
Proletari din toate tarile, După vizita în Statele Unite ale Americii 
Hrușciov a sosit 

la Moscova
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In atelierul de strungărie al Școlii d e meserii din Cluj, maistrul instruc
tor Hossu Augustin dă explicații elevilor din anul II A strungărie.
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Cu planul trimestrial
îndeplinit

Marți 29 septembrie 1959

COMUNICAT 
cu privire la organizarea 
unei întîlniri a tineretului 

și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriațice

In zilele de 26-27 septembrie 
a.c. a avut loc la București o 
ședință la care au luat parte re
prezentanți ai unor organizații de 
tineret și studenți din R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, Grecia, Ita'iia, 
R. P. F. Iugoslavia și R. P. Po
mină.

Pentru a întări mai mult legă
turile de colaborare și prietenie ale 
tinerei generații din regiunea Bal
canilor și a Mării Adriațice și a 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
de bună înțelegere, vecinătate și 
colaborare între popoarele din a- 
ceastă parte a lumii, participanții 
la ședință, dezbâtînd propunerea 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Romînă, au 
hotărit în unanimitate organizarea 
la București între 30 ianuarie — 
3 februarie 1960 a unei „întîlniri a 
tineretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adria- 
tice“.

Organizația de tineret a Partidu
lui Uniunea Democratică din Gre
cia, Mișcarea Tineretului Socialist 
din Italia și Organizația Tinerelu
lui Democrat Unit din Cipru, 
neavînd posibilitatea de a participa 
la această ședință, și-au exprimat 
acordul față de organizarea ședin
ței constitutive a Comitetului de 
pregătire, cît și față de convocarea 
Intîlnirii. Delegații prezenți la 
dința constitutivă a Comitetului 
pregătire au luat cunoștință cu 
gret de faptul că organizațiile 
tineret și studențești din Turcia
au participat la această ședință.

Pentru pregătirea și organizarea 
acestei întîlniri participanții la șe
dință au constituit un Comitet de 
pregătire.

Constituind Comitetul de pregă
tire, delegații la ședință au căzut 
de acord ca el să fie deschis tutu
ror organizațiilor de tineret și stu
dențești din țările regiunii Balca
nilor și a Mării Adriațice care n-au 
putut să-și trimită reprezentanți la 
ședința constitutivă, dar care s-au 
declarat de acord cu ideea convo
cării Intîlnirii sau care se vor 
declara de acord în viitor să parti
cipe la pregătirile 
Intîlnirii.

A fost adoptată 
se supune Intîlnirii 
dine de zi:

1. Referatul Comitetului de pre
gătire despre : „Contribuția tinere
tului și studenților din țările re
giunii Balcanilor și Mării Adriațice 
precum și a organizațiilor lor pen
tru transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii, denuclearizată

șe- 
de 
re
de 
nu

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : 
brie, președintele
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
s-a înapoiat cu avionul „TU-774” 
la Moscova din călătoria sa în 
S'U.A., după un zbor de 10 ore și 
28 minute, fără escală.

Cu același avion au sosit mem
brii familiei tovarășului N. S. Hruș
ciov și alte persoane care l-au în
soțit în călătoria sa.

Pe aeroportul Vnukovo, pavoa
zat cu drapele de stat ale U.R.S.S., 
s-au adunat numeroși reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Moscova 
și din împrejurimile Moscovei pen
tru a-l întîmpina pe conducătorul 
guvernului sovietic.

N. S. Hrușciov a fost întîmpinat 
de tovarășii A. B. Aristov, L. 1. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. G. Ig- 
natov, A. I. Kiricenko, F. R. Koz- 
lov, O. V. Kuusinen, A. I. Mikoian, 
N. A. Muhitdinov, K. E. Voroșilov, 
P. N. Pospelov, D. S. Korotcenko, 
I. E. Kalnberzin, A. P. Kirilenko, 
A. N. Kosîghin, K. T. Mazur ov, 
V. P. Mjavanadze, M. G. Pervuhin, 
N. V. Podgornîi, D. S. Poleanski și 
alții precum și de șefi ai misiunilor 
diplomatice, acreditați în U.R.SȘ.

Este ora 15,28 (ora Moscovei).

La 28 septem- 
Consiliului de

Aspect de la sosirea lui N. S. Hrușciov pe aeroportul Vnukovo

pentru lărgirea cooperării, dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
tineretul și studenții din această 
parte a lumii“. Pe marginea refe
ratului vor avea loc discuții în 
ședințele plenare ale Intîlnirii și în 
comisii.

2. Adoptarea documentelor finale 
ale Intîlnirii.

Comitetul de pregătire a hotărit 
să organizeze paralel cu desiășu- 
rarea intîlnirii o expoziție pe tema: 
„Aspecte din viața și activitatea ti
neretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și a Mării 
Adriațice", manifestări cultural-ar- 
tistice și sportive.

Delegații la ședință au subliniat 
că tinerii și studenții din țările re; 
giunii Balcanilor și a Mării Adria- 
tice sînt vital interesați în menți- 
nereâ și întărirea păcii în lumea 
întreagă, pentru destindere în re
lațiile dintre state, pentru dezar
mare și folosirea în scopuri pașnice 
a uriașelor resurse irosite astăzi 
spre acumularea de mijloace de 
distrugere. Transformarea regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriațice în
tr-o zonă a păcii, denuclearizată și 
dezarmată și dezvoltarea colaboră
rii pașnice, multilaterale între po
poarele și tineretul din aceste țări 
ar constitui o contribuție impor
tantă la cauza generală a păcii și 
corespunde intereselor vitale și nă
zuințelor celor mai fierbinți ale ti
neretului din această regiune.

Intîlnirea care este deschisă 
participării tuturor organizațiilor 
tineretului și studenților, politice, 
culturale, sportive și alte organi
zații care se ocupă de problemele 
tineretului, indiferent de concepțiile 
lor politice, filozofice, religipa.se va 
oferi posibilitatea unei cunoașteri 
reciprbce mai bune, unui schimb 
de opinii asupra problemelor im
portante care interesează tînăra 
generație și va contribui la dezvol
tarea colaborării dintre organiza
țiile de tineret și studenți din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adria- 
tice, pentru interesele lor comune, 
pentru pace și un viitor luminos.

Delegații participanți la ședință 
si au exprimat convingerea că con
tinuînd și dezvoltînd legăturile de 
prietenie și colaborare ale popoare
lor și tineretului din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriațice, unin- 
du-și și mai mult eforturile, vor 
aduce o contribuție însemnată la 
opera de apărare a păcii în această 
parte a lumii.

Lucrările ședinței s-au desfășu 
rat într-o atmosferă prietenească, 
de deplină înțelegere și colaborare.

(Continuare în pag- 4-a) '■>1

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov 
la marele miting de la Palatul

Sporturilor din Moscova
(Agerpres). — 
In după-amiaza 
în saia arhipli- • 
Sporturilor din

rica nu a avut posibilitatea de 
a lua contact cu americanii sim
pli. El a călătorit într-o mașină 
închisă. A fost ca un fel de domi
ciliu forțat, a adăugat N. S. 
Hrușciov. Apoi lucrurile s-au 
schimbat.

N. S. Hrușciov a declarat că, 
după cum s-au putut convinge 
oaspeții sovietici, poporul ameri
can se situează pe pozițiile luptei 
pentru pace și prietenie între po
poarele Uniunii Sovietice și 
S.U.A.

Am îndeplinit o parte din înțe
legerea referitoare la schimbul 
de vizite, a spus N. S. Hrușciov. 
Dar pentru realizarea înțelegerii, 

a coexistenței pașnice depline, a 
subliniat N. S. Hrușciov, va mai 
fi încă nevoie de multe întîlniri.

N. S. Hrușciov a relevat în
deosebi întilnirea cu muncitorii 
portuari despre care a spus că a 
fost o întîlnire cordială. M-am 
simțit printre ei de parcă aș fi 
fost printre muncitori sovietici, a 
spus el.

N. S. Hrușciov a arătat că s-a 
bucurat de o primire călduroasă 
la San Francisco, la Des Moines 
la Pittsburg.

Ne-am bucurat de larga ospita
litate a vechii mele cunoștințe, 
Garst, a declarat N. S. Hruș
ciov.

El a spus că convorbirile pe 
care le-a avut cu Adlai Steven
son au fost sincere și prietenești.

I s-a întipărit în memorie în- 
tîlnirea cu oamenii de afaceri de 
la Pittsburg, care se disting prin- 
tr-o mai realistă înțelegere a ne
cesității de a se stabili relații de 
prietenie între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

Subliniind primirea bună care, 
s-a făcut in S.U.A. reprezentanți
lor Uniunii Sovietice. N. S. Hruș- 
ciev a remarcat totodată că în 
S.U.A. mai există forțe care ac
ționează împotriva slăbirii încor
dării și se pronunță pentru „răz
boiul rece". O spun, a subliniat 
N. S. Hrușciov, pentru că nu tre
buie să închidem ochii asupra a- 
cestor fapte. Asemenea oameni 
trebuie să fie demascați.

El a mulțumit in numele său 
personal și în numele persoane
lor care bau însoțit primarilor o- 
rașelor americane și guvernatori-

pra călătoriei prin Statele Unite 
ale Americii, Nikita Hrușciov a 
spus că încă în timp ce se afla în 
avion a luat cunoștință de rela
tările presei americane și de de
clarațiile unor reprezentanți po
litici ai S.U.A. Unii, a declarat 
N. S. Hrușciov, au vrut să ne 
primească cu un duș rece. In a- 
cest spirit a fost discursul rostit 
de vicepreședintele S.U.A., Nixon, 
la Asociația medicilor stomato
logi.

N. S. Hrușciov a spus că dis
cursul lui Nixon a fost ca un 
suflu rece în relațiile dintre cele 
două țări. El se temea că va veni 
dezghețul.

La Washington, a spus în con
tinuare 
făcut o 
noastră 
popor, 
meritul 
în această privință. A fost 
tîlnire caldă.

N. S. Hrușciov a arătat 
începutul călătoriei sale în

Caracterizînd situația interna
țională actuală, N. S. Hrușciov 
a arătat că vremea noastră este 
vremea înfăptuirii unor țeluri mă
rețe, vremea păcii și progresului. 
Tocmai de aceea, a subliniat el, 
am propus guvernelor puterilor 
occidentale o întîlnire fa nivel 
înalt. In secolul nostru, secolul 
celei mai puternice dezvoltări a 
tehnicii, cînd există state cu orîn- 
duiri sociale diferite, este necesar 
să se urmeze principiile coexis
tenței pașnice. Altă soluție, a 
spus N. S. Hrușciov, nu există.

N. S. Hrușciov a declarat ci 
președintele S.U.A., Dwight 
senhower s-a dovedit a fi un 
de stat înțelept, curajos și 
voință. Cu toată situația com
plexă, ei, ca om care se bucură 
de încredere absolută în Statele 
Unite, a propus un schimb de vi
zite. Apreciem cum se cuvine a- 
ceastă mare inițiativă, în slujba 
cauzei păcii, a subliniat N. S. 
Hrușciov.

Impărtășindu-și impresiile asu-

MOSCOVA 28 
TASS transmite: 
de 28 septembrie 
nă a Palatului 
Lujniki, a avut loc un miting al 
oamenilor muncii din Moscova și 
regiunea Moscova consacrat în
toarcerii lui Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., din vizita în Statele 
Unite ale Americii.

Mitingul a fost deschis de Via. 
dimir Ustinov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S.

La miting au luat cuvîntul [urii 
Nîkolaev, ajustor la uzina „Liha- 
ciov“ din Moscova, Uliana Tro- 
fimova, șefă de brigadă în col
hozul „Drumul vieții noi“ din ra
ionul Kunțevo, regiunea Mosco
va, academicianul Leonid Sedov 
și Ludmila Selivanova, studentă 
la Școala tehnică superioară 
„Bauman“ din Moscova

Apoi s-a dat cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov care a fost întîmpinat 
de asistență cu aplauze furtunoase.

Ei- 
om 
cu

Nikita Hrușciov, ni s-a 
primire demnă de marea 
tară, de marele nostru 
Trebuie să recunoaștem 
președintelui Eisenhower 

o în-
boaielor, textilistele Fabricii „Țe
sătura" din lași au realizat în ul
timul timp peste 8.200 de bătăi 
de război pe oră. Aceasta le-a a-

Colectivul întreprinderii miniere 
Cluj a îndeplinit cu 12 zile mai 
devreme planul de producție pe 
cel de-al treilea trimestru. ~ 
torită extihderii mecanizării și mai 
bunei organizări a muncii, har- ju*a^ îndeplinească planul
nicul colectiv a dat peste plan, de 
la începutul anului și pînă acum, 
43.000 tone de nisipuri pentru tur
nătorii, caolin, bentonită, dolomită 
și alte minereuri. în ultimele două 
luni minerii de la această între
prindere au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de peste 
520.000 lei.

★
Luptînd pentru 

nuă a indicelui de

Da-

ridicarea conti- 
utilizare a răz-

de producție pe primele trei tri
mestre ale anului cu .7 zile mâi 
devreme. De la începutul ■ anului 
și pînă acum, vrednicele textiliste 
de la „Țesătura“ au produs, peste 
sarcina de plan, 372.000 m.p. de 
țesături și aproape 65.200 kg. fire 
de bumbac. In aceeași perioadă 
ele au realizat economii suplimen
tare la costul producției în va
loare de 864.000 lei.

(Agerpres)

și desfășurarea

hotărîrea de a 
următoarea or-

COMITETUL DE PREGĂTIREA INTILN1RI1 TINERETULUI 
Ș[ STUDENȚILOR DIN REGIUNEA BALCANILOR ȘI A 

MARII ADRIAȚICE

Gospodari pricepuți
Un om alergînd face semne cu 

mîna :
— Tovarășe inginer, să vedeți 

ce mi s-a întâmplat cu geamurile!
Și inginerul strigat a venit lingă 

grupul geamgiilor.
— Din fiecare foaie, de geam ne 

rămîn niște bucățele de 30 de cen
timetri. Am căutat în toate felu
rile să elimin aceste bucățele 
dar...

— Cum așa ? Ia cheamă, și 
echipa din hala cealaltă.

Peste cîteva minute lingă ban
cul de tăiat geamuri era un ade
vărat consiliu.

Și tot sucind și răsucind dimen
siunile pentru tăiat, cineva și'a 
amintit de niște ferestre mici.

— Să oprim bucățile astea care 
rămîn pentru ochiurile de 25.

...Astfel de fapte sînt cele mai 
obișnuite acum pe șantierul țesă
toriei de fibre sintetice „Tudar 
V ladimirescu"-București.

— Cum adică — spun și zida
rii — noi avem aici cărămidă încă 
bună de la demolări și s-o lăsăm 
nefolosită ? N-a costat bani ? S-a 
propus un plan de măsuri, s-au 
descoperit noi rezerve. Trebuie 
eliminate pierderile de materiale 
prin manipulări inutile — s-a 
spus atunci. Acum depozite inter
mediare nu mai există. Mașina 
aduce material și împarte direct 
la punctul de lucru. Nu se pierde 
nimic și oamenii câștigă timp.

Dulgherii mat tineri (secretarul 
organizației de bază U .1 M.
Gheorglie Boanc.ă e și el dulgher) 
au liotărît intr-o adunare generală 
U.T.M. să se organizeze într-o 
brigadă.

— Se dă bătălia pentru îndepli
nirea înainte de termen a con
strucției și pentru economii. E 
drept, fiecare din noi își îndepli
nește sarcinile de producție și face 
economii. Dar. gîndiți-vă dacă am 
fi într-o brigadă, dacă ne-am ajuta 
unul pe altul, dacă ne-am consfă- 
tui ? Și au creat brigada alegînd 

t responsubil un priceput dulgher 
VÎrstmc.

Se știe că săpătorii sînt în ge-

neral necalificați și fără prea 
multă carte. Nu-ți trebuie prea 
multa știință să dai cu lopata. Și 
ei chibzuiesc însă alături de 
ceilalți la realizarea economiilor. 
Intr-o zi l-au chemat pe șeful de 
lot la niște șanțuri pentru insta
lat conducta de beton.

— Se lasă cam prea mult loc 
în jurul conductei de beton, iar 
malurile n-ar trebui taluzate 
fiindcă pământul nu se surpă dacă-l 
sprijinim în ceva.

Șeful de lot a măsurat, a calcu
lat și le-a dat dreptate oamenilor.

Consfructorii fabricii 
de fibre sinfefice 

„Tudor Vladimirescu", 
realizează însemnate 

economii
iar magica continuînd după criterii 
noi a făcut să se realizeze 30 la 
sută economii la toate săpăturile.

De la săpătorii aceștia necalifi
cați și piuă la inginerii cu înalta 
lor știință care au găsit tot țelul 
de soluții economicoase — intr-o 
zi la turnarea acoperișurilor în 
zimți au găsit o metodă ingenioa
să care a adus o economie de 80 
metri patrați de cherestea! — toți 
muncitorii șantierului luptă pentru 
scurtarea timpului de execuție și 
pentru economii. La economii, an
gajamentul de 10.050 lei luat pen
tru trei luni a fost îndeplinit în 
aproape o lună și jumătate. Rină 
la sfîrșitul anului se vor realiza 
sigur încă de două ori cei 10.050 
lei. In ceea ce privește termenul 
de execuție a lucrărilor, con
structorii știu pe lingă faptul 
că predînd construcția mai de
vreme ajută întreaga economie, 
reduc și cheltuielile de regie. Știau 
lucrul acesta și la unele părți de 
construcție au terminat lucrul cu a* 
proape două luni mai devreme.

I
Șit iată ce țiu realizat construc

torii. Deasupra singurului etaj al 
fostei făbricuțq se ridică acum doua 
etajț și în stìnga lor halele noi. 
Constructorii ău terminat definitiv 
unul din cele două etaje noi. O 
sală nesfîrșit de lungă cu ferestre 
mari și lumini fluorescente, insta
lații mari de umidificare a aeru
lui brăzdează simetric tavanul. Pe
reții, tavanul sînt vopsiți în cu
lori pastel. Te uiți la un stilp de 
susținere — e de o culoare, celă
lalt de altă culoare. Ușile sînt da
te cu ulei iar mașinile care au 
început să fie montate în capătul 
sălii sînt de cele mai noi tipuri. 
O sală modernă și plăcută !

Deasupra, la ultimul etaj dau 
zor zugravii. Cei mai tineri, Nico- 
lae Zgreabă și Eugen Olteanu au 
pornit o întrecere individuală. 
Pînă la sfîrșitul lunii și această 
sală va fi dată montatorilor. In 
spatele țesător iei, la termocentra
lă, se pun geamurile, iar alături, 
la,halele lungi cu acoperișuri zim
țate se scot ultimele cofraje.

Cînd am plecat, două lucruri 
mi-au atras atenția.

1. Tînărul inginer Mircea Co- 
corăscu a început lucrările pentru 
fundația unei uriașe mașini de 
fixat țesături (trecînd prin această 
mașină stofele devin neșifonabile). 
Săpătorii lucrau în două șanțuri 
paralele.

— In mijloc nu se toarnă be
ton ?

— Ba da, dar mai întîi torn 
marginile și apoi pentru mijloc 
nu mai am nevoie de cofraj : e- 
conomie de timp și materiale !

întrecerea pentru scurtarea 
menelor de execuție și pentru 
nomii continuă !

2. La parterul țesătoriei au sosit 
primele lăzi cu fire sintetice tri
mise de Săvinești.

Cu sprijinul constructorilor — 
care își îndeplinesc cu cinste an
gajamentele — muncitorii fabricii 
se pregătesc pentru începerea noii 
producții !

V. CONS1ANT1NESCU

că la 
Ame-

ter-
eeo-

Comunicatul comun
soviet© - american

WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS transmite 
textul oficial al Comunicatului comun sovieto-gme- 
rican :

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele D. Eisenbower au 
avut un schimb sincer de păreri la Câmp David. 
La unele convorbiri au luat parte A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. și Chr. 
Herter, secretarul de Stat al S.U.A., precum și alte 
persoane oficiale din cele doua țări.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele au căzut de acord că aceste convorbiri 
au fost utile pentru a clarifica pozițiile celor doua 
părți într-o serie de probleme. Scopul acestor con
vorbiri nu a fost de a duce tratative. Se speră 
lotuși că schimbul de păreri va contribui la o mai 
buna înțelegere a considerentelor și pozițiilor fie
cărei părți și astfel la realizarea unei păci drepte 
și îndelungate.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele Statelor Unite au căzut de acord că 
problema dezarmării generale este cea mai impor
tantă problema care se pune astazi in fața lumii. 
Cele două guverne vor depune toate eforturile 
pentru a ajunge la o soluționare constructivă a a- 
cestei probleme.

In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de 
păreri asupra problemei germane, inclusiv asupra

și au

ajuns 
direct

problemei Tratatului de pace cu Germania 
fost expuse pozițiile celor două părți.

In ceea ce privește problema Berlinului, s-a 
la înțelegerea, cu condiția ca celelalte părți 
interesate sa fie de acord cu acedsta, de a se relua
tratativele pentru a se ajunge la o soluție care sa 
corespundă intereselor tuturor părților interesate și 
intereselor menținerii păcii.

Pe lînga aceste probleme au avut loc convorbiri 
utile asupra unei serii de probleme privind relațiile 
dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Statele Unite. Printre aceste probleme se numără și 
problema comerțului între cele doua țări. în ceea 
ce privește problema lărgirii schimbului de per
soane și de idei s-a înregistrat un progres impor
tant în cursul convorbirilor dintre reprezentanții 
oficiali și se așteaptă ca într-un viitor foarte apro
piat sa fie încheiate acorduri corespunzătoare.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele Statelor Unite au căzut de acord că 
toate problemele internaționale nereglcmcntate tre
buie sa fie rezolvate nu prin folosirea forței, ci 
prin mijloace pașnice, prin tratative.

în sfîrșit s-a hotarît ca data precisă a vizitei de 
răspuns a președintelui în Uniunea Sovietică, care 
va avea loc în primăvara anului viitor, să fie sta
bilita de comun acord, pe căi diplomatice.

Washington, 27 septembrie 1959.

In ultimii ani, sectoarele legu
micol și viticol de la G.A.S. „Scîn- 
teia“ din raionul Drăgănești-Olt, 
regiunea Pitești, s-au dezvoltat 
mult.

In fotografie : muncitoarele Bar- 
bu Maria și Ivănoaia Ioana cule- 
gînd struguri. Ele recoltează zil
nic peste 200 kg.

Foto: AGERPRES

în preajma celei de-a X-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze

Sărbătorirea la t octombrie a 
10 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze prilejuiește 
organizarea în țara noastră a nu
meroase manifestări culturale fi 
artistice.

Duminică dimineața, la Palatul 
Pionierilor din Capitală a avut 
loc o adunare a pionierilor bucu- 
reșteni.

La adunare au participat fi re
prezentanți ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Cu acest prilej, tov. Ana Spiri- 
don, director al Palatului Pionie
rilor din București, a vorbit despre 
„Piața nouă a copiilor din China 
bl ouă**. P orbitoarea a subliniat 
grija deosebită pe care Partidul 
Comunist Chinez și guvernul Chi
nei Populare o poartă copiilor.

asigurîndu-le cele mai bune con
diții de viață și de învățătură.

Pionierii au înconjurat cu multă 
căldură pe reprezentanții Ambasa
dei R.P. Chineze, oferindu-le bu
chete de flori și cravate roșii.

Duminică, în Parcul de cultură 
și odihnă „I. V. Stalin" au fost 
organizate diferite manifestări 
menite să oglindească marile suc
cese obținute de poporul prieten 
în cei 10 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze.

La Casa de cultură a parcului, 
numeroși bucureșteni s-au oprit cu 
interes in fața celor peste 40 de 
fotografii înfățișînd aspecte diverse 
ale dezvoltării economiei și cultu
rii din R.P. Chineză, au răsfoit 
numeroase reviste chinezești.

( Agerpres)

sărbăto-

10-a ani-

partid și 

romîne

versări a R. P. Chineze.

(Continuare în pag. 4-a)

Președintele Mao Țze.dun 
strînge mîna tovarășului 

Emil Bodnăraș conducăto

rul delegației de 

guvernamentale 

care participă la 

rirea celei de-a

religipa.se
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Au luat sfîrșit 
campionatele 
republicane 
de hipism

î: . . ...^.
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Vasile Pinciu, eu calul Sucitu a reușit duminică în cea mai grea probă de obstacole a campionatu
lui republican de călărie, să cucerească cel de al doilea titlu de campion al R.P. Romîne.

Tuturor disciplinelor sportive 
aceeași atenție!

Duminică seara a luat sfîrșit 
la baza hipică de pe Calea 
Plevnei cea mai importantă 
competiție internă de hipism : 
Campionatele republicane. Mii 
de spectatori prezenți în tribu
nele bazei au aplaudat călăreții 
fruntași care s-au întrecut cu a. 
cest prilej, oferind dispute 
foarte dîrze și spectaculoase. La 
proba de obstacole categorie 
ușoară pentru fete, victoria a 
revenit reprezentantei orașului 
Ploești, Liliana lonescu. Una din 
cele mai spectaculoase probe 
din cadrul acestui concurs, proba 
de dresaj la categoria semi-grea, 
a fost cîștigată de reprezentan
tul Casei Centrale a Armatei, Ni- 
colae Mihalcea. Categoria serni. 
mijlocie la obstacole a prilejuit 
o luptă deosebit de spectacu
loasă, victoria revenind în cele 
din urmă lui Dumitru Hering 
de la Casa Centrală a Armatei. 
Cele mai importante probe din 
cadrul concursului republican 
s-au desfășurat la dresaj catego
rie olimpică, ștafetă și obstacole 
categorie grea. Reprezentantul 
Casei Centrale 
N. Marcoci și 
de la centrul de tineret Bucu
rești au terminat învingători în. 
trecerile, ultimul devenind du
blu campion republican. La 
proba de ștafetă cea mai bine 
pregătită s-a dovedit formația 
Casei Centrale a Armatei care a 
ocupat locul I cucerind totodată 
titlul de campioană republicană.

a Armatei 
Vasile Pinciu

Duminica sportivă
* BAUZEN 28 (Agerpres). — 

In localitatea Bauzen (R.D. Ger
mană) s-au încheiat duminică 
campionatele mondiale de popice. 
Un remarcabil succes au repurtat 
sportivii din R.D. Germană care 
au cîștigat cele două titluri la in
dividual : Hilde Beljan, (feminin) 
și Luther Eberhard (masculin).

Inceputul unei largi activități 
sportive de masă în Bîrlad, se 
leagă nemijlocit de nașterea aici 
a primei fabrici de rulmenți din 
țara noastră. Odată cu fabrica au, 
fost create noi baze sportive, s-au 
închegat echipe apreciate în în
treaga regiune. în afara echipei 
de fotbal care activează în ca
tegoria B, a țării, tinerii sportivi 
de la asociația sportivă „Rul
mentul" au obținut importante 
succese în competițiile sportive 
de masă.

în cadrul Spartachiadei de va
ră a tineretului, ei și-au înscris 
de nenumărate ori numele în 
fruntea celorlalți concurenți din 
regiune. Peste 1200 tineri au ’ 
fost înscriși pe lista participan- 
ților la această largă competiție 
sportivă obținînd rezultate foarte 
bune. Ei au cuce
rit primele locuri 
în finala pe re
giune la volei 
(băieți și fete), 
handbal (băieți),
iar la atletism au cîștigat probele 

de 100 și 800 metri băieți, înăl
țime, lungime și 400 metri fete.

Aceste frumoase succese dobîn- 
dite într-un răstimp destul de 
scurt de către tinerii de la Fa
brica de rulmenți Bîrlad, se da- 
toresc atît entuziasmului șj stră
duinței cu care s-au pregătit, cît 
și condițiilor materiale ce le-au 
avut la dispoziție pentru desăvîr- 
șirea pregătirii lor sportive. între
prinderea dispune de terenuri de 
volei și fotbal, poligon de tir, mese 
de tenis etc. O contribuție însem
nată la mobilizarea 
activitatea sportivă 
mitetul organizației 
grija sa, lunar,
sportivi din secții au fost instru- 
iți în vederea mobilizării în nu. 
măr cît mai mare a tinerilor pe 
terenurile de sport. Dovedind 
grijă față de activitatea sportivă 
a tineretului comitetul organiza
ției a .reușit să mobilizeze tine
rii pe terenurile sportive, să-i 
facă să înțeleagă necesitatea par
ticipării lor la antrenamente sau 
competiții sportive de masă folo
sind în acest scop atît mijloacele 
de agitație cît și munca vie dusă 
cu utemiștii din cadrul organiza
țiilor de bază. Un însemnat mij
loc de stimulare a dragostei pen
tru sport folosit de comitetul 
U.T.M. l-a constituit organizarea 
unor competiții interne care au

antrenat în întreceri atît pe sec
ții cit și pe schimburi numeroși 
tineri care pînă atunci nu urma
seră o pregătire sportivă regula
tă. Rivalitatea sportivă provocată 
cu prilejul acestui concurs intern 
a dus la întreceri foarte intere
sante și mai ales a atras în 
mișcarea sportivă zeci de noi ti
neri.

Cu toate aceste importante 
realizări, în activitatea sportivă 
de masă ce se desfășoară la Fa
brica de rulmenți Bîrlad se ma
nifestă încă o seamă de defici
ențe care se cer grabnic înlătu
rate.

Se observă, că unele discipline

pline sportive. Se resimte de ase
menea lipsa unui instructor de 
atletism. Ori, este știut faptul că 
acest sport nu se poate practica 
fără o îndrumare competentă. 
Pentru același lucru a stagnat și 
activitatea la box.

Comitetul U.T.M. de la Fabri
ca de rulmenți a sezisat in 
cîteva rînduri organele U.C.F.S., 
precum și comitetul orășenesc 
U.T.M. în vederea unei mai judi
cioase repartizări a. fondurilor 
pentru crearea posibilităților ma
teriale necesare unei activități 
sportive de masă, fără să se ia 
însă pînă in prezent nici o măsu
ră în acest sens. O dovadă a lip
sei de preocupare manifestată de 
comitetul

Congresul Federației 
internaționale 

de rugbi amator
Ca-Duminică’au luat sfîrșit în 

pitală lucrările celei, de-a 17-a se
siuni a congresului Federației in- 

amator 
participat de- 
;elgia, R. Ce-

La asociația sporiivâ „Rulmentul" 
sînt neghiate unele ramuri sportive

tineretului la 
a avut-o co- 
U.T.M. Prin 
responsabilii

sportive nu se bucură de o par
ticipare mai numeroasă din par
tea tineretului muncitor.

Atletismul, spre exemplu, în 
ciuda faptului că la spartachiada 
s-au obținut unele rezultate îm
bucurătoare, este practicat doar 
de circa 80 de tineri, un număr 
infim față de numărul mare de 
tineri care lucrează aici. Și sec
țiile de box și trîntă, care la un 
moment dat cunoșteau o oare, 
care participare, în prezent au 
fost desființate, din care cauză 
cei ce îndrăgesc boxul sau trinta 
se adresează altor asociații, ca 
Voința, E.T.A.X. Complexul șco
lar etc.

Același lucru se întîmplă și cu 
tenisul de masă. In dotarea aso
ciației există mese, palete, plase 
și mingi ; acestea stau însă în
chise in club.

Cele de mai sus se datoresc 
în mare măsură unei preocupări 
exagerate pentru echipa de fot
bal a asociației sportive Rul
mentul. Datorită acestui lucru, o 
mare parte din fondurile obți
nute prin cotizațiile U.C.F.S. 
(sînt peste 1200 de membri care 
cotizează cu regularitate) se a- 
locă pentru fotbal, neglijîndu-se 
în acest fel asigurarea dotării 
cu echipament a celorlalte disci-

U.T.M. și asociația 
„Rulmentul- fa
ță de activita
tea sportivă de 
masă o consti
tuie faptul că 
pînă în prezent 

alcătuit nici un planacesta n-a 
comun al desfășurării unor ma
nifestări sportive cu caracter per
manent (săptămînal sau lunar) 
privind masa largă a tinerilor 
muncitori.

Se impun măsuri grabnice 
pentru impulsionarea și organiza
rea unei largi activități sportive 
de masă la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad. Este necesară o 
mai proporțională distribuire 
a fondurilor în vederea asigu
rării tuturor disciplinelor sporti
ve cu materialul necesar. Organi
zarea activității sportive nu tre
buie să aibă însă un caracter de 
campanie.

împreună cu comitetul U.T.M., 
asociația sportivă are datoria să 
elaboreze un plan comun de ac. 
țiune privind antrenarea în sport 
a tinerilor muncitori. Acest plan 
trebuie să aibă în vedere o sea
mă de metode eficace în scopul 
mobilizării printr-o bogată acti
vitate sportivă a tuturor tinerilor, 
inclusiv a tinerelor fete — în 
număr de peste 300 în această 
întreprindere. In acest fel tinerii 
de la Fabrica de rulmenți din Bîr
lad vor petrece din ce în ce mai 
interesant timpul liber asigurîn- 
du-li-se totodată posibilități spo
rite pentru întărirea sănătății și 
sporirea capacității de muncă.

E. PITULESCU

ternaționale de rugbi
(F.I.R.A.) la care au j 
legați din 10 țări. Be 
hoslovacă, R. D. Germană, R. F. 
Gwmană, Franța, Italia, Maroc, 
R. P. Polonă, Spania și R. P. Ro- 
mînă.

La propunerea delegației romîne 
s-au adus completări actualului 
regulament internațional de joc, 
completări menite Să clarifice și să 
unifice condițiile de joc în întîțhi- 
rile internaționale.

* Nici în etapa de duminică a 
campionatului primei categorii de 
fotbal echipele bucureștene nu s-au 
reabilitat în fața, spectatorilor 
bucureșteni. Excepție face doar for
mația C.C.A. datorită jocului ei 
matur și spectaculos prestat în în- 
tîlnirea cu Rapid București care o 
face să conteze ca una din princi
palele pretendente la locul întîi. Reprezentanții *R.P. Romîne au 
Pe linia ultimelor evoluții s-au 
prezentat celelalte echipe buture- 
ștene Rapid, Progresul și Dinamo. 
Rapidiștii au înregistrat 
înfrîngere, în timp ce 
și Dinamo au realizat 
egal după o întîlnire 
Derbiul de la Bacău dintre echipa 
locală și U.T.A. a dat cîștig de 
cauză textiliștilor, scor 2—1, care 
alături de Steagul Roșu (învingă- 
toarea cu 3-2 a Farului) rămîn 
singurele echipe neînvinse din ac
tualul campionat. Petrolul a în
registrat scorul etapei (7—0) în 
Compania echipei Jiul. La al doi
lea meci în deplasare, Știința Cluj 
a realizat încă un punct care a 
adus-o pe locul 5 în 
deschizînd-i frumoase 
în jocurile viitoare ce 
ține pe teren propriu.

-X în categoria B seria I prin 
victoria realizată asupra Unirii 
lași, C.S.M.S. lași continuă să 
dețină primul loc talonată însă 
puternic de echipa Șantierului Na
val Constanța, cu care se află la 
egalitate de puncte.

In seria a II a liderul EJinama 
Pitești a suferit o înfrîngere la 
scor (5—1) din partea .celei de a 
doua clasate C.F.R. Timișoara, 
continuînd însă să conducă în cla
sament la diferență de un punct.

In seria a IlI-a revelația pri
melor 5 etape — Recolta Cărei 
deține primul loc la egalitate de 
puncte cu fosta divizionară A, 
C.S. Oradea.

* In cadrul finalelor campiona
tului republican de canotaj aca
demic titlurile de campion pe acest 
an au fost câștigate de: C.C.A. (4 
titluri), Dinamo (3), Cetatea Bucur 
(2), Metalul București (2) și 
Clubul Sportiv Școlar Buc. (1).

-K Iubitorii de rugbi au avut 
prilejul să asiste la o frumoasă 
victorie a reprezentativei noastre, 
în întîlnirea cu formația R.D. Ger
mane (scor 38—6). Trecînd însă 
peste scor trebuie subliniată com
portarea excelentă a echipei noas
tre și în special jocul ei 'deschis 
și- spectaculos.

a patra 
Progresul 
un meci 
mediocră.

clasament, 
perspective 
le va sus-

avut o 1 comportare meritorie: 
Ilona Nagy s-a clasat pe locul 5 
iar Fr. Micola a ocupat locul 6.

* BUDAPESTA.— In meciul re
tur pentru cupa Europei interțări 
la fotbal, pe stadionul Popular din 
Budapesta s-a disputat duminică 
întîlnirea dintre echipele selecțio
nate ale U.R.S.S. și R.P. Ungare. 
Fotbaliștii sovietici care cîștiga- 
seră primul meci eu scorul de 
3—1 au terminat învingători și de 
data aceasta, cu 1—0 (0—0) prin 
punctul înscris de Voinov în f- 
nutul 59. După cum transmite a- 
genția M.T.I. echipa sovietică a 
binemeritat acest succes datorită 
jocului său mai organizat și con
diției fizice perfecte de care au 
dat dovadă toți membrii formației.

întîlnirea dintre echipele secun
de ale celor două țări disputată 
la Moscova a revenit cu scorul 
de 2—0 (2—0) echipei’ maghiare.
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Deosebit de spectaculoase au fost întrecerile recentei etape a cam
pionatului orașului București Ia volei (categoria l-a). Vă prezen
tăm o imagine din întilnirea formațiilor asociației „Aurora“ și 

„Progresul Finanțe Bănci".

Spartachiada fetelor
Anul trecut în regiunea Galați 

s-a organizat pentru prima oară 
Spartachiada fetelor. Cu acest 
prilej mii de fete au pășit pe te
renurile de sport, disputîndu-și 
întiietatea la numeroase disci
pline sportive.

In prezent, se desfășoară cea 
de-a doua ediție a Spartachiadei 
fetelor. Rezultatele obținute pînă 
acum încununează munca dusă 
de organizațiile de bază U.T.M. 
și de asociațiile sportive din ora
șul Galați, pe linia antrenării 
fetelor la viața sportivă.

Scopul priiici 
pal al acestei 
competiții este 
acela de a sti
mula și dezvolta interesul fete
lor pentru activitatea de cultură 
fizică și sport, mijloc important 
de afirmare a tinerelor talente 
și dezvoltarea unor ramuri spor
tive unde participarea fetelor 
este redusă.

Organizatorii, comitetul regio
nal U.T.M. cu sprijinul efectiv al 
Consiliului regional U.C.F.S., au 
luat încă cu mult timp înainte de 
începerea competiției toate mă
surile pentru a se asigura o 
bună desfășurare întrecerilor.

U-VJ
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C.C.A. a reușit să dispună dumi
nică de Rapid București la un 
scor categoric : 5—2. Iată o fază 
din această întîlnire: Jenei și 
Copil intr-un duel pentru balon.

între- 
scorul 
6. In

teg» zySx-»- .<•■

Au fost instruite comisiile raio. 
nale și orășenești, s.a populari
zat competiția prin afișe, articole 
la gazeta de perete, prin stațiile 
de radioamplificare, lozinci etc. 
De asemenea atît activul U.T.M., 
cît și instructorii U.C.F.S. au 
desfășurat o susținută muncă 
politică în rîndul fetelor de la o- 
rașe și sate pentru ca acestea 
să ia parte la întreceri în număr 
cit mai mare. Dacă în prima e- 
diție prelucrarea regulamentu
lui nu s-a făcut în toate organi
zațiile de bază U.T.M.. anul a-

A doua edi(ie a acestei competiții 
in regiunea Galați

c.eșja asemenea lipsă a fost în
lăturată. Ziua de 1 august a 
consemnat primele înscrieri la 
cea de a doua ediție a Sparta
chiadei fetelor. Zilele ce au ur
mat au făcut ca acestora să li 
se adauge altele și altele, la a- 
tletism, volei, handbal, natație și 
baschet.

„Veteranele", tinerele care au 
mai participat la alte con
cursuri sportive, au dus în fie
care comună, întreprindere, insti
tuție, o muncă susținută pentru 
atragerea altor sportive care să 
se întreacă pe terenurile de 
sport. Ele au efectuat o seamă 
de demonstrații la unele disci
pline sportive; handbal, atletism, 
volei etc. Astfel, în urma unor 
asemenea acțiuni numai la Fru- 
mușița, din raionul Galați, în 
faza pe comună, au participat 
la întrecere peste 195 de tinere.

In raionul Vrancea, Sparta
chiada fetelor se bucură de mult 
succes; cele mai bune rezultate 
au fost obținute în comunele Nă. 
ruja. Vidra, Vizantea, Vrîncioaia 
și altele. Acolo unde numărul ti-

nerelor în organizațiile de bază 
U.T.M. este redus, acestea au 
fost îndrumate spre alte asocia
ții sportive pentru a participa 
împreună la întreceri, inițiativă 
care s-a bucurat de succes în ra
ionul și orașul Focșani. Tot aici 
pentru buna desfășurare a între
cerilor au fost înființate 9 cen
tre de antrenament, evidențiin- 
du-se asociațiile sportive „Vinal- 
cool“ și „Fructexport“. Un exem
plu demn de urmat privind orga
nizarea primei faze a Spartachia
dei fetelor îl constituie organizația 

U.T.M. și asocia
ția sportivă da 
la Fabrica de 
confecții djn 

cadrul întrecerilor 
întîietatea peste

luat sfîrșit la 15 
ea a adunat la
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Să dăm o șî mai mare extindere practicării rugbi-ului
Ultimele evoluții ale echipelor noa

stre de rugbi au scos în evidență 
numeroase tinere talente. Ceea ce 
constituie însă elementul cel mai 
îmbucurător este faptul că majori
tatea acestor tineri talentați juniori 
este formată din muncitori (in spe
cial metalurgiști) din marile în
treprinderi ale Capitalei. DoVedind 
multă preocupare pentru promova
rea jocului de rugbi în rîndul tine
retului muncitor, nunîeroase 
ciații sportive 
scară ' 
a învăța jocul de rugbi, ereîn- 
du-le pentru acest lucru toate 

a- 
au 

pentru 
în rin- 
situea- 
ani de 
acestei

au recrutat
largă tineri dornici

aso- 
pe 
de

du-!e pentru acest lucru to 
condițiile materiale. Tn fruntea 
sociațiilor din Capitală care 
dovedit o permanentă grijă 
dezvoltarea jocului de rugbi 
dul tineretului muncitor se 
ză G.F.R.-Grivița Roșie. De 
zile asociația sportivă a 
mari întreprinderi depune o stărui
toare și fructuoasă muncă de pre
gătire a noilor cadre de rugbiști.

Semnificativ în acest sens este 
faptul că toți jucătorii primei for
mații de rugbi a Complexului 
C.F.R. Grivița Roșie care deține 
titlul de campioană republicană, 
provin din rîndul juniorilor, mun
citori și ingineri fruntași ai acestei

mari uzine. Muncitorii Griviței Ro
șii urmăresc plini de simpatie evo
luția tinerilor rugbiști Wușck, lri- 
mescu, lotan, Milea, Stănescu și 
mulți alți fruntași atît în sport, 
cît și în munca profesională din 
cadrul marelui complex ceferist.

Asociația sportivă a Complexului 
C.F.R. Grivița Roșie nu este însă 
singura care se ocupă cu zel de 
promovarea sportului cu balonul 
oval în rîndul tineretului muncitor.

Un interes asemănător găsim și 
la Uzinele „Vasile Roaită“. Asocia
ția sportivă „Sirena“, aparținînd 
acestei uzine, a obținut succese re
marcabile în acest sens. In urmă 
cu cîtva timp jocul de rugbi se bu
cura de mai puțină popularitate în 
rîndul tineretului ce-și desfășoară 
activitatea aici. Intr-un răstimp 
destul de scurt, tinerii au amenajat 
prin muncă voluntară un teren de 
rugbi pe care juniorii au început 
să desfășoare antrenamente regu
late sub atenta supraveghere și în
drumare a unui antrenor Calificat. 
Ca urmare numeroși tineri talen
tați ca lanovici, Nicu Moise, și al
ții au fost promovați în prima 
echipă a uzinei dovedindu-se la 
înălțimea acestei încrederi.

Sînt doar două exemple alături

de care poț fi citate însă multe al
tele ca Uzinele „Mao Țze-dun", a- 
sociația „Constructorul“, etc.

In unele întreprinderi însă, deși 
s-au creat posibilități pentru antre
narea tineretului în practicarea jo
cului de rugbi, nu se acordă inte
resul cuvenit pentru asigurarea unei 
baze cît mai largi de juniori la 
această disciplină spbrtivă. Uzine
lor „Republica“, spre exemplu, le au 
fost alocate de către Federația de 
specialitate fonduri pentru amena
jarea unui teren de rugbi . conform 
cu cerințele regulamentului. Ulte
rior însă, deși Uzinele „Republica“ 
au echipe de juniori la rugbi, des
tinația terenului a fost schimbată, 
el devenind un monopol al echipei 
de fotbal. Tinerii rugbiști sînt pri
vați astfel de posibilitatea de a se 
antrena la jocul preferat pe tere
nul care de fapt le aparținea.

Mai sînt întreprinderi care deși 
cu un anumit timp în urmă aveau 
echipe de juniori la rugbi, în mo
mentul de față nu mai desfășoară 
însă o activitate pe această linie. 
Un asemenea exemplu ni-l oferă 
întreprinderea „Tudor Vladimires- 
cu“. Există aici un mare număr 
de tineri dornici de a practica jo
cul de rugbi, asociația sportivă

însă nu a făcut nimic pentru an
trenarea lor în practicarea acestui 
joc. Posibilități materiale există, 
întreprinderea învecinîndu-se cu 
terenul „Constructorul“, iar Fede
rația de rugbi fiind gata să-i acor
de un antrenor de specialitate pen
tru pregătirea tinerilor muncitori 
în acest sport. Singurul lucru ce 
se cere este inițiativa comitetului 
U.T.M. și asociației sportive pentru 
stimularea activității legate de a- 
cșasta disciplină sportivă.

In formațiile fruntașe de rugbi 
din Capitală au apărut în ultiulul 
timp zeci de tinere elemente pro
venite din rîndul muncitorilor. Este 
suficient să amintim de lonescu 
Alexandru . (fierar) Mazilu Alexan
dru (strungar) Tutuianu Ion 
(electrician) iancu Dumitru (lami- 
natorist) și mulți alții. Acest fe
nomen dovedește că jocul de rugbi 
este îndrăgit de tinerii muncitori. 
Acest sport dezvoltă tineretului. o 
seamă de calități ca forța, viteza, 
dîrzenia, curajul. Tocmai de aceea 
este necesar ca jocul de rugbi să 
fie cît mai larg organizat în rîn
dul tineretului muncitor.

O serie de întreprinderi mari din 
Capitală ca Uzinele „23 August“ 
„Tudor Vladlmlrescu“, „Clement

Rugbiștu rotnîni 
s-au dovedit su
periori în con
fruntarea ou re
prezentativa R. 
D. Germane, pe 
care au * ' 
cut-o cu 
de 38 la 
fotografie un a- 
tac al înaintași

lor romîni.

Brăila unde în 
și-au disputat 
700 tinere.

Faza l.a a 
septembrie și
startul întrecerilor 21.929 tinere, 
recordul fiind consemnat de atle
tism unde a fost înregistrată 
participarea cea mai numeroa
să. Tinerele care au obținut cele 
mai bune rezultate la această 
fază se vor întrece mai departe 
la faza raională, iar cîștigătoare- 
le acestei faze se vor întîlni .în
tre 10—11 octombrie la Galați la 
faza regională.

Organizațiilor U.T.M. și asb. 
ciațiilor sportive le revine pentru 
viitor sarcina de a continua 
munca de atragere a tinere
lor fete în activitatea de cul
tură fizică și sport, pentru 
ca actuala ediție a Spartachia- 
dei fetelor să se bucure de o cît 
mai numeroasă participare măr
turie a dezvoltării sportului în 
rîndul fetelor din regiunea Galați.

IONEL HINGU 
forjor

Sportul peste hotare

Succesele gimnastelor romîne 
la concursul de la Romala concursul

* ROMA 28 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 90-a aniversări 
a Federației italiene de gimnasti
că, în Palatul sporturilor din 
Roma s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică un mare concurs inter
național la care au participat gim- 
naști și gimnaste din R.P. Romî- 
nă, Franța, R.P.F. Iugoslavia, R.F. 
Germană, Elveția, Izrael și italia. 
Competiția feminină a fost domi
nată de reprezentantele R.P. Ro
mîne, Elena Teodorescu și Sonia 
Iovan, care au ocupat primele 
locuri în clasamentul individual. 
O impresie deosebită a produs E-

lena Teodorescu, a cărei evoluție 
în probele de sol și paralele a fost 
mult-apreciată. Victoria pe echipe 
a revenit de asemenea reprezen
tativei R. P. Romîne.

Clasamentul individual: 1. E- 
lena Teodorescu (R.P.R.) 38,330 
puncte; 2. Sonia Iovan (R.P.R.) 
38,165 puncte; 3. Miranda Cicog- 
nani (Italia) 37,800 puncte.

Clasamentul pe țări: I. R.P. 
Romînă 76,495 puncte; 2. Italia 
75,565 puncte ; 3. Franța 73,870 ; 
4. R.P.F. Iugoslavia ; 5. R.F. Ger
mană ; 6. Izrael.

Gottwald" și altele care n-au sec
ții de rugbi, au datoria să ia grab
nice măsuri pentru înființarea a- 
cestora. O atenție deosebită în a- 
ceastă direcție trebuie acordată 
elevilor din școlile profesionale 
de pe lîngă fiecare mare în
treprindere. Ar trebui ca fiecare 
școală profesională să aibă echipă 
de rugbi. Se poate organiza pen
tru popularizarea acestui ioc un 
campionat între școlile profesiona
le, sau între școlile profesionale și 
cele medii.

Baza ridicării valorii rugbiului 
nostru care și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu pe plan interna
țional a constituit-o . întotdeauna 
elementul tînâr muncitoresc. Pen
tru a duce mai departe această 
frumoasă tradiție este necesar ca 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive să ducă o largă muncă 
de antrenare a tineretului în prac
ticarea jocului de rugbi, urmînd 
exemplul celor de la Complexul 
C.F.R. Grivița Roșie, Uzinele „Va
sile Roaită“, „Mao Țze-dun“, care 
au ridicat din rîndurile tineretului 
numeroși titulari pentru echipele 
noastre reprezentative.

EUSEBIU P.
I
I

© Cel de-al 9-lea 
Tur ciclist al R. P. 
Bulgaria s-a încheiat 
duminică la Sofia cu 
victoria cunoscutului 
rutier bulgar Boian 
Koțev, care a par
curs cei aproape 
1500 km. (10 etape) 
în 39h 54'04". Pe 
locurile următoare 
s-au clasat Kroenin- 
gen 
6’25”, 
(R.P. 
9'32”, 
glia) la 10’13”.

Clasamentul pe e- 
chipe : 1. R.P. Bul
garia 120h 07'51” ; 
2. R. P. Polonă la 
8’05" { 3. Anglia la 
24’ ; 4. Iugoslavia ; 
5. Olanda.

© Echipele femin- 
nine de baschet ale 
U.R-S.S. și R. P. Po-

(Olanda) la 
■ Fornalczyk 

Polonă) la 
Hinds (An-

lone s-au întîlnit la 
Moscova 
meciuri 
Prima 
foșt . „ 
baschetbalistele 
vietice cu 93—44, iar 
cea de-a doua s-a ter
minat la egalitate : 
46—46.

© Concursul inter
național de sărituri 
în apă desfășurat la 
Moscova timp de 3 
zile a luat sfîrșit. In 
proba de sărituri de 
la trambulină pe pri
mul loc s-a clasat 
Ditter Pophal (R.D. 
Germană) 141,97 
puncte. Locul doi a 
fost ocupat de luri 
Melnikov (U.RS.S.) 
131,10 puncte, iar 
locul trei de Anatoli 
Kostritki (U.R.S.S.) 
127,47 puncte Ace-

în două 
amicale.

a 
de 
so-

întîlnire 
câștigată

eași 
vată 
venit 
grid Kremmer (R. D. 
Germană). La sări
turi din turn a cîști
gat campionul euro
pean Brian Felps (An
glia) 153,03 puncte. 
Ghcnadii Mezin 
(U.R.S.S. s-a clasat al 
doilea 
puncte.

& A
campionatul de fotbal 
al R.P. Chineze. Tit
lul de campioană a 
fost cucerit de echi
pa Armatei Populare 
de Eliberare, cure în 
meciul decisiv a în
vins cu scorul de 
1—0 formația pro
vinciei Hopei, clasată 
pe locul doi. Echipa 
orașului Pekin a o- 
cupat locul 3.

probă, rezer- 
femeilor, a re- 
sportivei In-

cu 137,80

luat sfirșit
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Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov Plecared^ sNuSAHru?ci0V
la posturile de televiziune americane

WASHINGTON 28 (Agerpr es). — TASS transmite cuvîntarea 
Tostită de N. S. Hrușciov la 27 septembrie 1959 la posturile 
de televiziune americane :

Bună seara, prieteni americani !

Sînt bucuros că am posibilitatea 
de a sta de vorbă cu voi înainte 
de a pleca în patrie. Ne-au plă
cut frumoasele dv. orașe, șoselele 
minunate, și mai cu seamă oa
menii inimoși, binevoitori. Cuvin
tele mele nu tTebuie interpretate 
ca un omagiu obișnuit de politețe 
și de respect al oaspetelui față 
de gazde.

Oamenii care au vizitat Uniunea 
Sovietică au povestit desigur des
pre puternicele și caldele simță
minte pe care le nutrește față de 
dv. poporul sovietic, despre dorin
ța sa de a trăi cu dv. în pace și 
prietenie. Acum duc cu mine con
vingerea că și dv. nutriți față de oa
menii sovietici aceleași sentimente. 
Voi vorbi despre aceasta oameni
lor sovietici.

Am avut convorbiri foarte plă
cute cu președintele Dwight Eisen
hower. în toate problemele pe care 
le-am abordat în cursul convorbi
rilor a existat la noi într-o mare 
măsură un punct de vedere comun, 
atît în aprecierea situației, cît și 
în ceea ce privește necesitatea 
îmbunătățirii relațiilor dintre ță
rile noastre.

înțelegeți singuri că nu este 
chiar atît de lesne să se înlăture 
tot ceea ce s-a acumulat în de
cursul multor ani dc „război 
rece“. Multe au fost discursurile 
care nu au contribuit la îmbună
tățirea relațiilor ci dimpotrivă la 
agravarea lor. De aceea, nu se 
poate spera într-o schimbare brus
că a situației. Procesul îmbunătă
țirii relațiilor dintre statele noa
stre va necesita mari eforturi și 
răbdare, și în primul rînd dorința 
atît a unei părți cît și a celeilalte 
de a crea condiții care să contri
buie la trecerea de Ia starea ac
tuală de încordare Ia relații nor
male, iar apoi la prietenie, în in
teresul întăririi păcii în întreaga 
lume.

Uniunea Sovietică, guvernul și 
poporul ei, pe care le reprezint, 
se călăuzesc după interesele întă
ririi păcii și prieteniei între 
popoare. Noi am depus și depu
nem toate eforturile pentru lichi
darea „războiului rece“, pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre ță
rile noastre.

Nu am nici o îndoială că dom
nul președinte dorește sincer îm
bunătățirea relațiilor dintre țările 
noastre. Mi se pare că președin
tele S.U.A. are condiții mai com
plicate decît mine. Evident, în 
Statele Unite mai sînt influente 
forțele care împiedică îmbunătă
țirea relațiilor dintre țările noastre, 
destinderea încordării internațio
nale. Și nu putem să nu ținem 
seama dc acest lucru. Dar cred că 
judecata sănătoasă va sugera în 
cele din urmă orientarea justă în 
rezolvarea problemelor internațio
nale. Și unica orientare justa o 
constituie lichidarea „războiului 
rece“, întărirea păcii în întreaga 
lume.

Dar lichidarea încordării inter
naționale depinde nu numai de 
eforturile a două state. Pentru 
acest scop sînt necesare năzuința 
și eforturile tuturor statelor.

în lume nu pot exista stabilitate 
și liniște atîta timp cît două state, 
cele mai puternice, nu se înțeleg1 
între ele.

închipuiți-vă următorul tablou : 
sînt doi vecini. Fiecăruia dintre ei 
nu-i plac rînduielile și modul de 
viață din casa celuilalt. S-au des
părțit printr-un gard, zi și noapte 
împreună cu cei ai casei, se ocă
răsc unii pe alții. Trăiesc oare 
bine astfel de vecini ? Oricine va 
spune că trăiesc rău. Mai devre
me sau mai tîrziu lucrurile pot 
ajunge la o încăierare.

Vecinii răi au totuși o soluție: 
unul dintre ei poate tinde casa 
și se poate muta într-o 
cuință. Dar cum stau 
cînd e vorba de state ? 
nu se pot muta într-alt 
este atunci soluția ?

La dv. este capitalism, la noi 
este socialism. Ce-i de făcut, să 
ajungem din această cauză la o 
conflagrație mondială ? Sau să sta
bilim relații normale și să trăim 
în pace, fiecare în felul său ? în 
Uniunea Sovietică toți vor să 
trăim în pace, sînt pentru coexis
tență pașnică.

Nu v-ați gîndit oare la urmă
toarea problemă : dacă noi și dv. 
nu intenționăm să luptăm, de ce 
avem nevoie de atîta armament ? 
Mi s-a spus că țara dv. cheltuiește 
anual pentru înarmare în medie 
peste 40 miliarde de dolari. Dar 
noi ? Nu avem ce ascunde — chel
tuim pentru aceleași scopuri apro
ximativ 25 de miliarde de dolari 
pe an. Oare banii poporului nu 
pot găsi o mai bună folosire ?

Firește un stat nu se poate ho
tărî cu ușurință să dezarmeze 
dacă nu are convingerea că și al
ții vor proceda la fel. Oricine se 
teme că cineva ar putea să-l 
atace.

Știți desigur că guvernul sovie
tic a prezentat săptămîna trecută 
la Organizația Națiunilor Unite 
propunerea cu privire la dezar
marea generală și totală și la con
trolul cel mai sever, atotcuprinză
tor. Ce avem în vedere ? Să lichi
dăm complet toate forțele armate, 
să distrugem toate tipurile de ar
mament, inclusiv armele atomică, 
cu hidrogen și armele rachetă, să 
lăsăm statelor doar contingente 
de poliție, strict limitate, înzes
trate cu armament ușor de infan
terie. Iar dacă partenerii noștri 
nu vor accepta măsuri care merg 
atît de departe, sîntem gata pen
tru început să cădem de acord 
asupra unor măsuri parțiale în do
meniul dezarmării.

Ne face plăcere că mulți oa
meni de stat și politici acordă a- 
tenție propunerilor noastre și la 
rîndul lor întreprind acțiuni în
dreptate spre realizarea acordului 
necesar cu privire la dezarmare. 
Din păcate mai sînt oameni care 
se mențin la argumentele din pe
rioada „războiului rece“. Am vrea 
să sperăm că guvernele S.U.A. și 
ale celorlalte țări vor 
just propunerile noastre 
și la rîndul lor vor î 
acțiunile corespunzătoare în aceeași 
direcție.

în convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele dv. am exa
minat amănunțit această proble
mă. Președintele, ca și noi, este 
îngrijorat de faptul că nu se reu
șește în nici un fel să se pună 
capăt febrei înarmărilor. Mă îna- 
poiez în patrie cu speranța că gu
vernul S.U.A. va putea birui ve
chile prejudecăți și, mai devreme 
sau mai tîrziu, vom găsi, împreună 
cu toate statele, un mod just de a 
rezolva problemele dezarmării.

Am discutat și alte probleme 
arzătoare, în zilele noastre s-au 
acumulat multe probleme' de a- 
cest fel. Voi desprinde în primul 
rînd problema lichidării rămășițe
lor celui de-al doilea război mon
dial. Mulți pun întrebarea : din 
ce eauză Uniun,ea Sovietică este 
atît de neliniștită de problema li
chidării rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial ? Aceasta 
este doar o problemă veche.

Vă voi spune fără ocol : noi nu 
ne temem de militarismul german, 
dar cunoaștem prea bine deprin
derile și moravurile lui perfide. 
Lipsa unui tratat de pace creează 
o atmosferă care stimulează stările 
dc spirit revanșarde.

Vreau să mă înțelegeți : nu pot 
fi menținute rămășițele războiului 
dacă dorești pacea.

Uniunea Sovietică a propus să 
se încheie definitiv capitolul celui 
de-al doilea război mondial. Acest 
lucru se poate face și trebuie să 
se facă prin semnarea unui tra
tat cu Germania.

Uneori ni se obiectează : întru- 
cît războiul a fost dus împotriva 
Germaniei cînd ea era un stat 
unic, atunci și tratatul de pace se 
poate încheia doar după ce Ger
mania va fi fost unificată. Este 

cunoscut că în pre-

înțelege 
pașnice 

întreprinde

nouă lo- 
lucnirile 
Ele doar 
Joc. Care

doar bine cunoscut că în pre
zent există în realitate doua state 
germane și fiecare dintre ele tră
iește în felul său. Nici unul și 
nici celălalt stat german nu vrea 
să renunțe la orînduirea sa socială. 
Nu putem doar Sili cu forța, pe 
unul din cele două state germane 
să capituleze în fața celuilalt ! 
Germanii să se înțeleagă între ei 
cum să trăiască, cum să-și înte
meieze relațiile dintre ei. Nu este 
oare mai bine ca, atîta timp cît 
nu a izbucnit un nou incendiu, 
să se încheie fără alte tărăgănări 
tratatul de pace cu ambele state 
germane și să se stingă astfel scìn
tela care mocnește ? încheierea 
Tratatului de pace ar stinge și 
seînteia care mocnește în Berlinul 
Occidental și în felul acesta ar 
crea o situație normală.

Problema încheierii Tratatului 
de pace cu Germania, ca și pro
blema dezarmării, nu sînt pro
bleme ușoare. Dar tocmai pentru 
că sînt probleme grele, ele tre
buie rezolvate și nu înmormîntate.

V izitînd țara dv., am cunoscut 
viața poporului american, în mă
sura în care a fost posibil acest 
lucru într-un timp atît de scurt, 
am văzut și auzit multe.

Sînt deosebit de recunoscător 
pentru căldura și ospitalitatea ma
nifestate față de mine ca șef al 
guvernului sovietic și față de to
varășii care mă însoțesc. Ni s-a 
întărit convingerea că poporul a- 
merican tinde spre prietenie cu 
poporul nostru, iubește pacea, își 
iubește patria. El a creat mari 
bogății și are un înalt nivel de 
viață. Poporul sovietic, ca și dv., 
își iubește patria, iubește pacea, 
vrea să trăiască în prietenie cu 
poporul dv., ca și cu toate popoa
rele lumii.

Datorită victoriei socialismului, 
popoarele Uniunii Sovietice 
obținut mari succese. Și deși 
sînțem încă atît de bogați ca 
ne aflăm pe calea justă spre

au 
nu 

dv., 
rea-

Conferința de presă
ținută de N.

WASHINGTON 27 (Agerpres).
— TASS transmite : La Washing
ton a avut loc sîmbătă o confe
rință de presă a Ninei Petrovna 
Hrușciova, soția președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, care a răspuns la 
numeroasele întrebări puse de zia
riste reprezentante ale presei ame
ricane ți străine.

Irl seara zilei de 26 septembrie 
d-na Heuer, soția secretarului de 
sta, al S.U.A., a oferit un dineu în 
cinstea Ninei Petrovn- Irușuova.

»

P. Hrușciova
Duminică, N. P. Hrușciova a vi

zitat Institutul național de cură
țătorie chimică și a făcut o vizită 
familiei funcționarului Departa
mentului de Stat, John Aritage 
care a însoțit-o în călătoria sa.

In seara zilei de 27 septembrie, 
N. P Hrușciova a oferit un dineu 
ia Blair House (reședința lui N. 
S. Hrușciov în cursul vizitei sale 
în S.U.A. — n.r.) americanilor 
care 
prin

au însoțit-o în călătoria sa 
S.U.A.

lizarea celui mai înalt nivel de 
trai. Spre aceasta tinde poporul 
nostru și acest lucru va fi înfăp
tuit 1

Problema orinduirii sociale 
de stat, adică problema de
trăi în socialism sau în capitalism. 
— aceasta este o chestiune internă 
a fiecărui popor și trebuie respec
tat cu strictețe neamestecul state
lor în treburile interne ale altor 
state.

Dacă toate statele se vor călăuzi 
după aceste principii, nu vor fi 
dificultăți deosebite pentru 
rarea păcii între popoare, 
a trăi în pace trebuie să 
noaștem mai bine reciproc, 
teți-mi să vorbesc, fie chiar pe 
scurt, despre țara noastră, despre 
viața poporului, despre planurile 
noastre de viitor. Sper că mă veți 
înțelege dacă voi spune că im
presiile pe care le-am căpătat aci 
și chiar și lucrurile care ne-au plă
cut la dv. nu au zdruncinat con
vingerile mele că modul de viață 
de stat, economic 
Uniunea Sovietică 
just și progresist.

Uniunea Sovietică este statul 
oamenilor muncii. La noi nu 
există capitaliști. Fabricile și uzi
nele noastre sînt proprietatea în
tregului popor. întregul pămînt cu 
bogățiile sale aparține poporului. 
Țăranii lucrează pe acest pămînt 
în gospodării colective. Fiecare 
primește venit în funcție de mun
ca sa, și nu de capitalul investit.

în socialism retribuirea omului 
muncii este determinată de can
titatea și calitatea muncii sale, pen 
tru binele societății. Cînd vom dez
volta și mai muît producția, vom 
acumula mai multe bogății, vom 
trece la repartiția comunistă : fie
care va munci după capacitatea sa 
și se va bucura de bunuri după 
nevoile sale.

Constituția statului nostru este în 
fapt cea mai democratică consti
tuție. Ea asigură votul universal, 
egal, direct și secret în alegerile 
pentru organele legislative. Ea asi
gură dreptul la muncă, la învăță
tură și odihnă.

înainte de revoluție la noi era 
așa : cine avea capital, era și deș
tept. Pentru prima oară în istorie 
noi am statornicit pe pămîntul 
nostru un principiu just : cine 
muncește bine, este un om de vază 
în societate. Luați, de pildă, com
ponența Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., organul suprem al puterii 
de stat în Uniunea Sovietică. în 
total în Sovietul Suprem au fost 
aleși 1.378 de deputați, dintre care 
366 femei. Peste 1.000 de deputați 
lucrează direct în industrie și în 
producția agricolă, ei sînt munci
tori, ingineri, colhoznici, agro
nomi.

Ceilalți deputați sînt oameni de 
stat și activiști pe tărîm social, oa
meni ai științei, culturii, artei, oa
meni de litere, învățători, profe
sori, medici. După cum vedeți, în 
țară nu sînt capitaliști, iar în So
vietul Suprem nu există reprezen
tanții acestora. în guvernul nostru 
sînt oameni care provin din rîndu. 
rile poporului muncitor.

Voi vorbi despre mine : bunicul 
meu a fost țăran iobag analfabet. 
El era proprietatea moșierului și 
putea fi vîndut sau chiar schim
bat pentru un cîine, cum se îu- 
lîmpla adesea pe atunci. Tatăl meu 
a fost miner. Eu însumi, de ase
menea, am lucrat în mină, ca lăcă
tuș. Am participat Ia războiul ci
vil, apoi puterea sovietică m-a tri
mis să învăț la o facultate munci
torească și mai pe urmă la Acade
mia industrială. în prezent po
porul mi-a încredințat înaltul post 
de președinte ale Consiliului de 
Miniștri.

La dv. au fost recent în vi
zită doi primi locțiitori ai mei — 
Anastas Mikoian și Frol Kozlov. 
Cine sînt ei ? Anastas Mikoian 
este fiu de tîmplar, Frol Kozlov 
este fiu de fierar. El a fost mun
citor și a devenit apoi inginer. în 
țara noastră nu se moștenesc nici 
capitaluri, nici posturi de răspun
dere. în societatea sovietică toți 
oamenii se bucură cu adevărat de 
libertate.

Unicul lucru pe care nu-1 avem 
este libertatea de a exploata mun
ca altuia, de a avea în proprietate 
privată uzine, bănci.

Noi, oamenii din vechea genera
ție, am început viața în condițiile 
capitaliste. De ce considerăm însă 
mai justă calea socialistă ? Sute dc 
ani omenirea s-a dezvoltat în con
diții în care minoritatea își însu
șea bogățiile create de majoritate. 
Și totdeauna oamenii căutau o for
mă mai bună de construire a so
cietății, pentru ca să nu existe ex
ploatarea omului de către om.

Noi sîntem recunoscători lui 
Marx, Engels, Lenin, care au des
chis calea spre această societate, 
și noi am pășit pe această cale. 
Noi am fost urmați pe această cale 
de multe popoare din Europa și 
Asia. Oamenii muncii, luând pu
terea în mîinile lor, au pus capăt 
tendinței de îmbogățire pe seama 
altora. Lăcomia omului este doar 
un lucru îngrozitor. Au fost oare 
cazuri cînd un milionar n-ar fi 
vrut să devină miliardar ?

Vreau să fiu just înțeles. Una e 
atunci cînd un om are o pereche 
de ghete și vrea să mai aibă vreo 
două trei, are un costum și vrea să 
aibă cîteva, are o casă și vrea să-și 
construiască o casă mai bună. Acea
sta este o dorință legitimă. Socia
lismul nu îngrădește gusturile și 
nevoile oamenilor. Dar cu totul 
alta e atunci cînd un om are o 
fabrică, dar vrea să aibă două, po
sedă o uzină, dar vrea să aibă zece.

Este limpede că nici un om nu 
poate cîștiga prin muncă perso
nală, chiar împreună cu întreaga 
sa familie, un milion, chiar dacă ar 
trăi nu o singură viață, cu atît mai 
puțin un miliard de dolari. Acest 
lucru se poate obține numai atunci 
cînd este însușită muncă străină. 
Dar acest lucru este contrar con
științei umane. După cam Știți,

asigu» 
Pentru 
ne cu- 
Pernii-

și social în 
este cel mai

chiar și în biblie ae «pune : cînd 
neguțătorii au transformat templul 
într-o casă a cămătarilor și zara
filor, Christo« i-a izgonit cu bi
ciul.

De aceea, oamenii credincioși, 
dacă se călăuzesc, pornind de la 
morala lor, de principiile păcii în 
întreaga lume și dragostei pentru 
aproapele, nu trebuie să acționeze 
împotriva noii orînduiri socialiste. 
Doar această orânduire statornicește 
cele mai umane 
tate, relații cu 
bile.

Pentru ca să 
ne mîndrim atît 
sovietică, trebuie să vă spun cîteva 
cuvinte despre trecutul nostru, din 
perioada dinaintea revoluției. în 
acel timp poporul trăia foarte 
greu : aproape 80 la sută din popu- 
țație era analfabetă, foametea și bo
lile răpeau milioane de vieți.

Acum veți înțelege mai bine de 
ce oamenii sovietici se bucură atît 
de mult că patria lor a devenit 
într-un timp scurt a doua țară in
dustrială din lume. Noi am sporit 
producția industrială de 36 de ori, 
am lichidat analfabetismul și nu
mărul inginerilor care absolvă as
tăzi școlile superioare este de a- 
proape trei ori mai mare decît în 
S.U.A.

Poporul nostru ar trăi astăzi și 
mai bine dacă din cei 40 de ani 
de putere sovietică nu s-ar fi chel
tuit aproape jumătate din timp 
pentru războaiele care ne-au fost 
impuse și pentru refacerea de după 
război a economiei naționale.

Știți oare dv. că în timpul răz
boiului cotropitorii germano-faseiști 
au distrus și incendiat 1-710 orașe 
și așezări și peste 70.000 de sate 
și cătune, lăsînd fără adăpost a- 
proximativ 25 milioane de oameni? 
Noi am pierdut multe milioane 
de oameni și am suferit pagube 
materiale de aproximativ 500 de 
miliarde de dolari.

Dacă n-ar fi fost aceste distru
geri și pierderi îngrozitoare, desi
gur noi am fi ajuns deja din urmă 
Statele Unite atît în ce privește vo
lumul producției, cît și în ce pri
vește nivelul de trai al populației.

în prezent poporul nostru mun
cește pentru îndeplinirea planului 
septenal. în cursul septenalului 
vom dubla producția industrială, 
vom investi în economia națională, 
calculat în banii dv., aproximativ 
750 miliarde dolari.

în pregent Statele Unite sînt sla. 
tul cel mai dezvoltat din punct de 
vedere economic. Indicii țării dv. 
au atins cel maî înalt plafon în lu
mea capitalistă. Aveți însă în ve
dere că ritmul anual mediu de 
creștere a industriei în Uniunea 
Soviejtică este de 3—5 ori mai mare 
decît Ia dv. De aceea, în următo
rii 10—12 ani vom întrece Statele 
Unite atît în ceea ce privește vo
lumul absolut al industriei, cît și 
în ceea ce privește producția pe 
cap de locuitor. în agricultură a- 
ceastă sarcină va fi rezolvată cu 
mult înainte.

în țara noastră se desfășoară o 
vastă construcție de locuințe. Să 
dau următorul exemplu. Numai în 
ultimii opt ani la Moscova s-au 
construit mai multe locuințe decît 
în decursul întregii istorii de 800 
de ani a orașului pînă la revolu
ție.

Anul viitor locuitorii Moscovei 
vor primi locuințe cu o su
prafață totală care depășește un 
sfert din întregul fond de jocuințe 
dinainte de revoluție al capitalei 
noastre. în următorii șapte ani vom 
construi aproximativ 15 milioane de 
locuințe la orașe și 7 milioane de 
oase la sate. Aceasta echivalează a- 
proximativ ou 50 de noi orașe ca 
San Francisco. Nu este lipsit de 
importanță să «e știe că la noi chi
ria este cea mai scăzută din lume, 
reprezentînd doar 4-—5 la sută din 
bugetul unei familii. Noi ne îngri
jim să fie mai multe locuințe bine 
amenajate, ca oamenii sovietici să 
primească mai multe și mai bune 
mărfuri de consum. Și cuvîntul la 
noi este una cu fapta. în ultimii 
șase ani, agricultura noastră a spo
rit vînzarea de carne pentru lo
cuitorii orașelor de trei ori, de lap
te — de peste două ori.

în viitorul apropiat vom renunța, 
repet, vom renunța la perceperea 
oricăror impozite de la populație. 
Cred că înțelegeți bine importanța 
acestei măsuri.

Partidul Comunist, guvernul 
vietic, sindicatele se preocupă 
bunăstarea tuturor oamenilor 
vietici.

Omul sovietic nu este neliniștit, 
dc pildă, de astfel de fenomene 
cum e șomajul. Cuvîntul „șomaj” 
a fost uitat la noi de mult. în 
Uniunea Sovietică nu omul caută 
de lucru, ei lucrul îl caută pe om.

La noi toți copiii învață. în 
Uniunea Sovietică este gratuit nu 
numai învățămîntul mediu, dar și 
învățămîntul superior.

Studenții primesc burse de stat, 
în genere noi acordăm o foarte 
mare atenție educației copiilor. 
Creșa, grădinița, întreținerea com
pletă în școală și apoi intrarea în 
viață — aceasta este calea lumi
noasă a tinerei generații.

Meritele sistemului sovietic de în- 
vățămînt sînt bine cunoscute. Ab
solvenți ai școlii sovietice sînt oa
meni de știință, ingineri, tehnicieni 
și muncitori, care au uimit lumea 
prin sateliții artificiali ai Pămîn- 
tului. Ne mîndrim că cuvintele ru
sești „Sputnik“ și „Luniiik“ sînt 
cunoscute în întreaga Iunie, fără 
a mai fi nevoie să fie traduse.

Un număr de două milioane de 
învățători și profesori și aproxima
tiv 400.000 de medici muncesc pen
tru binele omului sovietic.

Noi ne îngrijim de sănătatea po
porului nostru ; morbiditatea a 
scăzut considerabil la noi, iar 
mortalitatea este cea mai scăzută 
din lume. Orice muncitor și func
ționar are în fiecare an concediu 
plătit de stat. Pentru odihna oa
menilor muncii sînt puse la dispo
ziție cele mai bune sanatorii, sta-

rclații în socie- 
adevărat eehita-

înțelegeți dc ce 
de mult cu țara

»O-
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so-

țiuni balneare ți case de odihnă. 
Toți oamenii ae bucură la noi de 
asisten(ă medicală gratuită ■; atît o 
mică operație, cît și cea mai com
plicată operație nu necesită nici un 
fel de cheltuieli din partea bolna
vului. Uneori dv. nu înțelegeți 
unele aspecte ale modului nostru 
de trai. Omul sovietic nu poate în
țelege cum se poate întîmpla acest 
lucru : dacă o casă a fost lovită de 
nenorocire, cineva a-a îmbolnăvit 
greu și este nevoie de o operație 
sau de tratament la spital, pentru 
acest lucru trebuie să se plătească 
bani ? Și dacă nu-i are ? Să se 
culce în pat și să moară î

La noi, cînd omul este bolnav și 
nu muncește, salariul îi este asigu
rat. Și cînd vine bătrînețea, el nu 
simte că nu este de folos nimănui: 
el are asigurată pensie de stat. Ță
ranii primesc pensie din fondurile 
cooperativelor lor.

Dv. puteți pune întrebarea : oare 
la ei lucrurile sînt atît de frumoa
se, de netede ? Din păcaje nu. 
Avem și noi greutățile noastre, lip
surile noastre și probleme fierezol- 
vate. Pot să vă asigur că cei tnai 
acerbi și intransigenți critici ai a- 
cestor lipsuri sîntem noi înșine, oa
menii sovietici.

Stimați cetățeni ai Statelor Uni
te ale Americii 1 Peste cîteva ore 
avionul nostru, părăsește pămîntul 
Americii. Vreau să mulțumesc încă 
odată poporului american, pre
ședintelui Eisenhower și guvernu
lui S.U.A. pentru ospitalitatea și 
bunele sentimente manifestate față 
de noi. Aceste bune sentimente și 
atenția care mi s-a acordat, ca șef 
al guvernului Uniunii Sovietice, le 
consider ca fiind Îndreptate către 
poporul patriei mele.

în zilele vizitei mele prin țara 
dv. am primit din partea cetățe
nilor americani mii de scrisori și 
telegrame do salut. Ele exprimă 
sentimente de prietenie pentru po
porul sovietic. Mulți m-au invitat 
pe mine și pe tovarășii mei să vi
zităm oasele lor, să ne întîlnim cu 
familiile și copiii lor. Aș fi do
rit să merg oriunde am fost invi
tat. Dar din păcate, acest lucru 
este imposibil. In acest scop ar tre
bui să rămîn la dv. vreme înde
lungată, iar eu, după cum se înțe
lege, nu pot face acest lucru. Per- 
miteți-mi $ă mulțumesc din toată 
inima tuturor acelora care ne-au 
invitat prietenește, tuturor acelora 
care și-au exprimat sentimentele 
prietenești.

Pcrmiteți-ini, în încheiere, să 
urez poporului american prosperi
tate și fericire și să-mi exprim spe
ranța că vizita noastră în Statele 
Unite și apropiata vizită a pre 
șediulelui Dwight Eisenhower în 
Uniunea Sovietică vor fi -conside
rate, nu numai de către popoarele 
american și sovietic, ci și pretuîin. 
deni în lume, ca începutul unor 
eforturi comune pentru găsirea căi
lor de apropiere a statelor noastre, 
pentru întărirea păcii generale.

Good bye, good luck, friends ! 
(La revedere, cu bine, prieteni !).

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
TASS transmite:

Mii de oameni s-au adunat în 
seara zilei de 27 septembrie pe 
aerodromul militar Andrews pen
tru a-1 conduce pe președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și persoanele 
care-1 însoțesc, la înapoierea 
Moscova, ( , 
13 zile în Statele Unite ale Ame- 
ricii.

Aerodromul era împodobit 
drapelele de stat ale Uniunii 
vietice și Statelor Unite. Pe 
roport erau aliniate subunități

esc, la înapoierea la 
după o călătorie de

cu 
So- 
ae- 
ale 

infanteriei marine, armatei, flotei 
și aviației S.U.A., stegari cu dra
pelele tuturor statelor țării. La 
aerodrom N. S. Hrușciov și per
soanele care-1 însoțesc au fost 
conduși de: vicepreședintele
S.U.A-, R- Nixon și soția, secre
tarul Departamentului de stat, 
Chr. Herter și soția, reprezentan
tul permanent al guvernului 
S.U.A. la O.N.U., H. Lodge, pre
ședintele grupului unit al șefilor 
de state majore ale S.U.A., ge
neralul N. Twining, decanul cor
pului diplomatic în S.U.A., Gui- 
lermo Sevilla Sanasa cu soția, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
M. A. Menșikov, ambasadorul 
S.U.A, în U.R.S.S., L. Thompson 
cu soția și șeful protocolului din 
Departamentul de stat, Bucha- 
nan cu soția, membrii ambasadei 
U.R.S.S. în S.U.A., reprezentanți 
ai Departamentului de stat.

La ora 21,17 (3,17 ora Bucu- 
reștiului), automobilul în care se 
afla N. S. Hrușciov sosește pe 
aerodrom. Vicepreședintele S.U.A.,
R. Nixon, salută pe președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Subunități ale forțelor 
armate prezintă onorul, fanfara 
intonează imnurile de stat al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Statelor Unite ale A- 
mericii. Se trag 21 de salve de 
artilerie.

Se apropie de microfon R. Ni
xon, vicepreședintele S.U.A. Pînă 
la sosirea lui N. S. Hrușciov în 
Statele Unite ale Americii, a de
clarat el, între S.U.A. și U.R.S.S. 
existau divergențe. Aceste diver
gențe există și acum. Dar această 
vizită, a subliniat el, a dat con
ducătorilor celor două mari state 
posibilitatea să se întîinească și 
să discute divergențele existente 
între cele două țări. In prezent, 
a spus în continuare Nixon, 
este de neconceput ca problemele 
litigioase să fie rezolvate prin 
forță. N>xon a subliniat de aseme
nea că cu puțin înainte de sosi
rea Iui N. S. Hrușciov în Sta
tele Unite ale Americii poporul 
american și-a exprimat admirația 
pentru succesele oamenilor de 
știință sovietici care au lansat 
racheta în Lună. Nu mai puțin 
a fost el uimit de vitalitatea și 
energia lui N. S. 
c.alltătl pe care le-a 
timpul intensei vizite
S. U.A.

Nixon 
Hrușciov 
salut din 
lor. Unite.

Hrușciov — 
manifestat în 
de 13 zile în

prin N. S.
un

transmite
poporului sovietic 
partea poporului State-

Ia cuvîntul N. S. Hrușciov ț 
Stimate d-le Nixon !
Doamnelor și domnilor I
S-a încheiat vizita noastră în 

Statele Unite ale Atnericii, unde 
am venit la invitația amabilă a 
președintelui Statelor Unite, dl. 
Eisenhower. Am vizitat diferite o- 
rașe ale țării dv. de la Oceanul 
Atlantic pină Ia Oceanul Pacific. 
Am avut numeroase întîlniri plă
cute cu americanii, am stat de 
vorbă cu oameni de afaceri, cu 
fruntași politici și militanți pe tă- 
rîm obștesc, ne-ain întîlnit cu 
muncitori, fermieri, intelectuali.

In urma convorbirilor utile cu 
președintele Eisenhower am ajuns 
la o înțelegere bilaterală că toate 
problemele internaționale neregle
mentate trebuie să fie rezolvate 
nu pe calea forței, ci prin mijloa
ce pașnice, pe calea tratativelor.

Intorcîndu-ne la noi în patrie, 
vom împărtăși oamenilor sovie
tici impresiile noastre despre în
tîlnirile și convorbirile pe care

le-am avut pe pămîntul american, 
întregul popor sovietic năzuiește 
să trăiască în pace, dorește ca in
tre marile noastre state să se sta
bilească relații de prietenie. Ne-atn 
convins că poporul ameriefn do
rește de asemenea pace.

In relațiile noastre sînt multe 
probleme complexe nerezolvate, 
dar mai bine să nu reveniți la tre
cut, ci să privim înainte, să facem 
totul pentru mai bine. Să ne 
unim eforturile pentru consolida
rea păcii, pentru îmbunătățirea în
țelegerii reciproce dintre popoare
le întregii lumi.

Vă mulțumesc din toată inima 
pentru buna ospitalitate, pentru 
pîine și sare. Doresc să urez ca 
în relațiile dintre țările noastre să 
folosim tot mai des și mai des cu
vântul american scurt și bun — 
„O.K. 1“ (Bine!).

La revedere prieteni I
După aceea N. S. Hrușciov cu 

soția își iau rămas bun în mod 
călduros de la cei care îi conduc.

De pe bordul avionului

Telegrama adresată 
de N.S. Hrușciov lui D. Eisenhower

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Bordul avionu
lui „TU-114“. Grupul de presă de 
pe lingă președintele Consiliului 
de Miniștri transmite de pe bor
dul avionului „TU-114“ ■ La 27 
septembrie ora 22 fix, ora Wa
shingtonului, (28 septembrie, ora 
5, ora Moscovei) avionul „TU- 
114“ — pe bordul căruia se află 
Nikita Hrușciov, președintele Con; 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
persoanele care-1 însoțesc — s-a 
îndreptat spre patrie.

Zbdrînd deasupra frontierei 
S.U.A. N. S. Hrușciov a adresat 
președintelui Dwight Eisenhower 
următoarea telegrațnă :

„Bordul avionului „TU-114“. 27 
septembrie 1959. D-lui- Dwight Ei
senhower, președintele S.U.A.

Zburînd deasupra teritoriului 
S.U.A. vă rog, domnule președinte, 
să primiți din partea ipea perso
nal, a membrilor familiei mele și 
a persoanelor care mă însoțesc 
mulțumiri sincere pentru invitația 
de a vizita marea dv. țară și 
pentru primirea caldă pe care 
ne-ați făcut-o dv. personal și po
porul american. Informarea noas
tră asupra vieții poporului ameri-

can a fost extrem de interesantă 
șj utilă. Schimbul de păreri în 
cele mai importante probleme in
ternaționale, în problemele relații
lor sovieto-amencane a arătat că 
precumpănește tot mai mult nă“ 
zuința de a întreprinde eforturile 
necesare în vederea lichidării răz
boiului rece, creării unei atmos
fere de încredere, de înțelegere 
între țările noastre. întîlnirile 
noastre vor contribui fără îndoială 
la destinderea încordării interna
ționale, la întărirea păcii generale. 
Vă mulțumesc încă o dată în mod 
sincer dv., domnule președinte, si 
poporului american pentru ospita
litatea acordată. Vă încredințăm 
că, la rîndul lor, poporul sovietic 
și guvernul sovietic vă vor acorda 
aceeași primire ospitalieră cînd 
veți sosi în Uniunea Sovietică. Vă 
urez, domnule președinte, soției și 
fiului dv., minunaților dv. nepoți 
cu care m-am înțeles atît de ușor 
despre data vizitei dv. în U.R.S.S., 
întregii dv- familii fericire și pros
peritate. urez fericire și înflorire 
întregului popor american.

N. S. HRUȘCIOV 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S.“

Telegrama
de A. A. Gromîko

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: De pe bordul a- 
vionului „TU-114“, Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a trimis următoarea 
telegramă:

„D-lui Herter, secretarul de Stat 
al S.U.A.

Părăsind țara dv. doresc să-mi 
exprim mulțumirile pentru ospitali
tatea acordată de dv. personal lui 
N. S. Hrușciov, președintele Con-

adresată
lui Chr. Herfer

siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și mie și celorlalte persoa
ne care l-au însoțit. îmi voi îngă
dui să-mi exprim convingerea că 
vizita lui N. S. Hrușciov în Statele 
Unite ale Americii, ca și apropiata 
vizită a președintelui Eisenhower în 
Uniunea Sovietică, vor fi de o 
mare însemnătate pentru destin
derea și îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările noastre, pentru întă
rirea păcii în întreaga lume.

A. GROMIKO“

Uniunea Sovietică a depus și depune 
toate eforturile pentru lichidarea

WASHINGTON 28 (Agerpres).
— TASS transmite:

Luînd cuvîntul la 27 septembrie 
la conferința de presă de la 
Clubul . național al Presei din 
Washington, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a . mulțumit ziariștilor 
pentru munca depusă de ei și ____ _ ._____ ______
pentru oglindirea desttil de ama- niarj eforturi și răbdare și, în 
nunțită a vizitei sale in Statele prjnluț rînd, dorința atît a unei 
Unite. A trebuit să munciți se-, părți cît și a celeilalte.

„ . .................... Uniunea Sovietică, guvernul și
poporul ei, pe care le reprezint, a 
declarat N. S. Hrușciov, se că
lăuzesc de interesele întăririi păcii 
și prieteniei între popoare. Noi 
am depus și depunem toate efor
turile pentru lichidarea războiului 
rece, pentru îmbunătățirea relații
lor între țările noastre.

Nu ara nici o îndoială că pre
ședintele dorește sincer îmbunătă
țirea relațiilor între țările noastre. 
Mi se pare că președintele State
lor Unite ale Americii are condiții 
mai complicate decît mine. Evi
dent în Statele Unite ale Americii 
mai sînt influente forțele care îm
piedică îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările noastre, destinderea 
încordării internaționale, și de a- 
ce'șt lucru nti se poate să nu se 
țină seama. Dar cred că în cele 
din urmă judecata sănătoasă va 
sugera orientarea justă in rezolva
rea problemelor internaționale în
dreptată spre întărirea păcii în în
treaga lume.

întîlnirile cu cercurile de afaceri 
din țara dv. au arătat că există 
un interes reciproc in restabilirea 
relațiilor și legăturilor care vor a- 
duce avantaje fiecărei țăji și tot
odată vor permite să se analizeze 
câini problema mijloacelor de în
locuire a producției militare prin 
producția de. pace.

Aș vrea să spun foarte multe 
despre întîlnirile cu muncitorii și 
fermierii, cu studenții, cu intelec
tualitatea dv. Îmi plac oamenii 
dv. Ei, ca și oamenii sovietici, do
resc un singur lucru — pacea, 
preîntîmpinarea unui nou război. 
Ei doresc să cunoască mai bine 
Uniunea Sovietică și pe oamenii 
sovietici pentru a folosi multiplele 
posibilități ale țărilor noastre spre 
binele oamenilor, pentru îmbună
tățirea situației internaționale.

Am fost întrdbat pretutindeni 
dacă îmi place modul vostru de 
viață, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov. Mie, firește, îmi place 
mai mult modul nostru de viață.

rios, a spus N. S. Hrușciov. Știu 
că ați scris în chip diferit despre 
vizita mea în Statele Unite, des
pre convorbirile avute cu preșe
dintele Dwight Eisenhower; am 
citit o parte din corespondențele 
dv. și constat că ele au fost scrise 
într-un spirit binevoitor și cu com
petență. Dar nu toți au scris ast
fel, ă continuat șeful guvernului 
sovietic? Unora le este greu să 
renunțe la procedeele războiului 
rece. Este însă îmbucurător că o 
mare parte dintre ziariștii care 
m-au însoțit au căutat, in măsura 
posibilităților lor, sa fie obiectivi 
cînd au descris vizita noastră în 
S.U.A.

Referindu-se la impresiile sale 
din vizita în S.U.A., N. S. Hruș
ciov a spus: astăzi voi, vorbi cu 
dv. ca un om îmbogățit cu tot ce 
am văzut și auzit în marea dv. 
țară. Am avut întîlpin cu preșe
dintele, cu oameni de stat și cu 
fruntași ai vieții publice din țara 
dv. pe care îi cunoașteți, cu bu- 
sinessmani și cu americani simpli. 
Am vorbit deschis și sincer. Și 
este bine acest lucru. Aceasta a 
ajutat să ne înțelegem mai bine 
unii pe alții.

Desigur, 12 zile reprezintă o 
perioada scurtă pentru a reiișî să 
vezi totul; pentru noi însă este 
un timp suficient pentru a cu
noaște .multe și pentru a vorbi 
despre multe probleme cu ameri
canii, a continuat N. S. Hrușciov.

Pe dv., desigur, vă interesează 
în primul rind impresiile mele din 
întîlnirile cu președintele Eisen- 
hower. Acestea au fost convorbiri 
plăcute. In toate problemele pe 
care le-am abordat, noi am avut 
în multe privințe un punct de 
vedere comun atît în aprecierea 
situației, cît și în ceea ce privește 
necesitatea îmbunătățirii relațiilor 
dintre țările noastre.

Se știe că nu este cniar așa de 
ușor să înlături întreaga povară 
care s-a acumulat in decursul 
multor ani de război rece, a de
clarat în continuare N. S. Hruș-

la

războiului receI

Cuvîntarea iui N. S. HRUȘCIOV 
conferința de presă de la Clubul național 

Presei din Washington
spera într-o 

situației. Pro- 
relațiilor din- 
-•va necesita

ai
ciov. Nu se poate 
schimbare bruscă a 
cesul. îmbunătățirii 
tre statele noastre

i și răbdare și, în

Dar nu vreau să vă miîhnesc. 
spune sincer că independent 
deosebirile în modul de viață 
țările noastre, noi putem colabora 
bine pe arena internațională.

Noi am putut doar avea relații 
bune în anii luptei comune împo
triva dușmanului comun. Și nu 
există nici un fel de obstacole de 
netrecut pentru a renaște și dez
volta această colaborare în dome
niul luptei pentru pace.

In încheiere șeful guvernului 
sovietic a amintit că după vizita 
sa în Ș.U.A. va urma vizita pre
ședintelui S.U.A. în Uniunea So
vietică. Poporul nostru, a spus N. 
S. Hrușciov, îl va întîmpina cu 
aceeași bucurie și ospitalitate cu 
care poporul dv. m-a întîmpinat 
pe mine și pe ceilalți reprezentanți 
ai Uniunii Sovietice care mă în
soțesc.

După ce N. S. Hrușciov și-a în
cheiat cuvîntarea, corespondenții 
de presă i-au pus numeroase în
trebări.

Voi 
de 

din

*
WASHINGTON 28 (Agerpres).

— TASS transmite răspunsurile 
lui N. S. Hrușciov la întrebările 
ce i s-au 
presă de 
Presei din Washington.

Am avut întotdeauna convinge
rea — a declarat N. S. Hrușciov 
răspunzînd la una din întrebări
— că dacă oamenii vor depune 
eforturi pentru a asigura pacea, 
va fi pace.

După întîlnirile cu președintele 
Eisenhower, a adăugat șeful gu
vernului sovietic, speranțele mele 
au sporit și mai mult-, deoarece 
am simțit în cursul convorbirilor 
cu președintele că și el, ca și noi, 
este preocupat de asigurarea păcii.

Prima întrebare ce i s-a pus 
lui N. S- Hrușciov s-a referit la 
perspectivele dezvoltării comerțului 
sovieto-american.

Răspunzind la această între
bare, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subliniat că 
Uniunea Sovietică este unul din 
cele mai mari state industriale, 
care dispune de o industrie, de o 
știință și tehnică a căror dezvol
tare va asigura producția tuturor 
tipurilor de mărfuri. Noi vrem să

pus la conferința de 
la Clubul Național al

cumpărăm ceea ce ne interesează 
și să vindem ceea ce vă intere
sează pe dv. Acest lucru nu ex
clude mărfurile de larg consum, 
precum și mașinile și utilajele.

Răspunzînd la o altă întrebare 
referitoare la schimburile culturale, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică este gata să 
lărgească aceste schimburi. Numai 
să fie gata pentru aceasta și 
S.U.A.

Președintele societății „Ameri
can Broadcasting System“ a spus, 
adresîndu-se lui N. S. Hrușciov, 
că corespondenții străini care au 
vizitat Uniunea Sovietică au fost 
uimiți de numărul tinerilor care se 
duc la biserică.

Răspunzînd la întrebare, N. S. 
Hrușciov a declarat: In primul , 
rînd la noi există oameni credin
cioși. Acest lucru confirmă tocmai 
declarațiile noastre că în U.R.S.S. 
există deplina libertate a cultului. 
In al doilea rînd sînt și oameni 
care se duc la biserică din curio
zitate.

Fiind rugat să explice poziția 
U.R.S.S. cu privire la Tratatul de 
pace cu Germania, N. S. Hrușciov 
a spus; După noapte vine zi, 
iar după război vine pace. De a- 
ceea pacea trebuie să fie semnată, 
evident, cu două. Germanii de
oarece in prezent nu există o 
Germanie unită. O altă soluție nu 
există, nu văd o altă soluție.

La conferința de presă s-a pus 
de asemenea întrebarea asupra 
motivelor aminării pină la primă
vară a vizitei președintelui Eisen
hower în U.R.S.S.

Răspunzînd la această întrebare, 
N. S. Hrușciov a spus în glumă 
că a făcut cunoștință cu nepoții 
președintelui care au vrut să-l în
soțească pe bunicul lor la Mos
cova. Și eu cred că timpul cel mai 
bun atît pentru președinte și mai 
cu seamă pentru nepoți este pri
măvara, cînd totul înflorește ș>; 
este înmiresmat și nimic nu în
gheață'.

Răspunzînd la o întrebare cu 
privire la posibilitatea Coexistenței 
pașnice și a colaborării dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., șeful guvernu
lui sovietic a declarat: Am con
siderat întotdeauna că rațiunea 
trebuie să sugereze tuturor popoa
relor că trebuie să coexistăm, să 
trăim în pace, să fim prieteni și 
să dezvoltăm relațiile noastre de 
prietenie. Am stat pe această po- 
ziție și în prezent am devenit și 
mai ferm pe această poziție.



Cuvintarea lui N. S. Hrușciov 
la marele miting

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversari a proclamării R. P. Ch ineze

de la Palatul Sporturilor 
din Moscova

(Urmare din pag. l-a)

lor statelor pe care le-a vizitat 
și unde a fost primit cu căldură 
N. S. Hrușciov a vorbit cu mul
tă căldură și recunoștință des
pre darurile ce i-au fost oferite.

El a relevat că presa, radioul 
și televiziunea americană au pre
zentat vizita sa în mod amplu și 
în general corect și obiectiv.

Nikita Hrușciov a spus că la 
Câmp David a avut convorbiri 
sincere și prietenești cu pre
ședintele Eisenhower. Ne-am ex
pus părerile în problemele îmbu
nătățirii relațiilor sovieto-ameri- 
cane, a adăugat Hrușciov. Sîn- 
tem convinși că comunicatul co
mun va fi primit cu satisfacție de 
toți cei care sînt interesați in 
consolidarea păcii.

Doresc să spun cu toată since
ritatea, a declarat Nikita Hruș
ciov, că mi-am format impresia 
că președinte'e Eisenhower do
rește sincer lichidarea stării de 
„război rece“.

Astăzi, pacea este indivizibilă, 
a declarat N. S. Hrușciov. Pacea 
nu poate fi asigurată prin efortu
rile unei țări sau două.

N. S. Hrușciov a subliniat: 
„Noi considerăm că propunerile 
sovietice de dezarmare reprezin
tă o bază de acord“. Uniunea So
vietică este dispusă să examineze 
orice amendamente la această

propunere, este dispusă să discu- 
t.-", ...................
celăși scop,'

Nu mă îndoiesc, a spus N. S. 
Hrușciov, că președintele Eisen
hower este dispus să-și consacre 
voința și eforturile realizării unui 
acord între țările noastre, stabi
lirii unor relații prietenești în
tre popoarele noastre în interesul 
consolidării păcii.

N. S. Hrușciov a arătat că și-a 
format impresia că în S.U.A. 
există forțe care nu acționează 
in aceeași direcție cu președin- 
,e'e. N-aș vrea să mă grăbesc să 
trag concluzii definitive în apre
cierea acestor forțe care tind spre 
intensificarea încordării, a spus 
șeful guvernului sovietic.

Vom face fotul, a spus N. S. 
te și alte propuneri urmărind a- Hrușciov, pentru ca acul barome

trului relațiilor internaționale să 
nu încline spre „furtună" și 
chiar spre „variabil“, ci 
„frumos“. El și-a exprimat i 
vingerea că forțele păcii pot 
mult în interesul păcii. In 
mea noastră ar putea începe 
boiul numai un smintit care 
pieri ei însuși în vîlvătaia aces
tuia. Popoarele, a adăugat el, tre
buie să-i pună pe acești smintiți 
în cămașă de forță,

Adresîndu-se locuitorilor Mos
covei care s-au adunat la miting, 
N. S. Hrușciov a rostit cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei so- 
vieto-americane.

N. S. Hrușciov a sosit 
la Moscova

(Urmare din pag. l-a)

Avionul aterizează îndreptîndu-se 
spre aerogara. N. S. Hrușciov co
boară și zimbind salută pe cei ve- 
niți să-l întîmpine

întreaga asistență salută fierbinte 
pe Nikita Sergheevici Hrușciov. îl 
felicită cordial cu prilejul înche
ierii cu succes a vizitei sale in 
America, urîndu-i bun sosit in 
patrie.

Cortegiul de automobile cu care

Ședința festivă de la Pekin Sosirea delegației

nici 
spre 
con
tee e 
vre- 
răz- 

: ar

N. S. Hrușciov și persoanele ce 
l-au însoțit în călătoria sa în Sta
tele Unite ale Americii, a trecut 
pe străzile Moscovei, a sosit in fața 
clădirii Palatului Sporturilor de la 
Lujniki. De-a lungul întregului 
parcurs, de la aeroportul Vnukovo 
pînă la Palatul Sporturilor, condu
cătorul guvernului sovietic a fost 
salutat de sute de mii de locuitori 
ai Moscovei, care au ieșit pe străzi 
pentru a-l felicita pentru succesul 
vizitei in S.U.A.

Un început bun 
pe calea destinderii încordării 

internaționale
Uriașul ecou mondial al convorbirilor dintre 

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower
Primele reacții ale presei americane

NEW YORK 28 (Agerpres).— 
Primele reacții ale presei ameri
cane în legătură cu rezultatele con
vorbirilor intre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower se axează pe ideea 
că acestea au constituit un bun 
inceput în direcția slăbirii în
cordării internaționale. „La Câmp 
David, scrie ziarul „New York 
Herald Tribune“, s-a realizat un 
progres către slăbirea încordării 
internaționale“. Ziarul își exprimă 
părerea că convorbirile sovieto- 
americane „s-au terminat pe o 
notă foarte pozitivă... Prin această 
vizită s-a realizat ceva pentru în
tărirea șanselor păcii și pentru a- 
ceasta întreaga omenire va fi re
cunoscătoare“.

Ziarul „New York Times“ în 
comentariul său subliniază ideea

conținută în comunicatul dat pu
blicității la Washington, și anume 
că cei doi conducători de guverne 
au căzut de acord că problemele 
nu trebuie să fie rezolvate prin 
forță. „In general considerăm, 
scrie ziarul, că s-a redus atit ati
tudinea cit și dispoziția ostilă...“.

Referindu-se la cercuri oficiale 
americane, corespondentul . agen
ției United Press Internațional 
scrie că „primele indicii arată că 
vizita premierului sovietic in Sta
tele Unite a avut rezultate mai 
importante decit s-a prevăzut an
terior“.

Corespondentul agenției subli
niază „considerabila simpatie per
sonală“ pe 
guvernului 
nite.

a
Declarația 

Ministerului
Externe al

oficială 
Afacerilor 
Angliei

PEKIN 28. — Corespondentul 
Agerpres transmite:

La 28 septembrie, într-o atmo
sferă de mare entuziasm, s-a des
chis la Pekin ședința festivă consa
crată celei de-a 10-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze. Ședința se desfășoară în 
marea sală a noii clădiri a Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, construită de arlii- 
tecții, inginerii și muncitorii chi
nezi într-un timp record — zece 
luni.

La ședință participă membri ai 
Comitetului Central al P. C. Chi
nez și guvernului R. P. Chineze, 
deputați ai Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
reprezentanți ai partidelor demo
cratice din China, numeroși frun
tași în industrie și agricultură, nu-

meroase delegații din țările so
cialiste, reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești frățești 
din peste ~~ ' ' .......................
străini. Se 
persoane.

Asistența
furtunoase , . . .
lui Mao Țze-dun, M. Â. Suslov, 
Lin Șao-ți, Sun Țin-lin, Dun Bi-u, 
Cin De, Cin En-lai, Lin Biao, Den 
Siao-pin, Pin Cijen și altor con
ducători ai P. C. Chinez și guver
nului R. P. Chineze, conducătorilor 
delegațiilor de partid și guverna
mentale ale țărilor socialiste, pre
cum și a altor oaspeți.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Liu Șao-ți, președintele Rep, 
blicii Populare Chineze, care 
rostit următoarea cuvîntare :

60 de țări, diplomati 
află în sală 10.000 de

întîmpină cu. aplauze 
apariția în prezidiu a

iu-
a

Cuvînfarea lui Liu Șao-ți

de partid și guvernamentală 
a U.R.S.S. la Pekinrolul în perioada construcției so

cialiste.
Cu acest mare prilej, dorim să 

vă exprimăm dragostea și respec
tul nostru sincer și în același timp 
să vă asigurăm de hotărîrea 
noastră de a ne uni strîns în ju
rul dv. și al Partidului Comunist 
Chinez, de a răspunde cu hotărire 
la orice chemare a dv. și a par
tidului, și de a vă urma întotdea
una pe dv. și partidul. Vă urăm, 
stimate președinte Mao Țze-dun, 
să traiți ani mulți, asemenea bra
dului și cedrului veșnic verzi, și 
să conduceți mereu poporul din 
victorie în victorie, se spune în 
încheierea mesajului.

★
Sala răsună din nou de aplauze 

călduroase cînd se dă cuvîntul lui 
M. A. Suslov, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

După cuvînfarea lui M. A. Sus
lov au adresat cuvîntări de salut 
poporului chinez Ho Și Min, pre
ședinte și Secretar general al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam ; A. No- 
votny, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din. Ceho
slovacia și președintele Republicii 
Cehoslovace; Kim lr Sen, preșe
dintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene; 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole ; 
A. Zawadzki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone; Istvan 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare 
Ungare, Dimităr Ganev, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar și . pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria ; Mehmet Shehu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania ; H. 
Matern, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, prim-vice- 
președinte al Prezidiului Camerei 
Populare a R. D. Germane; E. 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn și vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne.

După o scurtă întrerupere șe
dința a fost reluată, fiind prezi
dată de Ciu En-lai, care a dat 
cuvîntul tovarășului Sandzo No- 
saka (Japonia), care a rostit o 
cuvîntare de salut. Au rostit apoi 
cuvîntări de salut conducători ai 
partidelor comuniste din Franța, 
Indonezia, Italia, Brazilia, Spa
nia, Marea Britanie, Argentina și 
reprezentanți ai altor partide co
muniste și muncitorești din țările 
capitaliste.

PEKIN (Agerpres). — La 27 
septembrie a sosit la Pekin dele
gația de partid și guvernamentală 
a U.R.S.S. condusă de M. A. Sus
lov, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care răspunzînd invita
ției tovarășilor Mao Țze-dun, pre
ședintele C.C. al Partidului Co
munist Chinez, Liu Șao-ți, preșe
dintele Republicii Populare Chi
neze, Ciu De, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină și Ciu En-lai pre
mierul Consiliului de stat al R.P. 
Chineze, va participa la sărbăto
rirea celei de-a 10-a aniversări a 
Reoublicii Populare Chineze.

Delegația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S. a fost întîmpi-

nată pe
Ciu De, , 
conducători ai C.C. ai P.C. Chi
nez și ai guvernului Ri.P. Chineze.

Luînd coivîntul pe aeroport, M. 
A. Suslov a felicitat poporul chi
nez frate ,cu prilejul apropiatei 

cea de-a zecea ani- 
Republicii Populare

aeroport de Citi En-lai, 
.Sun Țin-lin și de alți

sărbători 
versare 
Chineze.

El a transnnis de asemenea po
porului chinez un cald salut din 
partea lui N. S. Hrușciov, condu
cătorul delegației, de partid și gu
vernamentale st U.R.S.S. „După 
cum știți, a spus M. A. Suslov, 
Hrușciov își îndheie vizita în Sta
tele Unite ale Americii și speră 
să sosească în aninunata dv. țară 
peste 2—3 zile“.

a

Dragi tovarăși și prieteni,
Declarăm deschisă ședința con

sacrată sărbătoririi celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze. Oaspeților 
noștri dragi, care au venit de de
parte pentru a participa la festivi
tățile zilei noastre naționale, to
varășilor cu munci de conducere 
din Uniunea Sovietică, marea noa
stră aliată și celelalte țări so
cialiste, tovarășilor noștri delegați 
ai partidelor comuniste, prietenilor 
din toate țările lumii, le exprimăm 
cele mai sincere mulțumiri și le 
urăm un cald bun venit.

Acum 10 ani, popoarele de toate 
naționalitățile din țara noastră, 
conduse de Partidul Comunist Chi
nez și tovarășul Mao Țze-dun, an 
obținut marea victorie a revoluției 
democrat-populare împotriva impe
rialismului, feudalismului și capita
lismului birocratic și au întemeiat 
Republica Populară Chineză, des- 
chizînd astfel în istoria Chinei era 
nouă a socialismului.

In acești 10 ani, noi am obținut 
într-un timp scurt marea victorie 
a revoluției socialiste, eliberînd 
astfel pe deplin forțele sociale pro
ductive ale țării noastre. Construc
ția noastră socialistă se dezvoltă 
într-un ritm rapid. In 10 ani noi 
am sporit producția industrială d" 
peste 10 ori iar producția noastră 
agricolă cu 150 la sută. S-a rea
lizat o creștere generală a nivelu
lui de trai al poporului nostru. In- 
vățămîntul, cultura, știința și ocro
tirea sănătății înfloresc în țara 
noastră.

Toate realizările noastre sînt 
creația maselor largi ale poporului 
nostru, rodul muncii lor harnice. 
Sala Adunării Reprezentanților 
Populari în care se desfășoară a- 
ceastă ședință este ea însăși una 
din cele mai grăitoare mărturii a 
marei puteri creatoare a poporului 
nostru.

îngăduiți-mi să mă folosesc de 
acest prilej pentru a exprima 
înalta noastră stimă față de cei 
14.000 de muncitori și tehnicieni 
constructori care au construit a- 
ceastă clădire în 10 luni, și față 
de toți oamenii muncii din în
treaga noastră țară care, ținînd 
sus steagul glorios al liniei ge
nerale a partidului de construire 
a socialismului, a obținut mari 
succese în marele salt înainte și 
in mișcarea pentru crearea comu
nelor populare.

In decursul acestor 10 ani noi 
am primit un ajutor frățesc din 
partea marii Uniuni Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste, sim
patie și sprijin din partea prole
tariatului din diferite țări și din 
partea tuturor țărilor și popoare
lor iubitoare de pace din lume. 
Sîntem sincer recunoscători pen
tru acest mare ajutor și sprijin 
primit din partea prietenilor noș
tri din toată lumea.

Zece ani reprezintă un timp 
scurt. In raport cu nevoile țării 
și poporului nostru, realizările 
sînt destul de mici iar saltul îna
inte în construcția noastră este 
numai un început. In fața noastră 
stau încă sarcini uriașe. Pentru 
a le îndeplini, trebuie să întărim 
necontenit marea unitate a po
porului chinez și marea unitate 
a popoarelor lumii.

Marea unitate a poporului. chi
nez este prima condiție pentru 
obținerea victoriei în revoluția și 
construcția noastră. Sub steagul 
socialismului, popoarele de toate

Sosirea delegației de partid 
și guvernamentală a R.P. Romîne 

la Pekin

naționalitățile din țara noastră 
sînt strîns unite în marea fami
lie a patriei. Masele de muncitori, 
țărani și intelectuali revoluționari 
s-au legat strîns între ele în 
decursul anilor de luptă și sînt 
unite cu toți patrioțiî. Atît timp 
cit cei 650.000.000 de locuitori ai 
Chinei se grupează tot mai strîns 
în jurul Partidului Comunist Chi
nez, sînt devotați cu trup și suflet 
aceleiași cauze și își duc munca 
cu curaj și energie, ei 
îndoială în stare să 
toate dificultățile și 
marele lor țel.

Marea unitate a „_r_____
lumii este prima condiție pentru 
ca lumea să realizeze pacea și 
progresul. Ea este de asemenea 
condiția externă a victoriilor cau
zei socialismului în țara noastră. 
Vom fi întotdeauna uniți cu Uni
unea Sovietică și celelalte țări 
ale lagărului socialist. Vom fi 
întotdeauna uniți cu oamenii 
muncii, cu forțele democrate și 
progresiste și cu partidele comu
niste din diferitele țări. Vom fi 
întotdeauna uniți cu toate po
poarele și guvernele lumii care 
sînt pentru menținerea păcii, 
care luptă pentru independența 
națională și se împotrivesc poli
ticii de agresiune și război (A- 
plauze furtunoase, prelungite).

Noi susținem că pentru apăra
rea păcii, toate statele cu siste
me sociale diferite trebuie să co
existe pașnic și să desfășoare o 
întrecere pașnică în conformitate 
cu cele cinci principii. Pe de altă 
parte, pentru a apăra pacea tre
buie să înfrînăm agresiunea. Sta
tele Unite continuă că ocupe și 
astăzi teritoriul nostru Taivan și 
poporul chinez nu poate tolera in 
nici un caz acest lucru. Noi, chi
nezii, sîntem hotărîți să eliberăm 
teritoriile noastre Taivan, Tzîn- 
mîndao, Penhuledao și Matsushan.

Țările lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică au 
acționat întotdeauna pentru slă
birea încordării internaționale și 
pentru o pace trainică în lume. 
Datorită eforturilor țărilor și po
poarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă, dorința de pace 
răsună pe zi ce trece tot mai pu
ternic în inimile popoarelor. In 
ultimii 10 ani, cei 650.000.000 de 
chinezi au fost întotdeauna în 
primele rînduri pentru apărarea 
păcii în Asia și în lume și vor 
înainta întotdeauna mînă în mînă 
cu toate forțele păcii din lume 
pentru apărarea cauzei păcii și 
pentru prietenie între popoare.

Situația internațională este fa
vorabilă popoarelor care luptă 
pentru apărarea păcii, pentru in
dependență și progres, este favo
rabilă promovării cauzei construc
ției pașnice a statelor socialiste și 
promovării cauzei construcției 
pașnice a poporului nostru.

întregul popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și a 
tovarășului Mao Țze-dun, sub 
steagul atotbiruitor al marxism- 
leninismului și sub steaua 
călăuzitoare a liniei generale a 
partidului de construire a socia
lismului, să înainteze cu curaj, 
din victorie în victorie !

Trăiască marea unitate a po
porului chinez!

Trăiască marea unitate a tutu
ror popoarelor lumii 1

Trăiască Republica Populară 
Chineză 1

vor fi fără 
depășească 
să atingă

popoarelor

27 
Pe calea aerului delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu 
Emil Bodnăraș, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Centrat 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

După cum s-a mai anunțat, de
legația va lua parte la festivitățile 
care vor avea loc în capitala Re
publicii Populare Chineze cu pri
lejul aniversării a zece ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze.

Cu același avion au sosit și de- 
legații'e de partid și guvernamen
tale ale Republicii Populare Bul
garia, Republicii Populare Ungare 
și Republicii Populare Albania.

Delegațiile au fost întîmpînate 
de Liu Șao-ți, vicepreședinte al

PEKIN 27 (Agerpres). — La 
septembrie a sosit la Pekin

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și președinte al 
Republicii Populare Chineze, Ci'J 
En-lai, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez și premier al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze, Dun Bi-u, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și vicepreședinte al Republicii 
Populare Chineze și de alte per
soane oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro
mîne, Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Populare Ungare și 
Republicii Populare Albania. Șefii 
delegațiilor, Emil Bodnăraș, Di- 
mităr Ganev, Istvan Dobi si Meh- 
met Șhehu, însoțiți de Liu Șao-ți și 
Ciu En-lai. au trecut în revistă 
garda de onoare. Apoi, un grup 
de pionieri a oferit flori oaspe
ților.

în R. P. Chinezădelegațiilor sosite
PEKIN 28 (Agerpres) China 

Nouă transmite: Conducătorii 
Partidului Comunist Chinez și ai 
R. P. Chineze : Mao Țze-dun, Liu 
Șao-ți, Dun Bi-u, Ciu De, Ciu En- 
iai, Lin Biao, Den Siao-pin și Pîn 
Ceri i-au primit luni în cursul 
după-amiezii pe membrii delegații
lor de partid și guvernamentale 
din U.R.S.S. și din celelalte țări 
șocialiste, pe membrii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești din diferite țări, pe conducă-

torii delegațiilor militare vietna
meze și coreene, pe conducătorii 
delegațiilor guvernamentale și re
prezentanții guvernelor din țările 
Asiei și Africii, precum și pe con
ducătorii delegațiilor a șase orga
nizații internaționale care se 
la Pekin cu prilejul celei de-a 
aniversări a proclamării R. P.
neze.

întrevederea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă deosebit de cordia- 
lă și prietenească.

LONDRA 28 (Agerpres). — La 
28 septembrie. Ministerul Afaceri
lor Externe al Angliei a dat pu
blicității o declarație oficială cu 
privire la comunicatul 
merican.

„Guvernul englez, a 
purtătorul de cuvînt al 
lui Afacerilor Externe al Angliei, 
salută călduros conținutul comuni
catului caro corespunde pe deplin 
părerilor sale. Sîntem deosebit de 
satisfăcuți de faptul că aceste 
două mari țări au căzut de acord 
că toate problemele internațiomle 
nereglementate trebuie să fie re
zolvate nu prin folosirea forței, ci 
prin mijloace pașnice, prin trata
tive“.

Referindu-se la eventualitatea 
desfășurării unei conferințe la ni
vel înalt, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe n 
aratat că această problemă va de- 

t___ vcn‘ de acum încolo obiectul
ș“edhitele EÎsenhower'și“ apoi rele barelor tratative diplomatice.

Declarațiile lui 
Couve de Murville

care a provocat-o șeful 
sovietic in Statele U-

Opiniile unor cetățeni americani
WASHINGTON.28 (Agerpres). 

TASS transmite: Zilnic pe adre
sa președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
sosesc sute de scrisori și telegra
me din pa'tea unor cetățeni și 
organizații americane. In aceste 
mesaje de bună voință, americanii 
salută schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
și arată că sprijină acțiunile con
ducătorului guvernului sovietic 
menite să ducă la îmbunătățirea 
relațiilor sovieto-americane, la în
cetarea războiului rece.

Filiala din Seattle a 
zației pacifiste“ a trimis 
rea telegramă :

„Ca organizație care i 
vreme cere dezarmarea

„Organi-
urinătoa-

de multă 
...................... totală, 
sprijinim din toată inima propu
nerea dv. cu privire la dezarmare, 
prezentată la 18 septembrie 1959 

asigurăm că 
“i să spri-

în O.N.U. Vă ■ 
sîntem ferm hotărîți să 
jinim eforturile îndreptate spre 
asigurarea păcii în lumea în-

ce 
parte a lumii s-ar . depune aces
te eforturi. Vă mulțumim, domnu
le Hrușciov, pentru propunerea dv. 
curajoasă“.

Telegrama d-nei J. Clayton (o- 
rașul Little Rock) : „Am ascultat 
toate cuvîntările dv. cu un uriaș 
interes. Sînt convinsă că sînteți 
cel mai eminent om de stat al con
temporaneității. Milioane de ame
ricani vă privesc cu speranța că 
eforturile dv. vor fi încununate de 
succes — va începe o nouă eră 
a lumii, o eră pe care n-a mai 
cunoscut-o omenirea pînă acum. 
Acțiunile dv. minunate în slujba o- 
menirii vor intra în analele isto
riei și strănepoții se vor călăuzi 
cu mîndrie după activitatea dv“.

Scrisoarea muncitorului H. 
Beair din New York :

„Se cuvine ca întreaga lume să 
salute planul U.R.S.S. cu privire 
la dezarmare ge'neralâ. Oamenii 
din întreaga lume trebuie să tră
iască în prietenie și încredere re
ciprocă.

Dv. spuneți că sistemul dv. va 
întrece sistemul Statelor Unite în 
domeniul producției în toate ramu
rile. Eu cred aceasta. Ce idee mi
nunată — a te întrece unul cu al
tul pentru, a face ca viața să fie 
mai bună !“.

Telegrama lui Henry Wallace, 
fost vicepreședinte al S.U.A., și a 
fratelui său James Wallace, pre
ședintele societății „Pioneer Hybrid 
Corn Company" din Des Moines : 
„Excejența voastră Nikita Hruș
ciov. Salutăm cu călăură vizita dv. 
în S.U.A. și în regiunea noastră, 
Jowa. Realizarea deplină a înțele

asigurarea păcii în lumea 
treagă, indiferent unde, în 
parte a lumii t J .

U.R.S.S. și S.U.A. vagerii dintre
asigura o pace trainică în întrea
ga lume. Dorim ca întîlnirile de 
la Câmp David dintre dv. și pre-

de la Moscova să sădească spe. ' 
ranță întregii omeniri“.

Telegrama unui grup de frun
tași ai vieții publice din S-U-A. pe 
care au semnat-o: Stanley Falx- 
ner, Jessica Smith, John Abt, dr. 
W. Du Bois, Shirley Graham, preo
tul William B. Melish, Ellen Al- 
fred, Victor fachontov, Paul Ro. 
beson, Hugo Gellert, Ffed Ellis, 
Cari Marzani, Corilss Lamout, Eva 
Meriam: „Dragă domnule Hruș
ciov. Majoritatea covîrșitoare a a- 
mericanilor împărtășește hotărî
rea președintelui Eisenhower de a 
vă invita în țara noastră.

Acei care se pronunță împotriva 
schimbului de vizite dintre dv. și 
președintele Eisenhower formează 
minoritatea absolută în țara noas
tră.

Perspectiva îmbunătățirii rela
țiilor dintre cele două țări ale 
noastre le provoacă frică. Ei au 
nevoie de războiul rece cu toate 
urmările lui primejdioase. Pen
tru majoritatea americanilor însă, 
schimbul de vizite între dv. și pre
ședintele Eisenhower, reprezintă o 
mare speranță în îmbunătățirea 
relațiilor dintre țările noastre. Do
rim fierbinte pacea și stabilirea u- 
nor relații prietenești între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite“.

sovieto-a-

declarat 
Ministeru.

află 
10-a 
Chi-

în-

vii-

PARIS 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, comentînd comunicatul 
publicat în urma întrevederilor 
de la Câmp David, ministrul A- 
facerilor Externe al Franței, 
Couve de Murville, a arătat că 
„Comunicatul denotă că au fost 
depuse eforturi speciale pentru a 
se arăta că problemele interna
ționale pot și trebuie să fie re
glementate în mod prietenesc și 
pe. cale pașnică“. In același timp 
Couve. de Murville a declarat ca 
„Franța este gata să participe 
la o reluare a tratativelor pentru 
reglementarea, problemei Berlinu
lui“.

Indîa
DELHI 28 (Agerpres). — Co

respondentul agenției Reuter, refe- 
rindu-se la ..surse guvernamentale 
indiene“, arată că la Delhi „co
municatul final a fost salutat ca 
o contribuție pozitivă pe calea 
destinderii încordării dintre 
și Vest.

Mesajul de salut adresat 
lui Mao

Est

Hotàrîrea C. C. al Partidului
Muncitoresc Sociaiist Ungar 
cu privire la ordinea de zi 
a congresului P. M. S. U.

Raportul Comisiei de apel ; 6. Ale
gerea membrilor Comitetului Cen
tral și Comisiei centrale de re
vizie.

La primul punct de pe ordinea 
de zi raportul — va fi prezentat 
de tov. Jănos Kădăr ; la al doilea 
punct — de tov. Jeno Fock, la al 
treilea punct — de tov. Gyorgy 
Marosan ; la al patrulea — de 
iov. Gyula Fodor.

în conformitate cu hotărîrea a- 
dbptătâ se' va alege ia congres 
cîte un delegat cu vot deliberativ 
pentru fiecare 600 de membri de

BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 
Ziarul „Nepszabadșag“ a publicat 
la 27 septembrie hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar cu pri
vire la ordinea de zi a congresului 
P.M.S.U. și cu privire la sistemul 
de reprezentare la congres.

Comitetul Central a hotărît să 
propună congresului P.M.S.U., ca
re se deschide la 30 noiembrie, 
următoarea ordine de zi: -

1. Raportul de activitate al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și , 
sarcinile partidului; 2. Directive- partid și cîte un delegat cu vot 
le cu privire la rezolvarea sarci
nilor economice și elaborarea celui 
de-al doilea plan cincinal al eco
nomiei naționale ; 3. Modificări în 
statutul partidului ; 4. Raportul
Comisiei centrale de revizie; 5.

consultativ pentru fiecare 680 de 
candidați de partid.
Comitetului Central 
delegații, la fel ca și membrii con
ducerii partidului, 
vot secret.

In hotărîrea 
se arată că

se aleg prin

Li Țzi-șen, președintele Comite
tului Revoluționar al Gomindanu- 
lui, în numele celor opt partide 
democratice din China, al Consi
liului Consultativ Politic Popular, 
în numele democraților fără par
tid, al Asociației industriașilor și 
comercianților din întreaga Chină, 
a dat apoi citire unui mesaj adre
sat lui Mao Țze-dun, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. El a remis apoi 
lui Mao Țze-dun acest mesaj de 
salut

Sub strălucita dv. conducere și 
a Partidului Comunist Chinez, se 
spune în mesaj, în țara noastră

Țze-dun
s-au petrecut schimbări gigantice 
și epocale: poporul chinez a ter
minat pentru totdeauna cu soarta 
tristă de națiune înrobită, jefuită 
și oprimată.

Din îndelungata sa practică re
voluționară, poporul chinez a în
vățat să înțeleagă adevărul pro
fund că „fără partidul comunist 
nu ar exista o Chină nouă“. Isto
ria a dovedit că, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, fron
tul unit democrat al .poporu
lui, care a jucat un rol im
portant în revoluția democrat- 
populară, va continua să-și ‘ joace

PRAGA. — Intre 21 și 24 septem
brie 1959, ja Praga a avut loc șe
dința Comisiei permanente C.A.E.P.. 
pentru colaborarea economică si 
tehnico-științifică in domeniul in
dustriei ușoare și alimentare.

PARIS. — După cum transmite 
corespondentul din Londra al A- 
genției France Presse, l.a Ministe- 
rul Afacerilor Externe al Angliei 
s-a anunțat în mod oficial că gu
vernul englez a propus să se amî- 
ne cu două săptămîni reluarea lu
crărilor Conferinței de la Geneva 
a celor trei puterj'pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară 
fixată pentru 12 octombrie a.c. 
După cum s-a arătat,. Ia Ministe
rul de Externe această propunere 
a fost făcută în legătură cu alege
rile generale din Anglia care ur
mează să aibă loc la 8 octombrie.

Primirea grupului parlamentar francez 
Adunări Naționale
însoțiți de ministrul Franței 
București, Jacques Emile Paris.

★
Luni dimineață, Eugene van 

der Meersch, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale Franceze, con
ducătorul delegației grupului par
lamentar francez pentru relații de 
prietenie Franța-Romînia, însoțiți 
de Claude Bonefant, secretar al 
grupului parlamentar pentru rela
ții de prietenie Franța-Romînia, a 
avut o întrevedere cu Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului.

Ceilalți membri ai delegației 
franceze au vizitat Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii".

(Agerpres)

INFORMAȚII
la Prezidiul Marii

Luni la amiază, membrii dele
gației grupului parlamentar fran
cez pentru relații de prietenie 
Franța — Romînia, în frunte cu 
vicepreședintele Adunării Națio
nale Franceze, Eugene van der 
Meersch, au fost primiți la Pre
zidiul Marii Adunări Naționale de 
președintele Prezidiului Marii A- 
dtinări Naționale a R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer.

La întrevederea care a avut loc 
au asistat deputății Marii Adu
nări Naționale Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gh. Vasilichi, și Ga- 
briela Bernachi.

Parlamentarii francezi au fost

la

Luni seara, președintele grupu
lui parlamentar romîn pentru re
lații de prietenie Romînia-Franța, 
acad. Simion Stoilov, a oferit o 
masă în saloanele hotelului Athé
née Palace în cinstea delegației 
grupului parlamentar francez 
pentru relații de prietenie Franța- 
Romînia, în frunte cu vicepreșe
dintele Adunării Naționale Fran
ceze, Eugene van der Meersch.

La masă au luat parte Petre 
Drăgoescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, acad, 
prof. dr. N. Gh. Lupu și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, AL Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
prof. Mihail Cruceanu, președinte
le Comisiei de politică externă 
a Marii Adunări Naționale, ing. 
Miliai Ciobanii, președintele Ca. 
merei de comerț a R. P. Romîne. 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, de-

sosit la Varșovia E. Ttiaft Benson. 
ministrul Agriculturii a| S.U A.

TOKIO, — Taifunul care a b’n- 
tuit în seara zilei de 26 septem- 
brie și în dimineața zilei de 27 sep
tembrie deasupra insulelor japo- 
neze. a provocat imense pagube 
populației Japoniei Potrivit date
lor existente au pierit din cauza 
taifunului peste 700 de oameni, iar 
alți peste 1.400 au dispărut fără 
urmă. In majoritatea regiunilor 

a fost paralizată.
KÖLN 28 (Agerpres). — La 

Köln s-a deschis tradiționalul Tirg 
internațional de mostre alimentare 
,,'Anuga“ la care țara noastră par
ticipă anul acesta pentru a doua 
oară consecutiv.

VARȘOVIA. — După cum trans 
mite agenția P.A.P., la 26 septem
brie s-a încheiat la Varșovia cea 
de-a 9-a Plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului So
cialist din Polonia. Plenara a a- 
doptat hotărîrea ca cel de al doi
lea Congres al Uniunii Tineretului . . . . -
Socialist pe întreaga Polonie să I1S“ Honsiu Circulaț.a trenurilor 
lie convocat la Varșovia între 26- “ foțt nar!’l,Mta
29 aprilie 1960. După congres, în
tre 30 aprilie și 2 tnai, va avea 
loc la Varșovia întîlnirea pe în
treaga Polonie a membrilor Uniu 
nil Tineretului Socialist.

VARȘOVIA - Agenția P.A.P 
a anunțat că la 28 septembrie a
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Adunări Națio-

Jacques Emile 
Franței la Bucu- 
ai legației Fran-

Masă oferită în cinstea delegației grupului 
parlamentar francez

putați ai Marii 
nale, ziariști.

Au participat 
Paris, ministrul 
rești, și membri 
tei-

In timpul mesei, acad. S. Stoi
lov și conducătorul delegației 
franceze, Eugene van der 
Meersch, au rostit cuvîntări, toas- 
tînd pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării multilaterale dintre 
Romînia și-Franța, pentru priete
nia romîno-franceză.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Duminică seara, la restaurantul 
Pădurea Băneasa a avut loc un 
dineu oferit de acad. Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., în cinstea partici- 
panților la Colocviul internațional 
de civilizații, literaturi și limbi ro
manice, care a avut loc în Capi
tală.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Acad. K. I. Skriabin, directorul 
laboratorului de helmintologie de 
pe lîngă Academia de Științe a 
U.R.S.S., prof. N. P. Sihobalova, 
membru corespondent al Academiei 
de Științe 
K. Matov, 
care sînt oaspeții 
știință din Iași cu prilejul primului 
simpozion de helmintologie ținut 
în localitate, s-au întîlnit sîmbătă 
după-amiază cu studenții Institu
tului de Medicină din Iași.

Acad. K. I. Skriabin a vorbit 
despre importanța luptei antihel- 
mintice. Prof. Univ. N. P. Siho
balova a vorbit despre imunitatea 
în helmintologie, iar acad. K. Ma
tov s-a ocupat de unele 
ale relațiilor științifice 
bulgare.

Studenții Institutului 
dicină au făcut oaspeților 
primire. .

a U.R.S.S., și acad, 
din R. P. Bulgaria, 

oamenilor de

aspecte 
romîno-

de Me- 
o caldă

(Agerpres) (Agerpres)

Sesiune 
a 500 de

științificâ consacrată împlinirii 
ani de existență documentară 
a orașului

Duminică, în sala clubului Sin
dicatului lucrătorilor din învăță- 
mînt din București, a avut loc o 
sesiune științifică consacrată îm
plinirii a 500 de ani de existență 
documentară a orașului București 
organizată de Societatea de științe 
.................................................  Ro-istorice și filologice din R. P. 
mînă — filiala București.

In ședința comună a fost 
zentată comunicarea „Lupta 
selor populare din București 
conducerea P.C.R. pentru instaura
rea unui regim democratic, 23 
August 1914 — 6 Martie 1945“.

S-au ținut apoi ședințe de comu
nicări pe secții. La secția de istorie 
au fost prezentate comunicările : 
„Meșteșugurile bucureștene în sec. 
XVIII“, „întinderea Bucureștilor 
de la întemeiere pînă în veac. 
XIX“, și „Un capitol din istoria 
culturală a Bucureștilor — Biblio-

SI AS 3452 52.

pre 
ma-' 
sub

București
țeca Națională a Țării Romînești“, 
iar la secția de filologie: „Bucu
reștii în vechile cronici munte
nești“, „Bucureștii în poezia romî- 
nească“, „Momente din lupta re
voluționară a maselor populare 
bucureștene oglindite în proza noa
stră după 23 August 1944“.

La sesiune au participat cadre 
didactice din învățămîntul superior 
și mediu, cercetători științifici de 
la Institutul de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R., de la 
Institutul do istorie al Academiei 
R. P. Romîne și de la Institutul de 
istorie literară și folclor al Aca
demiei R. P. Romîne, reprezentanți 
ai sfaturilor populare raionale, 
studenți. (

j 
(Agerpres) j


