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Capitală

■

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Hrușciov, naiului, în 1965, volumul producției

Cuvintarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragi oaspeți, membri ai delega
ției sovietice, ■

Dragi tovarăși cetățc-ni ai Capi
talei.

Vă rog să-mi îngăduiți să adre
sez în numele tuturor celor ce 
participă la acest miting, în nume
le întregului popor, un ■ salut căl
duros delegației de partid și guver
namentale sovietice care ne vizitea
ză țara, (aplauze puternice, urale).

Pretutindeni pe pămîntul țării 
noastre, în orașul și regiunea Bucu
rești, la Iași, Borzești, Hunedoara, 
Lupeni, Craiova, Constanța, oamenii 
muncii au întîmpinat delegația so
vietică exprimîndu-și sentimentele 
de caldă și sinceră prietenie față de 
poporul sovietic, față de înfăptuirile 
grandioase ale poporului sovietic, 
constructor al comunismului.

Convorbirile pe care le-am avut 
cu delegația de partid și guverna
mentală sovietică au reflectat preo
cupările noastre comune : înflorirea 
țărilor noastre, asigurarea unei vieți 
îmbelșugate celor ce muncesc, întă
rirea continuă a prieteniei dintre 
popoarele noastre și a unității în
tregului lagăr socialist, triumful 
cauzei comunismului, lupta perse
verentă pentru promovarea relații
lor de înțelegere și colaborare cu 
toate țările, pentru pace și colabo
rare între popoare. • (aplauze).

Poporul sovietic, înfăptuind Pro
gramul adoptat de cel de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice asigură, în pro
cesul făuririi bazei tehnico-materia- 
le a comunismului, o dezvoltare im
petuoasă a forțelor de producție. Nu
mai în perioada 1953—1960, volu
mul producției industriale a cres
cut cu 109 la sută. Depășirea sim
țitoare a sarcinilor de plan, deschi
de perspectiva ca la sfîrșitul septe-

industri.ale a Uniunii Sovietice să 
fie de două ori mai mare decît în 
1959. Rezultate mari a înregistrat 
agricultura Uniunii Sovietice, pro
ducția globală de cereale sporind din 

■ 1953 cu 66 la > sută. Noi și importan
te măsuri au fost liia'te'în' ultimul 
timp în vederea unei tot mai depli
ne satisfaceri a cerințelor mereu 
crescînde de produse agricole.

Succese grandioase au repurtat 
știința și tehnica sovietică, cultura 
și învățămîntul cunosc un avînt fără 
egal în lume. In ce privește crește
rea nivelului de trai al maselor, în 
Uniunea Sovietică s-a realizat cea 
mai scurtă zi de muncă din lume, 
se alocă fonduri imense pentru sa
tisfacerea tot mai mare a cerințe
lor social-culturale ale oamenilor 
muncii — făurirea bunăstării po
porului fiind țelul suprem al poli
ticii Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Viața de stat a Uniunii Sovietice 
se caracterizează prin continua lăr
gire și perfecționare a democrației 
socialiste, se desfășoară o activitate 
intensă pentru formarea conștiinței 
comuniste a poporului, pentru dez
voltarea multilaterală a personali
tății umane.

Succesele Uniunii Sovietice în 
construcția comunistă sînt rodul 
muncii eroice a poporului sovietic 
care aplică cu fermitate linia leni
nistă a P.C.U.S.

Spiritul creator, slujirea devotată 
a intereselor poporului și a cauzei 
comunismului în întreaga lume — 
aceasta caracterizează activitatea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, a Comitetului său Central 
în frunte cu încercatul conducător 
al poporului sovietic, fruntaș emi
nent al mișcării comuniste interna-

(Continuare în pag. Il-a)

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej ! 
Dragă tovarășe Maurer !
Dragi tovarăși și prieteni !
Delegația noastră, a așteptat cu o 

• deosebită plăcere întîlnirea cu oa
menii muncii din glorioasa Capitală 
a Republicii Populare Romîne, ora
șul București. Se știe doar că o capi
tală poate fi socotită drept inima 
unei țări. De ea depinde într-o mare 
măsură ritmul vieții întregului stat. 
Ne-a fost plăcut să constatăm că 
inima Romîniei populare funcțio
nează bine, este o inimă tînără și 
viguroasă. Ea asigură circulația să
nătoasă a sîngelui în organismul e- 
conomic și de stat al țării dv. Oa
menii muncii din București se do
vedesc demni de cinstea care le-a 
revenit, ei se află în primele rînduri 
ale constructorilor socialismului.

în numele delegației de partid și 
guvernamentale sovietice salut din 
inimă pe oamenii muncii din Capi
tala Republicii Populare Romîne ! 
(aplauze prelungite).

Permiteți-mi ca, în numele Comi
tetului Central al Partidului .Comu
nist al Uniunii Sovietice, al guver
nului sovietic și al întregului popor 
sovietic, să vă transmit dv., și prin 
dv. întregului popor romîn, un fier
binte salut frățesc și să vă urez din 
tot sufletul noi realizări în construi
rea socialismului, mari succese în 
muncă-și în viață, (aplauze).

în timpul vizitei în țara dv. de
legația noastră s-a convins încă o 
.dată cît de mari sînt simpatia și 
dragostea poporului romîn pentru 
Uniunea Sovietică. E greu să ex
primi în cuvinte mulțumirile noas
tre pentru cordialitatea și căldura 
cu care sînt întîmpinați solii po
porului sovietic pe pămîntul - romî- 
nesc. întîlnirile noastre constituie o 
admirabilă dovadă a frăției popoa
relor noastre, a forței și tăriei de

nezdruncinat a prieteniei romîno- i 
. sovietice. ■ ■

Prietenia noastră este luminată de -i 
razele nepieritoare ale marxism-leni- ; 
nismului, ea se sprijină pe temelia 
de granit a .principiilor .internaționa
lismului socialist, a comunității țelu
rilor și intereselor noastre. Aceasta 
este o chezășie sigură a faptului că 
unitatea frățească a popoarelor so
vietic și romîn se va întări și de 
acum înainte, (aplauze, urale).

Delegația noastră a avut posibili
tatea să cunoască viața poporului 
romîn și succesele lui remarcabile 
în construirea societății socialiste. 
Dacă e să exprimăm lapidar impre
sia care ne-o lasă călătoria prin țara 
dv., putem spune că Republica Popu
lară Romînă este un mare șantier 
socialist. Sufletul acestui șantier 
sînt comuniștii romîni, sub a căror 

..conducere, poporul repurtează victo
rii strălucite în construcția socia
listă.

Romînia burghezo-moșierească a 
fost o țară săracă. Romînii înșiși 
spuneau cu amărăciune că țara lor 
poate fi asemuită cu un cal ce cară 
ovăz, dar nu știe ce gust are ovăzul. 
Orînduirea capitalistă condamna 
Romînia la staghare și înapoiere. 
Monopoliștii occidentali priveau țara 
•ca pe o anexă a 
materii prime.

Socialismul a 
poporului - romîn. 
rănii, Romîniei noi au arătat ce sînt 
în stare să realizeze, cum pot să 
schimbe și să înfrumusețeze, chipul 
■țării lor în care nu există capita
liști și moșieri. Intr-o perioadă 
scurtă, poporul romîn a rezolvat 
•sarcini grandioase cum sînt crearea 
industriei, grele, reorganizarea socia
listă a agriculturii. Astăzi Romînia

lor agrară și de

descătușat forțele 
Muncitorii și ță-

(Continuare în pag. Iîl-a)
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La -încheierea mitingului,

Către redacțiile ziarelor „Scînteia“ și „Romînia liberă“
■ In timpul, vizitei ■ în Republica Populară Romînă 
a delegației de partid și guvernamentale sovietice, 
.pe adresa noastră a sosit un mare număr de scri
sori și telegrame din partea colectivelor a numeroase 
întreprinderi, instituții, gospodării de stat și gos
podării agricole colective, instituții de învățămînt, 
organizații obștești și diferiți cetățeni romîni. In a- 
ceste scrisori și telegrame oamenii muncii din 
Romînia salută din toată inima sosirea delegației 
sovietice și .felicită fierbinte poporul sovietic pentru 
succesele în construirea comunismului. Mulți își ex
primă dorința ca delegația să viziteze diferite orașe 
și sate, să vină'în întreprinderi, gospodării agricole

HRUȘCIOV
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3
colective și gospodării de stat, instituții de învăță- 
mîntși familii. Regretăm sincer că riu avem posi
bilitatea de a satisface aceste rugăminți și dorinți.

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice exprimă mulțumiri cordiale tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii și tovarășilor care au 
trimis pe adresa ei scrisori și telegrame și le ureciză 
lor, ca și întregului popor romîn frate, noi succese 
în desăvîrșirea construcției socialismului în Repu
blica Populară Romînă, în lupta pentru întărirea 
comunității țărilor socialiste și a păcii în lumea în
treagă.

24 iunie 1962

N.
V.
V.
D.
I. ANDROPOV

I. BOD1UL
M. SINIȚA 
R. ELDAROVA
E. AFANASENKO
I. JEGALIN

PE STADIONUL 
REPUBLICII

I
Zeci de mii de oameni ai ? 
muncii din Capitală au luat ? 
parte duminică după-amiază la. S 
marele miting al prieteniei ro- < 
mîno-sovietice care a avut loc < 
pe Stadionul Republicii: <

Tribunele stadionului, pline \ 
pînă la refuz, păreau un imens ? 
brîu multicolor, înconjurat de > 
flamuri roșii și tricolore. In fața $ 
tribunei centrale — o lozincă < 
vie, scrisă cu uriașe litere roșii, < 
alcătuită din tricourile tinerilor ? 
sportivi : „R.P.R.—U.R.Ș.S.". Se > 
văd portretele clasicilor comu- $ 
nismului — Marx, Engels, Lenin. < 
Pe mari pancarte sînt înscrise < 
în limbile rusă și romînă. lozin- > 
cile : „Slavă gloriosului popor > 
sovietic constructor al comunis- Ï 
mului", „Să înflorească in veci ț 

!etenia romîno-sovietică”, „Tră- î 
că unitatea indestructibilă a > 
arului socialist sub steagul > 
incibil al marxism-leninismu- S 
', „Trăiască pacea, prietenia s 
colaborarea între popoare". < 
)e o parte și de alta a pelu- < 
or se află portretele tovarăși- ?

N. S. Hrușciov și Gheorghe > 
eorghiu-Dej. Pe gazonul sta- s 
nului, mii de oameni ai mun- j 
din raioanele Capitalei alcă- < 

esc o vie paletă de culori. In ?

Semnarea comunicatului cu privire la vizita de prietenie făcută în R. P. Romînă 
de către delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice

(Continuare în pag. IV-a) Tovarășii N. S. Hrușciov șt Gh. Gheorghiu-Dej, semnînd comunicatul cu privire Ia vizita de prietenie a delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice.

La 24 iunie, la Palatul R. P. Romîne, a avut loc semnarea comu
nicatului cu privire la vizita de prietenie făcută în R. P. Romînă de 
către delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice.

Comunicatul a fost semnat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, și de tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La semnarea comunicatului au fost de față :
Din partea romînă tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, membri ai C.C. al P.M.R., miniștri.

Din partea sovietică, membrii delegației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, tovarășii : V. V. Grîșin, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindica
telor, V. V. Kuznețov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, D. A. Kunaev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Ka 
zahstan, I. V. Andropov, membra 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.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din R.S.S. Moldove 
nească, M. S. Sinița, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Corni 
tetului Regional Odesa al Partidului Comunist din Ucraina, R. A. Elda 
rova, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.A. Daghestan, 
E. I. Afanasenko, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovleto-romîne, mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S.R., I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
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Mitingul oamenilor muncii din Capitală
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I-a)

ționale, al luptei pentru pace, tova
rășul Hrușciov. (aplauze, urale).

Datorită succeselor dobîndite în 
construirea noii societăți de Uniu
nea Sovietică, de celelalte țări so
cialiste, ideile marxism-leninismului 
exercită pretutindeni o influență 
din ce în ce mai mare. Exemplul 
construirii ' societății comuniste în 
U.R.S.S. arată tuturor popoarelor 
calea spre comunism, spre lumea 
de mîine — lumea păcii și a mun
cii, a libertății și egalității, a fră
ției și fericirii tuturor popoarelor !

Tovarăși,
Poporul romîn muncește cu în

suflețire pentru realizarea mărețu
lui program trasat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn, programul înfloririi patriei, 
al desăvîrșirii construcției socialiste. 
Ne amintim că tovarășul Hrușciov, 
participînd la Congres, spunea că 
cifrele Directivelor planului pentru 
șase ani sună ca o simfonie. 
Acum s-ar putea spune că acordu
rile açestei simfonii răsună din 
plin în țara noastră. Economia 
se dezvoltă armonios, multilate
ral, pe o linie continuu ascendentă, 
fără opriri și fără salturi. Cresc ne
contenit forțele de producție ale 
țării, partidul nostru concentrînd 
principalele eforturi ale poporului 
spre crearea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
prin aplicarea consecventă a poli
ticii de industrializare socialistă, de 
dezvoltare a industriei grele, a con
strucției de mașini. Este de subli
niat că în primii doi ani ai șese- 
nalului ritmul mediu de creștere a 
industriei a fost de peste 16 la sută, 
în primele 5 luni ale acestui an a 
avut loc o creștere de peste 14 la 
sută față de realizările perioadei 
corespunzătijgre a anului trecut.

O preocupare de bază a partidu
lui nostru o constituie promovarea 
progresului tehnic, prin utilarea 
economiei naționale cu cele mai mo
derne și perfecționate mijloace c’e 
producție. Pentru oamenii muicii 
din țara noastră este limpedei că 
asigurarea unei temelii trainice p'en- 
tru ridicarea nivelului de trai este 
posibilă numai printr-o înaltă pro
ductivitate a muncii, perfecționarea 
continuă a organizării producției și 
ridicarea calificării profesionale, 
prin eforturi permanente de a în
zestra economia națională cu mij
loace tehnice la nivelul realizărilor 
mondiale.

în ce privește agricultura s-au 
obținut rezultate încurajatoare. Pro
ducția totală de cereale a depășit în 
anul 1961, cu 2,6 milioane tone me
dia anilor 1934—1938, șeptelul a în
registrat o creștere continuă, fiind 
cu mult superior efectivului de a- 
nimale din perioada antebelică. A

cum, după încheierea colectivizării, 
s-au deschis noi și mari posibilități 
pentru creșterea producției și pro
ductivității muncii în toate sectoa
rele agriculturii. în fața noas
tră stă sarcina consolidării econo
mice și organizatorice a gospodă
riilor colective, ridicarea considera
bilă a producției agricole vegetale 
și animale, în interesul țărănimii 
colectiviste și al tuturor celor ce 
muncesc.

Unii vizitatori din Occident, ma- 
nifestîndu-și surprinderea față de 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
țării, în ridicarea sistematică a ni
velului de trai al poporului, atri
buie aceste rezultate doar resur
selor naturale existente în țara 
noastră. Se știe însă foarte bine că 
aceleași resurse naturale au exis
tat și în trecut, pe timpul stăpînirii 
burghezo-moșierești și al înfeudării 
țării de către statele imperialiste, 
dar pe timpurile acelea poporul ro
mîn trăia în cea mai cumplită mi
zerie, iar țara noastră era una din 
cele mai înapoiate din Europa. Re
zultatele sînt dobîndite prin muncă 
entuziastă, prin eforturile de zi cu 
zi ale întregului popor, care vede, 
pe drept cuvînt, în politica partidu
lui nostru, propria sa politică, 
(aplauze prelungite).

Cinste eroicei noastre clase mun
citoare, țărănimii colectiviste, inte
lectualității, care muncesc cu abne
gație pentru îndeplinirea planului 
de șase ani, pentru desăvârșirea con
strucției socialiste, pentru bunăsta
rea poporului nostru! (aplauze,urale).

Rezultatele obținute în dezvolta
rea țării noastre sînt inseparabil le
gate de avantajele relațiilor de co
laborare și întrajutorare tovărășeas
că din cadrul lagărului socialist și, 
în mod deosebit, de marele sprijin 
pe care Uniunea Sovietică îl acor
dă țării noastre, ca și celorlalte țări 
socialiste.

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a mulțumi încă o dată Partidului 
Comunist, guvernului și poporului 
sovietic, pentru'acest sprijin frățesc, 
(aplauze, urale).

Relațiile de colaborare dintre ță
rile lagărului socialist, continua per- ' 
fecționare a cooperării și diviziunii 
internaționale socialiste a muncii 
constituie un factor de seamă în 
dezvoltarea lor economică. Âcestui 
scop îi servesc hotărîrile adoptate 
la recenta Consfătuire a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale 
C.A.E.R.

Adîncirea colaborării prin coordo
narea planurilor economice, prin 
specializarea și cooperarea în pro
ducție permite dezvoltarea mai ra
pidă a economiei fiecărei țări și a 
economiei comunității socialiste în 
ansamblu, grăbind victoria socialis
mului în întrecerea pașnică cu ca
pitalismul.

Partidul Muncitoresc Romîn con
sideră ca o înaltă îndatorire in- 
ternaționalistă de a contribui la 
întărirea continuă a coeziunii lagă
rului socialist, a unității mișcării 
comuniste, la aplicarea liniei elabo
rate în comun de partidele frățești, 
la Consfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960, la apărarea cu fideli
tate a marxism-leninismului. (aplau
ze îndelungi).

Comunicatul comun semnat astăzi 
între delegațiile de partid și de stat 
romînă și sovietică consfințește din 
nou deplina unitate de vederi care a 
existat întotdeauna între partidele și 
guvernele noastre în problemele dez
voltării relațiilor între Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovieti
că, ale mișcării comuniste mondiale 
și vieții politice internaționale.

Comunicatul comun este un do
cument al dezvoltării necontenite a 
prieteniei frățești romîno-sovietice 
și a coeziunii lagărului socialist, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii, (aplauze puternice).

Tovarăși,
Multe probleme se pun în zilele 

noastre în fața popoarelor, dar nici 
una dintre ele nu este atît de ar
zătoare ca problema păcii. Preîntîm- 
pinarea unui nou 
război mondial 
este o problemă 
de viață, proble
ma salvării ome
nirii de distruge
rile unui război 
termonuclear.

Țările lagărului 
socialist, apărînd 
interesele funda
mentale ale tutu
ror popoarelor, se 
află în fruntea gi
ganticei bătălii 
pentru a asigura 
pacea, liniștea,
munca oamenilor 
de pe toate con
tinentele.

Merite imense 
și-a cucerit în 
fața popoarelor 
Uniunea Sovieti
că prin perseve
rența cu care 
promovează poli
tica leninistă de 
coexistență paș
nică, prin fermi
tatea și princi
pialitatea cu care 
demască uneltirile 
cercurilor agresi
ve, prin aportul 
hotărîtor pe care 
îl aduce la cauza 
păcii în lume. 
(aplauze puter
nice).

Țările socialiste, 
manifestînd o pro
fundă grijă și răs
pundere pentru 
destinele omenirii, 
acordă cea mai 
mare atenție pro
blemei dezarmării 
generale și totale, 
ca sarcină cu 

caracter de neîntârziat a zilelor 
noastre.

Conferința de la Geneva a arăta* 
încă o dată tenacitatea cu care ță
rile socialiste depun eforturi pentru 
rezolvarea acestei probleme-cheie. 
Rezultatele de pînă acum ale 
conferinței sînt departe de a fi 
satisfăcătoare ; după mai bine de 
3 luni de discuții nu este defini
tivat nici măcar preambulul ' trata
tului care cuprinde principiile ge
nerale. Dacă lucrurile vor continua 
într-un asemenea ritm, capitolele 
de sfîrșit ale tratatului ar .ajunge 
în discuția nepoților actualilor par
ticipant la tratative !

Răspunderea acestei situații revine 
cercurilor guvernamentale din Occi
dent. Reprezentanții acestora au ros
tit multe cuvîntări în care s-au de
clarat în favoarea dezarmării. Dar 
în practică ei s-au pronunțat siste
matic împotriva propunerilor con
crete, realizabile și eficace prezen
tate de Uniunea Sovietică și spriji
nite de țările socialiste și de alte 
state, propuneri care arată calea si
gură spre înfăptuirea dezarmării 
sub un strict control internațional.

După cum vă este cunoscut, în 
timp ce la Geneva se duceau trata
tivele pentru dezarmare, Statele 

Unite ale Americii efectuau în se
rie, în zona Oceanului Pacific, ex
periențele cu arme atomice. Mai 
mult, ele au încercat în două rîn- 
duri să efectueze explozii atomice 
în spațiul cosmic și trebuie spus 
că< numai datorită defecțiunilor ra
chetelor americane n-au avut loc 
aceste explozii cu consecințe grave 
pentru condițiile de viață de pe 
planeta noastră.

Linia celor mai agresive cercuri 
ale reacțiunii imperialiste, care nu 
vor să renunțe la folosirea războiu
lui ca instrument al politicii, le-a 
adus acestora și le va aduce și în 
viitor mari înfrîngeri politice șl 
morale. Reprezentanții țărilor so
cialiste au arătat nu o dată că 
politica noastră de pace nu izvorăște 
din teamă sau slăbiciune. Lagărul 
țărilor socialiste dispune de tot ce 
este necesar pentru a da riposta cu
venită oricărui agresor, pentru a 
apăra independența și suveranitatea 
noastră, viața luminoasă care înflo
rește în țările noastre sub cerul li
bertății ! (aplauze îndelungi).

Menținîndu-și trează vigilența 
față de acțiunile potrivnice păcii 
ale cercurilor agresive, țările socia
liste militează pentru soluționarea 
prin tratative constructive a pro

blemelor litigioa
se, pentru stinge
rea focarelor de 
încordare din lu
me.

De mult este 
timpul să-și gă
sească rezolvarea 
problema lichidă
rii rămășițelor ce
lui de-al doilea 
război mondial în 
Europa, prin în
cheierea unui tra
tat de pace cu 
Germania, înceta
rea pe această 
bază a regimului 
de ocupație din 
Berlinul occiden
tal și transforma
rea acestuia în
tr-un oraș liber, 
demilitarizat.

Ședința Comite
tului Politic Con
sultativ ' al state
lor participante la 
Tratatul - de ,1a 
Varșovia a preci
zat clar poziția 
țărilor socialiste : 
este necesar să se 
continue tratati
vele sovieto-ame- 
ricane, dar aceste 
tratative nu tre
buie tergiversate 
la infinit ; nu 
ne-am cramponat 
de termene fixe, 
însă dacă se ,va 
dovedi că puteri
le occidentale ur
măresc în conti
nuare tactica tă
răgănării pînă-n 
pînzele albe, ni
meni și nimic nu 

va putea opri țările socialiste să sem
neze tratatul de pace cu Republica 
Democrată Germană, în interesul în
tăririi păcii pe continentul nostru și 
în întreaga lume ! (aplauze puter
nice).

întărirea păcii este o operă care 
cere eforturi din partea tuturor sta
telor. Desigur, marile puteri au și 
mari răspunderi, dar este evident 
că și țările mici au și ele îndatori
rea să-și aducă propria contribuție 
la destinderea internațională.

De la acest considerent a pornit 
guvernul romîn, propunînd în 1957 
realizarea unei înțelegeri între sta
tele balcanice, militând continuu 
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării. Din 
păcate, guvernele Greciei și Turciei 
au manifestat o atitudine negativă 
față de această inițiativă. Aceeași 
poziție au adoptat-o cercurile con
ducătoare din Grecia și Turcia și 
față de propunerea formulată, în 
numele guvernului sovietic, de to
varășul Hrușciov, cu privire la 
transformarea Balcanilor și a bazi
nului Mării Mediterane într-o zonă 
denuclearizată, lipsită de arma ato
mică și baze pentru rachete, propu
nere întărită ulterior de apelul 
U.R.S.S. către marile puteri, pentru 
garantarea în comun a securității și 
independenței țărilor acestei zone. 
Mai mult, în ultimul timp, puterile 
occidentale împing tot mai departe 
aceste țări pe panta cursei înarmă
rilor și războiului rece, Se instalea
ză baze ale N.A.T.O. pentru rache
te, cresc cheltuielile militare, au 
loc diferite manevre militare. La 
recenta sesiune a N.A.T.O., liderii 
occidentali au adresat Greciei și 
Turciei „felicitări“ pentru faptul că, 
deși au un nivel de trai dintre cele 
mai scăzute între țările N.A.T.O., 
se află în fruntea acestora prin pro
porția cheltuielilor militare.

Convins că este în asentimentul 
popoarelor acestei regiuni, guvernul 
Republicii Populare Romîne adre
sează din nou chemarea ca toate 
țările balcanice să-și unească efor
turile pentru încheierea unui tratat 
de înțelegere și securitate colectivă 
a acestei regiuni, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și rachete, o 
zonă a prieteniei și colaborării, a 
muncii pașnice și prosperității, spre 
binele tuturor popoarelor din acea
stă parte a lumii ! (aplauze înde
lungate, urale).

In lumea contemporană forțe 
uriașe activează pentru pace și 
progresul omenirii. Alături de țările 
lagărului socialist, noile state inde
pendente din Asia, Africa, America 
Latină, joacă un rol tot mai activ 
în viața internațională, aduc con
tribuții constructive la cauza întă
ririi păcii.

Asemenea evenimente cum sînt 
Conferința din India pentru proble
mele luptei împotriva înarmărilor 

nucleare, Adunarea internațională 
care s-a deschis zilele acestea în 
Ghana sub lozinca „O lume fără 
bombe !“ arată că în statele 
neangajate, în noile țări inde
pendente crește hotărîrea de luptă 
pentru o lume fără arme, în 
care să existe mai multe fabrici 
și tractoare, școli și spitale — o Iunie 
a progresului economic și cultural 
al tuturor popoarelor.

Crește tot mai puternic avîntul 
mișcării de eliberare. Poporul romîn 
își manifestă simpatia și solidarita
tea cu lupta popoarelor pentru inde
pendența națională, pentru progres 
social.

O uriașă amploare cunoaște miș
carea mondială pentru pace. Acțiu
nile de masă în apărarea păcii an
trenează pături din cele mai largi 
ale populației ; în opinia publică 
mondială au loc continue deplasări 
în favoarea politicii de coexistență 
pașnică.

Toate acestea, tovarăși, sînt semne 
ale timpurilor noi, semne ale epo
cii noastre mărețe, în care sistemul 
socialist, forțele păcii exercită o 
influență tot mai puternică asupra 
evoluției omenirii. Acesta este fac
torul fundamental care face cu pu
tință ca marile probleme ale con
temporaneității să fie rezolvate po
trivit intereselor popoarelor.

Procesul de transformare revolu
ționară a societății, de înnoire a 
lumii este de neoprit,

Tovarăși,
Oamenii muncii din toate țările 

manifestă dragoste și admirație față 
de eroicul popor sovietic, față de 
gloriosul Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice, care aproape de șase 
decenii ține sus, neabătut, steagul 
marxism-leninismului.

Noi vă rugăm, dragi oaspeți, să 
duceți poporului sovietic mesajul 
de sinceră prietenie al poporului 
romîn, să-i transmiteți simțămin
tele cele mai calde și urările 
noastre pentru cucerirea de noi și 
strălucite victorii în construirea co
munismului, în înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, spre fericirea sa și 
spre' binele păcii ^i; cbrhunismului. 
(aplauze puternice prelungite).

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Comitetul său 
Central leninist și guvernul Uniunii 
Sovietice, în frunte cu tovarășul 
Hrușciov !

Trăiască prietenia romîno-sovie- 
tică !

Trăiască unitatea lagărului so
cialist și a mișcării comuniste in
ternaționale !

Trăiască paçea în lumea în
treagă !

(Aplauze furtunoase care se pre
lungesc minute în șir, ovații puter
nice, urale).

Cuvîntul tovarășului Florian Dănălache
Salutând delegația de partid și 

guvernamentală a Uniunii Sovieti
ce, vorbitorul a spus :

Locuitorii Capitalei au urmărit cu 
însuflețire fiecare etapă a vizitei 
dumneavoastră, dragi oaspeți. Pen
tru noi, această vizită va rămîne ca 
un eveniment de neuitat — o mărea
ță manifestare sub steagul marxism- 
leninismului și al internaționalis
mului proletar, expresie vie a marii 
și indestructibilei noastre prietenii.

In Capitală ca și în întreaga țară 
au avut loc în anii puterii populare 
schimbări înnoitoare, care fac viața 
mai frumoasă, mai plină de bucurii. 
Din anul 1948 și pînă în prezent în

Cuvîntul tovarășului Antonache Hristache,
Tovarășii mei de muncă de la 

Uzinele „23 August", oamenii mun
cii din București — a spus vorbito
rul — salută pe solii poporului fra
te sovietic, cu aceleași sentimente 
de adîncă și sinceră prietenie cu 
care ați fost întâmpinați pretutin
deni în țara noastră.

Muncitorii din uzina noastră, ase
meni tuturor oamenilor muncii din 
țară, urmăresc cu însuflețire succe
sele pe care le obține Uniunea So
vietică în dezvoltarea economici, 
culturii, științei și tehnicii. Aceste 
biruinți au o uriașă importanță in
ternațională ; ele contribuie la spo
rirea forței și prestigiului lagărului 
socialist, la victoria socialismului în 
întrecerea economică cu capitalis
mul, la întărirea forțelor care apă
ră pacea și securitatea mondială, 
viitorul fericit al întregii omeniri.

Cuvîntul tovarășei Liliana lonescu
Aducînd oaspeților dragi, salutul 

tineretului din Capitală, vorbitoarea 
a spus : Noi, tinerii, nutrim senti
mente de adîncă și sinceră priete
nie față de Uniunea Sovietică, de 
harnicul său. popor crAistructor al 
comunismului, față de tineretul so
vietic. Așa ne-a educat partidul nos
tru, poporul nostru.

Ați vizitat, dragi oaspeți, orașe și 

București s-au construit 42 de în
treprinderi și uzine noi, iar peste 
140 au fost dezvoltate și reutilate. 
O cincime din producția industria
lă a țării este dată de întreprinde
rile bucureștene. Faptul că în pre
zent industria orașului nostru pro
duce cu peste 20 la sută mai mult 
decît întreaga industrie a Romîniei 
burghezo-moșierești din 1938, arată 
ce mari transformări s-au săvîrșit 
în orașul nostru. înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de cel de-al III-lea 
Congres al partidului va face ca 
producția industrială să fie în 1965 
de peste două ori mai mare decît în

Roadele muncii noastre călăuzite 
de partid se văd la noi oriunde îți 
îndrepți privirea. în Uzina „23 Au
gust", ca și în celelalte întreprin
deri bucureștene, productivitatea 
muncii crește, iar calitatea produ
selor constituie principalul criteriu 
al întrecerii socialiste la care 
participă cu elan marea masă a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor.

Desigur că nu putem realiza pes
te noapte toate cîte le dorim. Dar 
așa cum astăzi trăim și muncim mai 
bine ca ieri, tot așa putem spune că 
mîine rodul muncii noastre va fi 
mai bogat, că vom trăi mai bine 
decît astăzi. Acum, cînd poporul 
nostru 'se află în toiul muncii pen
tru înfăptuirea planului de șase ani, 
afirmăm cu toată încrederea că 
muncitorii Uzinei „23 August", co

sate, ați străbătut sute și sute de 
.kilometri pe pămîntul Romîniei so
cialiste. Poporul nostru v-a întâm
pinat cu brațele pline de florile me
reu proaspete ale prieteniei. Așa vă 
întâmpină și tineretul Capitalei, 
bucuros să vă înfățișeze, cu inima 
deschisă, viața fericită pe care o 
trăiește sub soarele socialismului 
victorios.

1959. Odată cu industria se dezvol
tă întreaga viață social-culturală a 
orașului. Numai în primii doi ani 
ai planului de 6 ani s-au construit 
în Capitală aproape .23 de mii de 
apartamente, iar pînă în 1965 vor fi 
date în folosință alte 70 de mii. 
Mari succese s-au obținut în dome
niul științei și culturii.

Eforturile noastre sînt mereu în
dreptate spre noi realizări. Călăuziți 
de partid, oamenii muncii din Bucu
rești vor face totul pentru ca orașul 
lor drag să înflorească, să prospere, 
să trăiască din plin viața unei ca
pitale demne de epoca măreață a 
socialismului biruitor.

lectivele celorlalte întreprinderi 
bucureștene își vor îndeplini cu 
cinste sarcinile stabilite de cel de-al 
treilea Congres al partidului, pu- 
nîndu-și toate forțele, întreaga ca
pacitate creatoare în slujba dezvol
tării economiei naționale, a propăși
rii patriei socialiste. Această neclin
tită încredere în viitorul luminos 
spre care ne călăuzește partidul, 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
însuflețește întreaga noastră activi
tate.

In numele tovarășilor mei, mun
citori din Uzinele „23 August", a 
spus în încheiere vorbitorul, vă rog 
să transmiteți muncitorilor sovietici, 
întregului popor sovietic, prietenul 
nostru apropiat și de nădejde, urări 
de noi succese în munca și lupta 
pentru construirea comunismului, 
pentru apărarea păcii în lume.

Socialismul a descătușai energiile 
maselor largi ale poporului și a des
chis tineretului un drum larg spre 
muncă și învățătură, spre împlinirea 
celor mai înalte aspirații ale sale. 
Partidul Muncitoresc Romîn ne-a 
dat nouă, tineretului, idealul măreț 
al comunismului. Acest ideal însu
flețește munca de fiecare zi a celor 
470 000 de tineri muncitori, entu

ziaști participanți la întrecerea so
cialistă, a celor 30 000 de tineri ino
vatori și raționalizatori ; a milioa
nelor de tineri care lucrează pe o- 
goare pentru înflorirea continuă a 
agriculturii socialiste. El înaripează 
gîndurile, sporește setea de cultu
ră a celor tineri, care, în școli și 
facultăți, se pregătesc pentru mun
că și viață la nivelul marilor ce
rințe ale epocii noastre.

Tineretul studios are fericirea să 
învețe în condiții pe care nu le-a 
avut nici o altă tânără generație 
din întreaga istorie a patriei. La noi, 
numai în orașul București, studiază 
în prezent în instituții superioare 
de învățămînt 40 de mii de studenți, 
adică o dată și jumătate mai mulți 
decît învățau în întreaga țară în 
1938. în întregul învățămînt nu exis
tă taxe școlare, peăte 65 la sută din 
studenți primesc burse de la stat. 
Pentru noi nu există îndatorire mai 
nobilă decît aceea de a răspunde 
prin muncă și învățătură grijii cu 
care partidul, clasa muncitoare, în
tregul popor ne înconjoară clipă de 
clipă.

Tînăra generație de la noi do
rește sincer pacea, este vital intere
sată în eliminarea primejdiei răz
boiului. Noi sprijinim cu înflăcăra
re, împreună cu întregul popor, e- 
forturile guvernului sovietic, ale gu
vernului țării noastre, ale celorlal
te țări socialiste îndreptate spre 
făurirea unei lumi fără arme și fără 
războaie, în care popoarele să tră
iască în deplină înțelegere.

Tineretul din Capitală urmărește 
cu multă simpatie munca avîntată 
a tineretului sovietic pe șantierele 
construcției comuniste. îndeplinind 
porunca leninistă de a cuceri cele 
mai înalte culmi ale științei și cul
turii, tineretul sovietic muncește 
cu entuziasm pentru a face să ro
dească pămînturile Kazahstanului, 
pentru a transforma Siberia într-o 
grădină înfloritoare, pentru a înălța 
pe întreg cuprinsul patriei sale noi 
furnale și centrale electrice, noi fa
brici și edificii culturale. Vă rugăm, 
tovarășe Hrușciov, să transmiteți 
comsomoliștilor, întregului tineret 
sovietic, salutul nostru fierbinte și 
urarea sinceră de noi victorii în 
măreața operă de construcție desfă
șurată a comunismului.

Cuvîntul tovarășului Athanase Joja
în numele oamenilor de știință și 

cultură din Republica Populară Ro
mînă, vorbitorul a salutat delegația 
de partid și guvernamentală a Uniu
nii Sovietice, pe încercatul luptător 
pentru cauza comunismului și a pă
cii, pe primul secretar al gloriosu
lui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Nikita Sergheevici 
Hrușciov.

Să-mi fie îngăduit în această zi 
luminoasă să evoc o amintire a că
rei emoție stăruie în inimile oame
nilor de pretutindeni. Zborul pro
meteic al lui Iuri Gagarin m-a sur
prins la Moscova și am avut astfel 
bucuria să particip la primirea 
triumfală pe care poporul sovietic 
a făcut-o eroului cosmonaut. Pen
tru prima dată în istorie, omul so
vietic a deschis drumul Cosmosului 
infinit, inaccesibil pînă atunci. Am 
trăit în acele clipe unice sentimen
tul de nețărmurită mîndrie că a- 
cest act temerar, consemnînd un 
uriaș pas înainte în cunoașterea 
Universului, a fost rodul muncii îna
ripate a milioanelor de constructori 
ai comunismului, al științei și teh
nicii sovietice pătrunse de cele mai 
înalte idealuri ale umanității și 
puse în slujba cauzei nobile a pă
cii.

La mitingul de pe stadionul Republicii.

Oamenii de știință și cultură din 
țara noastră, însuflețiți de ideile 
mărețe ale socialismului, văd me
nirea lor principală în slujirea cu 
devotament a intereselor poporului 
muncitor, făuritor al vieții sale noi, 
fericite. Orînduirea socialistă a eli
berat știința și cultura de sub do
minația umilitoare și meschină a 
capitalului, de sub influențele 
ideologiei burgheze, deschizindu-le 
pentru întâia oară căi largi de dez
voltare și afirmare. Intelectualii, a- 
parținînd tuturor generațiilor, se 
bucură de atenția permanentă și 
grija caldă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu Comitetul 
său Central și cu fiul său iu
bit, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. încă din primii ani ai eli
berării, cei mai valoroși reprezen
tanți ai științei și culturii, pătrunși 
de sentimente patriotice, de ură îm
potriva fascismului și reacțiunii, au 
răspuns chemării comuniștilor și 
s-au alăturat luptei maselor popu
lare, pentru progres social, pentru 
dezvoltarea impetuoasă a culturii. Ei 
constituie astăzi un ajutor de nă
dejde al partidului în grandioasa 
operă de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noastră.

Niciodată în trecut, oamenii de 

știință gi cultură nu au avut con
diții atît de prielnice pentru des
fășurarea unei activități multilate
rale și rodnice ca în zilele noastre. 
Nu e de mirare astfel că savanții, 
inginerii și tehnicienii, creatorii din 
domeniul literaturii și artei au ob
ținut succese de seamă în făurirea 
culturii noastre socialiste, în ridi
carea științei și tehnicii pe culmi 
tot mai înalte cu care se mîndrește 
întregul popor și care se bucură de 
un binemeritat prestigiu și peste 
hotare. Ei aduc o contribuție pre
țioasă la înflorirea continuă a in
dustriei și agriculturii noastre so
cialiste, la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii.

Ca și în toate celelalte domenii 
de activitate, colaborarea pe tărî- 
mul științei și culturii dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică s-a în
tărit an de an, cu rezultate deose
bit de rodnice care ne umplu ini
mile de îndreptățită bucurie.

Rugăm pe oaspeții noștri dragi, în 
frunte cu tovarășul Hrușciov, să 
transmită poporului sovietic și oa
menilor săi de știință și cultură me
sajul prieteniei noastre frățești, 
prietenie care leagă în veci poporul 
nostru de marele popor sovietic.
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Mitingul oamenilor muncii din Capitală
Cuvântarea tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov

(Urmare din pag. I-a)

este un stat socialist cu o economie 
și cultură avansată, bine dezvoltată.

Pînă și presa burgheză recunoaș
te că economia romînă este o econo
mie deosebit de dinamică și pros
peră. Am citit aprecierile unui ziar 
american, un ziar care nu are 
nici cea mai mică simpatie 
pentru comunism. El scria, referin- 
du-se la Romînia : „Țara aceas
ta prezintă cea mai grăitoare dova
dă a dinamismului național și a pro
gresului economic... Sfidarea la a- 
dresa Occidentului nu a fost de
monstrată de nimeni mai pu
ternic decît de Romînia, ai cărei 
comuniști, urnind țara din punctul 
mort, au ridicat-o la nivelul epocii 
industriale“. Este o recunoaștere si
lită a adversarilor noștri, pe care 
le-a smuls-o munca talentatului po
por romîn, cele făurite de el în con
dițiile socialismului (aplauze).

Ritmul înalt de dezvoltare a eco
nomiei naționale este caracteristic 
pentru toate țările sistemului socia
list. Viața a arătat că temeiul dez
voltării impetuoase a țărilor care 
au pășit pe drumul socialismului 
și al comunismului rezidă în pri
mul rînd în însuși caracterul orîn- 
duirii socialiste, în superioritatea re
lațiilor de producție socialiste, care 
deschid orizonturi fără precedent 
dezvoltării producției și asigură rit
mul înalt al creșterii ei.

Numai victoria socialismului per
mite crearea unei economii înain
tate în interesul satisfacerii cît mai 
depline a cerințelor materiale și 
spirituale ale oamenilor. Comuniștii 
sînt adepți convinși ai industriali
zării socialiste. Considerăm că fără 
crearea unei industrii moderne, dez
voltate, nu poate fi lichidată îna
poierea economică, nu se poate dez
volta cu succes economia națională 
și, prin urmare, nu pot fi asigura
te nevoile poporului. Pentru noi in
dustrializarea nu este un scop în 
sine, producție de mașini de dragul 
mașinilor, ci o cale sigură pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor, un 
mijloc de nădejde pentru asigurarea 
independenței și capacității de a- 
părare a țărilor socialiste.

La baza politicii de industrializa-, 
re socialistă se'.afla grija față de 
om. Aceasta o deosebește în mod 
fundamental de'procesul dezvoltării 
industriale care a avut și are loc 
în țările capitaliste, unde automa
tizarea și inovații tehnice, me
nite să ușureze munca omului, se 
întorc în ultimă instanță împotriva 
oamenilor muncii. Sînt stoarse ulti
mele forțe ale oamenilor muncii, ei 
sînt dați afară din fabrici și uzine, 
îngroșînd rîndurile atmatei de șo
meri.

Industrializarea socialistă care se 
desfășoară în țările noastre creează 
o bază bună pentru creșterea bună
stării oamenilor, pentru dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei națio
nale. Să luăm, de pildă, agricultura.

Necesitățile de produse alimentare 
și materii prime agricole sînt astăzi 
atît de mari încît numai o mare 
agricultură mecanizată, organizată 

’ pe baze științifice le poate satis- 
făce. Poate fi bare creată o aseme
nea agricultură fără o industrie dez
voltată ? Desigur că nu. „Baza ma
terială a socialismului, — scrie V. I. 
Lenin, — poate fi numai marea in
dustrie mecanizată, care este capa
bilă să reorganizeze și agricultura“. 
Experiența dezvoltării Romîniei, 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
soci'aliste arată cît de multă drep
tate a avut marele Lenin.

La începutul acestui an în țara 
dv. s-a încheiat complet colectivi
zarea agriculturii. Dați-mi voie, 
scumpi prieteni, să vă felicit din 
tot sufletul cu prilejul acestei mari 
Victorii, (aplauze prelungite. Urale).

Dar pentru ca gospodăriile colec
tive să-și desfășoare cu succes ac
tivitatea, să dea țăranilor mai multe 
venituri decît în trecut, cînd ei gos
podăreau individual, ele trebuie să 
fiș înzestrate cu. mijloace tehnice 
moderne. Or, numai o industrie bine 
dezvoltată poate să le furnizeze.

în trecut am avut de cîteva 
ori prilejul să vizitez Romînia, am 
văzut întinsele ogoare ale gospodă
riilor dv. agricole de stat și colec
tive precum și ogoarele pestrițe, îm- 
bucătățite de haturi ale țăranilor in
dividuali. Pe micile petice de pămînt 
este greu să folosești mașinile agri
cole moderne, fără de care nu poate 
fi mărită productivitatea muncii. Ha
turile de pe ogoare despart nu nu
mai cîmpurile, ci și pe oameni. în 
trecut sé întîmpla ca din cauza a- 
cestor haturi fiul să se ridice împo
triva tatălui, un frate împotriva al
tuia. Socialismul, unindu-i pe țărani 
în gospodării colective, transformă 
și psihologia țăranilor, îi apropie de 
clasa muncitoare, avangarda socie
tății socialiste. Alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănime se întă
rește, și deci se întărește puterea 
populară. Aceasta este de asemenea 
o cucerire foarte importantă a oa
menilor muncii, cucerire care ar fi 
fost imposibilă dacă comuniștii nu 
ar fi promovat politica de industria
lizare a țării.

Partidul Muncitoresc Romîn a re
zolvat cu pricepere problema trans
formării socialiste a agriculturii. El 
a reușit să obțină ca în cursul aces
tui proces producția vegetală și 
animală să nu scadă, ci să 

crească. Aceasta constituie un 
mare succes al comuniștilor romîni, 
o frumoasă contribuție a lor la te
zaurul nostru comun al teoriei și 
practicii construcției socialiste, (a- 
plauze). încheierea colectivizării în 
satul romîn este o mare victorie de 
importanță istorică. Ea deschide 
mari posibilități pentru dezvoltarea 
continuă a forțelor de producție atît 
în industrie, cît și în agricultură. 
Aceasta înseamnă că oamenii mun
cii romîni vor trăi și mai bine.

Știm din propria noastră expe
riență că reorganizarea agriculturii 
pe baze socialiste este o problemă 
deosebit de complexă. în noile con
diții crește și mai mult rolul or
ganizator și răspunderea partidului 
pentru dezvoltarea agriculturii.

Din an în an vor crește cerințele 
poporului. Agricultura socialistă tre
buie să satisfacă într-o măsură tot 
mai mare necesitățile poporului în 
ceea ce privește pîinea, carnea, lap
tele, untul și alte produse, precum 
și nevoile de materii prime agrico
le ale industriei.

Această sarcină poate fi îndepli
nită cu succes dacă marea producție 
agricolă se va desfășura în condițiile 
unei mai bune folosiri a pământului, 
a tehnicii, ale unei mai bune orga
nizări și unei înalte productivități a 
muncii, pentru ca, cheltuindu-se mai 
puțină muncă și mijloace, să se ob
țină o mai mare cantitate de pro
duse.

Considerăm că pentru a se atinge 
acest obiectiv trebuie în primul rînd 
să fie folosite mai rațional resursele 
de muncă în gospodăriile colective, 
să fie folosită pe o scară cît mai 
largă tehnica agricolă. Nu munca 
manuală, ci munca mecanizată este 
baza marii producții a gospodăriilor 
agricole colective, deoarece numai 
prin mecanizarea multilaterală se 
poate dobîndi o mare productivitate 
a muncii.

Chiar dacă în prima etapă fn gos
podăriile colective nu sînt încă su
ficiente mașini, chiar și atunci in
ventarul și caii ce există se pot 
folosi mai bine, și se poate realiza 
o productivitate mai mare. Și acea
sta va fi mult mai eficient decît a- 
tunci cînd țăranii muncesc spetin-
du. -se cu sapa.

Experiența colhozurilor din Uniu
nea Sovietică a arătat că în condi
țiile folosirii cu pricepere a unelte
lor simple și a animalelor de mun
că se pot obține rezultate bune, de 
pildă, recurgîndu-se la metoda se
mănatului culturilor prășitoare în 
cuiburi așezate în pătrat.

La scurt timp după război, oînd 
în colhozurile și sovhozurile Ucrai
nei nu erau tractoare și alte ma
șini, colhoznicii au semănat porumb 
după metoda cuiburilor așezate în 
pătrat cu semănători manuale pe o 
suprafață de peste 2 milioane ha. 
Era o treabă grea, dar ea a permis 
economisirea unui uriaș volum de 
muncă la întreținerea culturilor, în
grijirea la timp a acestora cu aju
torul atelajelor trase de animale și 
obținerea unei recolte bune. în pre
zent mecanizatorii noștri lucrează 
la culturile prășitoare cu ajutorul 
mijloacelor tehnice moderne și 
mulți dintre ei au obținut rezulta
te frumoase, un singur om avînd 
în grijă o suprafață de 100 ha de 
porumb.

Ne putem referi și la exemplul 
Republicii Moldovenești. Acolo anul 
trecut colhozurile și sovhozurile au 
semănat porumb pe 689 mii de hec_ 
tare și au recoltat de pe o supra
față de 406 mii ha cultivate pentru 
porumb boabe cîte 37 chintale la 
hectar. Multe gospodării au obținut 
o recoltă de porumb boabe la 
hectar de 50 chintale și chiar mai 
mult. Raionul Lipcani, care se în
vecinează cu țara dv., a obținut de 
pe întreaga suprafață însămînțată 
cîte 49 chintale d’e porumb boabe la 
ha, raionul Carpininski — cîte 48 
chintale.

Aceste recolte nu se explică prin 
condiții pedologice și climatice deo
sebite, ci prin faptul că colhozurile 
și sovhozurile din aceste raioane au 
semănat porumbul în cuiburi așeza
te în pătrat, ceeà ce a permis ca se
mănăturile să fie lucrate bine și la 
timp în două direcții.

Anul acesta oamenii muncii din 
Republica Moldovenească luptă pen
tru o recoltă de porumb de cîte 40— 
50 chintale la hectar pe întreaga su_ 
prafață de 615 mii de hectare.

Iată unele considerații pe care 
mi-am permis să vi le expun pe baza 
experienței dezvoltării agriculturii 
sovietice.

Acûm doi ani, cam în aceeași pe
rioadă, am avut fericirea să fim 
martori și participant la un mare 
eveniment. Am asistat la Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., care a 
adoptat minunatul plan de desăvâr
șire a construirii socialismului în 
țara dv. Țin minte că, luînd cuvîn- 
tul la Congres, am spus că planul
dv. de șase ani este o simfonie. în- 
tr-adevăr, perspectivele cutezătoare 
trasate în acest plan răsună ca un 
imn închinat muncii libere, însufle
țite. Este foarte important să creezi 
o muzică bună, dar aceasta nu este 
nici pe departe totul. Se cer inter
pret buni și un dirijor cu experien
ță. Aveți interpret admirabili : har
nicul și talentatul popor romîn. 
Aveți și un dirijor cu experiență : 
Partidul Muncitoresc Romîn, care 
îndrumă și organizează cu pricepere 

construcția socialismului. De aceea, 
simfonia dv. sună armonios, (aplau
ze prelungite. Urale).

Este plăcut să vezi că poporul ro
mîn consideră politica marxist-leni- 
nistă a partidului său drept politica 
sa și nu precupețește eforturi pen
tru traducerea ei în viață. Nu înca
pe îndoială că oamenii muncii ro
mîni, care au fost în stare într-un 
termen scurt să creeze baza tehni
că materială a socialismului, vor de- 
săvîrși cu succes construcția socie
tății socialiste, vor ridica pe o nouă 
culme economia, cultura, nivelul de 
viață în țara lor.

Urăm din toată inima glorioasei 
clase muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității populare 
noi și mai mari succese în construi
rea socialismului, (urale prelungite).

Dragi tovarăși,
Trăim într-o perioadă cînd coti

tura istorică mondială a omenirii 
spre socialism se desfășoară cu o 
forță fără precedent. Pe arena in
ternațională se dezvoltă cu succes 
un sistem întreg de țări ' socialiste, 
în care toți oamenii progresiști își 
văd speranța, viitorul.

Țările socialiste au acumulat pînă 
acum o bogată ex
periență în trans
formarea vieții a 
sute de milioane 
de oameni, expe
riența construirii 
socialismului pe 
scară națională. 
Acum însă țările 
noastre au ajuns 
nemijlocit la un 
stadiu în care, a- 
lături de econo
mia națională, 
trebuie să se a- 
corde o serioasă 
atenție construirii 
economiei sistemu
lui mondial socia
list în ansamblu.

Recent s-a în
cheiat Consfătui
rea reprezentanți
lor partidelor co
muniste și mun
citorești ale țări
lor membre ale 
C.A.E.R. Consfă
tuirea a discutat 
aceste probleme. 
După cum a spus 
tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej, la a- 
ceastă consfătuire 
s-a vorbit despre 
necesitatea unei 
largi coordonări 
a dezvoltării eco
nomiei țărilor noa
stre, despre divi
ziunea muncii și 
specializare. Ho- 
tărîrile Consfătui
rii din iunie vor 
avea o uriașă im
portanță pentru 
dezvoltarea între
gului sistem mon
dial socialist. în 
ele se pune în 
toată amploarea ei problema folo
sirii avantajelor socialismului nu 
numai în cadrul fiecărei țări, ci și 
în cadrul întregului sistem mondial 
socialist.

în condițiile contemporane se poa
te organiza în modul cel mai efi
cient producția numai cu condiția 
introducerii automatizării, a liniilor în 
flux și a altor metode înaintate care 
permit să se obțină produse de ca
litate superioară în cantități mari 
și o mai bună folosire a forței de 
muncă și a materiilor prime. Nu
mai pe această cale se poate rea
liza o creștere continuă a produc
tivității muncii, reducerea continuă 
a prețului de cost al produselor, a- 
cumularea mai rapidă de fonduri, 
fără de care este imposibil să se 
realizeze reproducția lărgită. Aceasta 
va permite ca o dată cu lărgirea 
producției de mijloace de produc
ție să se aloce mai multe fonduri 
pentru dezvoltarea agriculturii și 
satisfacerea nevoilor materiale și 
culturale crescînde ale popoarelor 
din țările noastre.

Astăzi problema se pune astfel : 
numai printr-o cooperare largă a 
industriei țărilor socialiste și în con
dițiile diviziunii muncii pot fi folo
site din plin avantajele economiei 
socialiste organizate. Aceasta va 
contribui nu numai la dezvoltarea 
generală a economiei tuturor țări
lor socialiste, ci și la dezvoltarea 
fiecăreia dintre țările noastre în 
parte.

Diviziunea internațională a mun
cii și specializarea producției nu nu
mai că nu prejudiciază dezvoltarea 
industriei țărilor din lagărul socia
list, ci, dimpotrivă, creează condiții 
optime pentru dezvoltarea fiecăreia 
dintre ele. în condițiile diviziunii 
muncii se poate organiza în flux pro
ducția de mașinj-unelte, strunguri, 
diverse utilaje pe o scară mai largă, 
folosindu-se cele mai noi descope
riri ale științei și tehnicii. Aceasta 
va permite fiecărei țări să producă 
nu numai pentru satisfacerea nece
sităților vreunei singure țări, ci și 
ținînd seama de necesitățile celor
lalte țări socialiste.

O asemenea cooperare este avan
tajoasă atît pentru țările mari, c^t 
și, în special, pentru țările mici, care 
vor avea posibilitatea să participe 
la producția în masă a produselor 
industriale și să primească din alte 
țări produsele pe. care le vor fabri
ca acestea,, conform înțelegerii.

Hotărîrile Consfătuirii constituie 
un nou pas important in dezvolta
rea economiei mondiale socialiste 
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ca un complex unic biné coordonat, 
înfăptuirea lor va permite să facem 
ca întrajutorarea țărilor socialiste să 
fie și mai eficientă, ceea ce va ri
dica pe o treaptă superioară rela
țiile dintre popoarele țărilor socia
liste.

Țările noastre cresc și se dezvoltă 
în ritm rapid, demonstrînd superio
ritatea socialismului față de siste
mul capitalist care și-a trăit traiul. 
La consfătuire s-a vorbit tocmai 
despre folosirea mai eficientă a tu
turor posibilităților noastre uriașe. 
Puternicul avînt al economiei na
ționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. ne permite să punem și să 
rezolvăm astăzi problemele dezvol
tării și perfecționării în continuare 
a formelor și metodelor colaborării 
noastre.

Tovarăși,
Situația internațională evoluează 

favorabil pentru țările noastre. For
țele păcii și socialismului continuă 
să se întărească, devin tot mai pu
ternice. Datorită acestui fapt impe
rialiștii nu au reușit pînă acum să 
dezlănțuie un nou război mondial. 
Totodată nu putem să nu vedem că 
situația din lume mai rămine com
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plicată, pericolul de război încă nu 
a fost lichidat, el persistă.

Unii oameni care privesc lucru
rile cu prea multă seninătate pot 
spune că, întrucît forțele care mili
tează pentru pace continuă să 
crească și de aproape 20 de ani nu 
avem un război mondial, primejdia 
unui conflict mondial poate să nu 
ne mai îngrijoreze. Dar, a gîndi așa 
ar însemna să prezentăm situația în 
mod simplist. Noi, comuniștii, nu 
ne precupețim eforturile pentru a 
arăta necesitatea luptei pentru pace, 
pentru a mobiliza masele populare 
la lupta împotriva pericolului de 
război, deoarece imperialiștii nu au 
renunțat la planurile lor de dezlăn
țuire a unui nou război mondial.

Lupta pentru pace capătă în pre
zent o . importanță. deosebită dato
rită faptului că în slujba războiu
lui sînt puse cele mai noi realizări 
ale științei și tehnicii. Uniunea So
vietică a depus multe eforturi pen
tru preîntîmpinarea pericolului de 
război atunci cînd a fost singura 
țară socialistă. Orice război aduce 
oamenilor muncii uriașe calamități 
și suferințe. Popoarele au încercat 
aceasta pe spinarea lor cînd în lume 
nu au existat bombe atomice și cu 
hidrogen și tehnica rachetelor. Dar 
niciodată în fața omenirii nu a a- 
părut un pericol atît de uriaș ca 
acum, în veacul atomului, al elec
tronicii și al cuceririi Cosmosului.

în aceste condiții singurul lucru 
rezonabil este înfăptuirea politicii 
de coexistență pașnică pe care o 
promovează consecvent țările socia
liste. Din păcate, în lumea capitalis
tă există forțe influente cărora nu 
le este pe plac ideea coexistenței 
pașnice, a păcii și prieteniei între 
popoare. Prin cursa nestăvilită a 
înarmărilor și prin provocări, ele 
amenință viața și bunăstarea a mi
lioane de oameni de pe globul pă- 
mîntesc.

O manifestare grăitoare a acestei 
politici antipopulare o constituie 
exploziile nucleare în atmosferă pe 
care le-au început Statele Unite ale 
Americii. Clica militaristă america
nă încalcă grosolan voința popoare
lor, duce un joc periculos cu focul 
care implică consecințe funeste pen
tru omenire. Cercurile agresive din 
America și din celelalte state im
perialiste caută cu orice preț să-și 
asigure superioritatea în domeniul 
înarmărilor pentru a exercita pre
siuni asupra popoarelor din toate 
țările și a le subordona domi
nației lor.

în aceste condiții popoarele țări
lor socialiste, toți oamenii de bună 
credință de pe pămînt trebuie să 
dea dovadă de cea mai mare vigi
lență. Sîntem obligați să întărim și 
să perfecționăm în permanență ca
pacitatea noastră de apărare. Impe
rialiștii țin seama numai de forță, 
ei nu se călăuzesc după conside
rente umanitare. De aceea, trebuie 
să fim totdeauna puternici pentru 
a-i sili pe imperialiști să țină sea
ma de voința popoarelor, (aplauze).

Pentru milioane și milioane de 
oameni, un război mondial în care 
s-ar folosi arma termonucleară ar 
deveni o asemenea calamitate cum 
nu a cunoscut încă istoria omeni
rii ; bomba nucleară nu face deo
sebiri. în fața ei toți sînt egali : fie 
că sînt albi, galbeni sau negri, cre
dincioși și atei, oameni progresiști 
sau conservatori; un război nuclear 
nu va cruța pe nimeni. Lupta noas
tră pentru pace este dictată de gri
ja ca această nenorocire să nu se 
întîmple niciodată pe pămînt.

Imperialiștii nu vor fi în stare 
să-și realizeze planurile lor nesă
buite dacă popoarele din toate ță
rile vor duce o luptă activă împo
triva cursei înarmărilor, vor inten

sifica presiunea 
asupra guverne
lor țărilor capita
liste, cerîndu-le 
să pună capăt po
liticii militariste.

Imperialiștii își 
pun speranțele în 
forța lor. Ei cred 
că cu ajutorul 
armelor pot în
toarce înapoi mer
sul evoluției isto
rice. Dar a te îm
potrivi mersului 
istoriei este o ac
țiune sortită eșe
cului. Acest lucru 
nu poate fi neso
cotit nici în la- 

, gărul imperialiști
lor. Trebuie să 
spunem că perso
nalitățile cele mai 
clarvăzătoare din 
țările capitaliste 
înțeleg tot mai 
mult necesitatea 
de a se căuta căi 
pentru menținerea 
relațiilor pașnice 
dintre țările so
cialiste și cele ca
pitaliste și de a 
se rezolva pro
blemele litigioase 
pe cale pașnică. 
Exemplul Laosu- 
lui dovedește că 
asemenea căi pot 
fi găsite.

Putem constata 
cu satisfacție că 
acordul realizat 
cu privire la for- 

, marea guvernului 
de coaliție în 
frunte cu prințul 
Suvanna Fuma 
contribuie la nor

malizarea situației în această țară. 
Rezolvarea pozitivă a acestei pro
bleme a fost obținută ca urmare a 
eforturilor depuse de multe țări și, 
bineînțeles, în primul rînd ca re
zultat al eforturilor forțelor patrio
tice din Laos.

O asemenea reglementare în Laos, 
dacă nu va fi zădărnicită de for
țele reacționare, care au și început 
să tindă spre aceasta, ar putea con
stitui un bun exemplu și în rezol
varea altor probleme, ca problema 
germană și cea a Berlinului occi
dental.

La ședința din iunie a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
s-a adoptat o declarație în proble
ma germană, care exprimă năzuința 
noastră comună de a depune și în 
viitor eforturi în vederea realizării 
unei înțelegeri cu privire la rezol
varea reciproc acceptabilă a pro
blemei germane prin încheierea unui 
tratat de pace și prin normalizarea 
situației în Berlinul occidental.

•Guvernul sovietic și-a expus în 
repetate rînduri poziția în problema 
germană și va depune eforturi pen
tru lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, în in
teresul întăririi păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Unii corespondenți occidentali au 
denaturat cele spuse de mine în 
problema germană la mitingul co
lectivului muncitorilor și funcționa
rilor de la Uzina „Grivița Roșie“. 
După cum se știe, la acest miting 
am spus următoarele : noi propunem 
Statelor Unite și celorlalte țări să 
semneze un tratat de pace german 
cu cele două state germane și pe 
această bază să se rezolve problema 
Berlinului occidental ca oraș liber. 
Dacă nu vom reuși însă să ajungem 
la o înțelegere cu ele, noi vom sem
na tratatul de pace cu Republica 
Democrată Germană. în felul acesta 
se va pune capăt regimului de 
ocupație din Berlinul occidental.

Deși problema se pune cît se poa
te de clar, unele ziare occiden
tale prezintă lucrurile ca și cum 
Uniunea Sovietică s-ar fi abătut, 
chipurile, de la poziția anterioară și 
poate cădea de acord cu menținerea 
în continuare a situației actuale din 
Germania, situație primejdioasă 
pentru cauza păcii. Asemenea năs
cociri sînt evident menite să inducă 
în eroare opinia publică mondială,

în legătură cu aceasta aș vrea 
să declar încă o dată că guvernul 
sovietic este pe deplin hotărît, ca 
și pînă acum, să lichideze rămăși
țele celui de-al doilea război mon
dial, să normalizeze situația în cen
trul Europei. Sîntem ferm convinși 
că lichidarea regimului de ocupație 
în Berlinul occidental, evacuarea 
trupelor de ocupație și transfor
marea Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat reprezintă 
singura cale care poate însănătoși 
situația și crea condiții favorabile 
și pentru rezolvarea altor probleme 
internaționale, (aplauze prelungite).

Din faptul că guvernul sovietic 
manifestă bunăvoință și răbdare în 
tratativele cu puterile occidentale, 
depunînd eforturi pentru reglemen
tarea pașnică cu Germania cu 
participarea lor, nu rezultă cîtuși 
de puțin că rezolvarea acestei pro
bleme se poate amîna la infinit. 
Menținerea în centrul Europei a 
unui focar al pericolului de război 
convine numai celor care trag pro
fituri de pe urma pregătirilor de 
război și a încordării existente.

Noi dăm dovadă de răbdare, dar 
dacă puterile occidentale vor con
tinua și în viitor să folosească în 
mod premeditat tratativele pentru 
a se eschiva de la rezolvarea aces
tei probleme actuale, Uniunea So
vietică, împreună cu țările socialis
te și cu celelalte state care își vor 
manifesta dorința, va semna un 
tratat de pace cu Republica Demo
crată Germană, cu toate consecințele 
care decurg de aici, (aplauze).

Și să nu ne sperie imperialiștii ! 
Nici un fel de amenințări nu vor 
reține țările socialiste de la înfăp
tuirea măsurilor care corespund in
tereselor vitale ale popoarelor.

în timpurile noastre, cînd există 
puternicul lagăr socialist, cînd cresc 
forțele mișcării de eliberare națio
nală și se lărgesc rîndurile partiza
nilor păcii,, politica imperialistă de 
agresiune și război nu promite nimic 
bun celor care încearcă s-o promo
veze. Dacă imperialiștii se vor încu
meta să dezlănțuie un război de co
tropire, aceasta nu va face decît să 
grăbească pieirea capitalismului, (a- 
plauze puternice).

Acolo unde clasa muncitoare, oa
menii muncii iau puterea în mîinile 
lor, acolo nu există loc pentru ideo
logia războiului. Amintiți-vă de isto
ria Balcanilor. Abia nu de mult 
Peninsula Balcanică era numită 
„butoiul de pulbere al Europei“. Im
perialismul a transformat' această 
regiune într-un obiect al uneltirilor 
sale, a ațîțat contradicțiile între po
poare, le-a asmuțit pe unele împo
triva altora. în Balcani a fost în
nodat nodul cel mai complicat de 
contradicții care oferea imperialiști
lor posibilitatea să aprindă la mo
mentul oportun flacăra războiului.

în prima jumătate a secolului al 
XX-lea popoarele din Balcani au 
trecut prin patru războaie pusti
itoare, dintre care două au fost 
războaie mondiale. Capitalismul a 
provocat pieirea a sute de mii, a 
milioane de oameni în țările balca
nice, distrugerea unor valori mate
riale și culturale create de-a lungul 
veacurilor. Procesul de dezvoltare a 
forțelor de producție în această re
giune a fost serios încetinit.

Victoria socialismului într-o serie 
de țări ale Peninsulei Balcanice a 
schimbat în mod radical situația în 
această regiune a Europei. în pre
zent aici au luat ființă o serie de 
state socialiste a căror politică ex

Aspect din timpul mitingului.

ternă și internă este ’determinată de 
interesele poporului muncitor, iar 
principiile leniniste de coexistență 
pașnică a statelor cu sisteme so- 
cial-economice diferite au devenit 
cele mai importante principii ale ' 
acestei politici.

De 17 ani există în Balcani state 
socialiste care sînt bastioane ale 
păcii, scut de nădejde în calea 
agresorilor. Anii de pace au dat po
poarelor din țările socialiste posibi- 
litatea să lichideze în răstimpul cel 
mai scurt înapoierea economică 
seculară și să ridice țările lor în 
rîndurile statelor înaintate din 
Europa.

Țările socialiste din Peninsula 
Balcanică șînt militante active pen
tru pace nu numai în Balcani ci și 
în întreaga lume. O contribuție im
portantă la lupta pentru consolida
rea păcii o aduce Republica Popu
lară Romînă. Poporul, partidul șl 
guvernul ei desfășoară o luptă acti
vă pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării internaționale, depun 
eforturi sincere în vederea statorni
cirii și menținerii relațiilor de prie
tenie cu toate statele lumii. Expri- 
mînd voința poporului muncitor, 
guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne militează cu hotărîre pentru 
crearea în Balcani șl în regiunea 
Adriaticei a unei zone libere de 
arma atomică.

Aflîndu-ne aici, în minunata dv. 
țară, vedem cum trăiește harnicul 
popor romîn, care sînt aspirațiile 
sale. El, ca și toate popoarele sociă- ' 
liste, vrea ca pretutindeni în Bal-

. -, A ’■ lV*'cam, nu numai intr-o parte a Mării 
Negre, ci pe toate țărmurile sale să 
existe relații de pace și prietenie 
între state, (aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni î
Trăim într-o vreme minunată cînd, 

ideile comunismului, care au cu
prins cele mai largi mase populare, . 
■au devenit o uriașă forță materia
lă. Aceste idei sînt atotputernice, . 
pentru că sînt profund juste, con
firmate prin experiența istorică. Ele . 
deschid în fața oamenilor orizontu
rile unei lumi noi.

Viitorul aparține socialismului și 
comunismului. Socialismul a și de- • ■ 
venit un centru de atracție pentru 
toate forțele progresiste, pentru toți 
oamenii de bună credință. Orîndui- 
rea noastră aduce oamenilor adevă
rul unei vieți luminoase, cu adevă
rat omenești. Iar adevărul, așa cum 
se spune în popor, este mai luminos 
decît soarele și de aceea el nu poa
te fi ascuns de nici un fel de nori'.

Ne bucură foarte mult că oame- , 
nii muncii din țara dv. sînt strîns 
uniți în jurul avangărzii lor de 
luptă încercate, Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetului său Central • ■ -, 
în frunte cu eminentul militant de 
partid și de stat, organizator talen
tat al maselor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (aplauze puternice, 
prelungite. Urale). Partidul Munci
toresc Romîn, traducînd ferm în - rc 
viață învățătura leninistă despre 
legăturile partidului cu masele, 
conduce ferm poporul spre victoria 
deplină a socialismului, (aplauze 
prelungite. Urale).

Vă dorim din toată inima noi vie- . 
torii remarcabile pe acest drum 
glorios !

Trăiască prietenia dintre poporul 
sovietic și poporul romîn !

Trăiască sistemul mondial al so
cialismului !

Trăiască pacea în lumea întreagă!
(Aplauze furtunoase, îndelung re

petate. Urale și ovații).
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Recepție in cinstea delegației de partid 

și guvernamentale a Uniunii Sovietice
Duminică seara, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, I. K. 
Jegalin, a oferit o recepție în clă
direa ambasadei în cinstea delega
ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice.

Au participat membrii delegației 
de partid și guvernamentale sovie
tice, tovarășii : N. S. Hrușciov, V. 
V. Grișin, V. V. Kuznețov, D. A. 
Kunaev, I. V. Andropov, I. I. Bo- 
diul, M. S. Sinița,’ R. A. Eldarova, 
E. I. Afanasenko.

Au luat parte tovarășii : Gheorghe

Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Guină, ambasado
rul R. P. Romîne la Moscova, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Guvernului, conducă

tori ai organizațiilor obștești și in
stituțiilor centrale, generali și ofi
țeri superiori, personalități ale vie
ții științifice și culturale, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

în timpul recepției tovarășii I. K. 
Jegalin, N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială, prie
tenească. (Agerpres)

Mesajul adresat de Al. S. Hrușciov participanților 
la adunarea „0 lume fără bombe“

DUMINICĂ AU CONTINUAT CONVORBIRILE
DINTRE DELEGAȚIILE DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

ALE R. P. ROMÎNE Șl UNIUNII SOVIETICE
în cursul dimineții de duminică condusă de tovarășul Gheorghe 

au continuat, la Eforie, convorbi- Gheorghiu-Dej, și Uniunii Sovietice, 
rile dintre delegațiile de partid și condusă de tovarășul N. S. 
guvernamentale ale R. P. Romîne, Hrușciov. (Agerpres)

Azi dimineață, în jurul 
orei 9, stațiile noastre de ra
dio și televiziune vor trans
mite plecarea din Capitală a 
delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovie
tice, în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

MOSCOVA 24 (Agerpres).—TASS. 
Șeful guvernului sovieiic, Nikita 
Hrușciov, a adresat un mesaj 
participanților la adunarea „O 
lume fără bombe" de la Accra. 
După cum se subliniază în mesaj, 
cu cît mai larg va fi frontul parti
zanilor păcii, indiferent de aparte
nența lor de rasă și națională, si
tuația socială și convingeri politi
ca, cu cît vor fi mai strînse rînduri- 
le 1er, cu atît mai repede va fi ob
ținută o viotorie hotărîtoare asupra 
forțelor războiului și agresiunii.

N. S. Hrușciov și-a exprimat spe
ranța că luorările adunării la care 
participă activiști de frunte pe tă- 
rîm obștesc din numeroase țări vor 
contribui la unitatea tuturor celor 
cărora le este scumpă pacea.

în mesaj se spune că țelul pe care 
și l-au propus participanții la adu
nare, atît de viu exprimat în deviza 
sa „O lume fără bombe", corespun
de aspirațiilor tuturor popoarelor 
care doresc să se pună capăt pen
tru totdeauna primejdiei războiului 
nuclear.

„Obținerea dezarmării generale și 
totale, zădărnicirea contraacțiunilor 
acelora care de dragul intereselor 
lor egoiste sînt gata să pună în 
joc în mod iresponsabil soarta po
poarelor continuînd și intensificînd 
cursa înarmărilor nucleare, poate fi 
realizată numai unificînd într-un pu
ternic front al luptătorilor pentru 
pace eforturile tuturor statelor și 
popoarelor iubitoare de pace", se 
subliniază în mesaj.

—-------o«o

„Nici un fel de baze americane în Anglia!“

PE STADIONUL REPUBLICII
(Urmare din pag. l-a)

primele rînduri se văd tinere ?i 
tineri, îmbrăcați în pitorești costu
me naționale.

In tribuna oficială sînt de față 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale, or
ganizațiilor obștești, ai organelor 
locale de partid și de stat, academi
cieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
precum și ziariști romîni și străini.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mină.

Ora 16,30. Salutați cu îndelungi 
aplauze și ovații, iau loc în tri
buna oficială tovarășul N. S. 
Hrușciov și ceilalți membri ai dele
gației sovietice, împreună cu tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte

Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă
deanu.

Se intonează imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Rostesc cuvîntări de salut tovară
șii : Antonache Hristachc, maistru 
forjor la Uzinele „23 August", Lilia
na Ionescu, studentă la Universita
tea din București. Athanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne.

Iau apoi cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov.

Cuvîntările sînt subliniate în re
petate rînduri de aplauze, ovații și 
urale puternice. Răsună chemări în 
cinstea marii prietenii romîno-sovie- 
tice, a gloriosului Parțid Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducătorul 
iubit al poporului nostru, pentru 
pace și prietenie între popoare. 
Zeci de mii de glasuri scandează :

„R.P.R. — U.R.S.S.“ ; „P.M.R. —
P.C.U.S.".

In aplauzele participanților, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov își string mîinile 
călduros. Mînă în mînă, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nikita 
Sergheevici Hrușciov și Ion 
Gheorghe Maurer răspund cordial 
aclamațiilor mulțimii.

...La capătul celor șapte zile ale 
vizitei delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice în 
țara noastră, marele miting al oa
menilor muncii din Capitală a fost 
o puternică manifestare a indes
tructibilelor legături de priete
nie ce unesc Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică, parti
dele marxist-leniniste și popoarele 
celor două țări în lupta comună 
pentru triumful socialismului și co
munismului, pentru apărarea păcii.

★

Mitingul a fost transmis de postu
rile noastre de radio și televiziune.

VICTOR BÎRLĂDEANU 
ION MÄRGINEANU

GREENHAM-COMMON 
24 (Agerpres). — „Nici 
un fel de baze america
ne In Anglia 1“, „Jos 
zborurile de spionaj I", 
„Nu, bombei I" — sub 
aceste lozinci a avut loc 
la 23 iunie o demonstra
ție în fața bazei aeriene 
militare pentru bombar
dierele nucleare ameri
cane de la Greenham- 
Common (comitatul Berk-

shire), la care au partici
pat sute de partizani ai 
păcii englezi.

Cu puțin înainte de so
sirea demonstranților, la 
porțile bazei s-au' oprit 
autocamioane cu poli
țiști care au barat intra
rea. Ceva mai tirziu s-a 
apropiat coloana, de
monstranții s-au așezat pe 
caldarîmul șoselei care

duce spre bază — o for
mă de protest la care a 
recurs în repetate rin- 
duri „Comitetul celor 
100". Polițiștii au început 
să aresteze persoanele a- 
șezate pe drum și să le 
împingă în autocamion. 
Unul din demonstranți, 
aruncat în mașină, a ex
clamat : „Sintern milioane 
și nu ne veți intimida I".

Pentru pace și suveranitatea popoarelor
HAVANA 24 (Agerpres). — La 22 

iunie a început la Havana Confe
rința națională a „Mișcării cubane 
pentru pace și suveranitatea popoa
relor". Cei 261 de delegați la con
ferință reprezintă toate păturile so
cietății cubane.

sității din Havana, a vorbit celor 
prezenți despre scopurile și sarcinile 
mișcării mondiale a partizanilor 
păcii. El a condamnat cu asprime 
experiențele nucleare americane și 
politica agresivă a Statelor Unite.

„Cu dragoste, cu ini a deschisă“

„Ne-am adunat astăzi în Cuba 
noastră revoluționară pentru ca îm
preună cu toate popoarele să ne 
înălțăm glasul în apărarea păcii, 
suveranității popoarelor, pentru 
coexistență pașnică, împotriva expe
riențelor nucleare și războiului, pen
tru dezarmare și pace în lumea în
treagă“ — a declarat, deschizînd 
conferința, Marta Fraide, președin
ta Comitetului național al „Mișcării 
cubane pentru pace și suveranitatea 
popoarelor“.

Jüan Marinello, rectorul Univer-
———-0*0------—

ȘTIHI INTERNE

Presa sovietică despre vizita delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. in R. P. Romînă
MOSCOVA 24. Corespondentul 

Agerpres transmite : Presa sovietică 
continuă să publice numeroase ma
teriale în legătură cu vizita delega
ției de partid și guvernamentale a 
U.R.SIS. în frunte cu N. S. Hrușciov 
în Republica Populară Romînă.

Pe prima pagină ziarul „PRAV
DA“ publică un amplu reportaj al 
trimișilor săi speciali intitulat „Cu 
dragoste, cu inimă deschisă” în care 
se spune între altele : „De-a lungul 
întregului drum de la București spre 
țărmul Mării Negre, în străvechiul 
oraș Constanța ca și pe întregul li
toral al Mării Negre, solii poporului 
sovietic au fost salutați cu entu
ziasm de mii și ' mii de oameni ai 
muncii, ca cei mai apropiați prieteni 
și frați. Dragostea și stima față de 
Țara Sovietelor se reflectă în mi
lioanele de ochi strălucitori de bu
curie pe care oaspeții sovietici îi 
văd pretutindeni pe unde trec.

Roadele muncii binefăcătoare pen
tru triumful socialismului, scrie în 
continuare „Pravda", roadele activi
tății însuflețite a poporului romîn 
apar la fiecare pas, peste tot pe 
unde trec oaspeții sovietici. Munci
torii romîni, țăranii colectiviști, ac
tiviștii pe tărîmul științei și culturii 
povestesc cu bucurie și mîndrie so
lilor poporului sovietic despre ma
rile lor înfăptuiri. Și oaspeții sovie
tici văd cu proprii lor ochi cum in
dustrializarea a transformat Romî- 
nia. Sute de uzine și noi fabrici, 
mine și sonde petroliere au crescut 
pe locul fostelor terenuri virane.

In corespondență se vorbește în 
continuare despre vizita făcută în 
regiunea Dobrogea, unde țăranii au 
terminat primii în R. P. Romînă 
colectivizarea agriculturii. „Acum 
ideile planului cooperatist al lui Le
nin au triumfat în întreaga Romî- 
nie. Pe lîngă ferestrele trenului trec 
orașe și sate reînnoite. Cît de uimi
tor a înflorit pămîntul romînesc ! In 
vremurile negre ale Romîniei rega
le, Dobrogea era cea mai săracă și 
mai înapoiată regiune a țării. Pu
terea populară, la inițiativa partidu
lui, a transformat din temelii Do
brogea. Minunatele plăji- de pe țăr
mul Mării Negre au devenit stațiuni 
balneare de prim rang, cunoscute în 
întreaga lume.

Sub titluri ca „O călduroasă pri
mire pe țărmul romînesc al Mării 
Negre“ („TRUD“), „Frăție, unitate“ 
(„SELSKAIA JIZN“), „Intîlniri fră
țești“ („KOMSOMOLSKAIA PRAV
DA“), toate ziarele sovietice publi
că reportaje despre vizita făcută pe 
litoral.

Revista „OGONIOK“ publică mai 
multe pagini cu fotografii despre 
vizitele delegației sovietice și întîl— 
nirile ei prietenești cu oamenii mun
cii din Romînia.

Revista „NEDELEA“ publică un 
amplu material însoțit de fotografii 
în care se subliniază că „prietenia 
popoarelor noastre este mai tare de- 
cît oțelul, mai înaltă decît culmile 
munților, mai adîncă decît oceanul. 
Mergem mînă în mînă spre țelul 
măreț“.

Relatările presei internationale
SOFIA 24 (Agerpres). — Sub 

titluri ca „Litoralul romînesc salu
tă cu căldură pe oaspeții sovietici“, 
„Intîlniri prietenești pe litoralul 
Mării Negre“, „Cetățenii Constanței 
salută delegația sovietică“, ziarele 
centrale apărute duminică la Sofia 
continuă să informeze despre des
fășurarea vizitei delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
la Constanța, Mamaia și Eforie.

„Vizita în R. P. Romînă a dele
gației de partid și guvernamentale

sovietice în frunte cu N. S. Hruș
ciov, scrie ziarul „VECERNII NO- 
VINI“, s-a transformat; după cum 
era și de așteptat, într-un important 
eveniment internațional. Țelul prin
cipal al vizitei este întărirea conti
nuă a prieteniei sovieto-romîne. Dar 
în același timp, în cursul vizitei sînt 
abordate și cele mai importante pro
bleme internaționale. Această vizită 
este o manifestare a prieteniei și uni
tății depline în păreri a oaspeților 
și a gazdelor. Ea este un înflăcărat

apel pentru pace și înțelegere între 
toate popoarele, dar și un avertis
ment dat capetelor înfierbîntate ale 
ațîțătorilor la război.

Și alte ziare centrale și regionale 
din Bulgaria publică articole și re
portaje consacrate vizitei.

★

PRAGA 24. Corespondentul Ager
pres transmite : Ziarul „RUDE 
PRAVO“ de duminică publică o co
respondență din Constanța în care 
se relatează despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale a Uniu
nii Sovietice pe litoralul Mării Ne
gre. In legătură cu aceasta în cores
pondență se subliniază că „litoralul 
romînesc este vestit prin plăjile 
sale moderne. In ultimii trei ani s-au 
construit sute de hoteluri, vile și 
clădiri cu mai multe etaje. Anul a- 
cesta pe litoral se vor odihni sute 
de mii de oameni ai muncii din 
R. P. Romînă și vizitatori din 36 de 
țări.

Ziarele „MLADA FRONTA“, 
„PRACE", „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE“ și „ZEMEDELSKE NOVINY“ 
publică, de asemenea, informații 
despre vizita făcută de delegația so
vietică la Constanța, Mamaia și 
Eforie.

BERLIN. — Corespondentul Ager
pres transmite : Ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND“ de duminică pu
blică sub titlul „Constanța l-a pri
mit pe N. S. Hrușciov“ un material 
consacrat vizitei delegației de partid 
și guvernamentale sovietice pe lito
ralul Mării Negre. In material se a- 
rată că zeci de mii de locuitori ai 
Constanței și ai stațiunilor de pe 
malul Mării Negre s-au adunat pe 
străzile împodobite cu drapele pen
tru a-i sărbători pe înalții oaspeți 
sovietici și pe conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Romîne. 
Ziarul „Neues Deutschland“ publică, 
de asemenea, un reportaj care se 
ocupă de noile construcții ridicate 
în ultima vreme pe malul Mării 
Negre.

Știri despre vizita delegației so
vietice în R. P. Romînă sînt, de a- 
semenea, publicate de ziarele „BER
LINER ZEITUNG“ și „NAZIONAL 
ZEITUNG“.

Sosirea in Capitală a directorului 
general al 0. N. li. 

pentru alimentație șl agricultură
Duminică seara a sosit în Capi

tală dr. B. R. Sen, directorul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), însoțit de experți 
ai organizației.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de Mircea Mali- 
ța, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Eugen Alexe și Bucur 
Schiopu, vicepreședinți ai Consiliu
lui Superior al Agriculturii, Ludovic 
Negrea, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere, și de alte persoa
ne oficiale.

(Agerpres) 
—<5>«O------

S-*a încheiat anul școlar 
în școlile de cultură 

generală
Ieri, în școlile de cultură genera

lă din întreaga țară au avut loc 
tradiționalele serbări de încheiere a 
anului școlar. Serbările au consti
tuit un prilej de trecere în revistă 
a roadelor unui an de studiu. Au 
fost premiați elevii fruntași la în
vățătură.

Răspunzînd grijii părintești a 
partidului și guvernului, tineretul 
școlar s-a străduit 6ă-și însușească 
temeinice cunoștințe într-o oît mai 
strînsă legătură cu viața, cu cerin
țele practicii, să-și lărgească ori
zontul de cultură generală. In pe
rioada vacanței, un mare număr de 
elevi vor merge în drumeție și în 
tabere, în cele mai pitorești regiuni 
ale țării.

In stațiunile de odihnă
SINAIA (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri a sosit la odihnă în stațiunile 
balneo-climaterice de pe Valea Pra
hovei o nouă serie de oameni ai 
muncii. Printre cele peste 2 000 per
soane din noua serie se află mineri 
din Valea Jiului, petroliști din Olte
nia și Moldova, muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprinderile bucu- 
reștene.

De la începutul anului și pînă în 
prezent în stațiunile Sinaia, Bușteni, 
Poiana Țapului, Pucioasa și Cheia 
și-au petrecut concediul de odihnă 
peste 35 000 de oameni.

SCURTE
PARIS. La 23 iunie, la Paris s-a 

deschis conferința națională a par
tizanilor dezarmării generale. Con
ferința a fost convocată din inițiati
va Consiliului național pentru apă
rarea păcii din Franța în cadrul 
pregătirii în vederea Congresului 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace de la Moscova. La lucrările 
conferinței participă activiști de 
frunte pe tărîm politic și obștesc 
din Franța, oameni de știință, cul
tură și artă sosiți din diferite re
giuni ale țării.

REYKJAVIK. La 24 iunie a în
ceput marșul de două zile al islan
dezilor împotriva planurilor c’e 
transformare a Golfului Hvamm- 
sfjordur într-o bază pentru sub
marine atomice americane. Partici
panții la marș vor parcurge un 
drum de 60 km de la acest golf și 
pînă la Reykjavik. Ei poartă drape
lul național al Islandei și pancarte 
pe care sînt scrise următoarele lo
zinci : „Protestăm împotriva vînză- 
rii Golfului Hvammsfjordur”, „Afară 
cu trupele străine !“.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
anunță că mecanicii de bord ai so
cietăților „Eastern Airlines“ și „Pan 
American World Airways“ au de
clarat grevă în ciuda apelului adre
sat de președintele Kennedy care 
le-a cerut să se supună procedurii 
de negociere. în jurul principalelor

ȘTIRI ; 
aeroporturi din New York, Washin 
tori, San Francisco și alte mari ora 
unde avioanele acestor două socie
tăți fac escală au fost instalate pi
chete de grevă.

QUITO. Sute de muncitori fero
viari din provinciile din nordul E- 
cuadorului au declarat grevă pe ter
men nedefinit cerînd sporirea sala
riilor, plata pensiilor și salariilor 
restante și asigurarea locului de 
muncă. Greva se bucură de spriji
nul Confederației Muncii din Ecua
dor și al altor organizații sindicale 
și de masă.

LIMA. în urma unei ciocniri 
care a avut loc între trupele guver
namentale și populația unei comune 
din partea centrală a Perului, au fost 
omorîți șase țărani, iar alți șase gra_v 
răniți. Trupele au încercat să scoată 
pe țărani de pe păminturile lor.

BUENOS AIRES. Ministrul econo
miei al Argentinei, Alvaro Alsoga- 
ray, a anunțat că deficitul bugetar 
al țării va fi în actualul exercițiu 
financiar de 40.000 milioane de pesos 
și a cerut muncitorilor și funcționa
rilor „un efort comun pentru a sal
va economia”. El a anunțat, de ase
menea, că face demersuri' pentru ca 
„în scopul ușurării situației” să ob
țină „un ajutor financiar” din par
tea S.U.A., promovînd ideea unei și 
mai mari aserviri a țării față de ca
pitalul monopolist nord-american.’

--------------OOO--------------

Prima ședință a noului guvern laoțian
VIENTIANE 24 (Agerpres). — La 

24 iunie, noul guvern laoțian a ți
nut prima sa ședință, cu care prilej 
a fost hotărîtă încetarea tuturor 
ostilităților pe întreg teritoriul lao
țian. Fummi Vongvichit, ministrul 
informațiilor, a declarat că ordine în 
acest sens au fost transmise tuturor 
comandanților de unități.

De asemenea, a fost numită dele
gația care va reprezenta Laosul la

.............. >04. ■ •

conferința de la Geneva în proble
ma neutralității Laosului. Delegația, 
compusă din cinci persoane, va fi 
prezidată de Quinim Folsena, minis
trul de externe.

Vongvichit a anunțat că în timpul 
absenței prințului Suvanna Fuma, 
care pleacă la Paris, prințul Sufanu- 
vong își va asuma funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

R. P. Romînă-R. P. Polonă 
(tineret) 1-0

Tn localitatea Rzeszow din R. P. 
Polonă a avut loc ieri meciul interna
țional de fotbal dintre echipele de 
tineret ale R. P. Romîne și R. P. Po
lone. Jocul a fost de o bună factură 
fehnică, spectatorii aplaudînd evoluția 
tinerilor fotbaliști. Echilibrat în prima 
repriză, cînd nu s-a înscris nici un 
gol, în cea de-a doua, inijiativa trece 
treptat de partea jucătorilor romîni. 
înaintașii noștri se apropie mai des 
de poartă și în minutul 70 Pîrcălab 
centrează impecabil la Marcu care 
înscrie cu capul singurul punct din a- 
ceastă partidă.

Pe scurt
Echipa de șah a R. P. Romîne a repur- 

.tat o frumoasă victorie internațională în- 
trecînd la Budapesta cu scorul de 
13,5—10,5 puncte echipa R. P. Ungare.

★
După două zile de concurs, duminică 

s-a încheiat la Praga întîlnirea internațio
nală de canotaj dintre echipele selecțio
nate ale cluburilor sportive Dukla Praga 
și Steaua București. Vîslașii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 62—60.

FOTBAL

In penultima etapă din categoria A
Progresul-Știința Timișoara 

2—1
Intrecînd la limită echipa stu

denților timișoreni, Progresul a în
registrat o nouă victorie în campio
nat. Fotbaliștii celor două formații, 
deși au început ieri meciul la ora 
8,45, au avut de înfruntat un adver
sar comun : .căldura. Aceasta nu-i 
scuză însă pe jucători pentru spec
tacolul oferit, partida desfășurată a 
■fost de un slab nivel tehnic, plicti
coasă. In afară de momentele în 
care s-au marcat cele trei goluri, 
spectatorii n-au avut de reținut 
faze care să le trezească interesul, 
disputa de pe teren neridieîndu-se 
la valoarea unor echipe din prima 
categorie.

Au marcat : Baboie (2) pentru 
Progresul și Lererter pentru Știința.

Rapid-Știința Cluj 3—1
CLUJ (coresp. „Scînteii"). Publicul 

clujean a răsplătit cu aplauze jo
cul frumos desfășurat de fotbaliștii 
bucureșteni.

Scorul a fost deschis de clujeni 
prin Popescu în minutul 6 care a 
transformat o lovitură de la 11 me
tri. A egalat Georgescu în minutul

22. în minutul 64 Ozon scapă singur 
și înscrie pe sub portarul clujean. 
Ultimul punct a fost înscris de Io
nescu în minutul 83.

Petrolul-Dinamo Bacău 4—1
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). în 

prima repriză a întîlnirii de fotbal 
dintre Petrolul și Dinamo-Bacău, jo
cul s-a desfășurat cu faze rapide 
la ambele porți. Petrolul deschide 
scorul în minutul 6 prin Badea. în 
continuare băcăoanii forțează jocul 
dar șuturile lui Gram și Sorin Avram 
sînt apărate de Sfetcu. Egalarea 
survine în minutul 30 prin golul în
scris de Gram.

în cea de-a doua repriză, înainta
rea echipei Petrolul destramă apă
rarea dinamoviștilor și reușește să 
mai înscrie de 3 ori : Zaharia în mi
nutul 51, A. Munteanu în minutul 63 
și Dridea I în minutul 70.

fr
In celelalte meciuri disputate ieri 

s-au înregistrat următoarele rezul
tate : U.T.A. — Steaua 2—1; Meta
lul — Steagul Roșu 2—1; Jiul — Di
namo Pitești 6—1.

CLASAMENTUL

Finala „Cupei campionilor europeni“ la rugbi
Béziers (Franța) —

Ieri dimineajä s-a disputai în Capi
tală, pe stadionul Dinamo, finala 
„Cupei campionilor europeni" la rugbi 
între echipele Grivifa Roșie—Bucu
rești și Béziers (Franfa). Meciul s-a 
încheiat cu victoria oaspejilor : 11—3 
(3—3), care au cîștigat astfel prima 
edijie a „Cupei campionilor europeni".

După cum arată și scorul, jocul a 
fost echilibrat doar în prima repriză. 
Cei ce înscriu primii sînt oas- 
pefii (în minutul 21), cînd fundașul 
Dedieu transformă o lovitură de pe
deapsă. Nu frec decît cîfeva minute 
și arbitrul dictează o lovitură de pe
deapsă în favoarea „Grivifei Roșii", la 
un ofsaid al înaintașilor francezi. Fun
dașul echipei bucureșfene, Țibuleac, 
șufează precis și scorul devine egal 
(3-3).

în repriza secundă echipa noastră 
dă semne de oboseală și, pe măsură 
ce timpul frece, joacă fot mai neorga- 
nizaf. Avînd și superioritatea numerică 
(Țibuleac, accidentat, părăsește tere
nul), fosta campioană a Franjei ia con
ducerea în minutul 63 (Dedieu trans
formă o lovitură de pedeapsă) și în 
minutul 70 ridică scorul la 11—3, în 
urma unei încercări a lui Spagnolo, 
transformată de același Dedieu.

Echipa franceză a dovedit o bună 
fehnică individuală, a acjionat variat, 
alternînd fazele de înaintare cu cele 
ale liniei de frei-sferiuri. Ceea ce a 
surprins pe spectatori în partida de 
ieri a fost maniera de joc a echipei 
noastre. Pe lîngă că au greșit factic,

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI NR. 25 

DIN 24 IUNIE A.C.
R.P. Polonă (tin.) — R.P. Romînă (tin.) 2
Știința Cluj — Rapid 2
U.T.A. — Steaua 1
Progresul — Știința Timișoara (anulat)
Metalul — Steagul Roșu 1
Petrolul — Dinamo Bacău 1
Dinamo București — Minerul (anulat)
Jiul — Dinamo Pitești 1
Foresta — C.S.M.S. Iași 1
C.S.O. Craiova — Farul 1
C.S.O. Timișoara — Mureșul 1
Corvlnul — Crlșana 2

Grivița Roșie 11-3
angajîndu-se în jocul închis, epuizant 
al adversarilor lor, rugbiștii „Grivifei 
Roșii” n-au arătat, ca altădată, că știu 
să lupte pentru un rezultat onorabil.

I. D.

Dinamo București 24 13 7 4 53:29 33
Petrolul 25 13 6 6 55:31 32
Progresul 25 11 7 7 45:31 29
Steagul Roșu 25 13 3 9 51:37 29
Rapid 25 10 7 8 36:35 27
Dinamo Bacău 24 10 5 9 31:32 25
Știința Cluj 25 9 6 10 41:43 24
Știința Timișoara 25 10 4 11 36:40 24
Minerul 24 11 1 12 21:42 23
Steaua 25 9 4 12 50:45 22
U.T.A. 25 8 6 11 40:41 22
jiul 24 7 6 11 31:45 20
Metalul 25 7 5 13 33:59 19
Dinamo Pitești 25 7 3 15 34:47 17

0®0------------

Cinematografe)
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
(Parcul Herăstrău) : LYSISTRATA — 
(orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS 
— (orele 18).

CINEMATOGRAFE : PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (Bd. Magheru 
12—14), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), 
1 Mai (Bd. 1 Mai 322), Drumul Serii (Str. 
Drumul Serii 30), Grădina 13 Septembrie 
(Str. Doamnei 9). UN OM TRECE PRIN 
ZID : Republica (Bd. Magheru 2), V. 
Alecsandri (Str. Grigorescu 24), București 
(Bd. 6 Martie 6), V. Roaită (Bd. 1 Mai 
57), 23 August (Bd. Dimitrov 110). Volga 
(Șos. Iile Pintilie 01), Stadionul Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare), Grădina Progre
sul (Str. Ion Vidu 5). Grădina I. C. Fri
mu (Bd. o Martie 16). URME TĂCUTE : 
Magheru (Bd. Magheru 20), Maxim Gorki 
(Cal. Victoriei 48), Grădina Elena Pavel 
(Pasajul Eforiei). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTĂ rulează la cinematogra
fele I. C., Frimu (Bd. 6 Martie 16), Gh. 
Doja (Cal. Griviței 80), G. Coșbuc (Piața 
G. Coșbuc 1). Stadionul Republicii (Str. 
Maior Ene), Stadionul Giulești (Șos. Glu- 
lești). COMEDIANȚII : Central (Bd. 6 
Martie 2), Miorița (Cal. Moșilor 127). CĂ
LĂTORIILE LUI GULLIVER : Victoria 
(Bd. G Martie 7). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII (dimineața) : 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). CASA SURPRIZE
LOR (după-amiază) 13 Septembrie (Str. 
Doamnei 9). PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie 18). TOM DEGEȚELUB : Tineretului 
(13 Decembrie 5—7). BÄTRINUL ȘI MA
REA : înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii-Noi), Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești 21). CARMEN DE LA RONDA : Cul
tural (Cal. Griviței 196). FOCURI IN 
MUNȚI : Alex. Popov (Cal. Griviței 137), 
Flacăra (Cai. Dudești 22), Moșilor (Cal. 
Moșilor 221), Libertății (Str. 11 Iunie 75). 
RAZE PE GHEAȚĂ : 8 Martie (Str. Bu-

zești 9—11), 16 Februarie (Bd. 30 Decem
brie 89). ARTICOLUL 420 - ambele serii: 
Grivița (Piața Iile Pintilie 2). OMUL AM- 
FIBIE rulează la cinematograful C-tin 
David (Șos. Crîngași 42). POMPIERUL 
ATOMIC : Unirea (Bd. 1 Mai 143), Donca- 
Simo (Str. Avrig 1). UN MECI NEOBIȘ
NUIT : T. Vladimirescu (Cal. Dudești 97). 
AGRAFA ALBA : Munca (Șos. Mihai 
Bravu 221). VIRSTA DRAGOSTEI : Popu
lar (Str. Mătăsari 31). ÎNVIEREA — am
bele serii : Arta (Cal. Călărași 153) Flo- 
reasca (Str. I. S. Bach 2). SABIE ȘI ZAR: 
Iile Pintilie (Șos. Colentina 84). AUS
TERLITZ — cinemascop (ambele serii) : 
M. Eminescu (Str. M. Eminescu 127). EX
PRESUL DE SEARA : 8 Mai (Str. Li- 
zeanu 19). DUELUL N-A AVUT -LOC : 
Luceafărul (Cal. Rahovei 118). MEXICUL 
CINTA : G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). 
CAIDUL : Olga Bancic (Cal. 13 Septem
brie 196). COCOȘATUL - cinemascop : 
30 Decembrie (Cal. Ferentari 86). ULTI
MA NOAPTE PE TITANIC : Aurel Vlaicu 
(Șos. Cotroceni 9). ȘOFERII IADULUI 
rulează la cinematograful B. Deiavran- 
cea (Bd Libertății 70—72). HANUL DIN 
SPESSART : Grădina Moșilor (Cal. Mo
șilor 221). APARTAMENTUL — cine
mascop : Grădina T. Vladimirescu (Cal. 
Dudești 84).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
tineretul școlar. 20.00 — Emisiune de artă 
plastică. „Prin expozițiile Capitalei“. 
20,15 — Vitrina literară. 21,00 — Program 
de romanțe. 21.35 - Telesport. In în
cheiere : Ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA ? '
Pentru zilele de 26, 27 și 28 iunie, se 

anunță vreme călduroasă, cu cer varia
bil, mai mult senin. Pe alocuri, în nor- 
dul și în regiunea muntoasă a țării se 
vor semnala ploi de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse între 13 și 23 de grade, iar ma
ximele Intre 26 și 36 de grade.
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