
folosim conținu în viață zes
trea intelectuală și morală pe 
care ne-ați pregătit-o cu aten
ție, cu răbdare, zi de zi, ani 
în șir, că vom căuta s-o în
mulțim și s-o perfecțion m 
mereu, să ajungem cadre de 
nădejde de care patria noastră 
are nevoie".

Cuvinte înflăcărate de mul
țumire și recunoștință adresa
te partidului și statului nos
tru, profesorilor, se aud la 
fiecare masă.

★
Cu prilejul reuniunii tovă

rășești, a fost prezentat un 
program artistic susținut de 
formațiile Casei de cultură a 
tineretului și de artiști de la 
Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase".

GH. ȘOVU

E» ■ «J» M fca I t_O

rw.iu»
Școlile, comi
tetele sindica 
tului, organi
zațiile obștești 
și sportive, că 
pune la dispo
ziție: VASE DE 

CALATORI 
pentru 

amenajate pentru curse de 
scurtă sau lungă durată. 
Informații și contractări 

din timp se adresează 
la D.R.N.C. Giurgiu Port 

Telefon 15.13 sau 10.58.



PESTE
Pentru reglementarea pașnică

a problemei germane

Pregătiri active 
festivalul 
Helsinki

pentru
de la a

HOTĂRBEP
Largi acțiuni pentru pace

Și dezarmare
Glasul oamenilor

de știință americani
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— La New York și-a încheiat 
lucrările conferința oamenilor 
de știință americani care luptă 
pentru pace. La această con
ferință, care a durat trei zile, 
au participat peste 700 de per
soane. Conferința a hotărît să 
creeze o organizație perma
nentă pent*u sprijinirea cau
zei păcii, care a fost du numi
tă „Congresul oamenilor de 
știință pentru menținerea e- 
xistenței".

Cu asentimentul participan- 
ților la conferință, Chaunsey 
Leake, profesor de farmaco
logie, fost președinte ale Aso
ciației americane pentru pro
movarea științei, președintele 
conferinței, a adresat pre
ședintelui S.U.A., Kennedy, o 
telegramă prin care se cere 
renunțarea la experiențele nu
cleare la mare altitudine. In 
telegramă se subliniază că 
exploziile nucleare la mare al
titudine, proiectate de Statele 
Unite, „implică 
de a se crea 
pentru omenire 
diul natural 
„A continua înfăptuirea aces
tor planuri, se arată în tele
gramă, înseamnă a pune în 
joc viitorul omenirii".

Chaunsey Leake arată că 
înfăptuirea exploziilor nuclea
re la mare altitudine, proiec
tate de , Statele Unite, ar în
călca în mod flagrant rezolu
ția Uniunii Astronomice In
ternaționale. Mai mulți parti- 
cipanți la conferință au arătat 
că instaurarea unei păci trai
nice este împiedicată de in
dustriașii americani producă
tori de armament și de biro
crația Pentagonului. Fleming, 
profesor la Universitatea Van
derbilt, autorul mulțor cărți 
despre relațiile internaționale, 
a declarat, printre altele, că 
S.U.A. nu iau măsuri pentru 
slăbirea încordării internațio
nale, deoarece „eroii războiu
lui rece și întregul nostru 
complex militar-industrial nu 
doresc acest lucru. în locul 
unor asemenea măsuri ei do
resc intensificarea cursei înar
mărilor". Flemihg a subliniat 
că numai presiunile din partea 
poporului pot duce la, o modi
ficare 
nului.

posibilitatea 
o amenințare 
și pentru me- 
înconjurător".

a politicii Washingto-

la
Un apel 
restabilirea

păcii în Algeria
PARIS 18 (Agerpres). — Chawki 

Mostefai, delegat cu afacerile ge
nerale ale organului executiv pro
vizoriu algerian, a rostit la 17 iu
nie, la postul de radio Alger, un 
discurs în care a chemat popu
lația europeană să înceteze vio
lențele și asasinatele. El a decla
rat că în viitoarea Algerie inde
pendentă europenii vor putea trăi 
și munci liber la fel ca și alge
rienii. El a făcut apel la restabi
lirea imediată a păcii și a înțele
gerii, la transformarea zilei de 1 
iulie, cînd va avea loc referendu- 
mul, „într-o zi a speranței și 
perspectivei îmbucurătoare pentru 
toți”.

Acest apel la rațiune a fost, se 
pare, ascultat. Căpeteniile O.A.S.- 
iste încep să-și dea seama de si
tuația disperată și de inevitabili
tatea Algeriei independente. Cel 
puțin
O.A.S. înclină în prezent să pună 
capăt crimelor sîngeroase, cu atît 
mai mult cu cît Mostefai a decla
rat că imediat ce „condițiile su
veranității o vor permite" va fi 
proclamată amnistia și că europe
nii se vor bucura de drepturi 
civile. Intr-o emisiune a postului 
de radio al O.A.S.-iștilor, care a 
urmat după cuvîntarea lui Moste
fai, un purtător de cuvînt al 
O.A.S. a declarat că s-a dat or
din de încetare a oricăror acțiuni 
teroriste în Algeria.

o parte din conducătorii

în sprijinul Congresului
mondial pentru dezarmare

PARIS 18 (Agerpres). — Parti
zanii păcii francezi desfășoară 
ample pregătiri în vederea Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace. In pre
zent în diferite regiuni ae 
Franței au loc mari man.îesraî ■ 
ale luptătorilor pentru pace suo 
lozinca dezarmării genera e și 
a coexistenței pașnice. Una din
tre aceste manifestații a avut loc 
la 17 iunie în orașul Narbonne 
din sudul Franjei. Au part:6pat 
peste 5 000 de persoane din șase 
departamente a e Franței. Luînd 
cuvîntul la acest miting, Jacques 
Roux, profesor la Universitatea 
din Montpelier, a subliniat ne
cesitatea imperioasă a dezarmă
rii generale, arătînd că tărăgă
narea rezolvării acestei probleme 
de necesitate vitală intensifică 
pericolul ce război.

Participanții la miting au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
prin care cer dezarmarea gene
rală pe 
pronunță în 
ței pașnice 
duiri sociale

putixanilor picii consacrat Con
gresului mondial pentru dexar- 
mara generali ți pace care va 
avea loc la Moscova. La miting 
au participat reprezentanți ai 
mișcării pentru pace din diferite 
regiuni ale republicii.

Arif Serif, secretarul generai 
al Consiliului national al parti
zanilor picii din Irak, a decla
rat : delegația noastră la con
gres iți va ridica ziarul in spri
jinul luptei de eliberare a po
poarelor din Asia, Africa ți A- 
merica Latini, pentru lichidarea 
pactelor agresive ți bazelor mi
litare din Orientul Mijlociu, 
pentru dezarmare generali ți 
totali.

BERLIN 18 (Agerpres). — La 
17 iunie, la Berlin și-a înche
iat lucrările Congresul națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei democrate.

Participanții la discuții, din 
cele două state germane, prin
tre care se aflau muncitori, 
țărani, oameni de știință, 
fruntași ai vieții publice, au 
aprobat în unanimitate docu
mentul national „Sarcina isto
rică a R.D. Germane și vii
torul Germaniei". Cei ce au 
luat cuvîntul au vorbit 
pre năzuința poporului 
man de a trăi în pace, 
nu admite dezlănțuirea unui 
nou război mondial. De la tri
buna congresului au răsunat 
.cuvinte pline de mînie. con
damnând politica agresivă a 
guvernului de la Bonn.

Pentru cetățenii pașnici ai 
R-F. Germane, a declarat Max 
Reimann, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Germania, este clar că 
Adenauer nu va mai deține 
mult postul de cancelar. Dar 
lucrurile nu se rezumă numai 
la Adenauer, ci este nevoie în 
primul rînd să se pună ca
păt politicii lui primejdiose.

In încheierea lucrărilor 
congresului a luat cuvîntul 
W. Ulbricht. prim-secretar al

des- 
ger- 

de a

C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

W. Ulbricht a declarat, în
tre altele, că Republica De
mocrată Germană, propunîn- 
du-și ca sarcină crearea unei 
Germanii neutre, exprimă in
teresele naționale ale poporu
lui german. Guvernul de la 
Bonn, dimpotrivă, consideră 
cu neputință promovarea 
unei politici naționale și 
sacrifică interesele populației 
vestgermane pentru planurile 
militare ale puterilor occiden
tale imperialiste pentru pro
fiturile 
germane 
Cine ar 
îndoială . _
urmă majoritatea poporului se 
va pronunța pentru interesele 
naționale, iar aceasta înseam
nă — pentru înțelegere reci
procă între cele două state 
germane și pentru o evoluție 
pașnică și în Germania occi
dentală ?

W. Ulbricht s-a ocupat în 
încheiere de necesitatea re- 
glefrientării pașnice a proble
mei germane, încheierea tra
tatului de pace german, a 
transformării Berlinului occi
dental într-un or; 
neutru, demilitarizat.

monopolurilor vest- 
și internaționale, 

putea să pună la
faptul că pînă la

In U. R. S. S.

G
rupul artistic al delegației 
sovietice care va pleca la 
cel de-al 8-lea Festival 

Mondial a| Tineretuiui și Studen
ților de la Helsinki este aproape 
gafa constituit”, a declarat regizo
rul principal al grupului, I. Tuma
nov, în ziarul „Moskovski Komso- 
moleț”.

Din delegație vor face parte 
orchestra studențească a Conser
vatorului din Moscova, tineri dan
satori de la depoul de tramvaie 
și troleibuze din Tbilisi, dansa
tori din Ucraina, Corul Academic 
ai Universității din Letonia.

7inerii și tinerele din Fran
ța se pregătesc activ pen
tru, Festivalul Mondial al 

Tineretului și Studenților care 
va avea loc la Helsinki. In pre
zent, in diferite regiuni ale 
țării la serbările tineretului se 
adună fondurile necesare pentru 
plecarea delegației franceze la 
Helsinki.

A După cum anunță ziarul 
„L’Humanite Dimanche” din 17 
iunie, delegația tineretului fran
cez va fi compusă din 600 de 
persoane.

pentru cauza comunismului

Se împlinesc 80 de ani de 
la’nașterea marelui fiu al po
porului bulgar Gheorghi Di
mitrov, militant de frunte al 
mișcării muncitorești 
ționale, înflăcărat 
pentru comunism.

încă din fragedă 
Dimitrov a intrat în rîndurile 
partidului social-democrat din 
Bulgaria și, alături de Dimi- 
tăr Blagoev, a fost unul din 
întemeietorii partidului socia
list de stînga — al 
lor", — devenit 
Partidul Comunist

In septembrie 
timpul insurecției 
potriva dictaturii

interna- 
luptător

tinerețe,

,tesniaci- 
mai tîrziu 
Bulgar.

1923, în 
armate îm- 

fasciste a 
lui Țankov, Dimitrov s-a 
sit în fruntea Comitetului 
voluționar central. Deși 
frîntă, insurecția a jucat 
rol important în creșterea 
conștiinței revoluționare a 
muncitorilor și țăranilor bul
gari, în maturizarea și călirea 
politică a tînărului Partid Co
munist Bulgar.

gă- 
re- 
în- 
un

18 (Agerpres). — 
„Mișcarea pentru 
nucleara' care 

împotriva partid-

BAGDAD . _ . ,
„Poporul irakian se pronunță în 
sprijinul congresului păcii de la 
Moscova”, „Cerem dezarmarea 
totală și generală”, „Jos expe
riențele nucleare”, „Jos colonia
lismul” — sub aceste lozinci a 
avut loc la Bagdad un miting al

calea tratativelor și se 
favoarea coexisten- 
a statelor cu orîn- 
diferite.

17 (Agerpres).

Bulevardul metalurgiștilor din
Volgograd (U.R.S.S.)

PE SCURT®

LONDRA 
Organizația 
dezarmare 
luptă activ 
pârii Angliei la cursa înarmă
rilor nucleare și la blocurile 
militare agresive, a hotărît sâ 
trimită la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova o delega
ție de observatori alcătuită 
din 18 persoane. Potrivit zia
rului „Observer", delegația va 
fi condusă de canonicul John 
Collins, președintele Comitetu
lui Executiv al „Mișcării pen
tru dezarmare nucleară" și 
de Kingsley Martin fost re
dactor șef al revistei laburiste 
„New Statesman".

problemei atitudinii 
pentru dezarmarea 

față de partidul la- 
cărui conducere de 

recent la 
împotriva

LONDRA 17 (Agerpres). — 
La primăria din St. Pancras 
(cartier al Londrei) și-a în
cheiat lucrările cea de a 4-a 
conferință anuală a JVfișcdrii 
pentru dezarmarea nucleară".

In ședința de închidere a 
avut loc o amplă discuție pe 
marginea 
„Mișcării 
nucleară" 
burist, a
dreapta s-a dedat 
manifestări ostile 
acestei organizații. Cu majori
tate de voturi, conferința a 
adoptat rezoluții cu privire la 
necesitatea de a se intensifica 
munca de propagandă in rin- 
durile membrilor de rind ai 
partidului laburist în circum
scripțiile electorale, sindicate 
și întreprinderi.

A fost aprobat raportul a- 
nual cu privire la activitatea

organizației în lupta pentru 
renunțarea Angliei la politica 
bazată pe arme nucleare.

Participanții la conferință 
au adoptat o rezoluție extra
ordinară, prin care cer din 
nou guvernului englez nu nu
mai să renunțe imediat la ar
mele nucleare proprii, ei Și >d 
ia inițiativa ieșirii Angliei din 
toate alianțele militare.

Conferința a ales noua com
ponență a Comitetului Execu
tiv al „Mișcării pentru dezar
marea nucleară", din care fac 
parte canonicul John Collins, 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, depută
ții laburiști Judith Hart, 
Anthony Greenwood, Sydney 
Silverman, laburistul indepen
dent Michael Foot, precum și 
alți oameni politici și repre
zentanți ai vieții publice.

Predarea unei colecții 
de publicații romînețti 

Bibliotecii 
Parlamentului 

japonez
TOKIO 18 (Agerpres). - La 

Biblioteca Parlamentului japo
nez a avut loc ceremonia pre
dării fn dar a 260 de cărți și 
publicații din 
tehnico-științifice 
romînești, precum și a unor 
albume de prezentare gene
rală a R. P. Romine.

Inmînînd, în numele 
IJLR.C£., colecția de publica
ții, directorului ad-interim al 
Bibliotecii Parlamentului, 
Shiro Okabe, Ion Obradovici, 
ministrul R. P. Romine la 
Tokio, a menționat, printre 
altele, că acest dar va ajuta 
la cunoașterea de către ja
ponezi a muncii și realizărilor 
poporului romîn.

BERLIN. — La Weimar 
(R. D. Germană) a avut loc 
Conferința științifică a repre
zentanților țărilor socialiste 
consacrată luptei împotriva 
tuberculozei. Participanții la 
Conferință au discutat proble
ma colaborării internaționale 
in domeniul vindecării și pro
filaxiei tuberculozei.

din Grecia, cîștigul mediu pe 
zi al unui muncitor din Gre
cia nu depășește 45 de drah
me, sau un dolar și jumătate. 
In țară sînt peste 280 000 de 
șomeri care nu au nici un 
fel de venit, scrie ziaruL

urma să albă Ioc la 30 au
gust".

domeniile 
fl literare

PRAGA. — In dimineața zi
lei de 18 iunie a avut loc la 
Praga semnarea convenției 
de prietenie și colaborare în
tre Universitatea din Bucu
rești și Universitatea Carolină 
din Praga.

Convenția a fost semnată de 
prof. Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, și 
de dr. Jaroslav Prochaska, 
rectorul Universității Caroline.

ale Cartei de la Casablanca
CAIRO 18 (Agerpres). — La 

Cairo a luat 
doua sesiune la nivel înalt a 
Comitetului 
membre ale Cartei de la Casa
blanca. La sesiune, care a durat 
trei zile, au participat regele 
Hassan al II-lea al Marocului, 
Gamal Abdel Nasser, președinte
le R.A.U., Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea, Modibo 
Keita, președintele Republicii 
Mali, Yussef Ben-Khedda, pre
ședintele guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria, precum și 
Aho Adjei, 
externe al 
prezintă pe 
Nkrumah.

Participanții au dat publici
tății un comunicat în care se 
ocupă de problemele arzătoare

sfîrșit cea de-a

politic al țărilor

ale situației internaționale și m 
special da problemele africane, 

în legături cu pericolul pe 
care îl reprezinți pentru ome
nire continuarea experiențelor 
nucleare, participanții cer mari
lor puteri si puni capit nein- 
tîrziat acestor experiențe. Tre
ci nd la problemele Africii, co
municatul adresează un apel tu
turor partidelor politice africane 
pentru „constituirea de fronturi 

care să cuprindă toate

forțele naționaliste antiimperia- 
liste".

Carta de la Casablanca, se 
arați in continuare în comuni
cat, este deschisă tuturor țărilor 
africane. In acest scop se pro
pune convocarea unei conferin
țe lard cu participarea țărilor 
întregii A frici.

Pe plan economic participanții 
la sesiune anunță convocarea 
unei conferințe pentru dezvol
tarea economică, cu începere de 
la 9 iulie, la Cairo.

Lucrările Adunării Generale
a 0. N. U

NEW YORK 18 (Agerpres). 
La 18 iunie, în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. au început 
discuțiile în legătură cu si
tuația din Rhodesia de sud.

19 țări afro-asiatice au pre
zentat un proiect de rezoluție 
care cere Angliei să convoace 
de urgență o conferință con
stituțională, cu participarea 
reprezentanților tuturor parti
delor politice din Rhodesia de 
sud, în vederea elaborării 
unei noi constituții care să 
garanteze drepturi și libertăți 
majorității populației, luarea 
unor măsuri imediate pentru

restabilirea drepturilor popu
lației africane, desființarea 
tuturor restricțiilor și pedep
sirea politicii sau practicilor 
de discriminare rasială și 
amnistierea tuturor deținuți- 
lor politici și punerea lor în 
libertate.

Semnatarii proiectului 
rezoluție amintit sînt: Etio
pia, Ghana, Guineea, Indone
zia, Irakul, Liberia, Mali, Ma
rocul, Nepalul, Nigeria, Sierra 
Leone, Somalia, Siria, Tanga- 
nica. Tunisia, India, Nigerul, 
R.A.U. și Mauritania.

MOSCOVA. — Alexei Kosî- 
ghln, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a plecat cu avionul 
la 18 iunie din Moscova, 
dreptîndu-se spre Italia, 
oaspete al ambasadorului 
vietic Semion Kozîrev, el 
face timp de 10 zile o călăto
rie prin Italia, în cursul că
reia, la invitația cercurilor de 
afaceri italiene, va vizita cîte- 
va centre industriale și între
prinderi din țară.

PNOM PENH. — Agenția 
France Presse transmite că la 
16 iunie unități sud-vietna- 
meze au violat în patru rîn- 
duri frontiera Cambodgiei. 
Ele erau sprijinite de vehi
cule amfibii blindate.

La Pnom Penh s-a anunțat 
că „gravitatea acestui inci
dent obligă Statul major al 
Cambodgiei să ia măsurile de 
securitate necesare".

în ultimul timp, Cambodgia 
neutră a fost obiectul unor 
acțiuni dușmănoase din par
tea Tailandei — țară membră 
a blocului agresiv N.A.T.O.

MOSCOVA. — Comandan
tul suprem al Forțelor aerie
ne militare ale U.R.S.S., prim- 
mareșalul de aviație Verșinin, 
a plecat la 18 iunie eu avio
nul spre Indonezia.

El va răspunde astfel vizi
tei făcute in Uniunea Sovieti
că în februarie 1962 de către 
vicemareșalul de aviație U- 
mar Dani, ministru, șeful Ma
relui stat major al aviației 
Republicii Indonezia.

Adunări festive

în- 
Ca 
so- 
va

VIENTIANE. — Corespon
dentul agenției France Presse 
relatează că la 18 iunie prin
țul Suvanna Fumma, premie
rul guvernului laoțian, a so
sit la Vientiane, La 19 iunie 
el se va întîlni cu regele Lao- 
sului, cu care va discuta pro
blema aprobării oficiale de 
către rege a componenței nou
lui guvern de coaliție al Lao- 
sului.

memoriei lui

ATENA. — După cum rela
tează corespondentul din New 
York al ziarului „Eleftheria", 
în capitala S.U.A. a fost pu
blicat raportul cu privire la 
situația socială și economică 
a Greciei întocmit de Comisia 
de experți a O.N.U., care a 
vizitat Grecia la sfîrșitul anu
lui 1959. Ziarul scrie că 
experții au conturat „un ta
blou sumbru al situației eco
nomice a țării".

Ziarul „Avghi” anunță că, 
potrivit datelor Confederației 
generale a oamenilor muncii

ministrul afacerilor 
Ghanei, care îl re- 
președintele Kwame

Oamenii muncii din Argentina protestează cu hotSrîre împotriva încercării cercurilor militariste 
de a instaura în țară un regim dictatorial

SOFIA. — La 17 iunie a 
fost dat publicității la Sofia 
următorul Comunicat al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar : ,,în 
scopul unei mobilizări și mai 
depline a tuturor forțelor 
partidului și poporului pentru 
înfăptuirea cu succes a sarci
nilor trasate de consfătuirea 
din iunie, Comitetul Central 
? Partidului Comunist “ 
gar consideră necesar să 
ne pentru noiembrie a.c. 
convocării Congresului 
VIII-lea al partidului

Bul- 
amî- 
data 

al 
care

SOFIA 18 (Agerpres). — La 
iunie. In R. P. Bulgaria s-a săr
bătorit în mod lestiv Împlinirea a 
80 de ani de Ia nașterea marelui 
tiu al poporului bulgar, Gheorghi 
Dimitrov, eminent militant al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

La 17 iunie, in piața „9 Sep
tembrie" din Solia a avut loc 
deschiderea festivă a adunării pe 
țară a pionierilor.

A luat cuvin tul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
care i-a îndemnat pe pionieri să 
muncească, sâ Învețe și să-și iu
bească patria ca Gheorghi Dimi
trov.

La 18 iunie a avut loc depune
rea de coroane la mausoleul 
Gheorghi Dimitrov. Au participat 
conducători de partid și de stat, 
membrii corpului diplomatic ai ță
rilor socialiste acreditați la Sofia 
și mii de cetățeni ai capitalei.

In Guatemala

Justiția de clasă a reacțiu- 
nii bulgare l-a condamnat pe 
Dimitrov la moarte. El a fost 
nevoit să-și continue munca 
în emigrație și a activat în 
cadrul Comitetului Executiv 
al Internaționalei Comuniste, 
ca unul dintre organizatorii 
neobosiți ai luptei oamenilor 
muncii împotriva fascismului 
și războiului.

Inscenînd monstruoasa pro
vocare a incendierii Reichsta
gului spre a arunca vina asu
pra comuniștilor, hitleriștii 
l-au ales drept victimă pe Di
mitrov. Ei și-au greșit însă 
amarnic socotelile. Dîrz luptă
tor comunist, Gheorghi Dimi
trov, cu curaj și spirit revo
luționar, a transformat pro
cesul într-o tribună de acu
zare și de demascare necru
țătoare a fascismului.

După ce, ca urmare a luptei 
forțelor antifasciste, Dimitrov 
a fost eliberat din temnița 
hitleristă, el a continuat acti
vitatea înflăcărată împotriva 
pregătirii celui de-al doilea 
război mondial și apoi pentru 
mobilizarea forțelor patriotice 
ale popoarelor în vederea 
zdrobirii năvălitorilor fasciști.

După eliberarea Bulgariei 
de sub jugul hitlerist, 
Gheorghi Dimitrov, conducă
tor iubit al Partidului Comu
nist Bulgar, al poporului bul
gar și-a dedicat toate forțele, 
pînă în ultimele clipe ale vie
ții, cauzei făuririi socialismu
lui în Bulgaria, cauzei mărețe 
a comunismului și păcii.

Fervent luptător pentru cau
za internaționalismului pro
letar, Dimitrov a militat cu 
ardoare pentru adîncirea prie
teniei și frăției poporului bul
gar cu popoarele Uniunii So
vietice, cu popoarele tuturor 
țărilor lagărului socialist, pen
tru întărirea continuă a uni
tății comunității țărilor socia
liste.

Prieten sincer al poporului 
romîn, Gheorghi Dimitrov a 
militat cu înflăcărare pentru 
întărirea prieteniei dintre po
poarele frățești vecine, bulgar 
șl romîn. încă în 1912, parti- 
cipînd la Congresul al II-lea 
al Partidului Social-democrat 
din Romînia, el a subliniat 
necesitatea unei legături strîn- 
se între mișcarea muncito
rească din Bulgaria și cea din 
Romînia.

întărirea continuă a priete
niei și colaborării frățești ro- 
mîno-bulgare, întărirea unită
ții lagărului socialist reprezin
tă cel mai de preț omagiu 
adus memoriei lui Gheorghi 
Dimitrov — care trăiește în 
amintirea noastră ca un prie
ten al poporului romîn, ca un 
luptător dîrz pentru cauza fe
ricirii celor ce muncesc.

Sofia consacrate
Gheorghi Dimitrov

18 In seara zilei de 18 iunie a avut 
loc o adunare festivă,

Raiko Damianov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., a 
vorbit despre viața și activitatea 
lui G. Dimitrov.

Numeroși soldați

din trupele diemiste

au trecut de partea

forțelor patriotice

HANOI 18

Intensificarea acțiunilor 
antiguvernamentale

CIUDAD DE GUATEMALA 
18 (Agerpres). — In ultimele 
zile, în ciuda unor noi legi re
presive decretate de guvern, 
în Guatemala s-au intensifi
cat acțiunile împotriva regi
mului dictatorial al lui Ydi- 
goras Fuentes. Potrivit relată
rilor agenției Prensa Latina, 
o bombă puternică a explo
dat într-un camion 
care staționa la mai 
100 m distanță de 
Palatului Național, 
a spart geamurile și 
cat avarii clădirii 
situate în apropiere.

Corespondentul din Ciudad 
de Guatemala al agenției 
France Presse transmite, de 
asemenea, că la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute au explodat 
două bombe, una la etajul al 
doilea al Palatului Național, 
iar cealaltă la etajul al treilea 
al comisariatului central de 
poliție.

militar 
puțin de 
clădirea 
Explozia 
a provo- 
cazarmei

Comitetul pentru unitatea 
sindicatelor din Guatemala a 
dat publicității o declarație în 
care denunță politica represi
vă a lui Ydigoras Fuentes îm
potriva muncitorilor și drep
turilor democratice. Declara
ția subliniază că un mare nu
măr de muncitori și funcțio
nari care au luat parte la 
greve au fost arestați sau 
concediați. Uniunea sindicate
lor muncitorilor de la căile 
ferate a anunțat, de aseme
nea, că dacă cei 10 muncitori 
feroviari care au fost conce
diați de societatea nord-ame- 
ricană „Central American In
ternational Railway Compa
ny” pentru că au participat la 
greve în luna aprilie nu vor 
fi reprimiți la lucru, feroviarii 
guatemalezi vor declara pe
riodic greve în sprijinul to
varășilor lor de muncă.

(Agerpres). - 
Postul de radio „Eliberarea* 
al patrioților 
transmite că 
din trupele 
au trecut de 
lor sau s-au reînton în satele 
lor în primele patru luni ale 
acestui an. Numeroși soldați 
din regiunile Tay Ninh, Cho- 
lon, Ca Mau și Chau Doc s-au 
răsculat împotriva ofițerilor 
și au trecut de partea forțe
lor patriotice împreună cu ar
mele lor. In regiunea Go Vap, 
din apropiere de Saigon, sol- 
dații din patru avanposturi 
și-au incendiat pozițiile și au 
trecut cu întregul armament 
de partea forțelor patriotice. 
In regiunea Saigon-Cholon, 
chiar în momentul în .care 
ministrul de război american, 
MacNamara, vizita Vietnamul 
de sud, o întreagă companie 
de pușcași de marină diemiști 
au dezertat.

Același post de radio rela
tează că populația deportată 
în așa-numitele sate strategi
ce, care nu sînt altceva decît 
lagăre de concentrare, au in
cendiat și distrus construcțiile 
și instalațiile din 21 de ase
menea lagăre. In unele lagăre 
au avut loc ciocniri violente 
intre deportați și trupele die
miste.

sud-vietnamezi 
8 000 de soldați 
ngodinJidiemiste 

partea partizani-
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