
Cu prilejul celei de-a 500-a aniversari a orașului București

Sesiunea jubiliară
a Sfatului Popular al Capitalei

Duminică dimineața a avut loc 
în sala Ateneului R. P. Romîne 
sesiunea jubiliară a Sfatului Popu
lar al Capitalei, consacrată celei 
de-a 500-a aniversări a orașului 
București.

Primiți cu ovații și aplauze în
delungate, în loja oficială au luat 
loc^ tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Alexandru Bîrlădeanu, Ghe- 
rasini Popa.

In prezidiu au luat loc tovarășii 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, Florian Dănălache, Elena 
Lascu-lordăchescu, Dumitru Dia- 
conescu, academicienii lorgu Ior
dan, Nicolae Gheorghe Lupu, Horia 
Hulubei, artistul poporului Costa- 
che Antoniu, general maior Gh. Za- 
haria, eroii muncii socialiste, Ște
fan Lungu și Ana Boghină, artis
tul poporului Ion Jalea, Gh. lo- 
nescu, președintele Consiliului sin
dical al orașului București, poe
tul Eugen Frunză, Gh. Pietroiu, 
directorul Uzinelor „Republica“, 
Maria Mironescu, președinta Co
mitetului orășenesc București al 
femeilor și Vasile Gîndila, preșe
dintele Sfatului Popular al raio
nului 1 Mai.

La sesiunea jubiliară au luat 
parte membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului si Prezidiu
lui /Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, muncitori 
fruntași din întreprinderile bucu- 
reștene, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, pre
ședinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare din principalele 
orașe ale țârii, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor oame
nilor muncii, ziariști romini și 
străini.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au participat de asemenea 
oaspeți de peste hotare invitați la 
sărbătorirea orașului București, 
membrii delegației grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
Franța-Rominia și alți oaspeți 
străini.

Cuvintul de deschidere a sesiunii 
jubiliare a fost rostit de acad. prof. 
dr. N. Gh. Lupu, membru al Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Despre cea de-a 500-a aniversare 
a orașului .București a vorbit to
varășul Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

Participanții la sesiunea jubiliară 
au ascultat apoi cuvintarile de sa
lut ale reprezentanților orașelor 
Bagdad, Belgrad, Budapesta, Ber
lin, Hanoi, Helsinki, Moscova, 
Pekin Praga, Sofia, Stockholm, 
Ulan-Bator, Varșovia, Viena și 
Washington. Cuvintarile au fost 
primite cu vii aplauze.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, artistul poporului Co- 
stache Antoniu a dat citire mesa
jului de pace adresat de sesiunea 
jubiliară a Sfatului Popular al 
Capitalei către toate capitalele 
lumii.

Cu puternice aplauze a fost 
adoptat apoi textul unei tele
grame de salut adresate Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Miniștri și Comitetu
lui Central al Partidului /Muncito
resc Romîn.

In încheiere, acad. prof. dr. 
N. Gh. Lupu, în numele participan- 
ților la sesiunea jubiliară, a feli
citat — cu prilejul a 500 de ani 
de existență a orașului București— 
pe toți cei ce muncesc în fabricile 
și uzinele bucureștene, pe frontul 
culturii, științei și artei, tineretul 
entuziast, pe toți locuitorii Capita
lei, urîndu-le noi succese în acti
vitatea pe care o desfășoară zi de 
zi pentru dezvoltarea și înflorirea 
primului oraș al țării.

Sesiunea jubiliară a Sfatului 
Popular al Capitalei s-a încheiat 
într-o atmosferă de mare entu
ziasm. Au răsunat îndelung urale 
puternice în cinstea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Comitetu
lui său Central, a Guvernului 
R. P. Romîne, pentru noi succese 
în măreața operă de construcție 
socialistă a țării și pentru con
tinua înflorire a capitalei sale 
semimilenare — orașul București— 
pentru pace în lumea întreagă.

In sala Ateneului R.P.R., în timpul sesiunii jubiliare a Sfatului Popular al Capitalei.

(Foto: AGERPRES)

TELEGRAMĂ

Prezidiului Marii Adunări Naționale
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Deputății Sfatului Popular al Capitalei Republicii 
Populare Romîne, întruniți în sesiune jubiliară cu 
prilejul sărbătoririi a 500 de ani de existență a ora
șului București, vă trimit un salut fierbinte în nu
mele celor peste 1.300.000 locuitori ai orașului nostru.

In anii puterii populare, orașul București a cu
noscut o mare dezvoltare pe tărîm economic, edili
tar și social-cultural. Au fost ridicate noi fabrici și 
uzine, iar majoritatea celor vechi au fost lărgite și 
reutilate. Capitala produce astăzi peste 20 la sută 
din întreaga producție industrială a țării. Cetățenii 
orașului se mîndresc cu noile cartiere care au luat 
locul unor mahalale insalubre, cu șantierele de lo
cuințe ce se înalță în toate raioanele Capitalei, cu 
așezămintele de știință și cultură, cu monumentele 
artistice, cu parcurile și grădinile sale.
Oamenii muncii din București nutresc o adîncă re

cunoștință față de conducerea statului nostru pentru 
grija permanentă de zi cu zi pe care o poartă ora. 
șului nostru, pentru multiplele măsuri luate în vede
rea înfrumusețării Capitalei, construirii de locuințe,

dezvoltării învățămîntului, sănătății publice, ociotirii 
sociale. Aceste măsuri fac parte integrantă din poli
tica statului nostru de dezvcl-are a economiei na
ționale. de ridicare a nivelului de trai matenal și 
cultural al poporului, de construire a socialismului.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, că oamenii muncii 
din Capitală, care partripă cu elan și abnegație la 
opera de făurire a vieții noi socialiste, nu-și vor 
cruța eforturile în lupta pentru realizarea sarcinilor 
mărețe ale construcției economice și culturale, pen
tru întărirea statului democrat.popular, pentru con
solidarea păcii în lume.

Vom munci pentru ca orașul nostru să devină an 
de an mai frumos, pentru ca cerințele multiple ale 
oamenilor muncii să fie cit mai bine satisfăcute, pen
tru ca viața lor să fie tot mai îndestulată.

Să trăiască și si înflorească orașul București — 
capitala patriei noastre I

Trăiască Republica Populară Romînă !
Trăiască pacea și prietenia între toate popoarele!

Mesajul către locuitorii 
din toate capitalele

țărilor
La împlinirea a 500 de ani de existență a orașu

lui București, cei peste 1.300.000 de locuitori ai Ca. 
pitalei Republicii Populare Romîne- — muncitori, teh
nicieni, ingineri, funcționari, oameni de știință și 
cultură, toți cetățenii orașului nostru — adresează 
un călduros mesaj de prietenie și urări de prospe
ritate, progres social și pace către locuitorii din 
toate capitalele țărilor lumii.

Părtașe activă în marele efort creator al întregu
lui popor romrn, care, liber și stăpîn pe destinele 
sale, își clădește azi o viață nouă, de înflorire și de 
bună stare, populația Bucureștiului nu poate uita 
anii grei ai războiului. Milioane de vieți omenești 
din toate colțurile lumii au căzut în conflagrația 
mondială dezlănțuită de fasciști; prețioase bunuri 
materiale și spirituale, făurite de geniul și munca 
popoarelor, au fost distruse sau jefuite de către a- 
gresori. Mult a avut de suferit și Capitala noastră. 
A trebuit un mare efort pentru a reface ceea ce a 
fost distrus și a întreprinde apoi opera de construc. 
ție care astăzi schimbă fața Bucureștiului. Omeni
rea nu mai trebuie să mai îndure încăodată calami
tățile unui nou război. O pace trainică trebuie să 
se statornicească pe pămînt. Războiul trebuie exclus 
din viața societății.

Capitalele țărilor, centre cu o populație densă, în 
care sint concentrate importante forțe materiale și

lumii
culturale, ar avea cele dintîi de suferit de pe urma 
unui război purtat cu actualele mijloace de distru
gere.

Cu nezdruncinată încredere în victoria forțelor pă
cii, în succesul marilor eforturi întreprinse pentru 
încetarea „războiului rece“, pentru destinderea in. 
ternațională, pentru traducerea în viață a principii
lor coexistenței pașnice, populația Bucureștiului îm
preună cu întreg poporul romîn, își reafirmă, cu pri
lejul acestei aniversări hotărîrea de a-și aduce și 
pe viitor aportul la înțelegerea și colaborarea între 
popoare. Cu această fierbinte dorință, ea însoțește 
străduințele ce se depun pentru risipirea norilor 
sumbri ai războiului, ferm convinsă că acest flagel 
poate fi îndepărtat pentru totdeauna din viața uma
nității. Numai astfel omenirea se va putea bucura 
din plin de roadele muncii sale creatoare, punind 
in slujba progresului necontenit al civilizației și 
culturii, grandioasele cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane.

In numele unui asemenea viitor luminos, pe dea
supra oricăror deosebiri de sisteme sociale, adresăm 
tuturor locuitorilor din toate capitalele lumii un căl
duros apel pentru a-și uni eforturile în vederea tri
umfului păcii, coexistenței pașnice și colaborării în
tre toate popoarele lumii, pentru asigurarea propă. 
șirii și fericirii întregii omeniri.

Recepția de la Consiliul de Miniștri al R. P. R.
Cu ocazia sărbătoririi a 500 de 

ani de existență a orașului Bucu
rești, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine, Chivu 
Stoica, o oferit duminică seara, o 
recepție în saloanele Consiliului 
de Miniștri.

Au luat parte tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Bîrlădea
nu, Gherasim Popa, Florian Dă
nălache, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, eroi ai mun
cii socialiste, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, depu- 
tați ai sfaturilor populare din Ca
pitală, președinți ai comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
din principalele orașe ale țării, 
ziariști romini și corespondenți ai 
presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au luat parte delegații capita- 
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Cuvîntarea
Dragi tovarăși și prieteni.

Stimați oaspeți,

Poporul romîn sărbătorește îm
plinirea unei jumătăți de mileniu 
de existență a orașului București, 
Capitala patriei noastre. Generații 
de muncitori, meșteșugari, con
structori, arhitecți, artiști, învin- 
gind vitregiile orînduirilor trecute, 
au ridicat prin munca și strădania 
lor acest oraș ca principal centru 
politic, economic și social-cultura! 
al Romîniei.

Către aceștia îndreptăm în pri
mul rînd gindul nostru, omagiin 
du-le dragostea lor pentru patrie 
și pentru orașul lor.

Datorită muncii harnice și entu
ziaste a muncitorilor, inginerilor ș 
tehnicienilor, a oamenilor de cul
tură, a întregii populații, în an ' 
puterii populare s-au obținut rea 
lizări de seamă în dezvoltarea 
Capitalei noastre. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Guvernul Republicii Popu 
lare Romîne. întregul nostru po 
por transmit în această zi oame
nilor muncii din orașul București 
calde felicitări și îndemnul de a 
transforma Capitala într-un oraș 
modern, bine gospodărit, asigurîn- 
du-se populației sale condițiuni cit

tovarășului C
mai bune de trai și posibilități din 
ce în ce mai largi de satisfacere 
a cerințelor ei materiale și cultu
rale.

La sărbătoarea noastră participă 
delegați de seamă ai capitalelor 
din numeroase țări. Sîntem încre
dințați că prezența lor în mijlocul 
nostru va contribui la cunoașterea 
reciprocă între popoare și țări, pe 
deasupra oricăror deosebiri de 
orînduire socială. Mulțumiidu-le 
pentru cuvintele călduroase, prie
tenești pe care le-au adresat cu 
prilejul acestei sărbători Capitalei 
patriei noastre și locuitorilor ei, 
noi îi rugăm să transmită concetă
țenilor lor din partea poporului 
romîn o urare sinceră de pace și 
prietenie.

Omenirea trăiește în aceste zile 
evenimente care pot avea urmări 
binefăcătoare pentru viața interna
țională. Vizita tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov în Statele 
Unite ale Americii, întrevederile 
sale cu domnul Eisenho.ver, apro
piata vizită a președintelui S.ll.A. 
în Uniunea Sovietică sint de o 
mare însemnătate pentru pacea și 
securitatea întregii lumi. Nutrim 
speranța fermă că aceste vizite și 
convorbiri vor deschide o nouă 
cale pentru rezolvarea pașnică 8 
problemelor internaționale, pentru

hivu Stoica
statornicirea păcii trainice și co
laborării între popoare, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Poporul nostru, ca și celelalte 
popoare iubitoare de pace, salută 
cu însuflețire propunerile făcute de 
către președintele guvernului so
vietic, tovarășul Hrușciov, în fața 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, cu privire la de
zarmarea generală și totală. Ele 
deschid o cale sigură pentru eli
berarea omenirii de amenințarea 
războaielor.

împreună cu toate popoarele iu
bitoare de pace, poporul romîn, 
care-și consacră toate eforturile 
muncii pașnice, creatoare, în ve
derea făuririi orînduirii socialiste, 
dezvoltării economice și culturale 
a patriei sale, asigurării unui trai 
de bunăstare pentru cei ce mun
cesc, își exprimă dorința fierbinte 
ca popoarele lumii să trăiască în 
deplină pace și securitate, pentru 
a se bucura în liniște de roadele 
muncii brațelor și minții lor.

Vă invit să toastăm pentru feri
cirea populației din București, a 
întregului nostru popor, pentru 
prosperitatea tuturor capitalelor și 
orașelor lumii, pentru pace și co
laborare rodnică între toate po
poarele.

Proletari din toate țările, uniți-văl
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a, Nr. 3221

Ansamblul U.T.M.
s-a înapoiat 
in Capitală

Ieri după-amiază a sosit în Ca
pitală, după un turneu în Uniu
nea Sovietică, Ansamblul de cîn* 
tece și dansuri al Uniunii Tine
retului Muncitor, condus de Ma
rin Constantin, artist emerit.

Solii cîntecului și dansului ro- 
mînesc au prezentat în fața a mii 
și mii de spectatori din 15 orașe 
ale U.R.S.S., 30 de spectacole 
prin care qu făcut cunoscută mă
iestria artei noastre populare. 
Minunatele triluri ale Ciocîrliei 
ca și șăgalnicul pas din dansul 
Oașului qu stîrnit vii aplauze la 
Sevastopol ca și la Minsk, pe sce
nele teatrelor, ca și în cluburile 
întreprinderilor unde tinerii soli 
ai artei noastre s-au întâlnit cu 
eroicul tineret sovietic.

La Minsk, ansamblul nostru 
întilnindu-se cu ansamblul bielo
rus care de curînd ne vizitase 
țara, au dat un spectacol comun, 
unde prin cînt și joc au exprimat 
încă odată puternica prietenie 
care leagă popoarele noastre. Ca 
expresie a trainicei prietenii 
ce leagă tineretul sovietic și 
romîn. Ansamblul de cintece și 
dansuri al U.T.M. a primit la Se
vastopol diploma orașului erou.

„fntoreîndu-ne în patrie — ne-a 
declarat tov. Marin Constantin — 
aducem mesajul de dragoste și 
prietenie al gloriosului tineret so
vietic — primul tineret din lu
me care are fericirea să con
struiască și să trăiască în comu
nism — către toți tinerii noștri“,

FL. D.

Pe un șantier 
de îmbunătățiri 

funciare
Pe șantierul de îmbunătățiri 

funciare Ciobanu-Girliciu, regiu
nea Constanța, deschis la începu
tul acestei luni, unde se constru
iește un dig în lungime de peste 
13 km., lucrează zilnic peste 5.000 
de colectiviști din raionul Ilîrșo- 
va. Digul va apăra de inundațiile 
apelor Dunării o suprafață de 
peste 3.500 ha. Pînă acum s-a exe
cutat peste 30 la sută din volu
mul lucrărilor.

Colectiviștii s-au angajat să ter
mine digul pînă la 7 noiembrie.

( Agerpres)
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Vizita lui N. S. Hrușciov în Statele Unite

Călduroasa primire făcută 
lui N. S. Hrușciov 

la Los Angeles și San Francisco
SAN FRANCISCO 21. — Trimi

sul special Agerpres, C. RADU- 
CANU transmite : După o ședere 
de 20 de ore la Los Angeles, du
minică dimineața la ora 8,30, ora 
locală, (17,30 ora Bucureștiului), 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc au plecat cu trenul la 
San Francisco unde vor rămîne 
două zile.

Programul vizitei la Los Ange
les a fost tot atît de încărcat ca 
și în zilele precedente, condensînd 
într-un timp scurt dejunul oferit 
de Eric Johnston, președintele Aso
ciației producătorilor de filme, vi
zitarea studiourilor „20-th Cen- 
tury Fox“, dineul oferit de prima
rul orașului la Consiliul pentru 
problemele internaționale. Cele 
două discursuri rostite de șeful 
guvernului sovietic la dejun și di
neu ocupă azi locul principal în 
ziarele americane.

Căutînd să evite ca sutele de 
mii de oameni să se adune pen
tru a saluta pe conducătorul gu
vernului sovietic, cum s-a întim- 
plat la Washington și New York, 
autoritățile din Los Angeles au 
făcut o „inovație“ : ele nu au per
mis cetățenilor să se apropie de 
aeroport și au ținut secret traseul 
pe care îl va urma convoiul ofi
cial în drum spre „20-th Century 
Fox“. Mai mult chiar, sub pretex
tul asigurării ,,securității“, ele 
s-au opus la vizitarea de către 
oaspeții sovietici a „Disney-land-u- 
lui“ (celebrul parc de distracții 
pentru copii conceput de cunoscu
tul regizor și artist Walt Disney), 
care era prevăzută în program. A- 
ceastă invocare a „măsurilor de 
securitate“ apare tuturor drept o 
măsură menită să împiedice pe 
cetățenii simpli americani de a 
lua contact direct cu conducătorul 
sovietic. Cu toate acestea, de-a 
lungul întregului traseu de la ae
roport pînă la Hollywood, oaspe
tele sovietic a fost salutat cu căl
dură de mii de cetățeni ai ora
șului.

In cursul dejunului oferit de 
Eric Johnston, N, S. Hrușciov a

făcut cîteva remarci caustice în 
legătură cu schimbarea programu
lui ,,din motive de securitate“. El 
a întrebat în hazul asistenței : Dar 
ce este acum acolo ? A izbucnit 
holera sau ciuma și m-aș putea 
molipsi, sau „Disney-land-ul“ a 
fost invadat de gangsteri care mă 
pot ucide ?

După cum relatează „New York 
Herald Tribune“, 800 de actori 
alături de conducătorii industriei 
filmului american au ținut să a- 
siste la dejun. In același ziar, 
Margueritte Higgins scrie că acesta 
a fost „cel mai spectaculos dejun

(Continuare în pag. 4 a)

N. S. Hrușciov, alături de primarul orașului Los Angeles, la dineul 
oferit de acesta.

A 18-a ediție 
a Jocurilor Balcanica de Atletism 

s-a încheiat
Strălucita victorie a echipelor 

reprezentative ale R. P. Romîne
• SPORTIVII ROMINI AU CU

CERIT 14 TITLURI DE CAM

PIONI BALCANICI, AU STABI
LIT 1 RECORD MONDIAL, 8 

RECORDURI REPUBLICANE ȘI 

NUMEROASE RECORDURI BAL- 

CANICE • IOLANDA BALAȘ, 

NOU RECORD MONDIAL: 1,84 M.

Citifi îrt pag. IV-a, relatarea asu
pra desfășurării ultimelor două zile 
de întreceri. Iolanda Balaș

Propuneri
de însemnătate istorică
pentru viitorul omenirii
Istoricele propuneri de dezar

mare totală și generală făcute 
de tovarășul N. S. Hrușciov în 
numele guvernului sovietic de la 
tribuna Organizației Națiunilor 
Unite au fost primite cu deose
bită căldură și entuziasm de 
poporul nostru. De cînd au aflat 
vestea măreață a noilor propu
neri sovietice în problema de
zarmării, muncitorii de la Uzi
nele ,,23 August“ 
suflețire pe mar
ginea lor, le a- 
probă din suflet 
văzînd în ele o 
nouă expresie a 
politicii de pace 
a Uniunii Sovie
tice și a între
gului lagăr so
cialist.

Tînărul ajustor 
Alexandru Pan- 
țîru ca și ceilalți 
uzină, a studiat cu atenție dis
cursul tovarășului Hrușciov. „Pro
punerile sovietice produc o im
presie extraordinară prin pers
pectivele pe care le deschid ome
nirii. Acceptarea și aplicarea în 
viață a acestor propuneri ar re
prezenta un moment de cotitură 
în viața popoarelor. Aceasta ar 
face în mod practic imposibil 
războiul. îmi imaginez o lume 
fără armate, fără armamente, 
fără cursa înarmărilor pe care 
a provoacă negustorii de arme 
din Apus. Ar fi o lume a înțe
legerii între popoare, a întrece
rii pașnice. Planul de dezarmare 
propus de tovarășul Hrușciov 
este minunat. Cred că nu există 
om cu dragoste de pace care să 
nu-1 aprobe. Totul e clar, lim
pede. Popoarele găsesc în propu
nerile sovietice oglindirea pro
priilor lor năzuinți. Mai puter
nică, infinit mai puternică, se 
va aprinde flacăra dragostei pen
tru țara ce construiește comunis
mul și apără cu atîta abnegație 
pacea“.

Grigore Gheorghe este tot a- 
justor și tovarăș de muncă cu 
Panțîru. El aprobă spusele to- 

,Ceea ce a pro- 
cu 

mi-

discută cu în-

Tinerii
salută cu căldură 

și entuziasm 
propunerile 

Uniunii 
pentru o 
totală și

muncitori din

varășului său : „C
pus Uniunea Sovietică este 
adevărat măreț. O sută de__
liarde de dolari se cheltuiesc a-

nual pentru înarmare. Citeam că 
s-a calculat că dacă s-ar opri nu
mai o singură zi fabricarea de 
arme, cu banii rămași s-ar putea 
clădi 40.000 de case amenajate 
potrivit celor mai recente cerin
țe ale tehnicii, 
pentru omenire 
resurse cheltuite 
mare ar fi destinate 
pașnice 1 Sint mîndru că marea 
patrie a socialismului este autoa

rea minunatei 
propuneri de de
zarmare. De alt
fel numai dintr-o 
țară socialistă 
putea să vină o 
asemenea 
punere, 
socialiste, 
tre care și țara 
noastră, 
le mai

Ce ar însemna 
dacă uriașele 

pentru înar- 
scopurilor

muncitori

Sovietice 
dezarmare 
generală

pro-
Țările 

prin-

sint ce- 
consec- 

vente luptătoare pentru coexis
tență pașnică și pace, sînt ani. 
mate de cel mai înalt umanism”. 

Controloarea tehnică Olimpia 
Negru intervine în d"—- 
„Niciodată n-a apărut atît 
clar ca acum cît de 
este politica războinică. Cînd ra
cheta cosmică sovietică a ajuns 
in Lună, cînd omul ia cu asalt 
Cosmosul și cînd știința și teh
nica obțin uluitoare realizări 
este o crimă împotriva omenirii 
să se continuie politica războiu
lui rece cu consecințele ei ne
faste. Guvernele occidentale tre
buie să privească cu toată serio
zitatea propunerile sovietice. Ni
mic nu ar putea justifica un re
fuz al lor. Propunerea prezen
tată de Uniunea Sovietică în
seamnă în esență crearea condi- 
(iilor pentru eliminarea mijloa
celor materiale de ducere a răz
boiului. In condițiile dezarmării 
totale, statele nu au ce ascunde 
unul față de celălalt, iar con
trolul poate fi deplin. Dar acesta 
va fi un control și nu un instru
ment de spionaj, cum consideră 
unele cercuri din apus că ar tre- 
bui să fie controlul dezarmării. 
Guvernele occidentale au o mare

O. VO1NEA

discuție : 
t de 

criminală

(Continuare în pag, 4-a)



SESIUNEA JUBILIARĂ A SFATULUI POPULAR AL CAPITALEI

Cuvîntarea tovarășului D. Diaconescu Cuvîntăriîe delegărilor străini
Tovarăși deputați și deputate, 
Stimați tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste hotare,

Orașul București sărbătorește 
astăzi împlinirea a cinci veacuri de 
la data cînd a fost menționat in
tr-un document oficial. Numele de 
București se întilnește pentru in- 
tîia oară la 20 septembrie 1459 in
tr-un hrisov dat de Vlad Țepeș, 
domnul Țării Romînești la acea 
vreme.

Păstrat în original la Biblioteca 
Academiei R.P.R., hrisovul prezin
tă o deosebită importanță pentru 
istoria orașului constituind prima 
mărturie scrisă a existenței sale.

Așezat cam la jumătatea dru
mului intre Carpați și Dunăre, ta 
întretăierea drumurilor comerciale 
spre Balcani, într-o poziție a că
rei vajoare strategică era datorată 
numeroaselor lacuri și smîrcuri ce 
înconjurau orașul ca o cingătoare, 
cetatea de scaun a Bucureștiului 
avea să trăiască secole de-a rîn- 
dul războaie și incendii pustiitoa
re, să participe la lupte interne și 
răscoale populare. In decursul is
toriei țării noastre, orașul Bucu
rești a jucat un rol de frunte de
venind centrul cel mai însemnat 
al vieții politice, economice și cul
turale a poporului romîn.

Din anul 1465, capitala Țării 
Romînești se stabilește la Bucu
rești alternînd un timp cu orașul 
Tîrgoviște.

De orașul București se leagă 
pagini glorioase ale luptei mase
lor populare pentru eliberarea socia
lă și națională. De aici au pornit 
mari răscoale antifeudale ca cea a 
seimenilor din 1655 și cea a rufetu- 
rilor cu un secol mai tîrziu. In anul 
1821, cind Tudor Vladimirescu a 
intrat în București, populația ora
șului l-a întimpinat ca pe un eli
berator care venea să ceară soco
teala „tagmei jefuitorilor“ dinlăun
tru și din afară.

Anul revoluționar 1848 a înscris 
o altă glorioasă pagină în istoria 
orașului și a țării. Masele popu
lare, miile de lucrători ai orașului 
au asaltat Palatul domnesc din 
București, impunînd sancționarea 
constituției, au înfrînt numeroasele 
tentative ale contrarevoluției boie
rești, au apărat zile de-a rîndul 
orașul împiedicând intrarea armate
lor turcești.

Revoluția de la 1848 a fost în- 
frintă și înăbușită în sînge. La 
numai 11 ani de la revoluția din 
1848, în înfăptuirea actului isto
ric al Unirii Țărilor Romîne, popu
lația Bucureștiului a avut un rol 
deosebit forțînd o adunare forma
tă în majoritatea ei din adversari 
ai unirii să voteze pe Alexandru 
loan Cuza care fusese deja ales 
domnitor al Moldovei.

După înfăptuirea unirii, în anul 
1862, orașul București devine ca
pitala Romîniei.

Odată cu dezvoltarea industriei 
în cea de-a doua jumătate a seco
lului al XlX-lea crește și proleta
riatul bucureștean. Anul 1872 mar
chează în București crearea pri
mei organizații muncitorești „Aso
ciația generală a lucrătorilor din 
Rominia“. Tot atunci are loc cea 
dinții grevă a muncitorilor din 
București.

In măsura dezvoltării clasei 
muncitoare, Bucureștiul a deve
nit legănul luptei revoluționare a 
poporului muncitor pentru elibera
rea de sub jugul oricărei exploa
tări și asupriri. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a înflă
cărat, masele populare care au tre
cut la acțiuni de luptă. Inspăimîn- 
tată, reacțiunea a recurs la 13 de
cembrie 1918 la represiunea sînge- 
roasă din Piața Teatrului Națio
nal.

Greva generală din 1920, care a 
însemnat o mare demonstrație a 
forței politice a proletariatului din 
București și din celelalte orașe ale 
țării, a contribuit la creșterea con
științei de clasă a muncitorimii. In 
focul marilor bătălii de clasă din 
anii de avint revoluționar 1918— 
1921 s-a născut, la Congresul ți
nut la București la 8 mai 1921, 
Partidul Comunist Romîn. In fe
bruarie 1933, eroica muncitorime 
ceferistă din București sub condu
cerea Partidului Comunist Romîn 
a înscris o pagină glorioasă în is
toria mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Un rol de o deosebită impor
tanță l-au avut muncitorii și alți 
luptători antifasciști din București 
în înfăptuirea insurecției armate 
de la 23 August 1944, care a în
semnat începutul revoluției popu
lare in patria noastră.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, cu ajutorul victo
rioaselor armate sovietice, poporul 
nostru, stâpin pe destinele sale, a 
pășit la construirea unei vieți noi. 
Glorioasele tradiții ale luptei sale 
de eliberare socială și națională îl 
însuflețesc în munca sa creatoare, 
în opera măreață de făurire a orîn- 
duirii noi socialiste.

Tovarăși deputați, 
stimați oaspeți.

La începutul existenței orașului 
în veacul al XVl-Iea Bucureștiul 
era o mică cetate feudală, a cărei 
viață, concentrată in jurul curții 
domnești a tîrgului dinlăuntru, 
nu depășea, în mare, limitele cen
trului capitalei de astăzi.

Cel mai important fenomen al 
dezvoltării economice a orașului 
din această epocă îl constituie a 
pariția atelierelor manufacturiere 
de la Pociovaliște, Fundeni, Cio- 
rogirla și Mărcuța, aparținînd 
domniei, marii boierimi și negusto- 
rimii, în care munca era extrem de 
grea, datorită uneltelor rudimenta
re și exploatării la care erau su 
puși lucrătorii.

Loviturile date orînduirii feudale 
au permis încă după 1848 o dez
voltare din ce în ce mai mare a 
elementelor capitaliste. In Bucu
rești acest fapt și-a găsit expresie 
în creșterea industriei, începînd să 
se folosească și unele mașini puse 
în mișcare cu forța aburului.

Dezvoltarea economică a ora
șului se reflectă și in treptata sa 
modernizare. In a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea, in special 
după reforma agrară din 1864, o- 
rașul București a fost atras tot 
mai mult pe făgașul dezvoltării 
capitaliste și angrenat din ce în 
ce mai mult în circuitul comercial 
european. Orașul creștea rapid, se 
construiau case etajate, au apă
rut primele străzi pavate cu pia
tră și se executau lucrări de seca, 
re a unor bălți pentru regulariza
rea cursului Dîmboviței și adin- 
cirea albiei, de extindere a ali
mentării cu apă prin conducte etc.

In decursul anilor, Bucureștiul 
s-a îmbogățit cu lăcașuri de cul
tură, așezăminte de interes ob
ștesc, multe din acestea constituind 
adevarate monumente arhitectoni
ce ale orașului. Tot ce s.a con- 
struit mai frumos în trecut este 
rodul activității creatoare a mun
cii pline de rîvnă și patriotism a 
arhitecților, constructorilor, mește
rilor care și-au pus talentul și 
priceperea lor în slujba patriei.

Se cuvine aici să amintim de 
contribuția valoroasă a unor arhi- 
tecți ca: Ion Mincu, Grigore Cer
chez, Ghica-Budești, a unor scuip- 
tori ca: Ion Georgescu, D. Paciu- 
rea, Karl Storck și a atitor con
structori anonimi. Le aducem cu 
acest prilej omagiul nostru de re
cunoștință.

Din nefericire, dorința și nă
zuința acelor oameni cinstiți și 
patrioți de a contribui la înfrumu
sețarea Capitalei, la rezolvarea ne
voilor ei edilitare și urbanistice 
s-au izbit în permanență de con
dițiile vitrege create de regimul 
burghezo-raoșieresc.

Cuvîntul principal în soluționa
rea problemelor urbanistice și e- 
dilitare îl aveau cercuri neintere
sate în dezvoltarea armonioasă a 
Capitalei, pentru care gospodări
rea orașului nu reprezenta altce
va decît surse de ctștiguri ilicite, 
afaceri oneroase și de mari pana
male.

Fără o concepție urbanistică, 
fără un plan de sistematizare, o. 
rașul s.a dezvoltat anarhic, haotic, 
împestrițat cu clădiri, cu arhitectu
ra de diferite stiluri aruncate la 
întîmplare, după interesele dife
ritelor cercuri de afaceri. Dezvol
tarea orașului București reflectă 
de fapt contrastele sociale ale Ro
mîniei burghezo-moșierești. In timp 
ce din centrul orașului burghezia 
căuta să facă un mic Paris, restul 
orașului păstra aspect de sat cu 
case mici, dărăpănate, fără cana, 
lizare și lumină electrică. Nu în. 
timplător multe cartiere periferice 
ale orașului au căpătat numele de 
gropi : groapa Floreasca, gropile 
lui Ouatu, Cuțarida etc. In acest 
fel, dincolo de strălucirea cîtorva 
străzi locuite de protipendadă, ora
șul continua să poarte pecetea mi
zeriei din cartierele în care oame
nii muncii, majoritatea populației, 
flăminzi și secătuiți de boli, du
ceau o viață neînchipuit de grea, 
în cocioabe mizere, în noroi și 
întuneric.

Cel de-al doilea război mondial 
a adus distrugeri mari atît centru
lui orașului cît și unor cartiere pe. 
riferice înrăutățind și mai mult 
conoițiile de viață ale muncitori, 
lor.

Cîtă deosebire între capitala de 
ieri și capitala de azi a Republicii 
noastre populare I Pentru oricine 
care cunoaște tabloul Bucureștiu
lui de altă dată și îl compară cu 

.realitatea înfloritoare de astăzi, di
ferența este izbitoare. O singură 
comparație spune totul: industria 
Bucureștiului produce astăzi în 
numai două luni atît cît se realiza 
in întreg anul 1938, anul de vîrt 
al producției capitaliste. Și acest 
salt uriaș s-a înfăptuit in numai 
15 ani de putere populară, cînd, 
sub conducerea partidului, oame
nii muncii stăpim iri țara lor pe 
bogățiile ei naturale, pe fabrici și 
uzine, au pus în slujba dezvoltării 
patriei întreaga lor forță creatoa
re descătușată.

Au fost construite în anii pu
terii populare 57 de întreprinderi 
industriale și secții noi, modern u. 
tilate. Nu exista întreprindere a 
orașului nostru care să nu fi su- 
ferit în acești ani transformări 
radicale.

Numai între anii 1955—1958 sta
tul democrat-popular a investit 
pentru dezvoltarea industriei bucu- 
reștene suma de circa 3 miliarde 
lei.

Dezvoltarea economică a ora
șului București oglindește înțelep
ciunea politicii leniniste a partidu. 
lui și guvernului nostru de indus
trializare socialistă a țării, hotă- 
rîrea și entuziasmul cu care oa
menii muncii au înfăptuit și înfăp
tuiesc această politică. In munca 
constructivă a orașului nostru au 
crescut oameni noi, mii de frun
tași în producție, inovatori, rațio- 
nalizatori. Din rîndurile muncito
rimii bucureștene fac parte Eroi ai 
Muncii Sociahste cum sînt raeca. 
canicul de locomotivă Ștefan Lun- 
gu, maistrul cazangiu Alexandru 
Ccaescu, țesătoarea Ana Boghina.

La marile succese obținute pe 
frontul construcției socialiste, la 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei orașului ca și a întregii noas
tre țări, a contribuit în mare mă
sură ajutorul multilateral pe care 
l-am primit și îl primim din par
tea Uniunii Sovietice și colabora
rea rodnică cu celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Oglindind marile succese obținu, 
te iu dezvoltarea producției in
dustriale și agricole în acești ani, 
comerțul de stat a cunoscut o lar
ga oezvolțare ajungind astăzi la 
■m număr de peste 6.000 unități 
și 36 piețe.

Ca urmare firească a creșterii 
neîncetate a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, sporește mereu 
și volumul de mărfuri puse la dis
poziția populației. In 1958 acest 
volum a fost de 2,5 ori mai mare 
decît cel realizat în anul 1950.

înfăptuiri importante au avut 
loc și in domeniul construcțiilor și

cel urbanistic și edilitar. Combi
natul Poligrafic Casa Scînteii, 
Teatrul de Operă și Balet, Casa 
Radiofoniei, Cinematograful și 
Teatrul de vară din cartierul Bucu
reștii Noi, Teatrul de vară 23 Au
gust, sînt edificii mărețe apărute 
în anii aceștia și care au înfrumu
sețat orașul.

Pe harta orașului au apărut car. 
tiere noi cu locuințe confortabile, 
magazine, școli, cinematograȚe, u. 
nități sanitare etc. Aceste cartiere 
sînt locuite de oameni ai muncii 
cărora trecutele regimuri le-au hă
răzit doar cocioabe și mizerie.

Urmind directivele conducerii 
noastre de stat, în Capitală s-a 
trecut la o noua etapă in dome
niul construcțiilor, care înglobea
ză șî însemnate lucrări pentru sis
tematizarea orașului. Pentru dez
voltarea Capitalei au fost alocate 
fonduri importante. Numai in anii 
1956—1958 s.au alocat pentru con
strucțiile de locuințe suma de a- 
proape 700 milioane lei.

In cadrul lucrărilor de sistema
tizare a Bucureștiului este in curs 
de înfăptuire în inima orașului, in 
preajma Palatului Republicii, un 
important ansamblu arhitectural 
urbanistic. Este în stadiu de fini
sare sala nouă a Palatului R.P. 
Romîne înconjurată de 9 blocuri 
cu 8—15 etaje, cuprinzînd în total 
900 apartamente. Va fi sistemati
zată Piața Republicii, creindu-se 
și o nouă piața între Palatul R.P. 
Romîne și străzile Pictor Grigore. 
scu, Luterană și 13 Decembrie. S-a 
început de asemenea sistematiza, 
rea Pieții Gării de Nord care cu
prinde un întreg ansamblu de noi 
și impunătoare clădiri, precum și 
a marilor artere ale orașului: Ca
lea Victoriei, bulevardele N. Băl- 
cescu, Magheru, 1848 și calea Gri- 
viței. A fost începută construirea 
Circului de Stat urmărindu-se să 
se creeze și aci un cadru arhitec
tonic corespunzător cu blocuri de 
locuințe, un mare parc, un lac 
pentru spectacole pe apă.

Deși nu lipsit de posibilități, 
Bucureștiul de altă dată a dus lip
să de apă. Prin mari lucrări efec
tuate pe șantierul apeductului III 
Arcuda, canalul Argeș-Arcuda și 
altele, volumul apei potabile dis
tribuite populației orașului în 
1958—1959 a crescut de peste trei 
ori față de anul 1944.

In anul 1944, 60 la sută din 
cartierele orașului erau nepavate. 
In ultimii 15 ani a fost pavată o 
suprafață de străzi de două ori 
mai mare față de ce a realizat re
gimul burghezo-moșieresc în 60 
de ani.

Bucureștiul își îndeplinește cu 
prisosință rolul de principal cen
tru cultural, științific și artistic al 
țării. Radicale înnoiri au transfor
mat orașul nostru și din acest 
punct de vedere. In urmă cu 15 
ani, înainte de eliberare, în cel 
dinții oraș al țării existau 125.000 
de neștiutori de carte, astăzi anal
fabetismul a fost lichidat. In a- 
nul școlar 1957—1958 în București 
s-a realizat învățămîntul de 7 ani 
general, gratuit și obligatoriu. In 
Capitală funcționează 289 unități 
preșcolare, 187 școli elementare de 
7 ani, 38 școli medii pe lingă care 
funcționează 21 școli serale ș'i 
fără frecvență și 11 școli medii se
rale pe lîngă întreprinderi. In șco
lile medii serale și fără frecvență 
numeroși oameni ai muncii din 
producție își completează studiile. 
Numai anul acesta s-au construit 
pînă acum 360 săli de clase, cifră 
care echivalează cu ceea ce au 
făcut vechile regimuri intr-un sfert 
de veac. ’

La fel de grăitoare este și dez- 
voltarea amplă luată în anii pu. 
terii populare de învățămîntul su
perior. Dacă în 1938 doar 0,1 la 
sută din numărul studenților erau 
fii de muncitori, astăzi fiii mun
citorilor și țăranilor muncitori con
stituie majoritatea covirșitoare a 
studenților.

Revoluția culturală, parte in-

Bucureștiul în sărbătoare
Duminică, Capitala țării noastre, 

întinerită parcă și mai mult in 
straiele ei de sărbătoare, a Cu
noscut clipe deosebite. Pretutin
deni — în parcuri și piețe, pe 
estrade special amenajate, la case 
raionale de cultură și la cămine 
culturale, pe scenele teatrelor — 
au avut loc programe artistice, cu 
prilejul împlinirii a 500 de ani 
de la cea mai veche mențiune do
cumentară despre existența Bucu
reștiului.

in piața Republicii, loc tradi
țional al serbărilor populare, lu
minată feeric, se aflau mii de oa
meni ai muncii. Corurile reunite 
ale Direcției centrale de statistică, 
Sindicatului Finanțe-Bănci și Mi
nisterului Industriei Bunurilor de 
Consum, au prezentat pe estrada 
amenajată în piață cîntece revolu
ționare și de masă închinate par
tidului, muncii constructive în pa
tria noastră liberă. Soliști cu- 
noscuți ai Teatrului satiric muzi
cal „C. Tănase“, orchestra semi- 
simfonică a Ministerului Indus-

Recepția de 
de Miniștri

(Urmare din pag. l-a) 

lelor și altor orașe din numeroase 
țări invitați să participe la cea 
de-a 500-a aniversare a orașului 
București, membrii delegației 
grupului purlamentar francez pen
tru relații de prietenie Franța-Ro- 
rnînia fi alți oaspeți străini.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica u rostit un toast.

în timpul recepției au toastat, 
de asemenea, A. I. Davidov, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc Kiev, Eugene 
van der Meersch, vicepreședinte 

fegrantă a operei de construire a 
socialismului, a ridicat către trep
tele înalte ale culturii, masele largi 
ale poporului. O cuprinzătoare re
țea de biblioteci, muzee și case 
memoriale, teatre și cinematogra
fe sînt frecventate de nenumărați 
oameni ai muncii. O mărturie sem. 
nificativă a avîntului către cultu
ră al celor ce muncesc o oferă im
petuoasa mișcare artistică de a- 
matori, în rîndul căreia se numă
ră zeci de mii de elemente talen
tate, oameni ai muncii.

In Bucureștiul de astăzi ca și 
pe tot întinsul țării noastre, se 
acordă o deosebită atenție ocroti
rii sănătății publice. Numărul spi
talelor a crescut din 1944 și pînă 
în acest an de la 15 la 51, iar cel 
al .circumscripțiilor sanitare de 
la 25 la 215. Ca un evident simp
tom al ocrotirii sănătății și al îm
bunătățirii condițiilor de trai, du
rata medie de viață a populației 
Capitalei a crescut cu 20 de ani.

Tovarăși, stimați oaspeți,
Acțiunile inițiate de forurile 

conducătoare de partid și de stat 
pentru continua dezvoltare și în
florire a Bucureștiului, au fost a- 
plicate în viață cu larga partici
pare a maselor populare din ora
șul nostru. Sfaturile populare, or
gane locale ale puterii de stat, au 
adus la conducerea treburilor ob
ștești pe noii gospodari ai orașu
lui care se numără cu miile. A- 
ceasta este o expresie a democra
tismului ce caracterizează regi
mul nostru.

Sfaturile populare au antrenat 
în jurul lor un larg activ de mase 
cuprins în diverse forme organi
zatorice cum sînt comitetele de 
stradă, comisiile de femei, comite, 
tele de clădire și altele. Masele 
populare sprijină cu elan toate ac. 
țiunile pentru buna administrare 
și înfrumusețare a orașului nos. 
tru drag.

Muncitorimea bucureșteană își 
îndeplinește cu cinste și patriotism 
angajamentele privind dezvoltarea 
industriei Capitalei.

Făcînd bilanțul marilor înfăp
tuiri obținute in București sub 
soarele regimului democrat-popu
lar, transmitem harnicilor locui
tori un fierbinte și călduros salut. 
Munca lor constructivă, patriotis
mul lor înflăcărat au făcut din 
orașul nostru o mindră capitală 
socialistă.

Mai avem multe de făcut în do
meniul edilitar, în problemele sis
tematizării și înfrumusețării ora
șului, a îmbunătățirii condițiilor de 
locuit. Trebuie să construim apar
tamente mai ieftine și de bună ca
litate. Mai avem multe de făcut și 
în ce privește deservirea la un ni
vel corespunzător a populației ora
șului. Sarcina noastră, a Sfatului 
Popular al Capitalei, a sfaturilor 
populare raionale, a tuturor depu- 
taților și cetățenilor orașului este 
de a muncj cu rîvnă pentru a pune 
în practică indicațiile conducerii 
de partid și de stat, astfel ca Bucu
reștiul să devină un oraș modern, 
tot mai înfloritor.

In fața oamenilor muncii din 
Capitală, ca și a întregului popor, 
stau sarcinile de mare însemnă
tate privind dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, a culturii, a 
ridicării nivelului de trai. Cu prile
jul dezbaterilor hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din iulie 1959, 
privind măsurile pentru ridicarea 
nivelului de trai, oamenii muncii 
din Capitală s-au angajat să rea
lizeze economii suplimentare în 
valoare de 380 milioane lei, să ri
dice productivitatea muncii, să sca
dă prețul de cost al produselor, 
îmbunătățind necontenit calitatea 
lor.

Tovarăși și prieteni, 
stimați oaspeți 
de peste hotare,
Am salutat cu satisfacție prezen

ța atitor reprezentanți de seamă

triei Bunurilor de Consum și for
mațiile artistice de amatori ale 
întreprinderii poligrafice „13 De
cembrie“ au interpretat melodii 
închinate orașului sărbătorit.

Numeroși locuitori ai noului 
cartier Ferentari, strînși în jurul 
estradei amenajate aici, au urmă
rit programele prezentate de for
mațiile artistice de amatori ale 
Uzinelor „Mao Țze-dun“, „Semă
nătoarea", „Grigore Preoteasa“ și 
altele.

Sute de tineri s-au întîlnit du
minică seara la Casa de cultură 
a tineretului din raionul Grivița 
Roșie. Aici fanfara Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie“, formațiile 
artistice de amatori ale Filaturii 
„Dacia“ și Casei raionale de cul
tură „Grivița Roșie“ au oferit un 
bogat program de cîntece și dan
suri populare romînești.

în această mare zi de sărbătoare 
a orașului București, cintecul și 
voia bună au continuat pînă 
noaptea ttrziu.

(Agerpres)

la Consiliul 
al R. P. R.
al Adunării Naționale Franceze, 
David B. Karrick, comisar al Dis
trictului Columbia, care cuprinde 
și orașul Washington, și Mihai 
Florescu, ministrul Industrie' Pe
trolului și Chimiei.

In timpul recepției, tovarășii 
Glieorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și alți conducători ai parti
dului și statului nostru s-au între
ținut cordial cu reprezentanții ca
pitalelor diferitelor țări și cu 
membrii delegației grupului par
lamentar francez invitați în țara 
noastră.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie. 

ai capitalelor din cele 17 țări care 
se află la sărbătoarea noastră. 
Prezența lor demonstrează că 
ideea contactelor și vizitelor reci
proce, a cunoașterii și colaborării 
în scopul nobil al promovării păcii 
și prieteniei între popoare, în spi
ritul coexistenței pașnice, este o 
idee pe cit de fecundă pe atît de 
realizabilă. Dezvoltarea ei, pe fă
gașul cît mai multor domenii de 
activitate constructivă și cu cit 
mai multe prilejuri, constituie un 
obectiv central al politicii externe 
a țării noastre. In București au 
loc tot mai numeroase și mai sem
nificative manifestări internaționa
le, orașul nostru primind totodată 
vizita multor personalități de pe 
toate continentele și interested un 
număr tot maj mare de turiști. 
Toți au putut remarca eforturile 
creatoare ale populației orașului 
nostru, profundul ei atașament la 
nobila cauză a păcii și colaborării 
internaționale, cauză de care este 
însuflețit întregul nostru popor, 
alături de popoarele celorlalte țări 
socialiste, alaturi de imensa ma
joritate a omenirii.

Sprijinind cu însuflețire politica 
externă a statului nostru de pace 
și colaborare internațională, po
porul romin îmbrățișează cu toată 
căldura marile inițiative menite a 
îndepărta pentru totdeauna norii 
sumbri ai războiului, pentru a tra
duce în viață principiile coexisten
ței pașnice între state, indiferent 
de orinduirea lor socială.

Salutăm cu bucurie semnele 
bune pe drumul destinderii inter
naționale, al soluționării tuturor 
problemelor litigioase, prin mijlo
cirea tratativelor.

Ne exprimăm nădejde^ fermă că 
prin actuala vizită a tovarășului
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
și cea care va urma a președinte
lui Eisenhower in Uniunea Sovie
tică, se va aduce o contribuție în
semnată la lichidarea „războiului 
rece“, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două mari puteri, la 
statornicirea unei păci trainice în 
lumea întreagă.

împreună cu întregul nostru po
por, salutăm din toată inima pro
punerile, de însemnătate istorică, 
făcute, în numele guvernului sovie
tic, în fața Adunării Generale a
O. N.U., de către tovarășul N- S. 
Hrușciov cu privire la programul 
de dezarmare generală și totală.

Poporul nostru vede în aceste 
propuneri ale Uniunii Sovietice ca
lea sigură pentru înlăturarea defi
nitivă a războiului din viața inter
națională, pentru asigurarea unui 
viitor de pace și de progres, tutu
ror popoarelor lumii.

Recentele victorii repurtate de 
știința și tehnica sovietică, trimi
terea unei rachete teleghidate în 
Lună, arată ce nebănui.te perspec
tive de progres se deschid în fața 
omenirii. Cu atît mai profund și 
mai unanim resimțită este deti ne
voia de pace, de întrecere pașnică 
între popoare, în unicul scop al 
fericirii, al propășirii și bunăstării 
pentru toți oamenii, pentru întrea
ga umanitate.

Sărbătorind în aceste zile cu a- 
devărat istorice pentru destinul 
omenirii cea de-a 500-a aniver
sare a Capitalei noastre dragi 
poporul romîn călăuzit de eroicul 
partid al clasei muncitoare, pă
șește cu avint sporit pe drumul 
construirii orînduirii socialiste în 
patria noastră, pe drumul făuririi 
unui viitor luminos, fericit.

Să trăiască și să înflorească ora
șul București — capitala scumpei 
noastre patrii I

Trăiască Republica Populară 
Romînă 1

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoarele din lumea întreagă 1

Informații
Luni dimineața, Franz lonas, 

primarul orașului Viena și Richard 
Natschlăger, consilier municipal al 
capitalei Austriei, precum și Aho 
Lauri Emil, primarul orașului Hel
sinki, care au participat la sărbă
torirea împlinirii a 500 de ani de 
la prima mențiune despre existen
ța orașului București, au plecat 
spre patrie.

★
Luni dimineața a avut loc în 

aula Academiei R.P. Romîne des
chiderea lucrărilor Colocviului de 
teoria ecuațiilor cu derivate parția
le, organizat de Academia R.P. Ro
mîne și Societatea de științe mate 
matice șî fizice din R.P. Romînă. 
La Colocviu participă oameni de 
știință romîni, precum și invitați 
de peste hotare.

★
Ministerul Invațamîntului și Cul

turii anunță că în vederea înscrie
rii unui număr cit mai mare de 
candidați la concursul de admitere 
în învățămîntul superior seral și 
fără frecvență, este necesar ca toa
te ministerele, organizațiile cen
trale și comitetele executive ale 
sfaturilor populare să ia măsurile 
corespunzătoare pentru intensifica
rea ritmului Înscrierilor.

Comisiile formate în întreprin
deri și instituții pentru selecționa
rea candidaților la învățămîntul 
superior seral și fără frecvență, 
precum și secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare regionale, 
vor îndruma pe cei propuși să se 
înscrie neîntîrziat la instituțiile de 
Învățămînt superior respectiv.

înscrierile se vor face pînă In 
seara zilei de 24 septembrie 1959.

★
Sîmbătă noaptea a părăsit Ca

pitala, tedreptîndu-se spre R. P. 
Ungară, o delegație de muzicieni 
romîn i care va participa la Festi
valul „Haydn“ ce va avea loc la 
Budapesta.

Generalul Abdul Majid Hassan, 
primarul orașului bagdad, în nu
mele poporului irakian și al pri
mului ministru Abdel Kerim Kas- 
sem, a spus: Exprim din adincul 
inimii felicitări poporului din Ro- 
mînia cu prilejul sărbătoririi ce
lor 500 de ani de existență a iu
bitei sale capitale. Nădăjduiesc cu 
toată sinceritatea că prietenia și 
colaborarea dintre țările noastre 
vor continua, spre binele popoare
lor noastre și al păcii în întreaga 
lume. Doresc țării dv. prosperitate 
și tuturor sănătate și progres.

Vicepreședintele Comitetului 
popular al orașului Belgrad Bota
nici Vladan, aducind salutul cetă
țenilor și Comitetului popular al 
capitalei R.P.F. Iugoslavia, a de
clarat printre altele :

Contactele și întâlnirile repre
zentanților orașelor din diferite 
țari permit schimbul de experien
ța în soluționarea marii șî compli
catei probleme a orașelor, carac
teristică pentru dezvoltarea con
temporană și aduc o contribuție 
serioasă la o mai bună cunoaș
tere și apropiere reciproca a cetă
țenilor lor.

Cu toate că ne aflăm numai de 
trei zile în frumosul dv. oraș, 
a spus în încheiere vorbitorul, 
ne.a impresionat adine dezvolta, 
rea și marele sau progres. Va 
urez noi succese in muncă și în
florirea capitalei dv.

Vereș Jdzsef, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Budapesta, a adus 
apoi salutul oamenilor muncii din 
capitala R.P. Ungare. Subliniind 
impresia puternică pe care i-a fă
cut-o dezvoltarea rapidă a orașu
lui București, vorbitorul a spus: 
Toate cele constatate aici ne con
ving că poporul romîn și oamenii 
muncii din București merg pe un 
drum just. Le urăm succese con
tinue pe acest drum.

In numele oamenilor muncii 
din Budapesta vorbitorul a mul
țumit pentru ajutorul acordat de 
poporul nostru poporului ungar în 
timpul evenimentelor din Un
garia de acum 3 ani și în pe
rioada care a urmat. Astăzi, a 
spus el, ne-am refăcut și con
struim împreună cu dv. socialis
mul.

In încheiere, vorbitorul a urat 
poporului romîn noi succese în 
opera de construire a socialis
mului.

în numele populației capitalei 
R.D. Germane, al Adunării orășe
nești și Comitetului executiv al 
Marelui Berlin, a transmis salu
turi frățești și cele mai călduroase 
urări Waldemar Schmidt, primar 
general adjunct al Marelui Berlin.

După ce a evocat vechile tradi
ții revoluționare ale Bucureștiului, 
vorbitorul a subliniat rolul ma
selor muncitoare, conduse de 
Partidul Comunist, în înfăptuirea 
insurecției armate de la 23 Au
gust 1944. Arătînd apoi că mun
citorimea din Berlin, încercată 
în lupte, are datoria deosebită 
de a lupta cu toate forțele pen
tru a dovedi și în Berlinul de
mocrat superioritatea orînduirii 
socialiste, W. Schmidt a spus în 
încheiere: Populația capitalei R.D. 
Germane urează populației din 
București noi succese mari în 
construirea socialismului. Fie ca 
vizita reprezentanților Berlinului 
la București să contribuie la a- 
dîncirea prieteniei dintre popoarele 
romîn și german și dintre capi
talele țărilor lor.

A luat apoi cuvîntul dr. Trin 
Dui Hung, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului Hanoi, care a transmis 
oamenilor muncii din București și 
intregului popor romîn felicitările 
frățești cele mai călduroase ale 
muncitorilor din Hanoi și ale 
poporului din R.D. Vietnam.

Minunatele transformări reali
zate aci timp ds 15 ani an șters 
definitiv nedreptățile vechii socie
tăți. Astăzi bucureștenii benefi
ciază cu adevărat și din plin de 
rodul muncii lor creatoare. Aveți 
dreptul să fiți mîndri de mun
ca voastră pașnică și creatoare.
Poporul vietnamez și muncito
rii. din Hanoi sînt și ei mîn
dri de succesele voastre. Noi 
păstram cu drag în inimă senti
mentul solidarității poporului ro
mîn și al sprijinului pe care ni 
l-a dat în lupta pentru reunifica- 
rea patriei noastre și pentru re
construcția ei.

Primarul orașului Helsinki, Aho 
Lauri Emil, a transmis cele mai 
bune urări din partea Finlandei 
și a capitalei sale Helsinki. Sub
liniind că în dezvoltarea celor 
două capitale există multe ele- 
mente asemănătoare, vorbitorul a 
spus: Bucureștiul și Helsinki au 
fost supuse în decursul anilor la 
încercări grele, dar ele s-au ri
dicat întotdeauna din propria lor 
cenușă, ca pasărea Phoenix. Bucu
reștiul a jucat un rol de prim or
din in istoria patriei dv. și a 
poporului romîn. Bucureștiul este 
de asemenea stegarul muncii dv. 
de reconstrucție. In aceste zile 
am putut să .mă conving cu ce 
devotament și cu ce avint s-a con
struit și se construiește mereu în 
acest oraș

In încheiere, primarul orașului 
Helsinki a adresat cele mai calde 
urări pentru înflorirea pe mai de
parte a capitalei Republicii Popu
lare Romîne.

In numele deputaților Soviete
lor Orășenești /Moscova, Lenin
grad și Kiev, V. F. Promîslov. 
prim vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sovietului Orășenesc 
Moscova, a felicitat pe locuitorii 
capitalei R. P. Romîne cu prile
jul acestui glorios jubileu. Astăzi, 
cind oamenii muncii din orașu 
București, împreună cu întregul 
popor romîn, sărbătoresc a 500-a 
aniversare a orașului lor drag, 
noi, locuitorii orașelor Moscova, 
Leningrad și Kiev vrem să vă 
spunem cu un sentiment de deo
sebită bucurie, că orașele noastre 
nu îmbătrînesc în decursul ani
lor. Forța creatoare a socialismu- 

Iul le face tot mai tinere, mai 
bine amenajate, iar viața în a- 
ceste orașe devine tot mai fru
moasa și mai bună.

Din partea orașelor Moscova, 
Leningrad și Kiev, salut Bucureș
tiul nu numai pentru virsta sa 
respectabilă, nu numai pentru fru
musețea sa, pentru minunatele 
sale monumente de arhitectura și 
cultură, dar și pentru succesele 
dobîndite in opera de reconstruc
ție, în îmbunătățirea gospodăririi 
sale. Bucureștiul ca și întreaga re
publică, ca și toate țările marelui 
lagăr al socialismului, este un 
exemplu de munca pașnică și crea
toare.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat că in aceste zile oamenii 
progresiști din lumea întreagă tră
iesc evenimente de o importanță 
covirșitoare: zborul rachetei sovie
tice în Lună, lansarea primului 
spărgător de gheață atomic 
„Lemn“, vizita conducătorului gu
vernului sovietic N. S. Hrușciov 
in Statele Unite. Din experiența 
Uniunii Sovietice și a tuturor ță
rilor socialiste, a spus vorbitorul, 
popoarele lumii se conving tot 
mai mult că comunismul aduce 
omenirii fericire, înfăptuirea spe
ranțelor și realizarea celor mai 
îndrăznețe planuri. De aceea și 
Bucureștiul, care sărbătorește mi
nunatul sau jubileu, salută îm
preună cu toate orașele lumii, mă
rețele înfăptuiri ale epocii noa
stre. Glorie Bucureștiului, oraș al 
muncii pașnice, capitala Republi
cii Populare Romîne rrațești.

A luat apoi cuvîntul Fen Tzi- 
pin, vicepreședinte al Comitetului 
popular al orașului Pekin, care a 
adus salutul oamenilor muncii din 
orașele Pekin și Șanhai. După ce 
a relevat lupta eroică dusă în tre
cut de locuitorii Bucureștiului și 
de întregul popor romin împotriva 
cotropitorilor străini, a cîrmuitori- 
lor feudali, a fasciștilor și a for
țelor reacționare ale moșierimii 
și burgheziei, pentru independență 
națională și eliberarea patriei, vor
bitorul a spus: Acum 15 ani, o 
dată cu eliberarea Patriei sale, 
poporul romîn a devenit adevăra
tul stăpin al Bucureștiului. De 
atunci, acest frumos oraș cu o 
istorie de o jumătate de mileniu, 
își manifestă tot mai mult pu
ternica sa vitalitate. In revoluția 
socialistă și în opera de con
struire a socialismului in R. P. 
Romînă, oamenii muncii din 
București pășesc în primele rîn- 
duri. încercăm un sentiment de 
mîndrie pentru marile realizări 
obținute de locuitorii Bucureștiu
lui în construcția socialistă și 
sîntem convinși că în viitor ora
șul dv. se va acoperi de și mai 
multă glorie și strălucire.

In încheiere vorbitorul a rostit 
urări pentru intarirea continua a 
prieteniei frățești ce leaga popoare
le chinez și romin, stnns unite in 
lagărul socialismului in frunte Cu 
Uniunea Sovietică.

Rarei Jiracek, membru în Pre
zidiul Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al orașului Pra- 
ga, a exprimat bucuria poporului 
cehoslovac pentru succesele po
porului romin in opera de con
struire a socialismului.

Țara dv. este frumoasă și ca
pitala crește în negrăita frumu
sețe, dar cel mai frumos este 
poporul dv. care are toate calită
țile luptătorilor pentru socialism, 
este înțelept, are mîini dibace și 
inimă de aur.

Vorbitorul a încheiat cu urări 
calde pentru înflorirea continuă 
a orașului București.

Aducînd salutul oamenilor 
muncii din Sofia, Dimităr Popov, 
președintele Consiliului popular 
al orașului Sofia, a arătat că 
încă de la înființarea sa orașul 
București este strîns legat de 
istoria poporului bulgar și că 
inulți conducători ai mișcării de 
eliberare națională din Bulgaria 
au simțit ajutorul cald și frățesc 
acordat de păturile progresiste 
și înaintate bucureștene. Odată 
cu victoria orînduirii democrat- 
populare in Romînia și Bulgaria 
— a spus vorbitorul — s-au creat 
condiții pentru o colaborare de
plină și multilaterală între popoa
rele și țările noastre, pentru pro
gresul capitalelor noastre. Vorbito' 
rul a subliniat apoi legăturile de 
colaborare și sprijin reciproc care 
s-au dezvoltat între sfaturile popu
lare ale orașelor Sofia șî Bucu
rești în problemele de gospodă
rire comunală.

Nu mă Îndoiesc — a încheiat 
Dimităr Popov — că sărbători
rea a 500 de ani a orașului Bucu- 

Telegrame de felicitări 
din întreaga țară

Oamenii muncii din întreaga 
țară felicită călduros pe locuitorii 
Capitalei R.P. Romîne, cu prilejul 
sărbătoririi a 500 de ani de la pri
ma mențiune documentară despre 
existența orașului București.

Pe adresa Sfatului Popular al 
Capitalei au sosit și continuă să 
sosească numeroase telegrame prin 
care muncitorii, țăranii muncitori, 
intelectualii orașelor și satelor își 
manifestă mîndria față de realiză
rile obținute astăzi in Capitala ță
rii noastre, in plină dezvoltare so
cialistă, și adînca recunoștință 
pentru faptele eroice de care a dat 

I dovadă de-a lungul secolelor popu
lația Bucureștiului. In telegrame 
se arată că numele Bucureștiului 
este sțrîns legat de lupta pentru 
mai bine dusă de masele populare 
din țara noastră. Astăzi, cînd oa
menii muncii, conduși de partid, 
muncesc cu abnegație și devota
ment pentru construirea socialis
mului, Bucureștiul este un exemplu 
al avîntului constructiv al poporu 
lui muncitor. Oraș al muncii și al 
păcii, Capitala înfloritoare a sta
tului nostru socialist — Bucu

reștî va contribui la cunoașterea 
noastră mai îndeaproape, va în
tări prietenia dintre orașele noa
stre și va fi folositoare cauzei 
păcii.

A vorbit apoi președintele Co
legiului municipal al orașului 
Stockholm, Aronsson Swedolt 
Albert, care a spus printre al
tele : Ceea ce am văzut pînă 
acum în București arată că acest 
oraș se află intr-o mare dezvol
tare ; iar un oraș care șe dez
volta ramîne veșnic tînăr, veșnic 
viu. Stockholmul de 700 de ani, 
salută Bucureștiul de 500 de ani, 
vîrstă la care energia unui oraș 
crește neîncetat.

In Încheiere, vorbitorul a spus: 
Zilele acestea a avut loc la Stoc, 
kholm semnarea unui acord co. 
mercial intre Suedia și Republica 
Populară Romină. Sper ca acesta 
să adîncească legăturile între ță
rile noastre și capitalele noastre.

Sanjîin Bat, președintele Comi
tetului executiv al Huralului 
orașului Ulan-Bator, a spus in
tre altele: Istoria de 500 de ani 
a gloriosului București este o 
oglindă vie a luptei victorioase 
și a muncii creatoare a poporului 
romin. După eliberarea sa, 
poporul romîn, în strînsă colabo
rare cu celelalte popoare ale ță
rilor socialiste în frunte cu 
U.R.S.S., obține succese remar
cabile în construirea socialismu
lui. Noi spunem că succesele dv. 
sînt și ale noastre, după cum 
succesele noastre sînt și ale dv. 
Participarea delegației orașului 
Ulan-Bator la acest jubileu ne 
dă posibilitatea unei mai bune 
cunoașteri reciproce, ne ajută să 
învățam din experiența dv. bo
gată. Vă mulțumim pentru acea
sta și vă urez noi succese in 
construcția socialistă și în dez
voltarea capitalei dv.

Aducînd salutul poporului polo
nez, Witort Aleksander, membru 
în prezidiul Sfatului popular al 
orașului Varșovia, a spus printre 
altele :

Această zi este cu atît mai fru
moasă și mai înălțătoare cu cit 
o sărbătorim într-o republică 
populară socialistă, liberă, a Că
rei viață se dezvoltă minunat atit 
în domeniul economic cît și al 
culturii. In cele oîteva zile petre
cute in frumoasa dv. țară, am 
văzut rezultatele muncii poporului 
romîn: fabrici mari, moderne, 
școli, muzee, mii de noi locuințe.

In viața poporului romîn, un 
rol de baza a îndeplinit și- va 
îndeplini frumoasa sa capitală, 
București, a cărei aniversare de o 
jumătate de mileniu o sărbătorim 
astăzi. Vă dorim din toată inima 
pacea — condiție absolut nece
sară prosperității tuturor orașelor 
noastre, vă dorim o minunată 
dezvoltare a orașului dv. în veacu
rile care vor veni, precum și feri
cire personală tuturor locuitorilor 
Bucureștiului.

In numele orașului Viena pri
marul acestui oraș, Franz lonas, 
a spus între altele:’

Noi înțelegem că președintele și 
membrii Sfatului Popular al Bucu
reștiului sînt mîndri de orașul lor 
bătrân de 500 de ani și că sînt 
fericiți să se găsească în fruntea 
acestui oraș bogat în tradiții și 
cu un viitor frumos.

Orașul Viena — a spus vorbi
torul — se simte legat de Bucu
rești prin dorința de pace și de 
progres social pentru oamenii care 
muncesc.

Bucureștiul, orașul plin de 
viața și viteaz, sa pășească spre 
un viitor bogat in succese, paș
nic și fericit. Această dorință o 
exprim in numele orașului Viena.

A luat apoi cuvintul David 
B. Karrick, comisar al districtu
lui Columbia (S.U.A.), care a 
adus salutul populației orașului 
Washington, capitala S.U.A. Ara 
venit aici ca prieten, ara fost pri
mit ca prieten și nu găsesc cu
vinte ca să arăt cîte dovezi de 
ospitalitate și prietenie mi s-au 
făcut de la sosirea mea în Bucu
rești.

Populația orașului Washington 
considera că este un eveniment 
important invitarea unui delegat 
care să reprezinte acest oraș cu 
prilejul celei de-a 500-a aniver
sări a orașului București. Este 
un prilej care contribuie la o mai 
mare înțelegere și prietenie intre 
noi, la menținerea păcii și priete
niei între popoarele romîn și ame
rican.

Delegatul american a încheiat 
cu cuvintele, spuse în romînește, 
„Să trăiască pacea".

reștiul — constituie mîndria între
gului popor.

Pînă în prezent s-au primit tele
grame de la sfaturile populare re
gionale : Bacău, Baia Mare, Bucu
rești, Cluj, Constanța, Galați, Hu
nedoara, Iași, Oradea, Regiunea 
Autonomă Maghiară, Stălin, Su
ceava, Timișoara; de la sfatu
rile populare orășenești: Arad, 
Bacău, Baia Mare, Bîrlad, Boto- 
șam, Brăila, Călărași, Constanța, 
Deva, Dorohoi, Fălticeni, Focșani, 
Găiești, Giurgiu, Gura Humoru
lui, Hunedoara, Iași, Oltenița, Ora
dea, Orașul Stal in, Pitești, Plo- 
ești, Rădăuți, Rîmnicu Vilcea, Ro
șiori de Vede, Sibiu, Slatina, Slo- 
bozia, Suceava, Tg. Mureș Timi
șoara, Tr. Măgurele, Tr. Severin, 
Urziceni, Vatra Dorneî, Zimnicea. 
De la sfaturile populare raionale: 
Alba, Beceni, Buzău, Cislău, Cîm- 
pina, Ciacova, Hațeg, Hunedoara^ 
Ilia, Ploești, Pucioasa, R. Sărat 
Sebeș, Tulcea, Vaslui; de la sta
turile populare comunale : Ciorăștt 
Iordăcheanu, Loloiasca, Sîngeru.

(Agerpres)



VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV ÎN STATELE UNITE
Dorim pace și prietenie 

cu poporul Americii 
și cu toate popoarele lumii

Convorbirea lui N, 8. Hrușciov cu liderii 
Congresului american și cu membrii Comisiei senatoriale 

pentru Afacerile Externe

Problema cea mai importantă 
și urgentă 

este problema dezarmării
Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 

la dineul de la Town Hali (Los Angeles)

WASHINGTON 20 (Agerpres). — TASS transmite :
La 16 septembrie, N. S. Hrușciov a făcut o vizită la Congresul 

Statelor Unite ale Americii la invitația președintelui Comisiei sena
toriale pentru Afacerile Externe, senatorul W. Fullbright. La această 
intîlnire au participat 25 de senatori — lideri ai Congresului și 
membri ai Comisiei senatoriale pentru Afacerile Externe.

în cuvîntul său introductiv, W. 
Fullbright l-a salutat pe președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Tovarășul N. S. Hrușciov a ex
primat mulțumiri lui W. FulL 
bright pentru invitația de a se 
întflni cu liderii Congresului și cu 
membrii Comisiei senatoriale pen
tru Afacerile Externe.

Dv., domnilor senatori, a spus 
N. S. Hrușciov, ocupați o pozi
ție de răspundere și de dv. de
pinde într-o mare măsură orien
tarea politicii unui stat atît de 
puternic ca Statele Unite. Tot
deauna urmăresc cu atenție cu- 
vîntările dv. și pe mulți dintre 
dv. ii cunosc din aceste cuvîn- 
tări. Acum ne-am cunoscut per
sonal. Să nu vă mirați dacă vă 
voi spune că nu sînt de acord 
cu toate cele cuprinse în dis
cursurile dv. După cum spune un 
proverb rus: „Mănîncă piine și 
sare, dar grăiește adevărul“.

Dar să nu reamintim acum care 
senator a spus un lucru rău sau 
bun și cînd anume a făcut asta. 
Lucrurile acestea sînt de dome
niul trecutului. Să ne lăsăm 
călăuziți de rațiunea de stat și să 
ne gîndim la viitor — cum să a- 
sigurăm pacea și securitatea po
poarelor.

Noi, oamenii sovietici, am nutrit 
întotdeauna tin mare respect pen
tru succesele poporului american, 
ne bucurăm de aceste succese, 
uneori le invidiem puțin și dorim 
mai întîi să aducem economia 
noastră la nivelul economiei dv., 
iar apoi să acumulăm forțe și să 
vă întrecem. Cred că popoarele 
noastre și generațiile viitoare 
ne-ar fi recunoscătoare, atit nouă 
cit și dv., dacă am schimba di
recția eforturilor noastre de la 
cursa înarmărilor spre întrecerea 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii și pentru ridicarea bună
stării popoarelor. Sîntem pregătiți 
pentru aceasta. Cred că această 
sarcină poate fi rezolvată cu o 
singură condiție: să se renunțe 
la idei preconcepute și să se pă
șească cu curaj pe d cale nouă, 
pe calea prieteniei și a colabo
rării.

înțeleg că nu este totdeauna 
ușor să schimbi orientarea în re
lațiile dintre state, să renunți la 
ceea ce este vechi, perimat, și să 
treci la ceea ce este nou, avansat. 
Voi da un exemplu din viața de 
toate zilele: uneori un om în 
vîrstă încalță ghete noi și după 
ce le poartă puțin le aruncă și 
le încalță iarăși pe cele vechi, 
pentru că ghetele noi îl jenează 
la bătături, iar cu cele vechi s-a 
obișnuit, și i se par mai comode. 
Așa se întimplă uneori și în socie
tate. Gîteodată unii nu acceptă 
noul și tind să mențină ceea ce 
este vechi.

Se mai întîmplă și să aștepți 
să ai o fată și nevasta să-ți 
nască un băiat, sau aștepți o ne
poată și se naște un nepot. De
sigur ești dezamăgit, dar ce-i de 
făcut: natura nu acționează tot
deauna așa cum vrea omul. 
(Animație).

Popoarele au luptat și luptă 
totdeauna pentru progres. Cînd 
trebuia să se treacă de la feuda
lism la capitalism în toate țările 
dezvoltate au avut loc într-o for
mă sau alta revoluții. Cînd ați 
luptat pentru independență împo
triva Angliei, a cărei colonie au 
fost Statele Unite, regele Angliei 
nu v-a trimis telegrame de salut, 
și ați obținut independența prin 
luptă armată. Războiul civil dus 
de Nord împotriva Sudului a fost 
de asemenea o luptă progresistă, 
și Humele lui Lincoln, care a con
dus această luptă pentru liberta
tea omului, va trăi de-a pururi.

Acum se naște un sistem social 
nou — orînduirea socialistă. Mai 
întli socialismul a învins intr-o 
singură țară — în Rusia, iar în 
prezent el a triumfat in multe țări 
din Europa și Asia.

Dv. nu acceptați această orin- 
duire, dar v-am spus că atunci 
cînd vrei un nepot și se naște o 
nepoată, acest lucru nu depinde 
de noi. Cu atit mai mult apariția 
unei noi orînduiri într-o anumită 
țară nu depinde de voința altor 
state. Dacă toți recunosc prin- 
cipiul neamestecului in treburile 
interne ale altor state, iar acest 
lucru înseamnă: a recunoaște 
dreptul poporului fiecărui stat de 
a-și alege orînduirea de stat, re
gimul care-i place. — atunci pa
cea. pe pămînt va fi asigurată, 
Nti dorim nimic altceva.

Dacă îmi permiteți să fac unele 
observații critice la adrese dv. 
voi. profita de acest prilej. Aș 
dori. să vă spun fățiș că adopta, 
rea de către Congresul dv. a ho- 
tăririi cu privire la alocarea de 

fonduri pentru activitate subver
sivă in statele socialiste nu con
tribuie la coexistența pașnică, la 
cauza păcii. Este o hotărîre ne
rezonabilă. Mai mult, vorbind în 
limbajul întreprinzătorului, este 
o afacere nerentabilă: in cazul de 
față capitalul nu dă procente. 
(Animație, rîsete).

VREAU IN ÎNCHEIERE SA 
SUBLINIEZ INCA O DATA CA 
NOI DORIM NUMAI PACE ȘI 
PRIETENIE CU POPORUL A- 
MERICII ȘI CU TOATE PO
POARELE LUMII.

Cîndva oamenii erau arși de 
vii pentru că spuneau că pămîn- 
tul se învîrtește. Iar acum n-o 
să se găsească vreun naiv care 
să nu creadă acest lucru 1 De ce 
nu vreți să admiteți oare că ac
tualele dv păreri despre comu
nism sînt, poate, greșite? Dar 
acest lucru, repet, este o chestiu
ne care vă privește. Să recu
noaștem statu:quo : în lume exis, 
tă țări socialiste și țări capita
liste, să trăim deci în lumea 
reală, pe baza coexistenței paș
nice.

întrucît am exprimat primul 
unele observații critice le adresa 
dv., am creat în felul acesta con
diții ca și dv. să.mi răspundeți 
în același mod. Sînt de acord să 
ascult observațiile dv. critice și 
să răspund la ele, precum și Ia 
orice întrebări ale dv. (Aplauze).

W. Fullbright declară că i.au 
plăcut observațiile lui N. S. 
Hrușciov. Este o convorbire 
deschisă, a spus el, și nouă ne 
place să purtăm astfel de discuții.

Referindu-se la observațiile lui 
N. S. Hrușciov cu privire la le
gea pentru alocarea de fonduri 
pentru activitate subversivă a- 
doptată de Congres, W. Fullbright 
și-a exprimat dezacordul în legă
tură cu această observație.

Luînd apoi cuvîntul, senatorul 
Harrison, care este membru al 
Comisiei senatoriale pentru alo
cații, a pus întrebarea: „Sînteți 
pentru lărgirea schimbului cul
tural și științific între U.R.S.S. 
și S.U.A. ?“.

„Da, ne pronunțăm pentru cel 
mai larg schimb cultural și știin
țific între țările noastre. Insă, 
după cîte știm, aceasta nu depinde 
numai de noi. Contraproiectul de 
acord cu privire la legăturile cul
turale pe 1960-1961, propus de 
partea americană nu numai că nu 
prevede lărgirea relațiilor, ci dim
potrivă, este îndreptat spre restrîn- 
gerea lor",

Liderul partidului democrat din 
Senat, senatorul L. Johnson, în
treabă dacă U.R.S.S. acceptă o 
colaborare dintre oamenii de știință 
sovietici și americani în domeniul 
explorării Cosmosului.

— Fără doar și poate, răspunde
N. S. Hrușciov.

— De ce atunci ați refuzat să 
participați la lucrările Comitetului
O. N.U. pentru explorarea Cosmo
sului? Întreabă L Johnson.

— Cunoașteți motivul, spune
N. S. Hrușciov. Ați vrut să ne 
puneți în acest comitet în situația 
unei rude sărace, dar noi nu ac
ceptăm acest lucru. Am propus o 
colaborare cu dv. pe baze paritare. 
Dv. n-ați fost de acord cu aceasta. 
Atunci am refuzat să participăm la 
lucrările Comitetului O.N.U. Dv. 
știți prea bine că deocamdată de 
explorarea Cosmosului in mod 
practic ne putem ocupa numai noi 
și dv. Ați dorit să ne împingeți pe 
planul al doilea în Comitetul
O. N.U. Nu vom accepta niciodată 
să fim puși într-o situație atit de 
înjositoare. Nu vrem să ni se dea 
lecții in acest comitet, în care dv. 
dispuneți de majoritate.

A luat apoi cuvîntul senatorul 
Dirksen, liderul partidului republi
can din Senat, reprezentantul mi
norității în Congres, un polemist ex
perimentat care a întrebat dacă 
„nu există vreo speranță“ ca în 
Uniunea Sovietică să fie ridicat 
controlul asupra transmiterii în 
străinătate a știrilor coresponden
ților străini.

Corespondenții av. transmit, a 
spus N. S. Hrușciov, în mod li
ber din Uniunea Sovietică în 
străinătate orice informație, orice 
articol, dacă în ele nu sint de
naturate faptele, dacă aceste ar
ticole nu sînt profund calom
nioase și jignitoare pentru poporul 
ovietic și daca ele nu îndeamnă 

ia război. La noi nu există cen
zură. Există doar un control 
care preintimpină cazurile de 
abuz de libertate a presei. Noi 
nu dorim, ca printr-o atitudine con
ciliatoare să contribuim la ațițarea 
vrajbei și urii intre popoare.

Noi dorim prietenie și colabo
rare între popoare.

Dirksen pune apoi a doua între
bare : Se va acorda oare corcspon- 

denților libertate nelimitată de 
deplasare în Uniunea Sovietică ? 
El afirmă totodată că oamenii so
vietici ar putea să călătorească 
prin S.U.A. fără nici un fel de re
stricții.

„Vă- propun să ne înțelegem în 
felul următor, spune N. S. Hruș
ciov, pentru fiecare kilometru pe 
care oamenii sovietici vor avea li
bertatea să-1 străbată pe teritoriul 
S.U.A., punem la dispoziție cîte 
doi kilometri americanilor care 
călătoresc prin Uniunea Sovietică“.

„Mi s-a spus, remarcă N. S. 
Hrușciov, că fără o autorizație 
specială, diplomații sovietici nu 
pot pleca nici măcar de Ia 
Washington la New York. Dar eu 
nu vreau să critic rînduielile dv. 
interne. Vreau să pun o singură 
întrebare: ce vreți să obțineți? 
Dv. spuneți că vreți să călătoriți 
unde vă place. Aveți nevoie de 
acest lucru în scopuri bine determi
nate. Nu încercați să pătrundeți 
într-un dormitor străin cînd ușa e 
încuiată. Nu-i frumos. Ce obicei 
mai e și ăsta să privești prin 
gaura cheii ?

Doriți anularea restricțiilor de 
deplasare prin Uniunea Sovietică ? 
Să cădem de acord 1 Să lichidăm 
bazele militare pe teritorii străine 
și să retragem trupele de pe aceste 
teritorii, să le aducem în cadrul 
frontierelor naționale. Vă asigur Că 
în acest caz veți căpăta posibilita
tea să călătoriți unde vă place. 
Dv. însă ne-ați înconjurat cu baze 
militare și vreți să călătoriți prin 
țara noastră ca să vedeți bazele 
noastre militare. Noi numim a- 
ceasta spionaj militar. Iată de ce 
interzicem accesul în unele regiuni 
care prezintă interes pentru apă
rarea țării noastre“.

„Oaspetele nostru — a spus în 
rîsetele generale senatorul 
R. Russel, președintele Comisiei 
senatoriale pentru forțele armate, 
— poate fi în orice parlament un 
bun oponent“.

„Nu oponent, ci apărător", re
marcă N. S Hrușciov.

Apoi, senatorul Russel a spus 
între altele :

„Dv. ați vorbit cu elocventă des
pre lansarea rachetei sovietice în 
Lună. La noi ș-au produs eșecuri 
în lansarea rachetelor, dar la 
dv. ?“.

De ce mă întrebați pe mine des
pre aceasta, spune zîmbind N. S. 
Hrușciov. Tntrebați-1 mai bine pe 
Nixon. El a dat deja un răspuns 
la această întrebare cînd a afirmat 
că noi am avut trei eșecuri în lan
sarea unei rachete în Lună. El știe 
mai bine cum stau lucrurile la 
noi (rîsete). Nixon a spus că are 
informații dintr-o sursă secretă, 
dar ce fel de sursă n-a vrut să 
specifice. Desigur nu se poate dez
vălui un astfel de secret — de
oarece el nu este altceva decît o 
scornire.

Dar dacă doriți, voi răspunde și 
la această întrebare. Desigur lan
sarea unei rachete în Cosmos nu 
este un lucru simplu. Pentru a- 
ceasta este nevoie de multă muncă. 
Vă voi dezvălui un secret: oamenii 
noștri de știință intenționau să 
lanseze o rachetă în Lună încă cu 
o săptămînă în urmă. Racheta a 
fost pregătită și a fost așezată pe 
rampă. Cînd s-au verificat însă 
aparatele s-a constatat că ele nu 
funcționau cu cea mai mare pre
cizie. Pentru a înlătura orice risc 
oamenii de știință au înlocuit ra
cheta cu o altă rachetă. Această a 
doua rachetă a fost lansată. Dar 
prima rachetă este intactă și dacă 
doriți o putem lansa și pe aceasta.

Iată cum s-au petrecut lucrurile. 
Pot să jur pe evanghelie, dar să 
jure și Nixon. (rîsete generale, 
aplauze).

Scrisoarea adresată 
de A. A. Gromîko 

Secretariatului O.N.U.
NEW YORK 21 (Agerpres). - 

TASS transmite: A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a propus din însărcina
rea guvernului sovietic să se in
cludă pe ordinea de zi a celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. ca problemă importantă 
și urgentă următorul punct: „Cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală“.

Secretariatul O.N.U. a difuzat 
scrisoarea lui A. A. Gromîko și 
nota explicativă anexată la scri-

Senatorul R. Russell i-a mul. 
țumit lui N. S. Hrușciov și a 
declarat că lansarea rachetei so
vietice în Lună constituie o ex
cepțională victorie e Uniunii So
vietice pentru care americanii îi 
felicită sincer pe oamenii de 
știință sovietici.

Senatorul T. Green, unul din 
cei mai vechi senatori americani, 
și fost președinte al Comisiei 
senatoriale pentru Afacerile Ex
terne, a întrebat dacă N. S. 
Hrușciov consideră că este posi
bil să se organizeze „alegeri li
bere“ în Germania occidentală și 
răsăriteană în următoarele șase 
luni.

N. S. Hrușciov reamintește se
natorilor americani că participan. 
ții la convorbire au Căzut de a- 
cord să nu se refere la proble
mele interne ale unor terțe state, 
întrucît însă problema germană 
este de competența marilor pu
teri care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste, el acceptă 
să-și exprime părerea în legă
tură cu problema ridicată. „Pozi
ția noastră — a spus N. S. 
Hrușciov — vă este cunoscută. 
Noi trebuie să ținem seama de 
faptul că în prezent pe terito
riul fostei Germanii există două 
state suverane cu sisteme sociale 
diferite. Să rezolve germanii în
șiși cum să trăiască pe viitor. 
Așa cum vor hotărî, așa să fie. 
Eu nu pot să vă răspund în lo
cul tovarășului Grotewohl și al 
lui Adenauer. Mai bine ei să se 
întîlnească. Ei n-au nevoie de 
traducător“.

Senatorul A. Wiley, fost pre
ședinte al Comisiei pentru Afa
cerile Externe, a pus următoarea 
întrebare: „Cînd ați venit aci 
firește v-ați propus un anumit 
scop Ce rezultate ați dori să 
obțineți din călătoria în Statele 
Unite ?“

Aș avea dreptul, d-le senator, 
să vă pun aceeași întrebare, răs. 
punde N. S. Hrușcipv. în ceea 
ce ne privește, sîntem gata să 
întreprindem orice acțiune pentru 
asigurarea păcii, în special în 
problema dezarmării. Dar pentru 
a ajunge la un acord este ne
voie ca ambele părți să dorească 
să se realizeze rezultate utile. 
Să luăm de pildă problema dez
armării. Sînteți oare gata să li
chidați în prezent bazele mili
tare de pe teritorii străine și să 
vă retrageți trupele în cadrul 
frontierelor naționale? Noi sîn. 
tem gata pentru aceasta 1

Dv. spuneți că guvernul Re
publicii Democrate Germane se 
menține datorită baionetelor noa
stre. Să cădem1 de acord asupra 
retragerii trupelor dv. și ale noa
stre în cadrul frontierelor națio
nale. §i atunci vom vedea care 
va fi rezultatul. Sînteți de acord? 
Senatorul nu a dat nici un răs
puns. Să semnăm un acord cu 
privire la retragerea truoelor noa
stre 1 Fie ca soldații noștri să se 
înapoieze acasă 1 Cu cîtă bucurie 
îi vor îmbrățișa mamele și logod
nicele ! Sînteți de acord ? (Sena
torul continuă să tacă). Vedeți, 
vă temeți să faceți un astfel de 
pas. Cum pot atunci spune care 
vor fi rezultatele călătoriei mele ? 
Nu știu ce pași sînteți dispuși să 
faceți, iar de Senat depind multe 
în Statele Unite.

Senatorul W. Fullbright, care a 
prezidat ședința, a declarat că se
natorii au fost bucuroși să se în
tîlnească cu N. S. Hrușciov și să 
discute cu el o serie de probleme 
care îi interesează. Eu nu sînt 
convins că aici am rezolvat vreo 
problemă, dar cred că în prezent 
ne înțelegem mai bine unii pe al
ții. Iar aceasta înseamnă mult.

N. S. Hrușciov mulțumește se
natorilor pentru atenția acordată.

(Text prescurtat. Sublinierile a- 
parțin redacției).

soare. In notă se arată că exami
narea de urgență a problemei de
zarmării generale și totale este ne
cesară datorită faptului că în zi
lele noastre ca niciodată în tre
cut, cursa înarmărilor a luat un 
caracter deosebit de periculos pen
tru cauza păcii.

In nota explicativă se anunță de 
asemenea că U.R.S.S. supune ce
lei de-a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. spre examinare 
„Declarația guvernului sovietic cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală".

LOS ANGELES - (Agerpres). 
TASS transmite ■

La 19 septembrie, luînd cuvîntul 
la dineul de la Town Hali, (pri
măria din Los Angeles), N. S. 
Hrușciov, mulțumind pentru ospi
talitate, a arătat că prețuiește po
sibilitatea ce s-a acordat oaspeți
lor de a lua cunoștință despre via
ța și realizările marelui popor a- 
merican.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a spus:

In cadrul întîlnirii noastre aș 
vrea să expun pe scurt scopurile 
vizitei noastre in Statele Unite. 
Am primit cu recunoștință invita
ția președintelui S.U.A. de a vizita 
țara dv., de a lua cunoștință de 
viața poporului dv., de a discuta 
cu președintele o serie de proble
me care interesează cele doua 
țări ale noastre.

EXISTA O PROBLEMA CARE 
ESTE IMPORTANTA IN EGALA 
MĂSURĂ ATIT PENTRU PO
PORUL SOVIETIC CIT Șl PEN
TRU CEL AMERICAN ȘI PEN
TRU TOATE CELELALTE PO
POARE - PROBLEMA ASIGU
RĂRII PĂCII.

Ce împiedică in prezent unirea 
eforturilor statelor și îndreptarea 
lor spre slăbirea încordării inter
naționale ? In primul rînd atmos
fera „războiului rece“ constituie 
un balast pentru relațiile dintre 
state, in special pentru relațiile 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

S-ar mai putea înțelege dacă 
relațiile încordate dintre state sint 
provocate de contradicții reale ca, 
de pildă, dispute pentru teritorii, 
pretenții cu caracter economic. 
Dar una din particularitățile „răz; 
boiului rece“ este că participanții 
la el sînt țări între care nu există 
în mod direct asemenea contradic
ții-

Am fost informat că la Los Atî- 
geles se poate observa fenomenul 
atmosferic numit la dv. „smog“. 
El survine pe vreme proastă, cmd 
ceața se amestecă cu fumul și fu
ninginea, îngreunind respirația 
oamenilor. Sînt de . părere că 
„smog.ul“ seamănă mult cu „răz
boiul rece“.

„Războiul rece“ de aceea se și 
numește „rece“, pentru că deocam
dată, din fericire, nu produce flă
cări, dar acumulează mult mate
rial inflamabil care se poate a- 
prinde de la orice scinteie intim- 
plătoare. Războiul rece produce 
mai multă funingine decît trebuie. 
PENTRU CA COLABORAREA 
DINTRE STATE SA MEARGA 
SPRE BINE ESTE NECESAR 
SA SE PUNĂ CAPAT, PRIN 
EFORTURI COMUNE, „RĂZBO
IULUI RECE“, SA NE ELIBE
RAM DE PREJUDECĂȚILE GE
NERATE DE EL, DE VRĂJMĂ
ȘIE ȘI DE NEÎNCREDEREA RE
CIPROCA Șl CU CIT VOM PUNE 
MAI CURIND CAPAT RĂZBO
IULUI RECE, CU ATIT VA FI 
MAI BINE PENTRU POPOARE
LE NOASTRE Șl PENTRU ÎN
TREAGA OMENIRE.

Aș vrea să cred că schimbul de 
vizite între președintele Eisenho- 
wer și mine, va contribui la tre. 
cerea definitivă a „războiului 
rece" pe planul trecutului și la 
statornicirea unei clime mai cal
de în relațiile dintre state, ase. 
mănătoare cu clima Californiei, 
sau nu mai puțin favorabilă decît 
clima țărmului sudic al Crimeii, 
unde m-am odihnit nu de mult.

In cursul anilor „războiului 
rece“ s-au acumulat,“ după cum 
se știe, multe probleme internațio
nale care își așteapta rezolvarea.

PROBLEMA CEA MAI IM
PORTANTA Șl URGENTA ESTE 
PROBLEMA DEZARMĂRII.

Astăzi sînt mulți cei care în
țeleg întreaga seriozitate a pri
mejdiei pe care o creează cursă 
înarmărilor. Nu este doar un se
cret că s-au acumulat atîtea mij
loace moderne de nimicire incit 
ele pot provoca distrugeri îngro. 
zitoare și jertfe colosale.

Pînă foarte de curînd, distan
țele mari, oceanele, reprezentau o 
barieră naturală care împiedica 
ca conflictele militare să ia am
ploare și să treacă de pe un con
tinent pe altul. Atit primul război 
mondial cit și cel de-al doilea 
război mondial au pustiit în spe
cial Europa și unele regiuni din 
Asia și Africa. Astăzi este altă si
tuație. In prezent, distanțele între 
punctele cele mai îndepărtate de 
pe glob se măsoară numai cu 
zecile de minute și mijloacele cele 
mai nimicitoare de distrugere — 
armele nucleare — pot fi trans. 
portate în orice regiune a globului 
pămîntesc.

Cursa înarmărilor nu aduce fa. 
loase nici poporului sovietic, nici 
celui american și indiferent sub 
ce aspect ai privi-o ea devine tot 
mai absurdă și periculoasă. Curba 
înarmărilor a ajuns atit de sus 
Incit astăzi, mai mult ca oricînd, 
trebuie să ne înțelegem în mod 
serios și cinstit asupra dezarmă. 
rii.

Cei prezenți aici știu desigur, 
că ieri în ședința Adunării Gene
rale a O.N.U., guvernul sovietic 
a prezentat propuneri cardinale 
în domeniul dezarmării. ESENȚA 
ACESTOR PROPUNERI ESTE 
CA INTR-O PERIOADA CIT SE 
POATE DE SCURTA, APROXIMA
TIV IN PATRU ANI, SA SE ÎN
FĂPTUIASCĂ DEZARMAREA 
GENERALA ȘI TOTALA A STA
TELOR. SA FIE DISTRUSE TOA
TE TIPURILE DE ARME. IN
CLUSIV ARMA NUCLEARA Șl 
ARMA RACHETA, SA SE 
DESFIINȚEZE TOATE FORȚELE 
ARMATE, MINISTERELE DE 
RĂZBOI Șl STATELE MAJORE. 
LA DISPOZIȚIA STATELOR AR 
RAMINE DOAR MICI CONTIN
GENTE DE POLITIE (MILIȚIE) 
STABILITE DE COMUN ACORD 
PENTRU MENȚINEREA ORDl- 
NEI PUBLICE ȘI A SECURITĂ
ȚII CETĂȚENILOR Șl ÎNAR
MATE DOAR CU ARME U- 
ȘOARE DE FOC

Pentru a aprecia în deplină mă
sură importanța noilor noastre 
propuneri trebuie să se țină seama 
de asemenea că ACESTE PRO
PUNERI ÎNLĂTURĂ UNA DIN
TRE PRINCIPALELE GREUTĂȚI 
CARE S-AU IVIT ÎN CURSUL 
TUTUROR TRATATIVELOR AN
TERIOARE CU PRIVIRE LA DE
ZARMARE Șl ANUME PRO
BLEMA CONTROLULUI, deoarece 
în condițiile dezarmării totale sta
tele nu vor avea ce ascunde unul 
față de altul și controlul va putea 
fi prin urmare deplin și atotcu
prinzător. El va fi control, nu spio
naj pentru că în lipsa unor armate 
spionajul își pierde importanța.

Făcind aceste propuneri noi 
vrem să rezolvăm complet pro
blema dezarmării, să punem o dată 
și pentru totdeauna statele în si
tuația de a fi lipsite de mijloacele 
materiale de ducere a războiului.

Este greu de presupus că 
nedispunînd nici de avioane, nici 
de tancuri, nici de rachete, nici de 
alte tipuri moderne de arme, ame- 
rieanîi și rușii s-ar război între ei 
înarmați, de exemplu, cu furculițe 
și cuțite de bucătărie. Sîntem ferm 
încredințați că omul are aspirații 
nobile, că. oamenii se nasc nu pen
tru a se ucide unul pe altul ci 
pentru a trăi în ■ pace și prietenie. 
Dv. știți că prima .poruncă a reli
giei creștine spune : „Nu ucide“.

Știm, firește, că ideea dezarmă
rii are mulți adversari, că noile 
noastre propuneri nu vor fi pe pla
cul tuturor. Am vrea însă să cre
dem că aceste propuneri, făcute cu 
toată sinceritatea și constituind 
maximul pe care îl poate accepta 
o mare putere, mai ales în condi
țiile actualei încordări internațio
nale, vor avea un ecou favorabil 
în S.U.A.

Ara vrea să sperăm de asemenea 
că în urma convorbirilor noastre 
cu președintele Eisenhower, guver
nele U.R.S.S. și S.U.A. vor putea 
să înțeleagă mai bine pozițiile re
ciproce în problema dezarmării, iar 
apoi să-și unească eforturile pentru 
rezolvarea acestei probleme, una 
dintre cele mai complicate și cele 
mai arzătoare ale .contemporanei
tății.

în zilele teribile ale celui de-al 
doilea război mondial, popoarele 
noastre au luptat umăr Ia umăr 
împotriva dușmanilor comuni. Și 
cum în perioadele cele mai în
cordate ale istoriei, popoarele 
noastre au fost alături, poate 
exista oare un indiciu mai șigur 
al faptului că interesele funda
mentale și de durată atrag cele 
două țări spre colaborare și prie
tenie ?

Ne bucură, firește, că în ulti
ma vreme în relațiile sovieto- 
americane a apărut o adie
re proaspătă. Vizitele reciproce 
și întîlnirile dintre oamenii de 
stat sovietici și cei americani, în
viorarea legăturilor culturale, teh- 
nico-științifice, a schimburilor în 
domeniul agriculturii, învățămîn- 
tului, ocrotirii sănătății, organi
zării de expoziții, dezvoltarea tu
rismului — toate acestea sînt mu
gurii noului în relațiile sovieto- 
americane.

Los Angelesul este cu fața spre 
răsărit. Apele Oceanului Pacific 
scaldă atît cheiurile Los Angele- 
sului cît și cheiurile orașului so
vietic Vladivostok. lntilnindu-raă 
cu reprezentanții orașului dv. aș 
vrea să subliniez încă odată că 
Uniunea Sovietică este gata să 
dezvolte legături multilaterale și 
să stabilească o colaborare prie
tenească cu Statele Unite ale A- 
mericii.

La drept vorbind aș fi vrut 
să-mi închei cuvîntarea aici. Dar 
cei care au luat cuvîntul înaintea 
mea au ridicat unele probleme la 
care nu pot să nu răspund (Rîse
te, aplauze).

Mă adresez dv. domnule pri
mar, care sînteți gazda mea. în 
discursul dv. ați spus că noi vrem

să vă îngropăm. Dv. ne tratați 
bine pe mine și pe tovarășii mei 
și vă sîntem recunoscători pentru 
aceasta, dar ori cum vă voi spune 
adevărul. Așa se obișnuiește la 
dv. nu? (Aplauze).

Vreau să vă întreb de ce reve
niți asupra unui lucru pe care 
l-am explicat în primele declarații 
pe care le-am făcut după sosirea 
mea în America. Pare-se că și 
primarii citesc presa. (Hohote de 
rîs, aplauze), [n orice caz, la noi 
președinții sovietelor orășenești 
citesc obligatoriu ziarele, căci da
că nu ar citi presa, ar risca să 
nu mai fie aleși la următoarele 
alegeri. (Rîsete, aplauze).

Doamnelor, domnilor 1 Se pare 
că unii vor să călărească și pe 
viitor caiul „războiului rece“ și 
cursei înarmărilor. Dacă ei nu vor 
voi să descalece de pe acest cal 
și vor continua să se țină în șea, 
la ce și unde îi va duce acest cal? 
Dacă acești oameni vor cursa 
înarmărilor și război, să călă
rească pe acest cal. Atunci va fi 
clar pentru oricine că nu poate fi 
vorba de nici o dezarmare. Dim
potrivă, cursa înarmărilor se va 
intensifica. Dacă nu sînteți gata 
de dezarmare și vreți să conti
nuați această cursă a înarmărilor, 
nu ne va mai rămîne altă ieșire 
decît să continuăm producția de 
rachete care la noi se fabrică pe 
bandă rulantă.

Domnilor, gindiți-vă serios la 
ce poate duce aceasta. Știți că am 
venit aici cu intenții bune. După 
cît se pare însă la dv. unii .ar vrea 
să scape numai cu glume. Este 
vorba, repet, de lucruri foarte 
serioase — de pace și război, de 
viața și moartea oamenilor. Vă 
întindem o mînă prietenească. Da
că n-o primiți, spuneți-ne-o des
chis.

(O voce din sală — O primim).
N. S. HRUȘCIOV: Atunci tre

buie să abordăm problemele cu 
înțelepciune. Nu trebuie să ne ju
căm cu cuvintele. Ocupăm funcții 
de mult prea mare răspundere și 
jocurile de cuvinte pot avea con
secințe foarte triste pentru po
poarele noastre.

Doamnelor și domnilor I Intru- 
cît după cît se pare primarul dv. 
nu a citit ceea ce am spus la 
Washington, vreau să explic încă 
o dată cuvintele pe care le-am 
rostit acolo.

Am mai spus odată că cuvintele 
„vom îngropa capitalismul- nu 
trebuie înțelese ad-literam, așa 
cum Ie înțeleg simplii gropari 
care se duc cu lopata, sapă mor
minte și îngroapă morții.

M-am referit la perspectivele 
dezvoltării societății omenești. în 
locul capitalismului va veni ine
vitabil socialismul. Potrivit învă
țăturii ’ noastre va fi așa, după 
învățătura dv. — nu va fi așa. 
Ge-i adevărat și ce nu-i va hotărî 
istoria. Repet, am făcut bătături pe 
limbă de cînd tot repet: dv. trăiți 
în capitalism, iar noi să trăim în 
socialism și să construim comu
nismul. Care orînduire va fi mai 
bună, aceea va învinge. Nici noi 
nu vă vom îngropa pe dv., nici dv. 
nu ne veți îngropa pe noi. Trăiți 
sănătoși și domnul fie cu voi.

Doamnelor și domnilor I Preșe
dintele dv; ra-a invitat nu pentru 
a bea ceai sau poate un pă
hărel de coniac. Am parteneri cu 
care dacă aș vrea aș putea-o face 
acasă, fără să fie nevoie să zbor 
mii de km. Și președintele ar pu
tea s-o facă la el acasă, fără mine. 
Mie îmi este firește clar că pre
ședintele S.U.A. nu va accepta 
punctul de vedere al comuniștilor 
asupra dezvoltării societății ome
nești și cred că nici președintele 
nu se așteaptă să mă transforme 
într-un adept al capitalismului.

De ce m-a invitat președintele 
Eisenhower în Statele Unite ? Se 
pare că înțelepciunea a fost aceea 
care i-a dictat să facă toate a- 
cestea pentru a stabili un contact 
cu Uniunea Sovietică și pentru a 
cădea de acord să trăim în pace. 
Știm că dv. nu-i stimați pe comu
niști, dar noi vă sîntem vecini. O- 
ceanul Pacific desparte dar, în 
același timp unește țările noastre.

Acum problema se pune astfel: 
între țările noastre va fi pace sau 
război ? Țin să vă spun sincer: 
sînt foarte neliniștit de această 
încăpățînare, de această denaturare 
conștientă a ideilor exprimate de 
mine de către unele personalități 
ale dv. care caută să mențină sta
rea de „război rece“.

Alegeți, să mergem împreună 
spre pace, sau să continuăm 
„războiul rece“ și cursa înarmări
lor. N-am venit să vă înduplec. Nu 
sîntem mai puțin puternici decit 
dv. Am luat de multe ori cuvîntul 
în Statele Unite și n-am folosit 
încă niciodată cuvîntul „armă" și 
cu atît mai puțin, cuvîntul „rache
tă". Și dacă astăzi am vorbit des
pre ele, înțelegeți-mă că nu am 
avut altă ieșire.

Poate că unii ar vrea să creeze 
impresia că am venit ca niște rude 
sărace și să vă cerem pacea ca pe

o pomană. Să nu cădeți în această 
greșeală. Toate popoarele au ne
voie de pace. Dacă înarmarea 
aduce profituri monopolurilor dv., 
dacă ni se propune să ne întrecem 
nu pe tărîm pașnic, ci în ce pri
vește producția de armament, a- 
ceasta este o orientare îngrozi
toare 1 Gîndiți-vă la ce duce și ale
geți I Problema se pune astfel: 
sau întilnirea noastră cu președin
tele Eisenhower va duce la slă
birea încordării, la lichidarea 
„războiului rece“, sau ne vom 
despărți fără a obține rezultatele 
dorite.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice 
este prima vizită pe care v-o face 
un șef al statului nostru în în
treaga istorie a țărilor noastre. Și 
totuși noi am trăit. Dacă nu ac
ceptați ideea noastră, a luptei pen- 
tru pace, pentru întărirea relațiilor 
prietenești între țările noastre; 
poate că o să plecăm acasă și toată 
lumea o să știe atunci cine vrea 
în fond pace și prietenie, și cine 
le împiedică.

Dv. puteți spune că veți trăi șl 
mai departe așa cum ați trăit. Dar 
pentru oricine este clar că e măi 
bine să trăiești în pace și prietenie 
decît în situația cînd rachetele 
unora sînt îndreptate împotriva 
celorlalți, că e mai bine să trăiești 
într-o atmosferă curată, în care 
poți dormi liniștit știind că va fi 
pace și azi și mîine, că pacea va 
ti permanentă și trainică.

Uneori, cînd ascult asemenea 
discursuri, îmi trece prin minte: 
nu cumva unii s-au gîndit în 
S.U.A. să-l invite pe Hrușciov pen
tru ca „să-l frece“ și să-i de
monstreze forța și puterea Statelor 
Unite ale Americii în așa fel, incit 
el să-și îndoaie — ca să spunem 
așa — puțin genunchii. Dacă a- 
cești domni gîndesc astfel, ei se 
înșeală amarnic. De la dv. pînă ia 
noi acasă nu-i prea departe cînd 
zbori cu avionul. Dacă pînă aici 
am zburat vreo 12 ore, de aici pu
tem de bună seamă, să ajungem 
acasă în zece ore. ©e crezi to
varășe Tupolev ?

A. A. TUPOLEV: Da, Nikita 
Sergheevici, putem ajunge.

NÎ S. HRUȘCIOV: Vi-1 prezint, 
e fiul academicianului Tupolev, re
numitul nostru constructor.

Cred că vom fi mai înțelepți și 
vom găsi un limbaj comun. Tre
buie să năzuim cu toții spre pace. 
Acum vreau să răspund domnului 
Lodge la propunerea sa în legătură 
cu schimbul de cărți. Astăzi, pe 
cînd zburam cu avionul și făceam 
un schimb de păreri, el a formu
lat ideea unui schimb de cărți de 
istorie ale statelor noastre. In le
gătură cu aceasta pot să spun : să 
nu ne ascundem chipul. Dv. sîn
teți reprezentanți ai lumii capita
liste, noi — reprezentanți ai lutnfi 
socialiste. De aceea , nu orice lite
ratură a noastră vă convine dv„ 
după cum nu orice literatură a dv. 
ne convine nouă. Să vorbim des
chis despre aceasta.

Sîntem pentru schimbul de va
lori culturale, dar pentru un schimb 
de pe urina căruia să ne îmbuna, 
tățim relațiile,-nu să le înrăutățim. 
Cînd avem de-a face cu un parte
ner, trebuie să respectăm un prin
cipiu corect. Dacă astăzi îi strecori 
o marfă proastă, el nu va mai 
cumpăra apoi această marfă. Avem 
următorul principiu: propuneți-ne 
dv. „marfa“ iar noi vom alege și 
vom cumpăra ce ne va trebui.. în 
ceea ce ne privește, noi vom pro
pune și dv. veți cumpăra ce vă 
va place. Nu vă va place — nu 
veți cumpăra I

La noi în Ucraina există un 
proverb popular: (aici se află de-.,,- 
sigur și ucraineni) ochii au vă- 
zut ce-au cumpărat, acum mănin- 
că chiar de-ar fi să crapi (RL 
sete).

Dar cu propunerea domnului 
Lodge sint de acord. Numai, evi
dent dacă vă veți scrie istoria șî 
în această istorie veți face prin
tre rînduri propagandă ideologiei- 
dv. țineți seama că la noi, ucrai
nenii, bielorușii, uzbecii, toate 
popoarele Uniunii Sovietice, au 
devenit știutoare de carte, se 
descurcă bine și nu vor citi ase
menea cărți ale voastre. Poporul 
nostru cumpără numai ce-i con. 
vine, și noi vă vom vinde ceea 
ce vă convine dv. Vrem să fim 
parteneri buni in schimbul de 
mărfuri culturale.

Aceasta nu este o obiecție a- 
dresată domnului Lodge. Repet, 
sînt de acord cu propunerea sa, 
numai că vorbesc despre condițiile 
în care putem încheia această 
tranzacție, pentru ca să nu spu
neți după aceea că Hrușciov a 
ascultat, a fost de acord, iar apoi 
nu ne primește marfa. Dacă mar- 
fa va fi de calitate — o voin 
primi, dacă nu va fi de calitate 
— n-o vom primi.

Vă mulțumesc pentru atenția 
acordată și vă urez cele mai mari 
succese și fericire în viață.

(Text prescurtat. Sublinierile & 
parfin redacției).



VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV ÎN STATELE UNITE
Propunerile sovietice 

în problema dezarmării 
stîrnesc un larg ecou 

în opinia publică 
W. Ulbricht

Călduroasa primire făcută

la Los
lui N. S. Hrușciov 
Angeles și San Francisco

Primele rezultate ale lansării 
rachetei cosmice sovietice în Lună

Comunicatul Agenției TASS
(Agerpres). — 

următorul comu
ta primele rezul-

BERLIN 21 (Agerpres).— La 
20 septembrie ziarul „Neues 
Deutschland“ a publicat raportul 
prezentat de W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., la 
cc-a de a 6-a Plenară a C.C. al 
P.S.U.G. Vorbind despre cuvânta
rea rostită de N. S. Hrușciov în 
fața Adunării Generale a O.N.U., 
!W. Ulbricht a subliniat că popu
lația din R.D. Germană și toate 
forțele iubitoare de pace din Ger
mania Occidentală mulțumesc gu
vernului și poporului sovietic 
pentru această propunere con
structivă îndreptată spre dezar
marea totală

John Bernal

(Urmare din pag. l-a)

a fost oferit la Hollywood

PRAGA 20 (Agerpres).— Prof. 
John Bernal, președintele Consi
liului Mondial al Păcii, care se 
află la Praga, a declarat urmă
toarele în legătură cu propunerile 
^guvernului sovietic în problemele 
dezarmării generale și totale: 
Orice om trebuie să fie de acord 
cu declarația Uniunii Sovietice. 
Propunerea Uniunii Sovietice este 
foarte logică. Acuni problema 
este ce poziție vor adopta oa
menii de stat din țările occiden
tale

Bertrand Russel
LONDRA 21 (Agerpres). — La 

inarea demonstrație a londonezilor 
care au participat la „Săptămina 
luptei pentru dezarmarea nuclea
ră“, încheiată la 19 septembrie a 
luat cuvîntul și lordul Bertrand 
Russel.

Propunerea prezentată de Hruș- 
tiov în Organizația Națiunilor U- 
nite — a spus el — ca guvernele 
să.și desființeze forțele armate lă. 
Siriei numai contingente de poliție 
fnzestrate cu armament ușor pen
tru menținerea ordinei, a electri- 
gat întreaga lume. Această propu
nere corespunde speranțelor ori
cărui partizan al păcii".

care 
pentru un demnitar străin“,

Ca și cuvîntările anterioare ale 
conducătorului sovietic rostite în 
Statele Unite, discursurile de ieri 
au impresionat pyternic audito
riul în fața căruia au fost rostite. 
La dineu au fost primite cu a- 
plauze cuvintele lui N. S. Hrușciov: 
Este mai bine să existe o atmos
feră prietenească ți liniștită, ast
fel ca oamenii să nu se tea
mă pentru viitorul lor, ca ei să 
se poată duce noaptea la 
care și să fie siguri că 
boiul nu va tulbura somnul 
nici astăzi, nici mîine, nici 
miine ; ca ei să fie siguri că pa
cea va fi eternă.

în cursul vizitării studiourilor, 
cunoscutul cîntăreț și actor ame
rican Frank Sinatra a fost ghidul. 
El a dat explicații în legătură cu 
turnarea secvenței de film la care 
oaspeții au asistat și în care a 
cîntat Maurice Chevalier. Sinatra 
a executat și el un cîntec. Artista 
Shirley Mac Laine, interpreta 
principală a filmului „Cancan“, i 
s-a adresat în limba rusă lui N. S. 
Hrușciov: „Credeți-mă, nu mi-a
fost ușor să învăț aceste cuvinte 
în limba rusă. Dar sînt bucuroasă 
că vă pot vorbi în limba dv. : 
Bine ați venit la noi la Holly- 
wood. Sperăm că spectacolul nos
tru o să vă placă, tot așa cum 
ne-au plăcut nouă artiștii sovie
tici".

în seara zilei de simbătă, N. S. 
Hrușciov a participat la dineul 
oferit in cinstea sa de Consiliul 
pentru problemele internaționale 
din Los Angeles. La dineu au par
ticipat peste 1.100 de reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri și 
intelectualității din California. 
După scurtele cuvintări introduc
tive rostite de primarul orașului, 
N- Poulson, și de reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U.,

cui- 
răi
lor 

poi-

H. C. Lodge, a luat cuvîntul N. S. preparative de o transparentă oști- 
Hrușciov.

Afirmațiile necontrolate ale pri
marului Poulson care a răstălmă
cit expresia „vom îngropa capita
lismul“, folosită de N. S. Hrușciov, 
dindu-i un înțeles provocator, do
vedesc după cum subliniază zia
rul „Los Angeles Times“, că „unii 
oficiali sînt tulburați de atitudi
nea fermă a acestuia, în timp ce 
el nu și-a pierdut cumpătul, iar 
umorul său este mereu la înăl
țime“. Desigur, dacă limbajul răz
boiului rece este încă scump anu
mitor cercuri, acestea au acum o 
nouă ocazie să constate cit de 
„lipsită de orice succes este re
luarea acestor practici intr-un mo
ment cînd scopul comun al celor 
două popoare este îmbunătățirea 
relațiilor lor“, după cum ne-a de
clarat un inginer din Los Ange
les comentind discursul primaru
lui orașului. Atitudinea acestui 
primar a necesitat o punere la 
punct din partea purtătorului de 
cuvînt al Casei Albe, James Ha
gerty, care a declarat ziariștilor 
următoarele : „După cum știți, 
scopul și dorința fundamentală a 
președintelui este ca d-l Hrușciov 
să poată vedea țara noastră îna
inte de convorbirile de interes 
mutual pe care președintele le. va 
avea cu dînsul la Camp David, la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Preșe
dintele așteaptă aceste convorbiri 
și așa cum a declarat anterior, 
speră că ele vor putea fi construc
tive. Orice impolitețe personală 
arătată președintelui Hrușciov în 
cursul vizitei sale prin țara noa
stră nu este de natură să slujească 
acestui scop al întrevederilor con
structive de la Camp David". Dar 
dacă ne vom referi din nou la 
cuvintele aceluiași domn Poulson 
a cărui afirmație că „La Los An
geles se poate întimpla orice", cu
vinte care țineau un ciudat loc de 
cuvîntare de bun sosit, va trebui 
să subliniem însă că în ciuda unor

Guvernul sovietic face totul pentru dezvoltarea 
schimburilor culturale sovieto-americane

litote, căldura și temperamentul 
deschis, meridional, al californie- 
nilor au topit gheața.

★
Cei peste 700 km spre 

Francisco au fost parcurși cu 
tren special in aproape. 10

In gara Glendale, suburbie a 
Los Angelesului-unde trenul a 
avut o scurtă oprire, populația și-a 
luat rămas bun de la inaltul 
oaspete căruia a avut prilejul 
să-i cunoască sinceritatea și inima 
deschisă cu care își însoțește ex
punerea obiectivelor vizitei sale 
în S.U.A. Nu numai vremea fru
moasă și călduroasă a caracterizat 
călătoria de la Los Angeles la San 
Francisco, ci mai ales căldura cu 
care a fost întîmpinat conducăto
rul sovietic. în gările Santa Bar
bara, San Luis Obispo și San Jose 
timpul planificat staționării trenu
lui a fost depășit cu mult, popu
lația în număr foarte mare salu- 
tind cu căldură pe N. S. Hrușciov, 
inconjurindu-l și solicitindu-i de
clarații. Mulțimea adunată ținea 
în miini pancarte cu inscripții in 
limbile rusă și engleză prin 
îl salutau pe înaltul oaspete.

A m asistat. la adevărate 
talii între fotoreporteri și 
riști, pentru un loc mai bun 
tru notarea remarcilor lui N. S. 
Hrușciov, pentru luarea de fotogra
fii inedite. Aceeași busculadă s a 
produs și atunci cînd premierul so
vietic a parcurs întregul tren spe- 
cipl dind mina cu reprezentanții 
presei și a făcut observații asupra 
călătoriei sale. Un ziarist ameri
can care a însoțit și alte delegații 
guvernamentale cu ocazia vizitei 
lor în S.U.A. a spus „Niciodată 
n-am asistat la un asemenea interes 
de masă“.

Orașul San Francisco a întîmpi
nat cu excepțională cordialitate so
sirea șefului guvernului sovietic. 
La gara San Francisco înaltul oas
pete a fost salutat de primarul 
orașului, George Christopher. N. S. 
Hrușciov a rostit o cuvîntare de 
răspuns.

Cele 3.5 de mașini care formau 
cortegiul șefului guvernului sovie
tic s-au îndreptat spre cunoscutul

Sari 
un 

ore.

care

bă- 
zia- 

pen

hotel „Mark Hopkins“. ‘Chiar de 
la gară automobilele au trebuit 
să-și croiască drum prin mulțimea 
compactă care se adunase de-a 
lungul străzilor.

Pe măsura apropierii de centrul 
orașului mulțimea devenea tot mai 
dertsă. In multe locuri se puteau 
vedea pancarde scrise cu stingăcie, 
însă cu atit mai expresive, în 
limbile rusă și engleză : „Bine ați 
venit. Mister Hrușciov !", .Salutăm 
sosirea lui Hrușciov „Salutăm 
pe Hrușciov !“. Se puteau vedea 
de asemenea drapele sovietice și 
americane. Pe străzi aplauzele de
veneau din ce in ce mai puternice, 
îndeosebi tineretul aplauda cu căl
dură.

Circa 3.000—4.000 de oameni 
așteptau sosirea lui N. S. Hrușciov 
in piața din fața hotelului. Ime
diat ce a apărut automobilul cu 
steagul sovietic și steagul ameri
can, în care se afla șeful guvernului 
sovietic, au răsunat puternice urale 
și aplauze.

Aplauzele și uralele s-au trans
format într-un tumult cînd N. S. 
Hrușciov a coborit din automobil. 
Mulțumind pentru primirea caldă 
pe care i-au făcut-o locuitorii din 
San Francisco, N. S. Hrușciov s-a 
îndreptat spre holul hotelului. 
Dar era aproape imposibil să in
tri acolo. Sute de oameni au um
plut pînă la refuz întregul foyer, 
scările și palierele de lingă in
trare. Au răsunat din nou aplauze, 
s-au auzit urale. La rugămintea 
fotografilor și a operatorilor de la 
televiziune, Nikita Sergheevici s-a 
oprit în mijlocul mulțimii de oa
meni care au venit să-l întîmpine. 
Apoi el s-a urcat spre apartamen
tul său pentru a se pregăti în ve
derea dineului cu conducătorul 
sindicatelor americane, fixat pen
tru ora 20,00 (ora locală).

La ora cînd sînt transmise a- 
ceste rînduri dineul care a durat 
peste 3 ore a luat sfirșit. N. S. 
Hrușciov face o vizită prin oraș, 
înaltul oaspete urmează să vizi
teze portul, uzina „Internațional 
Business Machine Company” și să 
participe la o recepție oferită in 
cinstea sa de primarul orașului.

MOSCOVA 21 
TASS transmite 
nicat cu privire 
tate ale lansării rachetei cosmice 
sovi-tice în Lună :

Racheta cosmică^sovietică, care 
a ‘fost lansată la 12 septembrie 
1959, a atins suprafața Lunei la 
14* septembrie ora 00,02 minute și 
24'secunde, (ora Aloscovei).

Racheta costhiCa sovietică în 
mai multe trepte a zburat spre 
Lună pe o traiectorie stabilită cu 
precizie prin calcule. In timpul 
zborului, toate aparatele, agrega
tele și elementele rachetei au func
ționat normal:

Mijloacele radiotehnice instalate 
pe bordul rachetei au asigurat ur
mărirea precisă de pe Pămint a 
zborului rachetei, începînd de la 
lansare și pînă în momentul in 
care containerul cu aparatura 
științifică a atins suprafața Lunei.

Funcționarea în bune condiții a 
aparatajului complex de măsură 
instalat pe Pămint a permis să se 
controleze neîntrerupt că traiecto
ria reală de zbor corespunde cu 
datele rezultate din calcule, să se 
prevadă cu precizie atingerea Lu
nei și să se indice regiunea în 
care racheta avea să atingă Luna.

Analiza traiectoriei reale de 
zbor a celei de-a doua rachete 
cosmice sovietice pe baza datelor 
înregistrate în urma efectuării tu
turor măsurătorilor și observațiilor 
permite în prezent să se facă 
prima precizare în legătură cu re
giunea în care au căzut în Lună 
conteinerul cu aparatura științifică 
și de măsură, precum și ultima 
treaptă a rachetei. Prelucrarea da
telor rezultate din observații arată 
că conteinerul celei de-a doua ra
chete cosmice sovietice a atins 
suprafața Lunei la est de „Marea 
Serenității“, în apropiere de era- 
ferul Aristillus, craterul Archimede 
și craterul Autolycus. După cum 
rezultă din datele' obținute lati
tudinea selenografică a punctului 
de întîlnire a containerului cu 
suprafața Lunei este de plus 30

grade, iar longitudinea seleno
grafică este egală cu zero. Devie
rea punctului de aselenizare a 
conteinerului cu aparatură față de 
centrul; discului vizibil al Lunci 
este de! aproximativ 800 km.

In momentul întîlnirîi conteine- 
rului cu Luna, înclinarea traiecto
riei lui față de suprafața Lunei a 
fost de 60 grade. Totodată, viteza

— Au fost culese date suplimen
tare cu privire la razele X, razele 
gamma, la electronii de mare și 
mică energie, precum și la parti
culele de mare energie.

— Au fost efectuate măsurători 
în limitele zonei de radiație a Pă- 
mîntului.

— S-a procedat la înregistrarea 
curenților generați de particulele 
de gaze ionizate care pătrund dinconteinerului în raport cu Luna a

fost de circa 3,3 km. pe secundă, mediul Înconjurător în cele patru 
In" urma prelucrării datelor obți- J' ■*-
nute s-a constatat că ultima treap
tă a rachetei cosmice a atins de 
asemenea suprafața Lunei.

După cum’s-a’mai anunțat, tn 
timpul zborului celei de-a doua 
rachete cosmice sovietice în direc
ția Lunei urmau să fie studiate 
cimpul magnetic terestru și cîmpul 
magnetic lunar, zonele de radiație 
din jurul Pămîntului, intensitatea 
radiației cosmice, nucleele grele în 
radiația cosmică, componentul ga- 
zos al materiei interplanetare și 
particulele meteorice.

Studierea materialelor obținute 
în urma cercetărilor efectuate a 
confirmat că aparatura științifică 
și telemetrică instalată în contei- 
ner a funcționat normal.

S-a procedat la descifrarea ini
țială a datelor rezultate din tele- 
măsurători.

Datele preliminare obținute per
mit încă de pe acum să se stabi
lească următoarele :

— După cum reiese din datele 
înregistrate cu ajutorul magneto- 
metrului, în limitele sensibilității 
sale și ale erorii de deviație, nu 
s-a identificat un cîmp magnetic 
în apropierea Lunei.

In urma măsurării intensității 
radiației în apropierea Lunei nu a 
fost identificată o zonă de radiație 

1 formată din particule încărcate. 
Acest fapt este în concordanță cu 
rezultatele măsurătorilor magne
tice.

— In spațiul cosmic, pe calea 
urmată de rachetă, au fost măsu
rate fluxul general al radiației 
cosmice, fluxurile de nuclee de he
liu (particule alfa) de nuclee 
carbon, azot și oxigen, precum 
de nuclee 
compoziția

mai grele intrînd 
razelor cosmice.

de
Și 
în

dispozitive de captare a particu
lelor cu sarcină pozitivă, instalate 
pe conteiner. Intensitatea curenți- ‘ 
lor înregistrați variază de-a lungul 
drumului parcurs de rachetă; a-, 
precierile preliminare arată că în
tre Pămint și Lună există regiuni 
unde concentrația particulelor io
nizate este inferioară proporției de 
100 particule pe centimetru cub. 
Pe măsura apropierii de Lună, la- 
o distanță de ordinul a 10.000 km., 
curenții înregistrați se intensifică. 
Acest lucru poate fi explicat fie 
prin exist nța în jurul Lunei a 
unui înveliș din gaze ionizate, o 
ionosferă lunară sui-generis, iie 
prin prezența în jurul Lunei a unei 
zone cu o concentrație sporită de 
corpusculi cu energii de 
zeci de volți.

— Au fost obținute 
despre micrometeoriți.

Datele obținute sînt 
și analizate în continuare. Pe mă
sura terminării acestor lucrări re
zultatele cercetărilor efectuate vor 
fi date publicității.

Realizarea rachetei cosmice in 
mai multe trepte, a motoarelor, a 
sistemului de teleghidare a zboru
lui și a complexului de aparate de 
pe Pămint, care au asigurat lan
sarea precisă și zborul de înaltă 
precizie al rachetei spre Lună, 
precum și un control sigur al zbo
rului rachetei pînă în momentul 
contactului ei cu Luna, constituie 
un succes excepțional al științei și 
tehnicii sovietice.

Lansarea celei de-a doua rachete 
cosmice sovietice, efectuarea com
plexului de cercetări științifice și 
aselenizarea rachetei vor aduce o 
mare contribuție la știința univer
sală, la cucerirea Cosmosului de 
către om.

ordinul a

noi date

prelucrate

v<u

re

- O DECLARAȚIE A SERVICIULUI DE PRESA DE PE LINGĂ PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S. —

I SAN FRANCISCO 21 (Ager
pres). — TASS transmite: La 20 
septembrie M. A. Harlamov, șeful 
Serviciului Presei din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
convocat o conferință de presă la 
care a citit ziariștilor o declarație 
în care se arată printre altele :

Zilele trecute, raspunzînd la în
trebările senatorilor americani
feritoare la posibilitatea lărgirii re
lațiilor culturale și științifice 
vieto-americane, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a subliniat că gu
vernul sovietic se pronunță pen
tru cel mai larg schimb in acest 
domeniu.

Un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a afirmat că 
partea americană ar fi pentru lăr
girea relațiilor culturale, în timp 
ce Uniunea Sovietică nu vine în 
întîmpinarea ei. Această declara
ție este repetată și umflată de 
unele ziare americane care încear
că să inducă în eroare opinia pu
blică.

Din însărcinarea lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S-, serviciul de 
presă de pe lingă președintele Con-

so-

siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
fost împuternicit să dea publicită
ții o declarație.

Declarațiile purtătorului de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
nu pot să nu provoace mirare. Se 
știe că guvernul sovietic a făcut și 
face tot ce depinde de el pent u 
a dezvolta prin toate mijloacele 
schimburile culturale sovieto-ame- 
ricane. Era de așteptat că partea 
americană va veni în întimpmarea 
noi.lor propuneri care urmăresc 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
culturale. Acest lucru însă nu s-a 
produs deocamdată.

După ce amintește faptele citate 
în timpul convorbirii lui N. S. 
Hrușciov cu senatorii americani, 
in declarație se spune: Departa
mentul de Stat refuză, de pildă, cu 
tenacitate să încheie o convenție 
pe termen lung cu privire la co
laborarea culturala, care ar con
stitui o temelie trainică a schim
burilor. In această privință S.U.A. 
rămîn chiar în urma unor țări ca 
Belgia și Norvegia, care au în
cheiat cu Uniunea Sovietică astfel 
de convenții.

Nu reușim deloc să urnim din 
punctul mort schimbul de filme.

Acordul semnat la Moscova 
la 9 octombrie 1958 de către 
Johnston a rămas suspendat în 
aer de cînd forțele reacționare au 
început atacurile lor grosolane îm
potriva acestui om de afaceri ame
rican care a acționat, de altfel, cu 
încuviințarea Departamentului de 
Stat.

Din mai 1958 partea sovietică 
așteaptă din partea Departamentu 
lui de Stat un răspuns la propu
nerile concrete cu privire la co
laborarea bilaterâlâ in domeniul 
ocrotirii

Zilele 
pentru 
zentat Departamentului de 
noi propuneri amph cu privire la 
lărgirea colaborării științifice, în
deosebi în domeniul medicinei și 
în domeniul folosirii pașnice a 
energiei atomice.

Dacă Departamentul de Stat do
rește într-adevăr lărgirea colabo
rării culturale cu U.R.S.S., așa 
cum a declarat purtătorul lui de 
cuvînt, el are un bun prilej pen
tru a dovedi că nutrește această 
dorință,

Încă 
Eric

sănătății.
trecute Comitetul de Stat 
relațiile cu'turale a pre- 

............................Stat

Propuneri de însemnătate 
istorică pentru viitorul 

omenirii
(Urmare din pag. l»a)

răspundere în acest moment isto
ric. De răspunsul lor depinde 
dacă se va trece de îndată la a- 
plicarea în viață a propunerilor 
sovietice“.

Am poposit și Ia fabrica „Mă
tasea Populară“. Aci ain stat de 
vorbă cu muncitoarea Maria Ște
fan și cu Zenaida Feinberg, ingi
ner. Ele ne-au vorbit despre re
cunoștința pe care o poartă 
Uniunii Sovietice care apără cu 
atîta forță pacea popoarelor.

„Cred că nu există o dovadă 
mai de preț a politicii de pace 
decît propunerile făcute de to- 

...........  O.N.U., a 
Am citit că 
ziua în care 
fost făcute a 
Cred că așa

varășul Hrușciov la 
spus Maria Ștefan, 
ziariștii spuneau că 
aceste propuneri au 
fost o zi istorică, 
este. Ce propune Uniunea Sovie
tică ? Propune să se ia aseme-

A 18-a ediție a Jocurilor Balcanice
de Atletism s-a încheiat

Strălucita victorie a echipelor reprezentative ale R. P. Romîne
Ziua a Il-a a Jocurilor Balca

nice de atletism a fost marcată de 
noi performanțe valoroase, printre 
care 6 noi recorduri balcanice și 
,7 ale țârilor participante.

Performerul zilei a fost Ale. 
Sandru Bizim, învingător în pro
ba de aruncarea suliței cu rezulta
tul de 79,96 m., nou record romîn 
și balcanic. Alături de el s-a afir
mat aruncătoarea de greutate Ana 
Cornan, care a ameliotat de 3 ori 
consecutiv recordul republican a- 
runeind bila de oțel în cea de-a 
6-a Încercare la 15,20 m. Cu mare 
succes au concurat ieri sprintera 
Ioana Petrescu și demifondistul 
Zoltan Vamoș, care au repurtat 
fiecare al doilea titlu în actuala 
competiție.

Iată rezultatele tehnice :
Bărbați : 1 500 m. : 1. Vamoș 

(R.P.R.) 3’44”2/10 ; 2 Barabaș 
(R.PR.) 3’46”6/10 ; suliță. 1. Bi- 
zim (R.P.R.) 79,96 m., nou record 
romîn și balcanic; lungime; 1. 
Mandlaras (Grecia) 7,51 m., nou 
record grec și bal. anic ; 2. Sorin 
(R.P.R.) 7,44 m., nou record ro
mii) ; 3.000 ni. obstacole : 1. Pa- 
pavasiliu (Grecia) 8’52”6/10, nou 
record balcanic; 2. Peev (R. P. 
Bulgaria) 8’56”610; decatlon: 
1. Siavkov (R.P.B.) 6.955 puncte, 
nou record bulgar și balcanic ; 2. 
Brodnic (R.P.F. Iugoslavia) 6.954 
puncte, nou record iugoslav ; 3.
Cin.'ă (R.P.R.) 6.773 puncte, nou 
record romîn ; ștafeta 4 X 100 in. :
1. Grecia 41'4 10. 2. R.P. Bulga
ria 41’6/10; 3. R.P.R. 41’6/10; 4. 
R.P.F. Iugoslavia 44’9/10

Femei: 200 m. Ioana Petrescu 
(R.P.R.) 24”9/10 ; 2. Zikovec
(R.P F Iugoslavia) 25”2 10 ; gre
utate : Ana Cornan (R.P.R.) 15,20 
m., nou record romîn și balcanic ;
2. Usenik (R.P.F. Iugoslavia)

14,51 m. ; lungime : Tolicofer 
(R.P. Bulgaria) 5,77 m ; 2. Pân
dele (R.P.R.) 5,69 m.

★
Ultima zi a celei de-a I8-a edi

ții a Jocurilor Balcanice, de atle
tism. Stadionul Republicii cunoaș
te aceeași animație ca și în zilele 
precedente. Peste 30.000 de spec
tatori au venit să asiste la ulti
mele întreceri care aveau să de
cidă echipele victorioase. Atleții 
rornîni luptă cu dirzer.ie în fiecare 
probă pentru a.și menține avansul 
cîștigat în probele ant rioare. 
Splendida victorie a lui Constan
tin Grecescu în proba de 5.000 m. 
și locul doi ocupat de Barabaș în 
aceeași pasionantă cursă, ne asi
gură victoria finală.

...Se lasă înserarea. Toate pri
virile sint ațintite în partea dreap
tă a terenului unde lolanda Balaș 
încearcă să-și doboare recordul 
mondial. Excelenta noastră atletă 
a trecut cu ușurință din prima în
cercare 1,66 m., 1,70 ni., 1,77 m-, 
apoi 1,81 m. Ștacheta este ridicată 
la 1,84 m. lolanda Balaș, intr-un 
stil impecabil, trece peste ștache
tă. Nou record mondial, european, 
balcanic și al țării noastre. Minute 
în șir publicul ovaționează. La să
ritura cu prăjina grecul Roubanis 
și bulgarul Hristov, au sărit amîn- 
doi 4,50 m. Cîștigă atletul grec 
care a trecut din prima încercare 
și a stabilit totodată un nou record 
balcanic.

A fost ultima probă a . competi
ției.

Echipele participante s-au ali
niat din nou pe teren in fața tri
bunei oficiale pentru a participa 
la festivitatea de închidere, pin 
partea comisiei de organizare și a 
Federației romine de atletism se 
acordă distincții'și cupe celor mai 
buni 6 performeri ai jocurilor :

lolanda Balaș (R. P. Romînă), 
Stoian Siavkov (R. p. Bulgaria), 
George Roubanis (Grecia), Stan- 
ko Lorger (R.P.F. Iugoslavia), 
Fahir Ozguden (Turcia), Zoltan 
Vamoș (R. P. Romînă)^

Ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei și președinte al Fede. 
rației romîrie de atletism, Mihai 
Florescu, rostește cuvîntul de în
chidere.

Cea de-a 18-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism s-a încheiat 
luni pe Stadionul Republicii cu un 
succes strălucit al echipelor repre
zentative ale R.P. Romine învingă
toare atit in concursul masculin, 
cit și in cel feminin. Intrecindu-se de 
multe ori pe ei înșiși, sportivii ro. 
mini au cucerit 14 titluri de cam
pioni balcanici, au stabilit un re
cord mondial, 8 recorduri republi
cane șj numeroase recorduri bal
canice.

Rezultatele
IlI-a :

tehnice din ziua a

200 m- : 1. Nicos 
(Grecia) 21”5/10 ; 
(Grecia) 22”; 3. E-

Bărbați : 
Georgopulos 
Kormalis L- 
nache (R.P.R.) 22” ; disc : 1. The
odor Artarski (R.P.B.) 54,61 m.', 
2/Kounadis (Grecia) 53,86 m., 3. 
Radosevici (R.P.F. Iugoslavia) 
52,55 m-; 400 metri: 1. Victor
Sneider (R.P.F. Iugoslavia) 
47”6'10 ; 2. Sudrigean (R.P.R.) 
48”; 3. Syllis (Grecia) 48”2T0; 
110 m. garduri: 1. Stanko Lorger 
(R.P.F. Iugoslavia) 14”l/10; 2.
................... .. ............ 'HO; 3.

, , ., 10 ; tri-
1. Luben Gurgusinov 
15,55 m., 2. Sorin

15,43 m., 3. Patarinski
15,17 m. ; 5.000 m. : 1.

Grecescu (R. P. R.)

Alarcellos (Grecia) 14”5/
Ardeleanu (R.P.R.) 14’7/1 
plu-salt :
(R.P.B.)
(R.P.R.)
(R.P.B.)
Constantin

14’29”2/10, 2. Barabaș (R.P.R.) 
14’32”8/10, 3. Papavasiliu (Grecia) 
14’34”4/1O ; prăjină: 1. Georgeos 
Roubanis (Grecia) 4,50 ni., nou 
record balcanic, 2. Hristov 
(R.P.B.) 4,50 m., nou record bul
gar, 3. Hlebarov (R.P.B.) 4,40 m., 
4. Szabo (R.P.R.) 4,40 m.; ștafe
ta 4 X 400 m.: 1. Iugoslavia
3’13”, 2. R.P.R. 3’13”6/.1O, 3.
Grecia 3’15” nou record grec ; ma
raton :1. Skrinjar (Iugoslavia) 
2h33’16”6/10, 2. Stoianovici (lugo. 
slavia) 2h34’14”4/10, 3. Voicu
(R.P.R.) 2h40’53”8/10.

Femei: 400 metri: 1. Ancka 
Slamnik (Iugoslavia) 57”4/10, 2. 
lsaieva (R.P.F.l.) 57”6/10, 3. Gre. 
cescu (R.P.R.) 58”; 80 metri gar
duri: 1. Draga Stamejcici (Iugo
slavia) ll”4/10, 2. Kerkova
(R.P.B.) ll”4'10, 3. Babovici
(Iugoslavia) ll”5/10; suliță: 1. 
Maria Diți (R.P.R.) 51,23 m., 2. 
Miklos (R P.R.) 46,95 m., 3. iva- 
nova (R.P.B ) 46,30 m. ; înălțime: 
1. lolanda Balaș (R.P.R.) 1,84 m., 
nou record republican, balcanic, 
european și mondial, vechiul record 
1,83, 2. Gele (Iugoslavia) 1,64 m., 
3. Ruseva (R.P.B.) 1,61 m.; șta
feta 4X100 m.: I. Iugoslavia 
47’4/10, 2. R. P. Bulgaria 
47’6/10, 3. R.P. Romînă 48’ ; pen
tatlon: 1, Draga Stamescici (Iu
goslavia) 4-353 puncte, nou record 
balcanic, 2. Sîrbu (R.P.R.) 4.121 
puncte, 3. Kirilova (R.P.B.) 4.012 
puncte.

Clasamentul general pe echipe : 
Bărbați: 1. R.P. Romînă 151 punc
te, 2. R.P.F. Iugoslavia 122 puncte, 
“ " ’104 puncte, 4l R.P. Bul-

puncte, 5.

nea măsuri pentru a împiedica 
lucrurile să ajungă la război, 
pentru a pune capăt cursei înar
mărilor. Adică propune tocmai 
ceea ce doresc popoarele. Aceasta 
nu poate fi pe placul celor pentru 
care cursa înarmărilor înseamnă 
uriașe venituri. Dar interesele 
popoarelor sînt cele ce trebuie 
să biruie. Și nu mă îndoiesc că 
mai de vreme sau mai tîrziu vor 
birui. Chezășie este lupta popoa
relor de pretutindeni, înțeleaptă 
politică leninistă de pace a ma
relui stat sovietic, a întregului 
lagăr socialist. Dacă guvernele 
occidentale vor refuza încă odată 
așa cum au mai făcut și altădată 
propunerile sovietice, popoarele 
vor trage concluziile cuvenite. 
Popoarele așteaptă să se treacă 
la fapte. Uniunea Sovietică aduce 
propuneri care fac imposibil răz
boiul. E rîndul Occidentului să 
răspundă...“.

Muncitorii cu care am stat 
de vorbă în fabricile pe care 
le-am vizitat ne-au exprimat recu
noștința lor față de politica de 
pace a Uniunii Sovietice, intere
sul maxim cu care urmăresc 
zita tovarășului Hrușciov în 
S.U.A. Fiecare cuvîntare a 
este citită cu atenție ; ea 
flectă o sinceră politică de pace, 
grijă nemărginită pentru viitorul 
omenirii. Oamenii muncii din 
țara noastră considera că vizita 
lui N. S. Hrușciov în S.U.A. în
seamnă un nou și important pas 
pe calea consolidării păcii. Isto
ricele propuneri în problema de
zarmării trebuie aplicate în via
ță. Guvernele occidentale trebuie 
să înțeleagă răspunderea ce le re
vine, pentru a se elimina 
nitiv primejdia războiului.

Sociale, a susținut 3 
și a participat la dis-

e doua a lucrărilor

vi-

sa 
re-

SOFIA 21 (Agerpres). — Le 
Sofia continuă lucrările Consfă
tuirii miniștrilor Sănătății din ță
rile socialiste și Simpozionul in. 
ternațicna.l în problemele deser
virii medico-sanitare a populației 
din mediul rural.

După deschiderea lucrărilor 
Consfătuirii, delegația bulgară a 
prezentat referatul principal al 
Simpozionului cu tema : „Starea 
actuală și perspectivele ocrotirii 
sănătății publice din mediul ru
ral“.

Delegația R. P. Romine, con
dusă de prof. dr. Voinea Mari- 
nescu, ministrul Sănătății și Pre. 
vederilor 
coreferate 
cuții.

In ziua
Consfătuirii, prof. dr. Th. Ilea, șe
ful catedrei de organizare sanita
ră a I.M.F. București, a prezen
tat coreferatul „Profilul și pregă
tirea cadrelor medico-sanitare în 
mediul rural“. Dr. Sandu Ion și 
dr. Bazil Tîrnăveanu, din Minis
terul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, au prezentat coreferatele 
„Organizarea luptei antitubercu- 
loase în mediul rural“ și „Dez
voltarea fizică a populației din 
R.P.R."

In cea de-a treia zi, paralel cu 
discuțiile ședințelor plenare ale 
miniștrilor Sănătății din țările 
socialiste, au continuat și lucră
rile celor două secții ale Consfă
tuirii. Din partea delegației ro
mîne, dr. Sandu Ion a prezentat 
un referat privind pregătirea și 
promovarea cadrelor medico-sani
tare în R.P.R.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
va avea loc semnarea protocolu
lui final și a planurilor de co
laborare în domeniul ocrotirii să. 
nătății între țările participante.

3. Grecia 
garia 89 
puncte.

Femei:
2. R. P.
R.P.F. iugoslavia 77 
Turcia 5 puncte.

R.P. Romînă
Bulgaria 79

Turcia 34

100 puncte, 
puncte, 
puncte,

3.
4.

MONTEVIDEO. - Editura bra
ziliană „Vitoria Limitada“ a tipă
rit într-un mare tiraj în limba 
portugheză broșura cu raportul 
lui N. S. Hrușciov prezentat la 
cel de-al XXI-lea Congres aî 
P.C.U.S. „Cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965“,

PRAGA. La 21 septembrie s-a 
deschis la-Praga o sesiune a Bi
roului Cortsiliului Mondial al Pă
cii. Sesiunea este prezidată de 
prof. John Bernal, președintele 
executiv al Consiliului Mondial 
al Păcii.,

BUENOS AIRES. — Ca urmare 
a grevei generale declarate la 18 
septembrie de. sindicatul feroviari
lor și sindicatul mecanicilor de la 
căile ferate din Argentina, trans
portul feroviar a fost paralizat în 
întreaga țară.

Extinderea mișcării greviste se 
datorește scumpirii traiului și 
pauperizării maselor muncitoare.

LENINGRAD. — La Leningrad 
a fost editată o culegere de cerce, 
țări ale istoricilor sovietici con
sacrată relațiilor ruso-americane.

Culegerea cuprinde o lucrare a 
lui Alexandr Fursenko, candidat

în științe istorice, cu privire la re
lațiile dintre Rusia și S.U.A. la 
hotarul dintre secolele al XlX-lea 
și al XX-lea.

BERLIN. — In zilele de 18 și 
19 septembrie a avut loc cea de.a 
6-a plenară a Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Comitetul Central al P.S.U.G. 
a aprobat darea de seamă a Bi
roului Politic și raportul tovarășu
lui W. Ulbrici t și a luat hotărirea 
de a prezenta Consiliului de Mi
niștri proiectul de lege cu privire 
la planul septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a R. D. Ger
mane.

VARȘOVIA. — Editura polone
ză „Cartea și știința“ a publicat o 
culegere de materiale despre vizi
ta întreprinsă in Polonia, in-luna 
iulie a.c., de către delegația de 
partid și guvernamentală sovieti
că în frunte cu tov. N. S. Hruș
ciov. Culegerea este intitulată 
„Pace, prietenie, socialism“.

ATENA. — La 19 septembrie în 
Grecia și Turcia au început mari 
manevre ale N.A.T.O., la care par
ticipă navele flotei a 6-a america
ne, forțe terestre și maritime mili
tare ale Greciei și Turciei.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinteii", Tel. 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'

G. Hrușov: Omul se poate adapta 
condițiilor zborului cosmic

MOSCOVA 20 (Agerpres) TASS 
transmite,. Ziarul . Soveiskaia 
Editura" a oublicat un articol al 
cunoscutului biolog sovietic prof. 
Grigori Hrușov. membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., consacrat problemei zbo
rurilor omului in cosmos.

După părerea omului de știință, 
o problemă de cea mai mare im
portanță o va constitui alimenta
rea cu oxigen a viitorilor călători 
cosmici. El sub.iniază că dimen
siunile limitate ale navei cosmice 
nu vor permite să se ia Pe bord 
multe tuburi de oxigen. El este 
de părere că pentru soluționarea 
acestei probleme este necesar să 
fie realizate aparate regeneratoare 
economice și portative sau in stra- 
toplane să fie folosite plante care 
absorb cu ușurință bioxidul de car
bon și degajă mari cantități de 
oxigen.

Prof.

După cum arată prof. Hrușod, 
zborurile sate iților artificiali so
vietici au arătat că in cosmos o. 
mul va trebui să facă față șocu
rilor produse de pa'ticule avind 
mase cuprinse numai intre o opti
me de miliardime și 200 de milio
nimi de gram. Aceste particule se 
ciocnesc cu satelitul o dată la 
clteva ore. In aceste condiții, scrie 
prof. Hrușov, pericolul meteoriți
lor și micrometeoriților poate fi 
considerat neesențial.

Bazindu-se pe experiențele efec
tuate in ultimii ani de oamenii de 
știință sovietici și, in special, pe 
experiența cu "■ cățelușa Laika, care 
a zburat pe bordul celui de-al doi
lea satelit artificial sovietic, prof. 
Hrușov ajunge la concluzia că 
omul se poate adapta condițiilor 
zborului cosmic.

Vladimir Maximilian
In zorii zilei de 20 septembrie 

a încetat din viață Vladimir Maxi
milian, artist al poporului, actor 
de frunte al Teatrului Armatei, 
una din cele mai reprezentative 
personalități ale teatrului romî- 
nesc.

Vladimir Maximilian s.a născut 
la Buzău în anul 1882. După ter
minarea studiilor liceale, intră la 
Conservatorul de muzică și artă 
dramatică. Dovedind excepționale 
însușiri pentru comedie, fiind încă 
elev al Conservatorului, este an
gajat în anul 1901 la Teatrul Na
țional din București.

Elev al ilustrului actor și pe
dagog Constantin Nottara, Vladi
mir Maximilian a preluat de la 
acesta probitatea profesională și 
măiestria artistică, transmițîndu-le 
mai departe noilor generații de 
actori — în calitate de mare inter, 
preț, director de scenă și profesor.

Calitățile lui multiple i-au dat 
putință să strălucească în aceeași 
măsură în cele mai variate ge
nuri, de la teatrul clasic pînă la 
operetă, de la comedie pînă la 
dramă. Vasta lui activitate s-a 
desfășurat timp îndelungat alături 
de renumiții interpreți de operetă 
ai epocii: Leonard, Ciucurette, Ca- 
russy etc. Apoi a realizat, deopo
trivă, creații de neuitat în compa
nia dramatică „Bulandra — Ma- 
nolescu — Maximilian — Storin“, 
ridicînd elemente tinere care as
tăzi stau în fruntea mișcării noas. 
tre teatrale.

Lucrind încă de la începutul ca
rierei sub direcția de scenă a lui 
Paul Guști, Vladimir Maximilian 
și-a însușit școala realistă a ma
relui regizor, devenind el însuși un 
exponent al acestei școli atit în 
activitatea de actor, cît și în a- 
ceea de regizor.

In anul 1944 a fost ales pre
ședinte al grupării artistice a „A- 
părării patriotice“ și vicepreședinte 
a| grupării artistice a „A.R L.U.S- 
rilui", contribuind la organizarea 
și trimiterea de echipe teatrale pe 
frontul antifascist.

După eliberarea țării s-a alătu
rat cu entuziasm tinărului colectiv 
al Teatrului Armatei, punînd in . 
slujba acestei scene bogata sa ex- : 
periență profesionala și dindu i 
strălucire prin aportul și persona- i 
litatea sa.

De la burghezul gentilom, din ’

comedia cu același nume, și Don 
Andres din „Pericola“, la Ion Sor- 
covă din „Domnișoara Nastasia“, 
de la roiul lui Postum din „Finti- 
na Blanduziei" la rolul bătrinului 
profesor din „Mașenka” — V. 
Maximilian a cuprins o vastă ga
lerie de personaje, a căror reali
zare constituie un mode! de mă- 
estrie și interpretare realistă.

Meritele sale deosebite și ma
rile sale creații actoricești în cei 
aproape 60 de ani de activitate, 
au fost prețuite de regimul nostru 
democrat-popular. V. Maximilian 
a fost distins cu titlul de Artist al 
Poporului și decorat cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare 
Romine.

Prin încetarea din viață a lui 
Vladimir Maximilian, teatrul romi- 
nesc încearcă o mare și grea pier
dere.

Ministerul Forțelor Armate 
ale R.P.R.

Ministerul învățământului 
și Culturii

Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale 
și muzicale din R.P.R.

Teatrul Armatei
★

Ministerul Forțelor Armate ale 
R-P. Romîne și Ministerul Invă. 
țămintului și Culturii anunță cu 
profundă durere încetarea din via
ță in dimineața zilei de 20 septem
brie a.c. a lui Vladimir Maximi
lian, artist al poporului, care 
timp de aproape șase decenii a 
contribuit prin valoroasele sale 
creații la progresul teatrului ro- 
mînesc.

Colectivul Teatrului Armatei a- 
nunță dureroasa pierdere a lui 
Vladimir Maximilian, artist al po
porului, care a slujit cu marele 
său talent scena noastră contri
buind prin valoroasele sale creații 
la ridicarea prestigiului artistic al 
acestui teatru.

Corpul defunctului se. află de
pus in sala din strada Al- Popov 
nr. 27, unde publicul ii va putea 
aduce ultimul omagiu marți, 22 
septembrie, intre or.le 9 și 14.

Adunarea de doliu are loc in 
aceeași zi, la ora 14, iar înhuma
rea se va face la cimitirul 
Vineri la ora 15.
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