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trecută lucrările a- 
vară au continuat

tinerii 
entu-

înfăp- 
ultiina 

fost U- 
aceasta 
totdea-

datelor primite de 
Agriculturii, prași- 
este terminată la

la Universitatea 
In timpul anului

Uniunii So- 
cu tovarășul 
membru al 
al P.C.US., 

I C. C.

„Scînteia tineretului"

din 
ajute pe

din

pe care cel 
Congres al

în numele delegației P.C.US. 
rare a participai la cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R., tova
rășul N. S. Hrușciov a în mi nat 
duminică tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, din partea Co
mitetului Central dl P.C.US., un 
tablou înfățișînd pe Vladimir,

COMITETJUL CENTRAL 
> 1 AL

PARTIDULUI
MUNCITORESC ROMÎN

llici Lenin, oferit în dnr Comi
tetului Central al P.M.R.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.US. a fost însoțit de tova
rășul N, V. Podgornti, P. N. Pos
pelov, B. N. Ponomariov, I. V, 
Andropov, L. F. Ilicev, P. A. Sa’ 

. tiukov și A. A. Epișev, membri 
ai delegației sovietice» i

vieții noastre

întreprinderilor 
cooperativelor 
și întreprin- 

localâ 
Mare,

Proletari idin toate țările, unitl-văl

cu privire la întîinirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste

Reprezentanții partidelor comuniste șl muncitorești din 
țările socialiste, care au asistat Ia Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn din partea Partidului Mun
cii din Albania, Partidului Comunist Bulgar, Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Partidului Comunist Chinez, 
Partidului Muncii din Coreea, Partidului Socialist Unit 
din Germania, Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Munci
toresc Romîn, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam au hotărît să folosească pre
zența lor la București pentru a avea un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale situației internaționale 
contemporane și a concluziilor care rezultă din aceasta 
pentru partidele frățești.

Partlcipanții la consfătuire constată în unanimitate că 
întregul mers al evenimentelor internaționale șl al dezvol
tării țărilor sistemului mondial socialist a confirmat pe 
ieplin justețea tezelor marxist-leniniste ale Declarației șl 
île Manifestului Păcii adoptate de partidele comuniste șl 
muncitorești la Moscova în noiembrie 1957.

Participanții la consfătuire își confirmă fidelitatea față 
ie principiile Declarației și ale Manifestului Păcii, care 
reprezintă Carta mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, programul el de luptă pentru pace, democrație 
șl socialism.

Reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești din 
[ările socialiste consideră că toate concluziile cuprinse în 
Declarație șl în Manifestul Păcii: cu privire la coexistența 
pașnică a țărilor cu orînduiri sociale diferite ; cu privire 
ia posibilitatea preîntimpinării războaielor In epoca ac
tuală ; cu privire la necesitatea de a ține mereu trează vi
gilența popoarelor față de pericolul de război, intrucît în 
condițiile existenței imperialismului se menține terenul 
pentru războaie agresive, — sint pe de-a întregul aplica
bile șl la situația actuală.

„Partidele comuniste, — a subliniat Declarația — con
sideră lupta pentru pace drept sarcina lor primordială. îm
preună cu toate forțele Iubitoare de pace, ele vor face tot 
ce depinde de ele pentru a preîntîmpina războiul".

Declarația cuprinde de asemenea o concluzie impor
tantă cu privire la formele de trecere ale diferitelor țări 
ie ia capitalism la socialism, „in condițiile contemporane, 
intr-o serie de țări capitaliste, clasa muncitoare, in frunte

cu detașamentul său de avangardă are posibilitatea... să 
înfrîngă rezistența forțelor reacționare și să creeze con
dițiile necesare pentru înfăptuirea pașnică a revoluției 
socialiste", in același timp trebuie avută în vedere șl po
sibilitatea cuceririi de către clasa muncitoare a victoriei 
în revoluția socialistă și pe cale nepașnică.

Participanții la prezenta consfătuire relevă cu un sen
timent de profundă satisfacție uriașele succese obținute de 
toate țările sistemului socialist în domeniul dezvoltării 
economiei și culturii, ai întăririi orinduirii sociale și de 
stat, în dezvoltarea continuă a democrației socialiste. Pe 
zi ce trece se dezvoltă șl se întărește tot mai mult marea 
comunitate a țărilor socialiste. Lagărul socialist se găsește 
în deplina înflorire a forțelor sale. El exercită o influență 
uriașă și mereu creseîndă asupra întregului mers al dez
voltării omenirii. Succesele Uniunii Sovietice șl ale țărilor 
de democrație populară însuflețesc clasa muncitoare șl pe 
toți oamenii muncii din țările capitaliste la lupta împo
triva ofensivei exploatatorilor contra intereselor lor vitale, 
la lupta pentru pace și socialism.

Participanții la consfătuire declară că partidele comu
niste și muncitorești vor întări șl pe viitor coeziunea țări
lor sistemului mondial socialist și vor apăra ca lumina 
ochilor unitatea lor în lupta pentru pace șl securitatea 
tuturor popoarelor, pentru triumful marii cauze a mar- 
xism-leninismului.
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Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

Numărul 
industriale, 
meșteșugărești 
derilor de industrie 
din regiunea Baia 
care și-au îndeplinit înainte 
de termen planul de produc, 
ție pe primul semestru al a- 
nului, se ridică la 55. Reali
zări deosebite n obținut co- 
lectivul Uzinelor „1 Mai“- 
Baia Mare care a înscris 
contul de economii suma 
5.052.000 lei.

★
Pînă acum, mai mult 

20 de întreprinderi și coopera
tive meșteșugărești din re
giunea Oradea au îndeplinit 
planul semestrial de produc
ție. Printre acestea se nu- 
mără Uzinele „înfrățirea", 
care au produs anul acesta 
cu aproape 24 la gută mai 
multe mașini-unelte dccît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

★
Printre cele 30 de între

prinderi din regiunea Bacău, 
care au îndeplinit pînă acum 
planul semestrial de produc
ție se află și Uzina „Munci
torul Libcr“-Bacău, întreprin. 
Berea „Reconstrucția“-P. 
Neamț, Depoul C.F.R. Ad- 
jud, întreprinderea de foraj 
„Zemeș“, șantierele de con
strucții nr. 1 Rolan-Săvinești 
și nr. 3 oraș-Onești.

Plecarea delegației P.C.U.S. 
în frunte cu tovarășul 

N. S. Hrușciov

Întregul nostru popor, u- 
nit trup și suflet in ju
rul Partidului Muncito- 

esc Romîn, a urmărit cu uriaș 
nteres, ca pe un eveniment 
le cea mai mare însemnătate 
il vieții sale, lucrările celui 
le-a! III-lea Congres al 
’.M.R. care au luat sfîrșit 
îmbată.
Congresul al III-lea al 

’.M.R. se insciie ca un eve- 
liment de însemnătate istori- 
ă in viața partidului și a po- 
orului nostru Congresul a 
acut bilanțul marilor realizări 
lobindite de oamenii muncii 
lin țara noastră sub conduce- 
ea încercatului partid al co- 
nuniștilor, consfințind victo- 
ia socialismului în Republica 
loastră Populară. Prin hotări- 
ile adoptate, Congresul a dat 
ntregului nostru popor o pers- 
lectivă limpede și însufleți- 
oare, un măreț program de 
nuncă și de luptă pentru dez- 
'oltarea continuă a economiei 
laționale, pentru creșterea 
unăstării oamenilor muncii.
Așa cum a arătat tovarășul 

Jheorghe Gheorghiu-Dej In 
luvîntarea de încheiere a Con- 
iresulul: „Congresul a constr
uit o impunătoare manifes- 
are a unității partidului nos- 
ru, a consecvenței și fermită- 
ii politicii sale marxisMeni- 
îiste, a maturității fi comba- 
ivitățil lui“.

Congresul a demonstrat cu 
itrălucire că Partidul Munci- 
oresc Romîn este mal omo- 
țen șl mai unit in jurul Co- 
nitetului său Central tn frun- 
:e cu tovarășul Gheorghe 
jheorghiu-Dej, cum n-a fost 
îiciodată in cei aproape 40 de 
ini de existență.

Ca o înaltă apreciere care 
împle de mîndrie pe fiecare 
>m al muncii au răsunat de 
a tribuna Congresului cuvin- 
:ele reprezentanților partide- 
or comuniste și muncitorești 
lin numeroase țări ale lumii 
zare au subliniat prețuirea de 
:are se bucură partidul nos
tru în rîndurile mișcării co
muniste internaționale, locul 
important pe care-1 ocupă el 
:a unul din detașamentele de 
nădejde ale mișcării comuniste 
internaționale. Cu cită bucurie 
și mîndrie au primit oamenii 
muncii din țara noastră cal
dele cuvinte de salut ale tova
rășului N. S. Hrușciov, condu- 
zătorul delegației P.C.U.S. : 
„Comuniștii din întreaga lume 
se bucură de succesele voa
stre, sînt mîndri că în același 
rînd, umăr la umăr cu cele
lalte partide marxist-leniniste 
pășește cu fermitate prietenul 
și fratele nostru — Partidul 
Muncitoresc Romîn".

Uriașul ecou 
de-al III-lea 
partidului l-a avut în rîn- 
dul celor mai largi mase 
ale poporului nostru se dato- 
rește faptului că ele s-au con
vins prin propria lor experien
ță că politica partidului ex
primă interesele lor vitale. 
Congresul a demonstrat cu o 
deosebită forță unitatea in
destructibilă dintre partid și 
popor — izvorul victoriilor do- 
bindite pînă acum, chezășia 
înfăptuirii cu succes a măre
țelor obiective ce ne stau în 
față.

Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, cuprinde 
o analiză științifică, marxist- 
leninistă a profundelor transe

formări social-economice care 
au avut loc în țara noastră, 
prezintă bilanțul succeselor 
obținute in făurirea orinduirii 
socialiste, trasează sarcinile 
desăvîrșirii construirii socia
lismului. El constituie un mo
del de aplicare creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste, 
un document de mare impor
tanță teoretică și practică în; 
viața întregului nostru popor.

Așa cum se arată în Raport 
și în Rezoluția Congresu
lui ceea ce caracterizează 
politica partidului este o- 
fensiva neîntreruptă a socia
lismului, înfăptuirea consec
ventă a industrializării țării, 
a transformării socialiste a a- 
griculturii. Au crescut conti
nuu forțele de producție ale 
țării, s-au lărgit și consoli
dat relațiile de producție so
cialiste în toate ramurile eco
nomiei naționale. Industria 
noastră realizează acum in 
numai 11 săptămînl întreaga 
producție industrială din 1938. 
Procesul de transformare so
cialistă a agriculturii a cu
prins aproape întreaga țără
nime care a urmat cu încre
dere calea arătată de partid. 
Cooperativizarea agriculturii 
este în linii generale 
tuită. Chiaburimea — 
clasă exploatatoare a 
chidată și odată cu 
s-a pus capăt pentru 
una exploatării omului de că
tre om. Economia socialistă 
cuprinde astăzi întreaga in
dustrie, transporturile, siste
mul financiar și de credit iar 
în agricultură peste patru 
cincimi din suprafața arabilă 
și din numărul familiilor ță
rănești. Astfel, în Republica 
Populară Romînă a fost creată 
baza economică a socialismu
lui.

Pe bulevardul 6 Martie 
se-nșirâ troleibusele alb- 
albastre, abia fișiind 

asfaltul spâlat ca o ograda de 
gospodar. Iar pe trotuare 
mereu studenți și studente 
douâ rîuri confluente. Unii poar
tă geamantane. Alții saci de 
excursii. Unii s au îmbrăcat în 
salopete. Alții au arborat pălă
rii mari, de paie. Camioane cu 
stegulețe și bănci așteaptă la 
marginea trotuarelor. Trecătorii 
privesc, cu înc'ntare, tinerețea 
veselă.

Intru în vorbă, ca omul curios.
- Plecăm la muncă patrioti

că I îmi explică o studentă 
batic roșu și cu un sac 
excursie pe braț.

Intr-adevăr : în aceste zile 
vară bogată, aproape 
de studenți 
se duc să-i 
nicii lucrători

de 
4.000 

Capitolâ 
har- 

agricuitu- 
ră in strîngerea recoltei. Unele 
brigăzi vor munci în gospodă
riile de stat sau colective de la 
Mărculești, altele în cea de la 
Mînăstirea, de la Lehliu sau in 
podgoriile de la Valea Călugă
rească.

De la conducerea universită
ții și de la secretarul comitetu
lui U.T.M. aflu amănunte despre 
tradițiile muncii patriotice a stu«

Ce victorie măreață oglin
dește această apreciere ! So
cialismul — visul înaripat pen
tru care și-au dat viata atîția 
eroi ai clasei muncitoare, ai 
poporului nostru muncitor, a 
învins în patria noastră scum
pă.

După cum se apreciază în 
Raportul C.C. al P.M.R., in
trăm intr-o e<apă nouă a dez
voltării țării — etapa desâvîr- 
șirii construcției socialismului.

Obiectivul puncipal pe care 
partidul il pune in fața po
porului pentru această peri
oadă este dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, continuarea intr-un 
ritm susținut a industrializării 
țării, acordindu-se și pe viitor 
prioritate industriei grele eu 
pivotul ei. industria construc
toare de mașini ; terminarea 
colectivizării agriculturii, ex
tinderea mecanizării și auto
matizării producției ; crearea 
unui belșug de produse în 
der$a ridicării nivelului 
trai al celor ce muncesc.

Raportul C.C. ai P.M.R.,
rectivele privind șesenalul 
ne-au pus In față obiective cu 
adevărat mărețe, lnsuflețitoa- 
re. Directivele privind planul 
șesenal prevăd ca In 1965 pro
ducția industrială să crească 
de 2,1 ari, iar cea agripolă cu 
70-80 la sută față de 1959. 
Salariul real al oamenilor 
muncii de la orașe va crește 
in șesenal cu 40—45 la sută 
iar veniturile țărănimii cu 40 
la sută. Se vor construi din 
fondurile statului circa 300.000 
noi apartamente in orașe și 
centre muncitorești. Raportul,

denților de 
bucureșteană.
sute de brigăzi au lucrat pe șan
tierele de construcții ale Capii 
talei. Vara pleacă să munceas- 

. că în agricultură. Cîteva gospo
dării de stat din regiunea Bucu-

Către
Comitetul Executiv al 

din Marea Britanie
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn expri

mă sincere condoleanțe Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Marea Britanie și tuturor comuniștilor en
glezi in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Harry 
Pollitt, președintele Comitetului Executiv al partidului, fiu 
credincios al clasei muncitoare engleze, luptător de frunta 
al partidului ei comunist și militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale. pionieri oferind flori tovarășului N. S. Hrușciov;Un gruț^ de

Recoltatul păioaselor trebuie 
început din pîrgă și cu toate forțele

In zilele bune de lucru din 
săptămîna 
grioole de 
intens.

Potrivit 
Ministerul 
la a H-a
sfecla de zahăr șl floarea-soa- 
relul, iar la celelalte culturi 
prăsitoare a fost executată in 
proporții de 80—90 la sută. De 
asemenea prașlla a IlI-a a fost 
efectuată pe suprafețe mal 
mari Îndeosebi la sfecla de 
zahăr. In regiunile Timișoara, 
București și Oradea această 
lucrare s-a terminat șl se con
tinuă prașila a IV-a.

Lucrările de Îngrijire a cul
turilor de floarea-soarelul șt 
porumb sini mai avansate in 
regiunile București, Craiova și 
Timișoara. Prășitul este in- 
tirzlat mal ales in regiunile 
Cluj, Stalin, Suceava, Bacău, 
Iași și Regiunea Autonomă 
Maghiară,

Săptămîna aceasta va trebui 
să »e termine cei puțin trei 
praștie la toate culturile și re
coltarea orzului, fin urilor și să 
Înceapă recoltarea griului. 
Timpul ploios de pînă acum a 
lntirziat maturizarea cereale
lor păloase și din această cau
ză odată cu îmbunătățirea 
vremii, perioada de coacere în 
pirgă și deplină a cerealelor 
va fi foarte scurtă. Aceasta 
impune organizarea muncii și 
folosirea in așa fel a mijloa
celor incit recoltarea să încea
pă cu toate forțele Îndată ce 
lanurile intră in pirgă și să 
fie terminată cit mai repede. 
Să se termine in cei mai scurt 
timp organizarea ariilor. Zil
nic să se facă controlul lanu
rilor de cereale păioase pen
tru ca îndată ce acestea intră 
In pirgă să se Înceapă recol
tarea lor.

Luni dimineața a părăsit 
Bucureștiul delegația Partidu
lui Comunist al “ ' “ ~
vietice. în frunte 
N. S. Hrușciov, 
Prezidiului C.C. 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., care a participat la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Din delegație au făcut par
te tovarășii N. V. Podgornti, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, P. N. Pospelov, mem
bru supleant al Prezidiului 
C.C. al P C.U5, membru in 
Biroul C.C. al P.C.US. pentru 
R5.FS.R , B. N. Ponomariov, 
membru al C.C. al P.C.UB., 
șef de secție a C.C. a! P.C.US, 
I .V. Andropov, șef de secția 
a C.C. al P C U.S., L. F. Ilicev, 
membru al Comisiei Centra's 
de Revizie a P.C.US.. șef de 
secție a C.C. al P.C.U.S., P. A. 
Satiukov. membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.US., 
redaetor-șef al ziarului „Prav
da". Din delegație a făcut par-

te de asemenea, A. A. Epișev, 
■ ambasadorul Uniunii Sovieti

ce în R. P. Romină.
La plecare pe aeroportul 

Băneasa erau prezenți tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodr.ăraș, Petre Bo- 
rllă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Janos Fa- 
zekaș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Stoica, Avram Bu- 
r.aciu, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri al guvernu
lui, ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, activiști de 
partid, de stat șl al organiza
țiilor obștești, ziariști rominl 
ți străini.

Pe aeroport se aflau mii de 
oameni ai muncii din Capi
ta'ă.

Erau de asemenea prezenți 
membri ai delegațiilor parti
delor comuniste șl muncito
rești care au participat la lu

crările celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Uniunii Sovietice, 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Rornînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
sosit la aeroport într-o mașină 
deschisă. Miile de oameni ai 
muncii l-au aclamat cu entu
ziasm.

Membrii delegației P.C.U.S. 
și-au luat rămas bun de la re
prezentanții partidelor comu
niste și muncitorești, de la 
șefii misiunilor diplomatice, 
de la membrii Comitetului 
Central al P.M.R. șl ai guver
nului R. P. Romine. Un grup 
de pionieri a oferit flori 
oaspeților.

Tovarășul N. S. Hrușciov 
s-a îmbrățișat cu conducătorii 
partidului și statului nostru, 
apoi în aclamațiile puternice 
ale miilor de bucureșteni 
urcă pe bordul avionului care 
decolează îndreptîndu-se spre 
Moscova.

CC al P.C.U.S. a oferit în dar
C.C. al P.M.R. un portret al lui V. I. Lenin

bătâlia culturii. Iar acum, por
nesc sâ ajute la obținerea vic
toriei in bâtâlia recoltării. Mun
ca patriotică a devenit o tradi
ție, o sănătoasă tradiție. In fie
care vacanță, studenții din uni
versitatea noastră dedică două

Aproape 4000 de studenți din Capitală, 
organizați in brigăzi utemiste 

de muncă patriotică, au plecat în G.A.S.-uri 
să sprijine strîngerea recoltei

rești devin, timp de două săptă- 
mini, adevărate tabere studen
țești. Anul trecut cîteva mii de 
studenți și studente de la uni
versitate au fost la munca pa
triotică. Au efectuat 533.000 ore 
de muncă.

— Trebuie să spunem, com
pletează tov. Zamfir Zorin, se
cretarul U.T.M. pe universitate, 
că studenții, încadrați în brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică sînt cei care au obținut re-' 
zultate superioare la învățătură. 
Au cîștigat încă o victoria In

săptămînl muncii pe ogoare, a- 
jutînd la strîngerea recoltei. Și 
o fac cu bucurie, cu entuziasm 
după cum se vede. Studenții 
noștrii au primit cu mare bucu
rie hotărîrile Congresului al 
III-lea al partidului și se stră
duiesc ca aportul lor la înfăp
tuirea mărețelor sarcini trasate 
de partid să fie cit mai mare. Și 
ei fac aceasta învățînd cu pa
siune, cu răspundere, participind 
cu entuziasm în timpul liber la 
munca constructivă a întregului 
popor. Muncind, studenții iși vo<

dovedi dragostea șl recunoștința 
față de partid, față de popor și 
de patrie. Priveam la 
cceea veseli, optimiști, 
ziaști și înțelegeam și mai bine 
adevărul celor spuse de secreta
rul comitetului U.T.M.

In plecarea de ieri a miilor 
de studenți din Capitală, o 
notă deosebită o iace aso
cierea a 200 de studenți din 
Regiunea Autonomă Maghiară. 
Pornesc să muncească impreună 
cu studenții romini pe aceleași 
ogoare ole patriei comune.

Intru in vorbă cu studenții bri
gadieri.

Rogaci Xenîa, din anul II de 
la Facultatea matematici-fizică 
are emoții, măcar că-i place 
munca la cimp.

— Sînt fiică de muncitori și 
părinții mă învață să muncesc. 
Am să mă descurc ți la grădi- 
nărie și la prășit ți la treierat 
Adică ori unde va fi nevoie, vă 
asigur. Plecăm aproape tcți co
legii de grupă. In aceste zile oa
menii muncii dau un avint ți 
mai mare întrecerii pentru îm
plinirea mărețelor sarcini tra
sate de Congresul partidului. 
Putem noi studenții sta deopar
te ? Patru ani cit voi mai fi stu-

i (Continuare in pag. 3-a)
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Au fost de față to 

vu Stoira, Alexandr 
Lennte Răutu, Ghi

In numele C.C. 
varășul Gheorghe IM



Duminică în săli
Sportivi romînl

în întreceri
internaționale

Jc-

Noi recorduri
mondiale în întreceri

preolimpice I
Ech:pete de polo „Știința 
București și „Știința“-Cluj au

Mateianu
R. Garilhe

★ în concursul preolimpic de 
atletism desfășurat la Sarajevo 
cu participarea a numeroși. con-

(Franța) 385 kg.; mijlocie: Bo- 
chenek (R.P. Polonă) 400 kg.; 
semi-grea: Pâlinski (R.P. Polo
nă) 451 kg.; grea: Bialas (R.P. 
Polonă) 425 kg. Semigreul Pa- 
linski a doborît recordul mon
dial la stilul aruncat cu o per
formanță de 185,5 kg.

și pe stadioane
echipele selecționate ale R.S.F.S. 
Ruse și R.P. Polone, disputat 
lâ Tuia, s-a încheiat cu o dublă 
victorie a sportivilor sovietici: 
110,5-—101,5 puncte la bărbați 
și 80—48 la femei. în cele două 
zile de concurs s-au înregistrat 
două recorduri mondiale: atleta 
sovietică Irina Press a realizat 
4959 puncte la pentatlon și 
Krziszkowiak (R.P, Polonă) 
8’31”4/10 la 3.000 m Obstacole.

Continuîndu-și turneul în 
ponia, echipa selecționată mas
culină de handbal a orașului 
București a întîlnit echipa selec
ționată a provinciei Aiichi de 
care a dispus cu scorul de 23-15 
(16-5).

Duminică la Osaka, echipa 
bucureșteană a jucat cu selec
ționata Universității Kwansei în 
fața căreia a cîștigat cu scorul 
de 19-11 (9-4). Aceasta a fost 
cea de-a ă-a victorie consecu
tivă obținută de handbaliștii ro- 
mîni de la începutul turneului.

★

Duminică a luat sfîrșit la Mi
lano meciul internațional de 
gimnastică dintre reprezentati
vele feminine ale R. P. Romîne 
și Italiei. Gimnastele noastre 
s-au comportat bine, obținînd 
victoria cu scorul de 371,65— 
369,30 puncte. Cele mai bune 
gimnaste ale echipei 
fost Elena Leuștean 
lovan.

neul internațional feminin de 
floretă la care au participat cele 
moi bune sportive din R. P. Ro- 
mînă și Franța. Confirmînd 
forma bună în care se află re
prezentanta noastră Olga Or- 
ban-Szabo s-a clasat pe primul 
loc cu 6 victorii din 7 posibile. 
Pe locul doi s-a clasat Maria 
Vicol (R. P. Remind) cu 4 vic
torii urmată de Le Roux (Franța) 
4 victorii, Ana Ene (R.P.R.) 4 
victorii ; Eugenia 
(R.P.R.) 3 victorii, 
(Franța) 2 victorii și R. Veronnet 
(Franța) 1 victorie.

Complexul G. M. A.
stimulează activitatea

susțtnut duminică in bazinul 
de la Stadionul tineretului 
din Capitală o întrecere a- 
preciată. Fotografia noastră 
redă o imagine din oceastă 

dispută.
romîne au 

șl Sonia

Foto : V. RANGA

sportivă de masă
Nu de mult, la Uzinele „Tu- 

dăf Vltdimirescu“ din Capitală, 
a avut loc o consfătuire 
cu tema; Complexul spor
tiv ..Gata pentru muncă și apă
rarea patriei" mijloc eficace de 
antrenare a tineretului intr-o 
continuă și bogată activitate 
Sportivă La această consfătuire 
tu participat secretari ai bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. din uzină, membri al 
consiliului asociației sportive 
„Autobusul'* precum și tineri 
munci tori din această uzină. 
Participanții la consfătuire au 
subliniat in cuvîntul lor rolul 
pe care îl are complexul G.M.A. 
în antrenarea maselor largi de 
tineri la activitatea sportivă. 
De asemenea e> au ridicat o 
seamă de probleme privind mo
dul rn care comitetul U.T.M. 
și consiliul asociației sportive 
s-au preocupat de antrenarea 
tineretului la trecerea norme
lor complexului G.M.A. și au 
propus o serie de măsuri me
nite să contribuie la antrenarea 
tuturor tinerilor din uzină pen
tru a deveni aspiranți și purtă
tori ai insignei G.M.A.

Deși asoc atia sportivă „Au- 
tobusuT* este destul de tînără. 
cuprinde peste 1.000 de membri 
U.C.FS. care iau parte la o in
teresantă activitate sportivă. A- 
sociatia dispune de condiții ma
teriale bune, de principalele 
secții pe ramură de sport! 
atletism, fotbal, rugbi, tir etc. 
O bună bucată de vre
me în preocuparea comitetului 
U.T.M,, a asociației sportive a 
stat problema antrenării tinere
tului la trecerea normelor 
G.M.A. In anul trecut mai ales, 
mulți tineri din fabrică au reu
șit să devină aspiranți G.M.A., 
iar 49 dintre ei să cucerească 
insigna dintre care 12 pe cea 
de gradul II. Participanții la 
discuții au subliniat însă că 
numărul tinerilor care au de
venit purtători ai insignei este 
încă destul de mic fată de nu
mărul celor care au primit car
netul de aspirant.

— „Frintre cei care au deve
nit aspiranți G.M.A. încă din 
primăvara anului 1959. spunea 
în consfătuirea noastră tovară
șul Petre Hodivoianu. lăcătuș 
In sectorul autobuse, m-am nu
mărat și eu. Tn decurs de 
2-3 luni am reușit chiar să trec 
două probe; cea de cros și tir. 
Luni de zile însă n-au mai fost 
organizate antrenamente pentru

aspiranții G.M.A. și mai ales 
concursuri pentru trecerea pro
belor. Concursuri de fapt au e- 
xistat, dar la ele n-a fost an
trenată masa largă a tineretu
lui din uzină, d un număr re- 
strîns de tineri, membri ai sec
țiilor pe ramuri de sport.

Ce s-a întîmplat în fapt ? 
Consiliul asociației sportive a 
organizat întreceri doar pentru 
sportivii care activau în com
petițiile Oficiale, atleții, fotba
liștii etc. Tovarășul Stere Ma- 
tragoci. secretarul consiliului 
asociației sportive a confirmat 
în cuvîntul său din consfătuire 
cît de greșit s-au orientat în 
aceasta problemă membrii con
ducerii asociației , Autobusul". 
Vorbind despre locul de unde 
erau recrutați viitorii aspiranți 
G-M.A.. el afirma: De unde 
am putea să recrutăm decît din 
secțiile de atletism, fotbal sau 
tir ?

Or. tocmai acest lucru este 
greșit. Frin comple.wK.G-M.A- 
se urmărește antrenarea tinere
tului la activitatea sportivă pen
tru ca mai apoi după cucerirea 
insignei, el să participe la ac
tivitatea secțiilor pe ramuri de 
sport.

„Comitetul »U.T.M. în co
laborare cu asociația sportivă 
a organizat adeseori întreceri 
de casă care cuprindeau aproape 
în exclusivitate discipline pre
văzute 
marca 
Mihai 
secția 
participanți la aceste 
ceri, spunea el, realizau 
pi superiori celor ale norme
lor complexului G.M.A. Era 
deci un mijloc eficace de antre
nare a tineretului la cucerirea 
insignei. In virtutea faptului 
că, chipurile. regulamentul 
G.M.A. n-ar mai fi în vi
goare, asociația sportivă n-a o- 
mologat rezultatele obținute de 
tineri în aceste întreceri”

Greșala pornește și din fap
tul că comisia G.M.A. a asocia
ției a avut o activitate spora
dică și a renunțat adesea la în
registrarea rezultatelor Așa se 
face că într-un an de zile doar 
49 de tineri au devenit purtă
tori ai insignei G.M.A. Vinovați 
pentru această situație sînt în 
primul rînd membrii comitetu
lui U.T.M. și cei ai consiliului 
asociației sportive. Dar asocia
ția „Autobusul" nu este sin
gura din raionul Tudor Vladi-

în complexul GJ4A.» re- 
în consfătuire 
(Sonciu, tinichigiu 

autobuse. Foarte

tînărul 
din 

mulți 
între- 

tim-

Gabriel Moiceanu, învingător 
în cursa preolimpică de la Sofia
Ciclistul romîn Gabriel Moi- 

ceanu a repurtat un succes re
marcabil în cursa preolimpică 
desfășurată duminică la Sofia 
pe. un circuit de 125 km (16 
ture). El a înregistrat timpul 
de 3 h 28'20” învingind la 
eprintul final pe Traikov, Nei-

cev (R.P. Bulgaria), Vukovici, 
Levacic, Jironic (Iugoslavia). 
Cel de-al doilea pluton în care 
se aflau Boian Koțev (R. P. 
Bulgaria), Chtiej și Fornalczik 
din echipa olimpică a R.P. Po
lone, a sosit după 31a,

★
In sala Dinamo din 

luat sfîrșit duminică
Capitala a 
seara tur-

★ întîlnirea internațională de 
haltere dintre echipele olimpice 
ale Franței și R.P. Polone, des
fășurată duminică la Paria, »-a 
terminat cu scorul de 5-2 în 
favoarea sportivilor polonezi. 
Iată rezultatele obținute la cele 
7 categorii : cocoș : Henry 
(Franța) 275 kg.; pană: Jan
kowski (R.P. Polonă) 305 kg.; 
ușoară: Zielinski (R.P. Polonă) 
375 kg.; semimijlocie; Mayer

I
mirescu care a neglijat te ul
tima vreme munca de 
nare ț tinerilor
insignei G.M.A. Este așa dar 
lesne de priceput ci activiștii 
comitetului raional U.TA și 
U.C.F.S. n-au socotit că este de 
datoria lor si controleze și să 
îndrume munca de antrenare a 
tineretului la cucerirea normelor 
complexului G.M.A.

După ce au criticat aspru 
lipsa de răspundere dovedită 
atît de comitetul U.T.M. cît și 
de consiliul asociației sportive 
în această direcție, participan- 
ții la consfătuire au cerut în
tocmirea unui pian de măsuri, 
pentru ca în anul acesta un 
număr mai mare de tineri să fie 
antrenați la cucerirea 
G.M.A. ~ _
fel, în consfătuire unele 
punici 

de măsuri. Astfel.
xopuneriîe

între
it cucerirea

UTA ți

insignei 
Ei au făcut de alt-

1 concrete privind acest 
Astfel. pflZ— 

interesacte re- 
marcâri kuțjerea udo: 
Ce popula rizsre 
de ad 
perete a regtia 
plexului G3UA 
nea, a fost prop-jsâ 
existe o zi ded’cztâ trecer 
mei or G.MA. Pentru bufi 
gătire a aspira nțik>r ț 
s-a stabilit ca sap^mteai să se 
desfășoare astmnâflKnfe. For
marea unui activ larg de in
structor care sa arate eiecrv 
pregătirea aspirantuor G.M-A. 
este o altă măsură :ropusa in 
această consfătuire. Acești in
structori să fie recrutat* din no
durile activiștilor voluntar, spor
tivi, ai conducătorilor progra
mului de gimnastică in produc
ție precum și din nodurile ce
lor mei bun: sportiv, care au 
categorii de clasificare. Fără în
doială că nu trebuie scăpa ți din 
vedere așa cum s-a făcut pini 
acum antrenorii din secții.» pe 
ramuri de sport S-a ma: sta
bilit în constituire ca de înda
tă si se treacă la organizarea 
unei competiții ți amitna „Cupa 
complexului GuMA“. Disci
plinele acestei întreceri să 
fie în fapt probele comp exuiui 
G M.A. O propunere deosebit de 
interesantă privind antrenarea 
unui număr din ce în ce mai 
mare de tineri pentru a deveni 
aspiranți și ourtători G-M.A, 
este cea care prevede ca fiecare 
membru al brigăzilor de pro
ducție să devină purtător a! 
Insignei G.M.A. $i e firesc Bri
gada este nu numii un colectiv 
de muncă, dar și un colectiv 
de prieteni care muncesc dar 
își petrec și timpul liber pe sta
dioane sau Ia spectacole în co
mun

Comitetul U.T.M., asociația 
sportivă a Uzinelor „Tudor VIa- 
dimirescu" din București au da
toria să dea viață acestor pro
puneri. Ele au menirea să sti
muleze. să dea un caracter de 
masă activității sportive a tine
rilor muncitori din această mare 
uzină. VASILE RANGA

în finala campionatului republican de fotbal juniori t

Rapid București a întrecut
cu 4-0 (2-0)

U.T.A
<■ J

*

1 t

Duminică fotbaliș
tii juniori de la Ra- 
pid-București. au în
vins cu 4-0 formația 
Uzinelor țextile A- 
rad. care a suferit 
astfel prima înfrînge- 
re de-a lungul a trei 
ani. De două ori con
secutiv juniorii 
U.T-A. au cucerit tit
lul de campxmi

țtrfi. fiir.d nevoi ți să 
cedeze ~ofeul aces
te; ediții ceferiștilor 
bucurefteni.

Scorul de 4-0 (2-0) 
cu care au ieșit in- 
vir.gâicn juniorii Ra
pidului, exprimă fi
del superioritatea 
manifestată de ei în 
această partidă. Ra
pid a obțnttrt victo-

ria Drin punctele rea
lizate de Băltățescu, 
minutul 16 dintr-un 
11 metri, Dobre 
nutul 43, Chiru 
nulele 50 și 76.

Iată cele două 
mâții.

Rapid: L. Lăză- 
reecu. N. Berc eseu, 
Dan Coe, M. Mihai, 
St. Dinu, C. Cimpo-

mi- 
mi-

for-

ca. St. Radu, C. Do- 
bre, D. Chiru, C. Di* 
nu, Gr. Băltățescu 
(antrenor I. Urechia- 
tu).

U.T.A. : P. Necula, 
Gh. Tusz, A. Miculan, 
A. Sighete, L. Kiso, 
I. Tasca, A. Matușin- 
ca, N. Sfât, A. Ro
man. FI. Vesa, Gh. 
Macavei. (antrenor 
N. Dumitrescu).

r..':

Foto: R. VASILE

Apărătorii echipe» de fotbal Juniori București noua campioană de fotbal a țării,
au fost întotdeauna la post In Intilnirea de duminică susținută In compania echipei U.T.A. In
tervenind nu numai eficace dac și spectaculos, așa după cum se vede șl în fotografic noastră.

c sputata duminică pe velodromul Dinomo.
Foto 1 VAL PIETREANU

în cadrul finalei Cupei Campionilor Europeni la volei echipa Ra-: 
pid-București a întrecut duminică seara cu scorul de 3—1 forma* 
ția T.S.K.A. Moscova. Infrîngerea prea severă suferită în prima în* 
tîlnire cu campioana Uniunii Sovietice a privat formația buCu-i 

reșteană de cucerirea mult rîvnitului trofeu.
Foto : S. SPIREA

curenți din Grecia, R.P. Bulga. 
ria. R.P. Polonă, Italia și Iu
goslavia a-«u înregistrat urmă
toarele rezultate: 110 m gar
duri: Lorger (Iugoslavia) 14’’ 
5/10; 100 m plat: Georgeopulos 
(Grecia) 10”8/10; 400 m plat: 
Grusici (Iugoslavia) 48’’l/10; 
800 m plat: Ingolici (Iugosla
via) l’52”5/10; 1500 m plat: 
Vasici (Iugoslavia) 3’48”4/10ț 
3.000 m obstacole: Papavasiliu 
(Grecia) 8’55”8/10; * '
Majtal și 
via) 2,00 m; J 
(R.P. Bulgaria) 4,30 m.

înălțime:
Majtal și Marianovici (Iugosla- 

o nn — prăjină: Hristov

> Meciul de atletism

PE
între

Alte rezultate mai importantet 
înălțime femei Taisia Cencik 
(R.S.F.S. Rusă) 1,74 m; ciocan 
Samosvetod (R.S.F.S, Rusă) 
65.85 m ; 10.000 m ; Desiatcikov 
(R.S.F.S. Rusă) 29 00; 1500 m: 
Momotkov (R.S.F.S. Rusă) 3’42’* 
8/10, Lewandowski (R.P, Polo
nă) 3’44”3/10; triplu salt: 
Schmidt (R.P. Polonă) 16,51 
m (nou record polonez); 80 m 
garduri: Koseleva (R.S.F.S. Ru
să) 10”6/10 record mondial ega
lat); greutate: Sosgornik (R.P. 
Polonă) 17,86 m (nou record 
polonez); 800 m plat femei: 
Ecaterina Parliuk (R.S.F.S. 
Rusă) 2’06”8/10.

SCURT
★ Duminică seara «ala tp'"- 

turilor Floreasca din Capitală 
a găzduit întîlnirea retur între 
echipele TSKA Moscova și Ra
pid București, contînd pentru 
finala Cupei Campionilor euro
peni la volei. Voleibaliștii ro- 
mîni au prestat un joc bun, 
cîștigînd cu scorul de 3-1 în 
fața unei echipe care a pre
zentat cinci jucători din prima 
reprezentativă a U.R.S.S. învin
gătoare în primul meci cu 3-0, 
TSKA Moscova a cucerit prima 
ediție a Cupei Campionilor eu
ropeni la volei la setaverâj: 4-3.

pot fi pregătiți boxerii?
în sălile noastre de box, ra^ 

re ori întîlnim printre cei care 
se antrenează, sportivi mai ti
neri de 15 ani. Prezența acestora 
creează adesea discuții. Unii 
cred că acest lucru este exage
rat, boxul fiind un sport care 
cere mari eforturi fizice, iar 
practicarea lui nefiind recoman
dabilă celor care nu au încă nici 
vîrsta junioratului. Cei ce susțin 
aceste „teorii" nu au dreptate 
decît în parte. Desigur nu este 
indicat să se permită copiilor în 
vîrstă de 12—13 ani să urce 
treptele ringului în meeiuri pu
blice, să-și supună organismul 
îhcă fragil Ia eforturi nera
ționale, chiar și numai la 
antrenamente. în schimb, pre
gătirea pentru box poate și 
trebuie începută de la o vîrstă 
fragedă. Copiii pot asimila no
țiunile elementare de tehnică, 
pot „lucra" pentru dezvoltarea 
lor fizică armonioasă, astfel ca 
la 16 sau 17 
avea o bună pregătire 
nica, exeeutînd 
turile, deplasările, eschivele, etc. 
în felul acesta, mai întîi se vor 
rări simțitor rîndurile boxerilor 
care ajung aproape de sfîrșitul 
activității sportive fără să fi îh- 
vățat încă bine din tainele a- 
cestui sport, iar apoi vor crește 
rîndurile pugiliștilor care au un 
remarcabil bagaj de cunoștințe 
tehnico tactice.

Experiența boxului din alte 
țări ne arată că aceste afirmații

ani să poată 
teh- 

corect lovi-

ânt fondate. în Uniunea Soviet 
tică, copii de 12—13 ani frec
ventează în număr mare sălile 
de box. Bineînțeles, antrena
mentele acestora se desfășoară 
pe baza unei atente studiezi a 
particularităților organismului a-» 
dolescentului în plină dezvoltare. 
Antrenorul și medicul lucrează 
în strînsă legătură, eliminînd 
din procesul de instruire tot ce 
ar putea dăuna sănătății micilor 
boxeri. Există secții de box la 
palatele pionierilor din marile 
orașe, la școlile sportive de 
elevi, în școlile medii și profe
sionale. Unii dintre cei mai re- 
numiți boxeri sovietici în frunte 
cu A. Bulakov, V. Mednov, A. 
Cebotarev și B. Stepanov și-au 
început activitatea pugilistică la 
o vîrstă fragedă, cînd se mai 
aflau încă pe băncile școlii ele
mentare. Aceasta nu le-a dăunat 
ci, dimpotrivă, le-a permis să 
atingă înainte de împlinirea vir
atei de 20 de ani, culmile mă
iestriei sportive.

Cunoscutul antrenor sovietic 
K. V. Gradolopov, care a lucrat 
multă vreme cu copii boxeri, 
este de părere, că micii pugi- 
liști trebuie să evite mișcările 
brutale și exercițiile de forță, să 
nu urmărească lovituri puter
nice. Pentru aceștia se recoman
dă jocuri dinamice, care dez
voltă minunat perspicacitatea, 
prezența de spirit și istețimea 
și care, pe lingă învățarea ele
mentelor de tehnică și practica-

gimnasticii, să-l 
viitorul boxer de

Păcât 
cen’ 
im-

rea intensă a 
pregătească pe 
frunte

Această prețioasă experiență 
a boxului sovietic este introdusă 
în ultima vreme și în țara noa
stră. Antrenorul D. Călinescu se 
ocupă de creșterea micilor bo
xeri în spațioasa sală a Facultă-» 
ții de științe juridice din 
București. La rîndul lor antre
norii I. Doculescu și Petre Pop, 
au activat multă vreme cu suc
ces în această direcție, 
însă că astăzi majoritatea 
trelor pugilistice de mare
portantă ca : Brăila, Galați, 
Cluj, Timișoara, Craiova, Con
stanța, Ploești și alte orașe, unde 
activează antrenori pricepuți ca 
Gh. Popescu, I. Pintea, Petre 
Mihai. L. Ambruș, St. Iordache 
nu se preocupă cu toată atenția 
de problema angrenării și edu
cării tinerilor care n-au ajuns 
la vîrsta junioratului în practic 
careâ sportului cu mănuși. Tre
buie să arătăm că astăzi mai 
mult ca oricînd boxul nostru 
are nevoie de cadre tinere tot 
mai numeroase pentru a com
plecta lotul limitat încă al boxe
rilor fruntași. De aceea, consi-* 
derăm că este datoria antrenori
lor de a abandona sistemul goa
nei după transferări de pugiliști 
gata formați de la alte cluburi 
și de a crește cadre tinere, ta
lentate. Adevărul este că în re-» 
cruțarea de tinere elemente an
trenorii noștri se lovesc la rin»

spor- ★ Duminică în două orașe 
din țară s-au desfășurat semi
finalele cupei R-P.R. la fotbal 
La Constanța, Progresul Bucu
rești a întrecut cu 2-0, după 
prelungiri, echipa Dinamo Ba
cău, iar la Orașul Stalin Di
namo Obor a eliminat tot după 
prelungiri echipa Știința Timi
șoara cu scorul de 4-2. Finala 
Cupei R.P.R. la fotbal între e- 
chipele Progresul și Dinamo 
Obor va avea loc duminică 3 
iulie în Capitală.

dul lor de numeroase greutăți. 
Este bine de arătat aici că mai 
sînt încă părinți care consideră 
că boxul nu este un sport. Este 
desigur o părere cu totul gre
șită. Acelora care continuă să 
se mențină pe această pozi
ție le reamintim ceea ce spune 
antrenorul sovietic Gradolo
pov și anume că : „boxul 
este sportul oamenilor cura
joși care dezvoltă spiritul 
de luptă și dezvoltă capacitatea 
rezistenței față de durere. Boxul 
concentrează întreaga 
pentru obținerea victoriei, 
strarea în 
calmului, 
prudenței, 
situației".

De cîtva 
box ale cluburilor Dinamo (a 
trenor C. Dumitrescu), C.C. 
(antrenor ” 
( antrenor 
preocupate 
lor în box.
aflăm că problema nu a fost 
dată uitării și că necesitatea de 
a crește din timp și temeinic 
viitoarele cadre ale boxului no
stru va fi înțeleasă și de cele
lalte secții din întreaga țară.

In definitiv de ce să nu pre
gătim pugiliști capabili să repete 
performanțele unor boxeri 
Gh. Negrea, N. Linca, M. Do- 
brescu, C. Dumitrescu, Gh. Fiat 
•au D. Ciobotaru ?

★ Odată cu terminarea cam
pionatului categoriei B la fot
bal, echipele C.S.M.S. Iași, 
Știința Timișoara și Corvinul 
Hunedoara, cîștigînd seriile res
pective au căpătat dreptul după 
regulament de a juca în catego
ria A de fotbal.

★ în cel de-al doilea meci 
dintre echipele olimpice de 
polo pe apă ale U.R.S.S. și Iu
goslaviei, jucătorii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 
3-1 (2-1). După cum se știe pri
ma întîlnire revenise de aseme
nea echipei sovietice cu 3-2 
(2-2).

voință 
pă-

orice împrejurare a 
răbdării, bărbăției, 
aprecierii lucide a

timp, secțiile de 
an-

V. Tiță) și Știința 
E. Mărgărit) sînt 
de angrenarea tineri- 

Ne-ar bucura să

ca

S. SPIREA

(Agerpre»)

Valoroasa noastră scrimeră Olga 
Szabo - cîștigătoarea turneului 
individual din cadrul intîlnirii de 
scrimă R.P.R.-Franța, într-o po

ziție caracteristică de atac;



Hotărîrile Congresului 
programul vieții

(Urmare din pag. I-a)

Directivele ne-au dat totodată 
și liniile directoare ale progra
mului de dezvoltare a econo
miei naționale in perspectivă, 
pe 15 ani, pînă în 1975. Pro
ducția industrială globală ur
mează să crească în următo
rii 15 ani de 6 ari. Sprljinin- 
du-se pe o industrie dezvol
tată, capabilă să-i furnizeze 
din plin mașinile, îngrășămin- 
tele și alte mijloace necesare, 
agricultura noastră socialistă 
își va putea mări producția 
de circa 3 ori.

în Raportul prezentat la 
Congres, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că 
creșterea rolului conducător 
al partidului în toate domenii
le activității sociale, vasta 
muncă organizatorică și poli
tică pe care a desfășurat-o în 
mase au constituit factorul 
hotărîtor care a dus la obține
rea de către poporul munci
tor. a victoriei de însemnăta
te istorică — construirea bazei 
economice a socialismului în 
tara noastră. El a subliniat că 
în lupta pentru desăvîrsirea 
construcției socialiste crește In 
măsură și mai mare rolul con
ducător al partidului în în
treaga activitate de stat, eco
nomică și social-culturală. Pe 
drept cuvînt fiecare om al 
muncii din tara noastră vede 
în întărirea continuă a parti
dului, în creșterea continuă a 
rolului conducător al partidu
lui, cauza sa proprie, scumpă 
căci în conducerea de către 
partid stă chezășia viitorului 
nostru minunat.

Etapa nouă de dezvoltare în 
care pășim și care deschide 
poporului nostru perspectiva 
luminoasă a victoriei depline 
a socialismului și trecerii 
treptate la comunism, necesită 
o intensificare a activității în 
domeniul educației comuniste 
a maselor, pentru ridicarea 
nivelului politico-ideologic și 
cultural al oamenilor muncii, 
pentru dezvoltarea trăsături
lor moralei comuniste în rîn- 
durile celor ce muncesc. Așa 
cum se arată în Raportul C.C. 
al P.M.R. în prezent activita
tea ideologică, munca de li
chidare a înrîuririlor educa
ției burgheze din conștiința 
oamenilor este tărîmul princi
pal al luptei de clasă, al luptei 
între vechi și nou. De aici re
zultă necesitatea fermității și 
consecvenței în combaterea 
concepțiilor ideologiei străine, 
unele — moștenire a trecutu
lui, altele — reflectare a in
fluențelor lumii capitaliste.

Expresie a năzuințelor po
porului nostru absorbit 
de munca pașnică, creatoare, 
politica externă promovată de 
partid, de statul nostru, poli
tică la temelia căreia stă prie
tenia și alianța indestructibilă 
cu U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste, este o politică în
dreptată spre apărarea inde-

In 8 zile

280.000 de vizitatori ai Expoziției 
sovietice din București

E opoziția sovietici organizată 
tn pavilionul din Parcul de cul
tură și odihnă „1. V. Stalin" din 
Capitali continui să trezească un 
deosebit interes in rândul oame
nilor muncii. Duminici, expozi
ția a fost vizitată de peste 60.000 
de persoane din București fi pro
vincie. Primele trenuri speciale 
cu vizitatori din provincie nu 
adus duminică in Capitală, pen
tru a vizita expoziția, mii de oa
meni ai muncii din numeroase 
regiuni printre care Bacău, Plo- 
ești, Suceava. Printre vizitatori 
s-au numărat peste 1100 de side
rurgici de la Hunedoara șt Co
lan, mineri de la Teliue fi Ghe
țar, mai mult de 2000 de munci
tori, ingineri, tehnicieni fi func
ționari din diferite întreprinderi 
din Orașul Stalin.

Dorința de a cunoaște mai în
deaproape diferite aspecte din 
uriașele realizări ale Uniunii So
vietice este ilustrată și de faptul 
că in 8 zile de la deschidere, ex-

(V-HM-re din pag- l-a) 

dentâ nu vreau să lipsesc in nic. 
o vacanța de la munca patrio
tica pe ogoare.

— Pentru mine, intervine stu
dentul Tronac Ion din anul II de 
la Facultatea de filologie, ple
carea asta în brigada de munca 
patriotica e un prilej de cunoaș^ 
tere practică a vieții, a oameni
lor. Dar, trebuie să spun că are 
dreptate colega de la matema
tici : în primul rînd trebuie să 
contribuim la strîngerea rapidă 
a recoltei, pentru ca nici un 
bob sâ nu se piardă. Aceasta-i 
semnificația numărului mare al 
plecării noastre în brigăzile ute
miste de muncă patriotică.

Facem cunoștință și cu stu
dentele Kopuși Agnita și Stăn- 
culescu Maria, din anul III de 
la I.M.F. Tg. Mureș. Ele au lu
crat anul trecut la fabrica de 
cărămizi din Tg. Mureș. 

pendențel ș! securității pa
triei, spre întărirea păcii în 
lume. Așa cum se subliniază 
în documentele Congresului, 
caracteristica principală a zi
lelor noastre este creșterea u- 
riașelor forțe ale socialismu
lui, progresului și păcii, creș
terea rindurilor, a unității și 
coeziunii mișcării comuniste 
internaționale. O manifestare 
a unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale o 
constituie și participarea la 
lucrările Congresului partidu
lui nostru a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din 50 de țări în 
frunte cu delegația gloriosului 
P.C.U.S. condusă de tovarășul 
N. S. Hrușciov.

Cuvîntările reprezentanților 
partidelor comuniste din dife
ritele colțuri ale lumii, rostite 
de la tribuna celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. au rele
vat marea forță a principiilor 
internaționalismului proletar, 
neclintita unitate și coeziune 
a mișcări comuniste și munci
torești internaționale. Ele au 
reafirmat cu tărie justețea și 
actualitatea tezelor Declarației 
Consfătuirii de la Moscova din 
noiembrie 1957, rodnicia o- 
rientării pe care aprecierile 
Declarației au dat-o partidelor 
comuniste și muncitorești de 
pretutindeni în problemele 
construcției socialiste, întăririi 
socialismului mondial, dezvol
tării mișcării muncitorești in
ternaționale și luptei pentru 
apărarea păcii.

In documentele Congresului 
se subliniază că țara noastră 
va întări pe mai departe prie
tenia și alianța indestructibilă 
cu popoarele celorlalte țări so
cialiste contribuind activ la 
întărirea Continuă a sistemu
lui socialist mondial, la întă
rirea coeziunii neclintite a 
lagărului socialist — condiție 
esențială a apărării indepen
denței și construirii cu succes 
a noii orînduiri în fiecare tară 
socialistă.

Țara noastră va milita și in 
viitor pentru victoria princi
piilor coexistenței pașnice, 
pentru continua micșorare a 
încordării in relațiile interna
ționale, pentru rezolvarea tu
turor problemelor litigioase pe 
cale pașnică, pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare 
dintre toate statele, pe baza 
suveranității naționale, egali
tății in drepturi și neameste
cului în treburile interne. Așa 
cum îl învață partidul, po
porul nostru își va ține și pe 
viitor mereu trează vigilența 
împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, va 
lupta alături de popoarele ță
rilor socialiste, alături de toa
te forțele iubitoare de pace 
pentru demascarea și zădăr
nicirea uneltirilor acestor 
cercuri.

Hotărîrile Congresului — ex
presie a celor mai fierbinți 
năzuințe ale oamenilor mun-

poziția sovietici a fost vizitată de 
peste 280.000 de oameni ai mun
cii.

(Agerpres)

In aceste zile numeroși vizitatori ai Expoziției sovietice, fac plimbări de agrement cu elicopterul.

Spor la muncă, studenfi«brigadieri!
— Cu cărămizile astea se fac 

casele din orașul nostru — spun 
ele.

Acum, în Tg. Mureș, chiar în 
centru, se construiesc cinci 
blocuri mari și un cinemascop. 
Acolo stau și vor sta veacuri și 
cărămizile făcute de noi, astă 
vară. Acum am venit la colegii 
din București să lucrăm împre
ună. Și prin asta vrem 
să mulțumim partidului pen
tru grija pe care ne-o poar
tă. Și noi spunem „prezent** în 
acțiunea mare, care a cuprins 
întreg poporul, de îndeplinire a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al P.M.R. Trăim în 
lumina acestor directive mărețe 
oare trebuie să ne ducă la 
desăvîrșirea construirii socialiste 
și apoi să trecem treptat la co
munism. Și pentru că acest 
comunism, al nostru, să vină 
mai repede, puneri și noi u- 
mărul, unde și cum putem mai 
bin*.

noastre
cii au fost întîmpinate cu en
tuziasm de întregul popor.

Alături de întregul popor, 
tineretul patriei noastre își 
afirmă hotărîrea de a-și dărui 
toate forțele, toată energia clo
cotitoare a tinereții luptei pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram trasat de cgl de-al 
III-lea Congres al partidului.

Tînăra noastră generație 
este profund recunoscătoare 
partidului, părintele său iubit, 
pentru tinerețea fericită pe 
care o trăiește. în conducerea 
de către partid, tinerii văd 
chezășia împlinirii visurilor 
lor îndrăznețe, tn dezbaterile 
Congresului s-a reflectat încă- 
odată, cu putere, grija și 
dragostea partidului pen
tru tinăra generație, încre
derea în forțele creatoa
re ale tineretului nostru. 
„Tineretul nostru — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — are în fața sa un 
cîmp vast de activitate pen
tru afirmarea nestăvilită a e- 
nergiei și entuziasmului său 
creator, pentru înfăptuirea ce
lor mai îndrăznețe năzuințe 
închinate fericirii poporului și 
înfloririi patriei".

Uniunea Tineretului Munci
tor, fiecare organizație ute- 
mistă, toți utemiștii, întregul 
nostru tineret consideră pro
gramul măreț trasat de cel 
de-al treilea Congres al parti
dului drept propriul lor pro
gram de muncă și luptă.

Congresul a arătat că U.T.M. 
are sarcina de a intensifica 
munca de educare politico- 
ideologică a tineretului, de 
a-1 îndruma pe tineri spre ri
dicarea continuă a calificării 
lor profesionale, spre însușirea 
temeinică a tehnicii noi, spre 
îmbogățirea continuă a cunoș
tințelor științifice și de cultu
ră generală, pentru a deveni 
constructori pricepeți ai eco
nomiei și culturii socialiste.

Tineretul nostru mobilizat 
de organizațiile U.T.M.. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, va fi prezent pe marile 
șantiere ale anilor ce vin. 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
va lupta cu perseverență pen
tru a mobiliza mai activ tine
retul în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, pentru a 
face să crească contribuția ti
nerilor la construirea diferite
lor obiective economice și so- 
cial-culturale. în șesenal.

Răspunzind sarcinilor trasa
te de Congres care a arătat 
importanța deosebită a pregă
tirii muncitorilor la nivelul 
științei și tehnicii celei mai 
înaintate organizațiile U.T.M. 
iși vor intensifica munca de 
mobilizare a tinerilor la în
sușirea unei cit mai înalte ca
lificări, la ridicarea continuă, 
perseverentă a calificării, a 
pregătirii lor profesionale la 
nivelul tehnicii noi.

Sub conducerea partidului, 
organizațiile U.T.M., întregul 
tineret al patriei noastre vor 
lupta pentru a îndeplini sar
cinile ce le-au fost trasate de 
Congres, pentru a-și ridica 
munca, activitatea lor la ni
velul mărețului program ela
borat de cel de-al 111-lea Con
gres al P MR afirmîndu-și și 
mai puternic energia și entu
ziasmul lor puse in slujba fe
ricirii poporului șl înfloririi 
patriei.

Momentul plecării se apropie. 
Șoferii pornesc motoarele. Cadre 
didactice, asistenți și lectori, se 
îmbarcă împreună cu facultățile 
lor.

Pînă se urcă în mașini, mai 
schimb o vorbă două. Studentul 
Lupan Petre de la Filologie fe
cior de țăran din Dorohoi, ne 
povestește Că anul trecut la 
munca patriotică s-a împrietenit 
cu un tractorist.

- Mi-a făgăduit că anul a- 
cesta mă învață să conduc trac
torul.

De la studentul Ulieru Nico
la* și de la alți colegi de-ai lui, 
aflu că acolo unde merg la 
muncă, studenții vor desfășura 
și o susținută activitate cultura
lă și sportivă. Vor organiza 
focuri de tabără, seri literare și 
întreceri sportive, cu muncitorii

Cu vaporașul pe lacul Herăstrău

Vizitele unor delegații 
care au participat la lucrările celui 

de-al III-lea Congres al P.M.R.
Luni dimineața delegația 

Partidului Comunist Francez 
în frunte cu tovarășul Leo 
Figueres, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, 
tovarășul Arturo Colombi, 
membru al conducerii Parti
dului Comunist Italian, dele
gația Partidului Comunist din 
Indonezia în frunte cu tova
rășul Djokosudjono, membru 
al Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Indonezia, membru 
al C.C. al Partidului Comu
nist din Indonezia, tovarășul 
John Manson, membru al Co
mitetului Național al Parti
dului Comunist din Noua 
Ze’landă, delegația Partidu
lui Comunist din Belgia în 
frunte cu tovarășul Georges 
Glineur, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Belgia, prim-secretar al Fe
derației de partid din Char
leroi, au vizitat fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej".

Oaspeții au fost întimpi- 
nați de membrii conducerii 
fabricii, de numeroși munci
tori și tehnicieni.

Vizitind principalele secții 
de producție și grupul so
cial. membrii delegațiilor 
s-au interesat de condițiile 
de muncă și de viață ale 
muncitorilor, precum și de 
succesele obținute de între
prindere.

In aceeași dimineață tova
rășul Arturo Colombi. mem
bru al conducerii Partidului 
Comunist Italian, și tovară
șul Jean Buries, membru al 
Comitetului Central a! Parti
dului Ccmunist Francez, au 
vizitat Muzeul de istorie a 
Partidului Muncitoresc Ro- 

i min.
★

Luni după-amiază, tovarășii 
Itaru Yonehara, membru al 
Secretariatului Comitetului

din brigăzile de tineret din sa
tele respective.

- Eu cînt din chitară și din 
gură, arii populare și romanțe 
ne anunță Ulieru.

Unii știu să recite versuri. 
Alții pot citi expresiv povești, 
snoave. Și parcă-i văd la șeză
toare, captînd atenția și simpa
tia zecilor de spectatori din bri
găzile locale, după ce ziua în
treagă au muncit cot la cot la 
secerat ori treierat.

— Vom ști, a conchis studen
tul Geabăn loan de la Faculta
tea de filologie, să mînuim tot 
așa de bine sapa ca și condeiul. 
Și ne place, ne încîntă tot așa 
de mult freamătul holdelor ca și 
cel al filelor cărții. Căci 
una din multiplele semnifi
cații ale participării noastre la 
munca patriotică este și educa
ția noastră prin muncă și con; 

Central al Partidului Comu
nist din Japonia, și Khayamy 
Gouly, membru al C.C. al Par
tidului Popular din Iran, în
soțiți de tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.M.R., au vizitat expoziția de 
artă plaștică, deschisă in să
lile de marmură ale Casei 
Sein teii.

★
Luni dimineața, membrii de

legației Partidului Comunist 
din Chile, în frunte cu Luis 
Corvalan, secretar general al 
Partidului Comunist din Chi
le, care au participat la lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., au făcut o vi
zită la Uzinele de tractoare 
„Emst Thălmann" din Orașul 
Stalin și la gospodăria colec
tivă din Bod.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Mihai Burcă, mem
bru al C.C. al P.M.R. și Ghe
orghe Drăgoi, secretar al Co
mitetului regional de partid.

Constructorii de tractoare și 
colectiviștii din Bod au făcut 
o primire călduroasă oaspeți
lor.

★
Delegații partidelor comu

niste din Brazilia, Cuba, Ve
nezuela și Columbia care au 
participat la lucrările celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R., au făcut luni o vizită 
la Uzinele metalurgice „1 
Mai" Ploești și la rafinăria 
3 Teleajen. Muncitorii au fă
cut oaspeților o primire deo
sebit de călduroasă.

★
Luni la prinz au sosit în re

giunea Constanța Henry Hoff, 
și Kristian Rolf Nettum, mem
bri ai Secretariatului Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Norvegia și Pieter 
Bakker, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din O- 
landa, care au participat la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Delegații partidelor comu
niste din Norvegia și Olanda 
au vizitat în cursul după-a- 
mlezii stațiunile balneo-clima- 
terice de pe litoralul Mării 
Negre, Eforie, Vasile Roaltă 
și Mangalia.

★
Luni după-amiază delega

ția Partidului Comunist din 
Belgia in frunte cu tovarășul 
Georges Glineur. delegația 
Partidului Comunist din In
donezia tn frunte cu tovară
șul Djokosudjono. șl tovarășul 
John Manson, delegatul Par
tidului Comunist din Noua 
Zeelsndă au vizitat Palatul 
Pionierilor.

(Agerpres) 
---- •----

Informații
♦ Ansamblul teatrului 

„Vieux Ookimbier" din Paris 
a prezentat pe scer.a Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" 
din Iași două spectacole cu 
piesa „Ciocîrlia“ de Jean 
Anouilh, care au fost primite 
cu căldură de publicul ieșean.

★ Luni 27 iunie, la invita
ția Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, a sosit în Capitală 
dl. Diwan Chaman Lai, avo
cat. membru al Parlamentului 
indian, președinte al Comite
tului parlamentar de luptă 
pentru pace din India.

tribuția la ștergerea unei preju
decăți care despărțea, fără po
sibilități de conciliere, munca 
intelectuală, de cea manuală. Ca 
mîine ne vom întoarce în ace
leași sate, ca profesori, pentru 
a contribui la înfăptuirea revolu
ției culturale în patria noastră.

Șoferii clacxonează. Studenții, 
urcați sus în camioane, încep 
să cînte. Drapelele roșii de bri
gadă fîlfîiau. Pornesc. Răsună 
bulevardul... Pietonii se opresc 
în loc și privesc, zîmbind.

— Ehei... oftează un bătrînel, 
pornit cu coșul spre piață ; 
de-ași mai putea fi odată stu
dent...

— Student și brigadier, îl co
rectează cineva.

Au pornit studenții brigadieri 
să muncească entuziast, să 
contribuie la bătălia sporirii 
producției agrare. Au po-nit să 
muncească sub flamurile roșii 
pentru socialism, pentru pace. 
Le urăm spot la muncă I

Plecarea delegației Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

Luni dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez 
care a participat la lucrările 
celui de -al III-lea Congres 
al P.M.R.

Din delegație au făcut par<! 
te tovarășii Wladyslav Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Ochab 
și Zenon Kliszko. membri ai 
Biroului Politic. secretari 
ai C.C. al P.M.U.P., Marian 
Miskiewicz, membru supleant

Plecarea delegației Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

Tot luni dimineața a plecat 
spre patrie delegația Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar.

Delegația a fost alcătuită 
din tovarășii Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Apr6 Antal, mem
bri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Godor Fe
renc, prim-secretar al Comite
tului județean Hajdu al 
P.M.S.U.

Cu același avion au plecat 
tovarășii Vladimir Koucky,

Plecarea 
Socialist

Luni dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Soâalist Unit din Germania.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, Heinrich Rau, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Hermann 
Axen, membru al C.C. al 
P.S.U.G., redactor șef al zia
rului „Neues Deutschland"

Plecarea delegației P.
Membrii delegației Partidu

lui Comunist Bulgar care au 
lăut parte la lucrările celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
au părăsit luni dimineața Ca
pitala înapoindu-se în patrie.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
și Raiko Damianov, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Gheorghi Kostov și

Plecarea delegației P. C. Chinez
Luni la amiază a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
Comunist Chinez.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Pin Cijen, membru 
al Biroului Politic și membru 
al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
Kan Șen, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
U Siu-țiuan, membru al C.C, 
al Partidului Comunist Chi

Plecarea unor delegații care au 
participat la al III-lea Congres 

al P. M. R
Luni au păTăsit Capital* 

delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești frățești, 
care au participat la lucrările 
celui de-al III-la Congres al 
P.M.R.

In cursul dimineții a ple
cat delegația Partidului Mun
cii din Albania.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Hysni Kapo, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidu
lui Munci: din Albania, Su
le; man Baholli, membru al 
C.C al PM.A. și Thanas 
Nano, director adjunct al Di
recției de propagandă și a- 
grtație a C.C. al P M.A

La plecare, membrii dele
gație: au fost conduși de to
varășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Constantin 
Scarlat. Dumitru Simulescu, 
Gheorghe Vasilichi. membri 
ai C.C. al P.M.R. activiști de 
partid.

Au fost de față Hasan Ali- 
merko, ambasadorul R. P. Al
bania la București, și mem
brii ambasadei.

A plecat de asemenea dele
gația Partidului Comunist din 
Germania.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alfred Kubin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. din Germania, Willy 
Meier, membru al C.C. al P.C. 
din Germania și Kurt Funke, 
secretar de land.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovară
șii Anton Breitenhofer, Ilie 
Murgulescu. Ion Pas, membri 
ai C.C. al P.M.RU Ion Ioniță, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

★

Au părăsit, de asemenea, 
Capitala delegațiile partidelor 
comuniste din Argentina, In
dia, Maroc și Spania.

Din delegația Partidului Co
munist din Argentina au fă
cut parte tovarășii Paulino 
Alberdi, membru al Comite
tului Exectiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Ar
gentina și Normando Iscaro, 
secretar al Comitetului orășe
nesc Buenos Aires al Partidu
lui Comunist din Argentina.

Din delegația Partidului Co

al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al Comitetului voie
vodal Bydgoszcz al P.M.U.P. și 
Jose! Czesak, membru su
pleant al C.C. al P.M.U.P., 
șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej; 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica și Ale

secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
Alexander Dubcek și Vaclav 
Slavik, membri ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, membri ai 
delegației Partidului Comunist 
din Cehoslovacia care au par
ticipat la lucrările celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, Alexan
dru Moghioroș, membri ai

delegației Partidului 
Unit din Germania
Luise Manscheider, vicepreșe
dinte al Cooperativei agricole 
de producție din Ilberstaedt, 
și Wilhelm Bick, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Pe aeroportul Băneasa; 
membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., Chivu Stoi
ca, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Moghioroș, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.,

Ivan Klnov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, mem
bri ai C.C. al P.C.B.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, Petre Borilă, 
Alexandru Moghioroș, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Janos Fazekaș, secre- 

nez, și $iu Gien-guo, amba
sadorul R. P. Chineze în R.P. 
Romînă.

Pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Du
mitru Coliu și general de ar
mată Leontin Sălăjan, mem
bri supieanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Simion 

munist din India au făcut 
parte tovarășii Chandra Bhu- 
pesh Gupta și Makineni Ba- 
sava Punnaiah, secretari al 
Consiliului Național al P.C. 
din India.

Partidul Comunist din Ma
roc a fost reprezentat de to
varășul Aii Yata secretar ge
neral al P.C. din Maroc.

Din delegația Partidului Co
munist din Spania au făcut 
parte tovarășii Enrique Lister 
ș: Ramon Mendesona, membri 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Spania.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegațiile au fost 
conduse de tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Alexa Au
gustin, Mihail Florescu, Elena 
Lascu, Constantin Scarlat și 
Ana Toma, membri ai C.C. al 
P.M.R., Andrei Păcuraru și 
Constantin Lăzărescu, mem
bri supieanți ai C.C. al P.M.R. 
și de activiști de partid.

★
La amiază au plecat de ase

menea spre patrie :
Delegația Partidului Muncii 

din Coreea, din care au făcut 
parte tovarășii Kim Cian 
Man, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, membru 
al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, Pak En Kuk, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea și Kim Ben 
Dik, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București ;

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, compu
să din tovarășii Le Duan, 
membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, și 
Nguyen Van Kinh, membru 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam ;

Delegația Partidului Pop.- 
lar Revoluționar Mongol, al
cătuită din tovar**:: T Du- 
gursurun, membru al Bc«cJk 
Politic și secreta: *1 Coma
tului Centra* *' Pi'-'C. a
Popular Bcvucutaooar 
0 B. .'arguaAMU aaataB 

xandru Moghioroș, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Elena Lascu, Anton 
Moisescp, Ilie Murgulescu, 
Ion Pas, Ghizela Vass, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Ion Io- 
niță, Andrei Păcuraru, mem
bri supieanți ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

Au fost de față Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul 
R.P. Polone la București și 
membri ai ambasadei.

Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Ion Coz- 
ma, Elena Lascu, Ilie Murgu- 
iescu, Ion Pas, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., Ion 
Ioniță, Andrei Păcuraru, 
membri supieanți ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

Au fost de față Bela Ne< 
mety, ambasadorul R.P. Un
gare la București, și membri 
ai ambasadei R. P. Ungare, 
precum șl membri ai amba
sadei R. Cehoslovace.

Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Anton Brei- 
tenhofer. Ion Cozma, Elena 
Lascu, Constantin Scarlat, 
Gheorghe Stoica, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., An
drei Păcuraru, Teodor Mari
nescu, membri supieanți ai 
C.C. al P.M.R., activiști de 
partid.

Au fost de față membrii 
ambasadei R. D. Germane la 
București.

C. Bulgar
tar al C.C. al P.M.R., Avram 
Bunaciu, Florian Dănălache^ 
Nicolae Guină, Gheorghe Ni- 
cula, Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.M.R., Constantin Lă- 
zărescu, Andrei Păcuraru^ 
membri supieanți ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R.P. Bulgaria la 
București.

Florian Dănălache, 
Constantin 
Simulescu,

Bughici,
Vasile Patilineț,
Scarlat, Dumitru
Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.M.R., Ion Ioniță și Andrei 
Păcuraru. membri supieanți 
ai C.C. al P.MJl., activiști de 
partid.

Erau prezenți membrii Am
basadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

a

al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol ;

Conducătorul delegației Par- 
dulul Comunist din Uruguay; 
tovarășul Jose Massera, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Uruguay.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegațiile au fost 
conduse de tovarășii Ștefan 
Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Janoș Fazekaș, se
cretar al C. C. al P.M.R.,- 
Constanța Crăciun, Florian 
Dănălache, Petre Drăgoescu, 
Mihail Florescu, Gheorghe Ni- 
cula, Vasile Patilineț. Con
stantin Scarlat, Dumitru Si
mulescu, Ghizela Vass, Gheor
ghe Vasilichi. membri ai C.C. 
al P.M.R.. Eugen Alexe, Con
stantin Lăzărescu, Costin Nă
dejde și Andrei Păcuraru; 
membri supieanți ai C.C. al 
P.M.R.

Delegația Partidului Muncii 
din Coreea și delegația Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam au fost salutate de 
asemenea de membrii amba
sadelor R.P D. Coreene și 
R. D. Vietnam la București.

★
Luni seara au părăsit Capi

tala tovarășul Friedrich Hex- 
mann, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Austria, conducătorul delega
ției Partidului Comunist dj 
Austria, și delegația Partidu
lui Comunist Francez 1 
frunte cu tovarășul La* F- 
gueres, secretar al r~.i .i-w» 
Central al Partidui= ISesc- 
nist Francez.

La plecare m a*apartol 
Băneasa. mem: -. megaz::>r 
au fost coods * wrartșfl 
Alexandru mem
bru al BZrn-.ro Mtic al C C 
al P M_R Bw-r- fr.-mc. mem- 
bre se: «er a Biroului Po
litie af CC *FKR. Jano. 
Fu» - ««MT al C.C al 
PMB. Nicula, Du-

1 - .acu. M:hai Suder, 
Gheorghe Vasili- 

~ ai Com:tetului
a P M ?. ■
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Ecoul internațional al lucrărilor 
celui de al lll-lea Congres al P.M.R.

„Devotamsntul față de leninism 
chezășia victoriilor viitoare’
Articol da fond din ziarul „Pravda

MOSCOVA 27 (Agerpres).— 
„Pravda" din 27 iunie consa
cră articolul de fond intitu
lat : „Devotamentul față de 
leninism — chezășia victorii
lor viitoare", rezultatelor lu
crărilor celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

Cel de-al lll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn — se spune în articol — 
a fost o nouă mărturie grăi
toare a puternicei forțe vita
le a marxism-Ieninismului, a 
succeselor socialismului. La 
lucrările Congresului au luat 
parte solii a 50 de partide co
muniste și muncitorești.

Ca și congresele partidelor 
comuniste și muncitorești din 
alte țări socia’iste, cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. a 
fost o demonstrație emoțio
nantă a forțelor puternice ale 
socialismului, a prestigiului 
comuniștilor în rîndurile ma
selor largi populare, a tăriei și 
caracterului de neclintit al 
sistemului mondial socialist, a 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale.

în cuvîntările delegaților la 
Congres, in cuvîntările de sa
lut ale reprezentanților parti
delor frățești, s-a oglindit de
plina unitate de vederi a par
tidelor marxist-leninîste în 
problemele de cea mai mare 
importanță ale construirii so
cialismului și comunismului, 
ale mișcării comuniste inter
naționale și actualei situații 
internaționale. Participanții la 
Congres au ascultat cu uria
șă însuflețire cuvîntarea con
vingătoare, profundă și plină 
de conținut a lui N. S. Hruș
ciov, șeful delegației P.C.U.S. 
Această cuvîntare prezintă o 
mare însemnătate principială 
pentru întreaga mișcare co
munistă internațională, ea se 
află în centrul atenției între
gii opinii publice mondiale.

Succesele economice cuceri
te de Uniunea Sovietică, de 
Kcmînia frățească, de toate 
țările socialiste au o imensă 
importanță istorico-mondială. 
Cu fiecare nou succes al ță
rilor noastre cresc forțele so
cialismului, sporește influenta 
Iui asupra tuturor popoarelor 
lumii.

In cuvîntările rostite la Con
gres — se arată în continuare 
- reprezentanții partidelor co
muniste și muncitoreștii au 
reafirmat că devotamentul fa
ță de marxism-leninism deter
mină activitatea partidelor 
frățești și în domeniul politi
cii externe.

Popoarele țărilor socialiste— 
sn subliniază în articol — con
sideră că în zilele noastre răz
boiul nu este inevitabil. A- 
ceastă concluzie este rezulta
tul unei profunde analize 
marx st-leniniste a actualei e- 
tape de dezvoltare socială, a 
situației int?rnaționale. rezul
tatul aplicării cre?,toare a teo
riei marxist-Ieniniste la condi- 
ții’e istorice concrete.

In continuare, in articol se 
spune: Nu este necesar _
război mondial pentru victo
ria ideilor socialiste in întrea
ga lume. Procesul istoric al 
trecerii omenirii la socialism 
este ineluctabil, sistemul capi
talist și-a trăit traiul.

O societate fără exploatare 
și mizerie, fără război și asu
prire — încheie articolul — o 
societate a păcii și progresului 
social — iată pentru ce luptă 
comuniștii totdeauna și pretu
tindeni deschis, cu îndrăznea
lă și cu convingere. Ei duc 
această luptă grea sub steagnl 
glorios al marxism-Iemnismu- 
lui.

un

Poziția puterilor occidentale 
a dus tratativele 

pentru dezarmare Ia un impas
— Mesajele adresele de N. S. Hrușciov lui H. Macmillan, 

Ch. de Gaulle și D. Eisenhower —

Sărbătorirea Zilei 
tineretului sovietic

MOSCOVA. — La 26 iunie 
tinerii și tinerele de pe tot 
cuprinsul Uniunii Sovietice 
începînd de la Kaliningrad 
pe țărmul Mării Baltice și 
pînă la Petropavlovsk—Kam- 
ciatski au sărbătorit Ziua ti
neretului sovietic, care a de
venit o sărbătoare tradițio
nală. La Moscova — capitala 
Uniunii Sovietice — pe sta
dionul central ,.Lenin* a avut 
loc un miting festiv.

Sărbători sportive, festiva
luri, serbări ale tineretului, 
reuniuni de cîntece, specta
cole ale artiștilor amatori au 
avut loc la Leninigrad. Minsk, 
Erevan, Așhabad. Frunze, Ta- 
lin, Vilnius, Vladivostok și 
în alte orașe și sate din 
U.R.S.S.

Pretutindeni de Ziua tine
retului, tinerii și tinerele au 
făcut bilanțul muncii lor pli‘ 
ne de abnegație pentru înde
plinirea înainte de termen a 
septenalului.

★
La 26 iunie, ..Pravda" a pu

blicat pe prima pagină, sub 
titlul „O demonstrație strălu- 
cită a puternicelor forțe ale 
socialismului", un reportaj de 
la marele miting al oameni
lor muncii din București, care 
a avut loc pe stadionul ..23 
August" consacrat încheierii 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, precum și textele inte
grale ale cuvintârilor rostite 
la miting de tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov. Același ziar publică 
sub titlul ,.Sub steagul leninist 
spre noi victorii !“ corespon
dența trimișilor speciali ai zia
rului M. Stepicev și E. Kise
liov cu privire la ședința de 
închidere a celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

„Pravda" publică de aseme
nea o scurtă informație despre 
recepția din seara zilei de 25 
iunie cu prilejul încheierii lu
crărilor Congresului, precum 
și o fotografie pe șase co
loane înfățișindu-i pe condu
cătorii Partidului Muncitoresc 
Romîn împreună cu reprezen
tanții partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, partici
pant la lucrările Congresului.

BUDAPESTA 27 (Ager
pres). — Ziarele ungare din 25 
și 26 iunie au continuat să 
publice la loc de frunte cores
pondențe din București des
pre desfăș irarea și închiderea 
lucrărilor Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn, precum și despre ma
rele miting al oamenilor mun
cii din capitală.

în corespondența sa, ziarul 
„Nepszabadsag" din 26 iunie 
subliniază atmosfera de entu
ziasm care a domnit în sala 
Congresului la anunțarea com
ponenței noului Comitet Cen
tral al P.M.R.

★
BERLIN 27 (Agerpres). — 

Presa berlineză de duminică 
acordă o deosebită atenție în
chiderii Congresului al lll-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Ziarul „Neues Deutschland", 
în corespondența sa din Bucu
rești consacrată acestei proble
me, scrie : „Congresul al 
lll-lea al P.M.R. deschide Re
publicii Populare Romîne 
perspectiva luminoasă a victo
riei depline a socialismului si 
trecerii treptate la comunism*. 
Ziarul reproduce o fotografie 
reprezentînd pe membrii nou
lui Comitet Central al P.M.R., 
împreună cu conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești frățești.

★
PHENIAN 27 (Agerpres). - 

Sub titlul „O demonstrație a 
invincibilei unități a poporului 
romîn", ziarul „Nodon Sin- 
mun" a publicat un editorial 
în care salută rezultatele ce
lui de-al treilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

„întreaga desfășurare a 
Congresului — se spune în ar
ticol — a demonstrat unitatea 
de nezdruncinat a Partidului 
Muncitoresc Romîn care se 
călăuzește după principiile 
nemuritoare ale marxism- 
Ieninismului și strinsa unitate 
a partidului și poporului in 
jurul Comitetului Central al 
partidului, 
construirea

cu privire la încheierea Con
gresului al lll-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Zia
rul „Rude Pravo" după ce re
produce pasaje din cuvîntarea 
de încheiere rostită de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și anunță alegerea noului 
Comitet Central al P.M.R., re
latează despre entuziastul mi
ting al oamenilor 
Capitală și despre 
prilejul încheierii 
Congresului al 
P.M.R.

muncii din 
recepția cu 

lucrărilor 
lll-lea al

★

27 Corespondentul 
transmite: Ziarele 
publică informații

în munca pentru 
socialismului".

♦
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Ziarele cehoslovace din 26 iu
nie pubFcă pe prima pagină 
corespondențe din București

PARIS 
Agerpres 
franceze 
despre încheierea celui de-al 
lll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și despre 
desfășurarea marelui miting al 
oamenilor muncii din Bucu
rești care a avut loc cu acest 
prilej. In corespondența tri
misului special la București al 
ziarului „Lllumanite" 
descrisă atmosfera de 
entuziasm în care s-a 
șurat mitingul și sînt 
duse pasaje din cuvîntările 
rostite cu acest prilej.

După ce anunță componen
ța Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ales în ședința din 
25 iunie a Comitetului Cen
tral, ziarul „Combat" face o 
expunere a Rezoluției Congre- 
su ui al lll-lea al P.M.R., in- 
sistînd în mod deosebit asu
pra pasajelor consacrate pro
blemelor de politică externă.

ir
DELHI 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cuvîntările 
rostite la mitingul din Bucu
rești. consacrat încheierii Con
gresului al lll-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. au a- 
tras atenția opiniei publice in
diene.

Ziarele publică expuneri ale 
cuvîntării lui N. S. Hrușciov, 
subliniind ' că dezarmarea ge
nerală și totală și făurirea u- 
nei păci trainice și îndelun
gate sînt sarcinile fundamen
tale pe care și le propune 
Uniunea Sovietică.

Ziarul „Hindustan Stan
dard" publică expunerea de
clarației Iui N. S. Hrușciov 
sub titlul „Pace prin dezar
mare".

este 
uriaș 

desfă- 
repro-

Delegația C.C. al P.C.U.S.
la cel de-al lll-lea Congres al P.M.R 

in frunte cu N. S. Hrușciov, 
s-a reîntors

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 iunie 
s-au reîntors la Moscova Nikita 
Hrușciov și membrii delegației 
Partidului Comunist al Uniunii

■J

la Moscova
ii

MOSCOVA 27 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 27 iunie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat primului 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Macmillan, un mesaj în 
care își exprimă serioasa în
grijorare în legătură cu situa
ția din Comitetul celor zece 
state pentru dezarmare.

N. S. Hrușciov arată că pu
terile occidentale, ale căror 
guverne au votat nu demult 
în favoaiea rezoluției Adună
rii Generale a O.N.U. cu pri
vire la dezarmarea generală 
si totală, se eschivează de fapt 
de la examinarea în comitet 
a oricăror propuneri concrete 
de dezarmare.

După cum s-a dovedit în 
practică la tratativele din Co
mitetul celor zece, se spune în 
mesaj, guvernele statelor occi
dentale care participă la lu
crările acestui comitet nu do
resc, în mod evident, interzi
cerea și distrugerea unor arme 
de exterminare în masă atît 
de îngrozitoare cum sînt ar
mele atomice și cu hidrogen. 
Ele nu doresc nici lichidarea 
forțelor armate și a armamen
telor clasice.

în loc să discute măsurile 
concrete de dezarmare, scrie 
N. S. Hrușciov, reprezentanții 
occidentali încearcă să justifi
ce pregătirile militare și exis
tența rețelei de baze pe teri
torii străine.

N. S. Hrușciov constată că 
datorită poziției adoptate de 
puterile occidentale, lucrările 
Comitetului celor zece au a- 
juns intr-un impas, au dege
nerat in discuții sterile, iar 
comitetul însuși s-a transfor
mat in orice altceva decît un' 
organ care contribuie la cau
za dezarmării.

In mesajul său, N. S. Hruș
ciov subliniază câ evenimen
tele din uitimul timp stîrnesc 
serioase îndoieli în legătură cu 
intențiile guvernului englez în 
ce privește dezarmarea. După 

; cum se subliniază în mesaj, 
, comunicatele despre vizita fă- 
| cută recent de ministrul de 
| Război al Angliei, Watkinscn, 

in S.U.A. pentru a ajunge la 
1 o înțelegere cu privire la li

vrarea celor mai noi tipuri de 
arme rachetă pentru atac An
gliei, precum și comunicatele 

I despre planurile de zboruri 
permanente ale bombardiere- 

i lor engleze și americane pur- 
I tind arme atomice nu îmbu- 
I nătățesc de loc situația tra- 
j tati velur în problema dezar

mării.
Am vrea să credem, scrie

N. S. Hrușciov, că poziția pe 
! care se situează în prezent 
î guvernul englez în Comitetul 

celor zece nu este ultimul cu- 
vînt al Marii Britanii. Am 
vrea să sperăm că guvernul 
englez, care a subliniat în re

petate rînduri importanța și 
caracterul urgent al problemei 
dezarmării va etamina cu toa
tă seriozitatea situația creată 
în cadrul comitetului.

După cum comunică N. S. 
Hrușciov, guvernul sovietic, 
examinînd situația creată în 
Comitetul de dezarmare a a- 
juns la concluzia că puterile 
occidentale, judecind după 
poziția reprezentanților lor la 
Geneva, nu doresc să ducă 
tratative serioase în problema 
dezarmării. Ele, se spune în 
mesaj, se străduiesc să creeze 
doar aparența unor tratative 
și să înșele astfel popoarele 
care doresc sincer ca proble
ma dezarmării să fie soluțio
nată.

N. S. Hrușciov aduce la cu
noștință că, ținînd seama 
de toate acestea, guvernul 
U.R.S.S. a ajuns la concluzia 
că este necesar să-și întrerupă 
participarea la discuțiile ste
rile din Comitetul celor zece. 
Problema dezarmării și a si
tuației îndeplinirii rezoluției 
din 20 noiembrie 1959 a Adu
nării Generale a O.N.U. va fi 
supusă de către guvernul so
vietic examinării sesiunii ordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. Evident în legătură cu 
aceasta se pune și problema 
compoziției comitetului.

în mesajul adresat la 27 iu
nie lui Charles de Gaulle, pre
ședintele Franței, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., își ex
primă nedumerirea în legătu
ră cu conținutul răspunsului 
dat de de Gaulle la 11 iunie 
la propunerea guvernului so
vietic referitoare la prevede
rile fundamentale ale tratatu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală, adresată 
președintelui Franței la 2 iu
nie.

N. S. Hrușciov subliniază că 
programul prezentat de gu
vernul sovietic tine seama de 
ideea președintelui Franței că 
dezarmarea ar trebui să încea
pă cu distrugerea mijloacelor 
de transportare a armei nu
cleare, precum și cu lichida
rea bazelor militare.

Dar, remarcă N. S. Hrușciov, 
în scrisoarea lui de Gaulle din 
11 iunie nu se spune nimic 
despre distrugerea mijloacelor 
de transportare a armei nu
cleare sau despre lichidarea 
bazelor militare, centrul de 
greutate fiind trecut asupra 
„controlării “ mijloacelor de 
transport și bazelor.

„Nu mai este necesar să 
arăt, subliniază N. S. Hruș
ciov, că îndepărtarea de la 
spiritul convorbirilor pe care 
le-am avut în problemele de
zarmării nu poate duce decît 
la închiderea drumului spre 
acordul care începuse parcă 
să se contureze. Acest lucru

este confirmat și de poziția 
adoptată de reprezentantul 
francez în Comitetul celor 
zece state".

Se impune, subliniază N. S. 
Hrușciov, concluzia că partea 
franceză a făcut concesii 
partenerilor occidentali și a 
renunțat la poziția sa.

N. S. Hrușciov caracterizea
ză planul Franței, Angliei, 
S.U.A., Italiei și Canadei, pre
zentat de acestea în Comite
tul celor zece, drept un plan 
de control fără dezarmare, a- 
dică un plan de spionaj mi
litar legalizat, care poate con
veni numai cui urzește pla
nuri agresive.

Am vrea să credem, se 
spune în mesaj, că poziția pe 
care se situează în prezent 
guvernul Franței în Comitetul 
celor zece, nu este ultimul 
cuvînt al Franței. Am vrea să 
sperăm că guvernul francez 
va examina cu toată seriozi
tatea situația care s-a creat 
în Comitetul celor zece state 
pentru dezarmare.

In mesajul adresat preșe
dintelui S.U.A., Dwight Eisen
hower, în care se spune că 
guvernul U.R.S.S. a ajuns la 
concluzia că este necesar 
să-și întrerupă participarea la 
Comitetul celor zece state 
pentru dezarmare, N. S. Hruș
ciov analizează situația care 
s-a creat în Comitet și consta
tă că delegațiile puterilor oc
cidentale, și în primul rînd 
delegația S.U.A., s-au situat 
pe o poziție prin care nu se 
urmărește nicidecum obținerea 
unor succese în problema de
zarmării. Aceste delegații nu 
numai că nu fac nimic în ceea 
ce le privește pentru a înlesni 
realizarea cît mai grabnică a 
unui acord cu privire la de
zarmare. dar „se pare că s-au 
consacrat scopului de a face 
totul pentru a nu admite un 
asemenea acord".

Amintind că U.R.S.S. a pre
zentat Comitetului planuri 
concrete, elaborate detailat, 
de dezarmare sub un control 
internațional eficient, N. S. 
Hrușciov subliniază că Uni
unea Sovietică a declarat că 
este gata să examineze orice 
propuneri constructive ale ce
lorlalți membri ai Comitetu
lui.

Puterile occidentale au pre
zentat însă un plan pe care 
N. S. Hrușciov îl caracteri
zează drept un plan de „spio
nai militar legalizat".

Linia delegației S.U.A. și a 
celorlalte delegații ale statelor 
occidentale, se spune în me
saj, arată în mod clar că 
S.U.A. n-au intenționat nici la 
conferința la nivel înalt să se 
situeze pe o poziție care să 
permită ca problema dezar
mării să fie scoasă din impa
sul creat din vina puterilor 
occidentale și în primul rînd 
a S.U.A.

O mare demonstrare 
a tineretului italian 

împotriva fascismului
ROMA, — După cum rela

tează agențiile de presă oc
cidentale, in seara zilei de 25 
iunie Comitetul tineretului 
antifascist din Genova a or
ganizat o mare demonstrație 
de protest împotriva hotărî- 
rii partidului neofascist ,,Miș
carea socială italiană** de a 
ține un congres proiectat să 
aibă loc la începutul lunii 
viitoare în acest oraș, ai că
rui locuitori în timpul ocu
pației hitleriste au luptat cu 
arma in mină împotriva fas
ciștilor.

Agenția Reuter subliniază 
că în timpul demonstrației 
tinerii scandau lozinci 
„Jos fascismul". ,JVict 
fascist li Genova** etc.

Demonstrația a paralizat 
întreaga circulație din cen
trul orașului. în timp ce de
monstranții se îndreptau spre 
sediul poliției orașului, zeci 
de tineri se alăturau coloa
nei

Poliția a intervenit ime
diat și făcînd uz de bombe 
-'Amogene și bastoane de 

a transformat această 
— Grație pașnică intr-o 

’ ' *căierare. Agenția As-
"• - Press subliniază că

'*nite peste 60 de 
w ’ «r 9 tineri au fost

ca 
un

I -ax
Represiunilor po- 

*-au regrupat 
* pornit mai 
*^lI poliției 

împotriva 
ți a ac- 

— Rației.

J. Raab : Vizita premierului sovietic 
în Austria este așteptată cu mare interes

VIENA 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul Ia 26 iunie la 
postul de radio Viena, can
celarul federal al Austriei, 
Julius Raab, a vorbit despre 
apropiata vizită în Austria a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S, N. S. 
Hrușciov.

Joia viitoare, a declarat J. 
Raab, așteptăm vizita Oficială 
a premierului sovietic, Hruș
ciov, la Viena, care va dura 
pînă la 8 iulie. Convorbirile și 
declarațiile sale sînt așteptate 
cu un mare interes, lucru a- 
testat și de faptul că pînă în 
momentul de față peste 300 de 
ziariști străini au anunțat că

vor sosi în Austria în legătu
ră cu această vizită.

Primul-mi nistru Hrușciov 
poate fi sigur că va fi primit 
cu prietenie în Austria. Rela
țiile dintre Uniunea Sovietică 
și Austria s-au dezvoltat în 
ultimii cinci ani pe baza unor 
legături corecte și prietenești 
și este deosebit de îmbucură
tor faptul că în cursul apro
piatelor tratative nu va fi ne
voie să ne referim la nici un 
fel de divergențe politice, de
oarece între noi, cu toate de
osebirile de concepții, nu exis
tă asemerea divergențe. Te
ma principală a tratativelor 
noastre o vor constitui rela
țiile economice și dezvoltarea 
lor în viitor.

Sovietice care au luat 
lucrările celui de-al 
Congres al Partidului 
resc Romîn.

Pe aeroportul Vnukovo dele
gația sovietică a fost întîmpi- 
nată de Averki Aristov, Leonid 
Brejnev, Ecaterina Furțeva, A- 
leksei Kosîghin, Frol Kozlov, 
Otto Kuusinen, Nikolai Igna
tov, Nuritdin Muhitdinov, Dmi
tri Poleanski, Nikolai Șvernik 
și alții, precum și de V. Stan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Populare Romîne.

parte 
lll-lea 

Muncito-

-I

l

In Comitetul celor zece state pentru

A încetat din viată 
Harry Pollitt, 
președintele 

Comitetului Executiv 
al P. C.

din Marea Britanic
LONDRA 27 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul din Sydney al agenției 
Reuter, președintele Comite
tului Executiv al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
Harry Pollitt, a încetat din 
viață pe bordul navei „Oiion" 

, cu care se înapoia din Aus
tralia în Anglia.

★
Harry Pollitt, eminent mi

litant al mișcării muncitorești 
engleze și internaționale, s-a 
născut la 22 noiembrie 1890 
în localitatea Droylsden din 
apropiere de Manchester, în- 
tr-o fami’ie muncitorească. A 
început să muncească de la 
vîrsta de 12 ani, fiind mai în- 
tîi ucenic și apoi muncitor ca
zangiu. Din tinerețe a luat 
parte activă la mișcarea mun
citorească, iar in. timpul pri
mului război mondial a. con
dus mișcarea grevistă antirăz
boinică din Anglia. In anii in
tervenției imperialiste împo
triva tînărului stat sovietic, 
Pollitt a fost unui din orga
nizatorii mișcării „Jos miinile 
de pe Rusia sovietică".

Pollitt este unul din înte
meietorii Partidului Comunist 
din Marea Britanie, care a 
luat ființă în 1920. în anul 1922 
a devenit membru al Comite
tului Centrai și al Biroului 
Politic ai C.C, iar in anul 
1929 a fost ales secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Anglia.

La 13 mai 1956 a fost ales 
președinte ai Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.

Harry Pollitt și-a consacrat 
întreaga viață slujirii clasei 
muncitoare, luptei pentru tri
umful ideilor marxism-Ieni
nismului, cauzei socialismului 
și păcii.

-----•-----

Au început tratativele 
preliminare 

franco-algeriene
PARIS 26 (Agerpres). — La 

25 iunie, la Melun, au avut 
loc primele convorbiri între 
reprezentanții guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
care au venit pentru a duce 
tratative preliminare, și re
prezentanți ai guvernului 
francez.

Din partea guvernului fran
cez la convorbiri au luat par
te Roger Morris, secretar ge
neral pentru problemele Al
geriei, și generalul Gastines.

După primul contact cu re
prezentanții guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
la reședința primului minis^ 
tru Debre a avut loc o cons
fătuire după care s-a decla
rat că cele două părți vor 
păstra un secret absolut asu
pra desfășurării tratativelor 
de la Melun.

-------  A -----•-----<

dezarmare

1

Zborurile provocatoare 
ale unor avioane militare americano 

împotriva unor nave sovietice 
de cercetări științifice

’v

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite: După cum 
a devenit cunoscut, la 24 iu
nie un hidroavion aparținînd 
aviației navale a S.U.A. cu 
numărul de bord „Lp-6495“ a 
zburat necontenit timp de 
patru ore pe deasupra navei 
de cercetări științifice a Uni
unii Sovietice „Mihail Lomo
nosov" în Oceanul Atlantic. 
Hidroavionul zbura razant, 
venind din diferite părți în 
picaj deasupra navei, pînă la 
o înălțime de 50 metri. Nava 
se afla în acel moment la 550 
km est de țărmurile america
ne și efectua un program de 
cercetări științifice.

A doua zi dimineața în re
giunea în care își efectua cer
cetările științifice nava „Mi
hail Lomonosov" a apărut din 
nou un avion militar al S.U.A. 
cu numărul de bord „Lp-0267" 
și timp îndelungat a zburat la 
o mică înălțime pe deasupra 
navei sovietice.

aleZborurile provocatoare 
avioanelor militare americane 
împotriva unei nave de cer
cetări științifice a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. au stîr- 
nit profunda indignare a 
membrilor expediției sovieti
ce. Această indignare este îm
părtășită de întreaga opinie 
publică științifică din U.R.S.S.

Expediția științifică sovieti
că de pe bordul navei „Mi
hail Lomonosov" studiază 
după cum s-a anunțat în pre
să, regimul curentului Golf- 
stream și influența lui asupra 
navigației, pescuitului și cli
mei. Nava aparține Institutu
lui hdirofizic maritim al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. 
Această navă a vizitat în re
petate rînduri porturile An
gliei, Canadei, S.U.A. și Bra-, 
ziliei. Amenajarea și echipa
mentul ei, precum și rezulta
tele cercetărilor ei sînt bine 
cunoscute oamenilor de știin
ță din străinătate și autorită
ților portuare din aceste țări.

MOSCOVA. - Conducă tor ii 
Partidului Comunist și Gu
vernului Sovislic, Averki A- 
ristov. Leonia Brejnev, Ekateri. 
na Furțeva, Nikita Hrușciov, Ni
kolai Ignatov, Frol Kozlov, Ale
xei Koslghin. Otto Kuusinen, 
Nuritdin Muhi'tdinov, Dmitri Po
leanski, Nikolai Șvernik și Piotr 
Pospelov au trecut tn revistă la
27 iunie pe aerodromul Vnukovo 
noile modele de avioane.

GENEVA. — La 27 Iunie a a- 
vut loc la Geneva o nouă șe
dință a conferinței celor trei pu
teri în problema încetării expe. 
riențelor cu arma nucleară. Șe- 
dința a fost prezidată de S. K. 
Țarapkin, reprezentantul Uniu
nii Sovietice. Următoarea ședin
ță a fost fixată pentru ziua de
28 iunie.

PARIS. — Acad. prof. univ. 
Andrei Oțetea director al Insti
tutului de istorie al Academiei 
R. P. Romîne. care vizitează 
Franța în cadrul protocolului de 
colaborare culturală dintre țara 
noastră și Franța. a vorbit la 
Institutul de studii slave al U- 
niversităț:i d n Paris despre 
„Mișcarea eteristă îu țările ro- 
mîne în anul 1821".

ATENA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum 
relatează ziarul „Avghi", refe- 
rindu-se la postul de radio 
„Glasul adevărului", în luna 
iunie a avut loc cea de-a 12-a 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Grecia, care a dezbătut pro
bleme ale situației internațio
nale și ale situației 
din Grecia. Raportul 
tului Central a fost 
tat.de K. Koliannis.

MOSCOVA. — Uniunea Sovie
tică a anunțat că recunoaște Re
publica Malgașă ca stat indepen- 

. dent și este gata să stabilească 
că ea relații diplomatice și să 

• facă, schimb de reprezentanțe di
plomatice. Această declarație este 
cuprinsă in menajul de felicitare 
adresat dp Leonid Brejnev. pre. 
ședințele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U-R S-S., fui Philibert 
Tsiranana, președintele Republi
cii Malgașe.

interne 
Comite- 
prezen-

GENEVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 27 iunie 
din împuternicirea guvernului 
U.R.S.S. V. A. Zorin, conducă
torul delegației sovietice in 
Comitetul celor zece state 
pentru dezarmare a făcut o 
declarație in care se spune 
printre altele :

în legătură cu torpilarea de 
către Statele Unite ale Ameri- 
cii a conferinței la nivel înalt, 
guvernul sovietic a considerat 
necesar să adreseze la 2 iunie 
a.c. noile sale propuneri gu
vernelor tuturor țărilor, pre- 
zentîndu-le de asemenea spre 
examinare Comitetului celor 
zece state.

Se părea că, întrucît Uniunea 
Sovietică a mers în mare mă
sură în întîmpinarea puterilor 
occidentale, au fost create toa
te posibilitățile de a se trece 
la elaborarea tratatului cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală. Dar aceasta nu 
s-a întîmplat.

In ciuda tuturor efniturilor 
depuse de Uniunea Sovietică 
comitetul nu a reușit să obțină 
vreun progres.

Recunoscînd în vorbe marea 
importanță a noii inițiative a 
guvernului sovietic, repre
zentanții puterilor occidentale 
în comitet încearcă totodată 
să reducă totul la stabilirea 
controlului asupra rachetelor 
balistice intercontinentale și 
a sateliților pămîntului ceea 
ce ar însemna o legalizare a 
serviciilor străine de informa
ții și spionaj. Puterile occiden
tale se eschivează de fapt de 
la examinarea programului 
dezarmării generale și totale 
și, în general, de la orice ac
țiuni practice de dezarmare, 
deși au sprijinit rezoluția ce
lei de-a 14-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală. Ele sînt împo
triva dezarmării reale indife
rent de etapa înfăptuirii pro
gramului de dezarmare gene
rală și totală.

în aceste condiții N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
a adresat personal șefilor gu
vernelor Marii Britanii, Fran
ței, S.U.A., Italiei și Canadei 
mesaje în care îi îndeamnă să 
examineze cu toată seriozita
tea situația din Comitetul ce
lor zece state.

Din punct de vedere obiectiv 
participarea Uniunii Sovietice 
la dezbaterile nesfîrșite din co
mitetul celor zece nu ar face

decît să dezorienteze opinia 
publică mondială care și-a ex
primat speranța că la Geneva 
vor fi duse tratative serioase 
cu privire la dezarmare. Se 
înțelege că Uniunea Suaetică 
nu poate fi complice a înșelă
rii popoarelor. Datorită aces
tui fapt guvernul sovietic își 
întrerupe participarea la co
mitetul celor zece pentru a 
prezenta spre examinare se
siunii următoare a Adunării 
Generale a O.N.U. problema 
dezarmării.

Uniunea Sovietică a fost și 
rămîne adeptă consecventă a 
tratativelor statelor cu privire 
la dezarmare, este gata să 
participe la tratative și de a- 
cum înainte. Dar ea se pro
nunță pentru tratative care să 
contribuie la examinarea con
cretă și rodnică a problemei 
dezarmării și nu pentru dez
bateri goale.

Uniunea Sovietică consideră 
ca și în trecut că participarea 
la tratative pe bază ac pa
ritate a reprezenta» iți Ier sta
telor socialiste și occidentale 
— constituie un factor care 
contribuie la examinarea fa
vorabilă a problemei dezar
mării. Totodată se ridică pro
blema să fi 3 invitate la trata
tive în interesul desfășurării 
lor cu succes alte citeva state 
în afara celor reprezentate în 
comitetul celor zece. Guvernul 
sovietic iși exprimă convinge
rea că discutarea problemei 
dezarmării în ca drub urmă
toarei sesiuni a Adunării Ge
nerale — forul însuși în care 
a fost adoptată rezoluția cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală — va înlesni gă
sirea unei soluții pozitive a 
problemei dezarmării, lucru 
așteptat de toate popoarele lu
mii.

★

Conducătorii delegațiilor 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Ro- 
mîniei și Poloniei au făcut în 
cadrul Comitetului celor zece 
state declarații în care se a- 
rată că împărtășesc întrutotul 
punctul de vedere al guvernu
lui sovietic expus de reprezen
tantul U.R.S.S.

★
GENEVA 27 (Agerpres). - 

Luind cuvîntul în ședința de 
luni a Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare, șeful 
delegației R. P. Romîne,

Eduard Mezincescu, a decla
rat ț

Examinînd situația lucrări
lor Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare, gu-, 
vemul romîn împărtășește 
întrutotul punctul de vedere 
al guvernului sovietic, care a 
fost expus aici de către repre
zentantul Uniunii Sovietice.

Atitudinea negativă a pu
terilor occidentale și în primul 
rînd a Statelor Unite, așa 
după cum delegația romînă 
a mai avut ocazia să arate, 
a împiedicat orice progres în 
negocierile asupra dezarmării 
generale și totale în cadrul 
Comitetului celor zece puteri 
pentru dezarmare.

Delegațiile țărilor socialiste 
au făcut eforturi evidente 
pentru a veni în întîmpinarea 
pozițiilor țărilor occidentale, 
pentru a face posibil un 
acord asupra dezarmării ge
nerale și totale. Dar aceste 
eforturi nu au putut da roade 
deoarece puterile occidentale 
au respins aproape fără dis
cuții propunerile inițiale ale 
țărilor socialiste și au refuzat 
să se angajeze într-o discuție 
serioasă asupra fondului noi
lor propuneri prezentate la 
2 iunie a.c. de către guver
nul U.R.S.S., cu sprijinul ță
rilor socialiste membre ale 
comitetului. Țările N.A.T.O. 
au împiedicat în mod prac
tic Comitetul celor zece puteri 
pentru dezarmare să dea 
curs favorabil recomandărilor 
Rezoluției 1.378 bis XIV a 
Adunării Generale a O.N.U.

De aceea, guvernul romîn 
a hotărît să întrerupă parti
ciparea sa la Comitetul celor 
zece puteri pentru dezarmare 
și am primit instrucțiuni să 
aduc la cunoștința comitetu
lui această hotărîre.

în condițiile date, guvernul 
romîn consideră că devine

deosebit de actual ca Organi
zația Națiunilor Unite să ia 
din nou în considerație pro
blema dezarmării generale și 
totale.

Guvernul R.P. Romîne con
tinuă să fie convins că dezar
marea generală și totală este 
nu numai o necesitate vitală 
a comunității internaționale, 
dar că ea poate să fie înfăp* 
tuită conform intereselor tu
turor popoarelor lumii prin 
negocieri, în cursul cărora 
toate părțile să depună efor
turi constructive.

Dar, pentru a face posibil 
succesul negocierilor asupra 
dezarmării generale și totale, 
trebuie ca puterile din 
N.A.T.O. și în primul rînd 
Statele Unite să-și schimba 
radical poziția negativă față 
de dezarmare și să manifeste, 
prin fapte concrete, dorința 
lor de a contribui la soluțio
narea constructivă a acestei 
probleme.

★
GENEVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 27 iunie, 
după ce în legătură cu decla
rațiile făcute de reprezentan
ții U.R.S.S., Bulgariei, Ceho
slovaciei, Romîniei și Polo
niei, lucrările Comitetului ce
lor zece state pentru dezar
mare au fost întrerupte. dej 
legațiile occidentale au între
prins o manevră stîngace. în 
scopul de a dezorienta opinia 
publică mondială reprezentan
ții țărilor occidentale au con
tinuat ședința, ca și cum nu 
s-ar fi întîmplat nimic. Dele
gațiile occidentale au publi
cat „în numele Comitetului 
celor zece" un comunicat, în 
mod evident ilegal, în care a 
fost anunțată data viitoarei 
ședințe.

După cum se vede, delegații 
occidentali continuă politica 
de înșelare a opiniei publice.

Scrisoarea adrasată de A. A. Gromîko 
lui D. Hammarskjoeld

NEW YORK 27 (Agerpres). 
TASS transmite : La 27 iunie 
A. A. Sobolev, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la Or
ganizația Națiunilor Unite, a 
făcut o vizită lui Dag Ham- 
marsk.ioeld, secretarul general 
al O.N.U. căruia i-a înmînat 
o scrisoare adresată de A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Scrisoarea

cere ca pe ordinea de zi a 
celei de-a 15-a sesiuni ordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie inclusă ca pro
blemă importantă și urgentă 
problema „cu privire la de
zarmare și la situația creată 
în ceea ce privește îndeplini
rea rezoluției din 20 noiem
brie 1959 a Adunării Generale 
în această problemă".
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