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Constructorii comunismului
deschizătorii marilor

Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R.P. Romîne

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite : La 6 august 
1961 ora 9,00 (ora Moscovei) în Uniunea Sovietică a fost lansată 
pe o orbită de Satelit al Pămîntului nava cosmică „Vostok-2“.

Nava „Vostok-2“ este pilotată de cetățeanul Uniunii Sovietice, 
pilotul cosmonaut maiorul Gherman Stepanovici Titov.

Sarcinile zborului sînt:

— Studierea influenței asupra organismului omenesc a unui 
zbor de lungă durată pe orbită și a coborîrii ulterioare pe suprafața 
Pămîntului;

— Studierea capacității de muncă a omului aflat timp îndelun
gat în condițiile imponderabilității.

al cosmonautului sovietic G. S. Titov• Zborul cosmic de lungă durată
a fost încheiat cu succes: după 17 rotiri în jurul Pămîntului nava - satelit 
„Vostok 2“ a aterizat în regiunea stabilită 9 Aparatele navei și utilajul au funcționat 
normal ® Cosmonautul a suportat excelent starea de imponderabilitate, efectuînd 
lucrările prevăzute de sarcina de zbor @ In cursul zborului G. S. Titov a încercat 
sistemul de dirijare manuală a 
sănătos și sa simte excelent (B 
parcursă do „Vostok 2“: peste 709.000 
de pămînt in cursul zborului: minimă 178

navei-satelit @ După aterizare, cosmonautul este 
Durata zborului: 25 de ore și 18 minute ® Distanța 
km—de aproape 2 ori distanța Pămînt-Lună @ îndepărtarea 
km; maximă 257 km Greutatea navei: 4731 kg fără

să se țină seama de greutatea ultimei

in Uniunea Sovietică

Leningra d
6 august.

timpul vizitei delegației la Muzeul Ermitaj din Leningrad
(Telefoto : AGERPRES)

In orașul

trepte a rachetei purtătoare

(Date biografice)

O zi
in

ten
ia 6

O Zburînd deasupra 
loriului Uniunii Sovietice 
august ora 10,38 (ora Mosco
vei), pilotul cosmonaut Gher
man Stepanovici Titov a trans
mis un salut Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., guvernului so
vietic și lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov personal.

între N. S. Hrușciov și pilo. 
tul cosmonaut G. S. Titov, a- 
flat pe bordul navei cosmice 
satelit ,,Vostok-2“, a avut 
un schimb de telegrame.

loc

O La sfîrșitul celei de-a 
revoluții, între ora 12,30 și 
13, Gherman Titov a luat masa 
de prînz. Masa de prînz a 
cosmonautului era compusă 
din trei feluri.

3-a 
ora

• La sfîrșitul mesei cosmo
nautul a transmis ; „Am luat 
masa, mă simt perfect’'.

La începutul celei de-a pa
tra revoluții, corespunzător cu 
programul zborului, cosmona
utul s-a odihnit timp de o oră. 
După odihnă, cosmonautul a 
făcut un exercițiu de înviorare 
și a trecut la efectuarea mai 
departe a lucrărilor prevăzute 
de sarcina de zbor.

Timp de o oră maiorul Titov 
a încercat sistemul de dirijare 
manuală a navei-satelit. El a 
raportat că nava-satelit poate 
fi bine dirijată prin manevrare 
cu ajutorul unui dispozitiv d® 
comandă manuală.

și o noapte
Cosmos

Nava ,,Vostok-2'’ a înoon-©
jurat pînă la ora 18,00 de șase 
ori Pămîntul.

La ora 18,15 cosmonautul 
Gherman Stepanovici Titov, 
zburînd deasupra - 
comunicat:

„Dragi locuitori 
vei. în cabină 
ca și înainte, presiunea este 
normală, o presiune excelentă, 
umiditatea 70 la sută. Tempe
ratura este de 18 grade. Con
fort deplin. Confort deplin. Nu 
vă rămîne decît să doriți a- 
celași lucru. Totul merge bine. 
Totul merge perfect. Rog 
să transmiteți iubiților locui
tori ai Moscovei noapte 
bună. Acum mă culc. Faceți 
ce doriți, eu însă mă culc“.

văzute în programul cercetă
rilor științifice.

Moscovei, a

al Mosco- 
toate sînt

O Pînă la ora 8,20, ora Mos
covei, nava-satelit „Vostok-2'’ 
a efectuat cea de-a 16-a revo
luție în jurul Pămîntului. în a- 
cest timp cosmonautul maiorul 
Titov a parcurs 654.800 km. 
Maiorul Titov a suportat foar
te bine starea de impondera
bilitate. Capacitatea de lucru 
a cosmonautului, acțiunile 
sale precise și coordonate 
s-au menținut integral.

uminică
La ora 8 și 45 de 
minute delegația 
de partid și guver
namentală a Re
publicii Populare

Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a so
sit în orașul erou Leningrad. 
Delegația este însoțită de Frol 
Kozlov, membru al prezidiului 
și secretar al C. C. al P.C.U.S., 
A.L. Orlov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă, 
S. T. Astavin, șeful Secției a 
V-a pentru Europa din Mini
sterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S,. S. G. Zavoljski, șef 
de sector la C.C. al P.C.U.S., 
și alte persoane oficiale.

Trenul special se oprește în 
fața peronului gării ..Mos
cova". Peronul este împodobit 
cu numeroase drapele ale 
R.P.R. și Uniunii Sovietice. Pe 
frontispiciul clădirii gării o lo
zincă în limba romînă și rusă 
urează „Bine ați venit".

Oaspeții Sînt întâmpinați de 
Ivan Spiridonov, prim-secretar 

Comitetului regional Lenin-

grad al P.C.U.S., Gheorghi Po
pov, prim-secretdr al Comite
tului orășenesc Leningrad al 
P. C. U. S., Nikolai Smirnov, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc 
Leningrad, Nikolai Smirnov, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului regional 
Leningrad, și alți activiști cu 
muncă de răspundere.

Un grup de pionieri oferă

de
Prin telefon 

la trimisul nostru 
special

al

membrilor delegației buchete 
mari de flori. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o să
rută pe fetița ca-re i-a in- 
minat buchetul. Coman
dantul companiei de onoa
re prezintă raportul to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Răsună apoi imnu
rile de stat ale R. P. Romîne 
și Uniunii Sovietice. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ion 
Gheorghe Maurer, Frol Kozlov

și Ivan Spiridonov trec în re
vistă compania de onoare. 
Tovarășii I. Spiridonov și l. 
Gh. Maurer rostesc cuvintări.

La ieșirea din gară mulțimea 
ii întâmpină pe înalții oaspeți 
cu ropote de aplauze, cu urale, 
fluturînd stegulețe roșii și tri
colore. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej face semne 
prietenești cu mina. Convoiul 
de mașini, însoțit de o esco tă 
de motocicliști, pornește de-a 
lungul mîndrului prospect 
Nevski, la capătul căruia ză
rim strălucind puternic săgeata 
de aur a turnului amiralității. 
De-a lungul întregului parcurs 
de mulți kilometri, pe care 
merge delegația, trotuarele si’it 
pline de oameni. Zeci <țe mii 
de leningrădeni. salutînau-i cu 
căldură pe oaspeții romîni. flu
turînd stegulețe rOmitlp9ți si 
buchete de flori, fac să »ăsune 
largul prospect Nevski de a- 
plauze și urale. Din loc in ioc.

SILVIU PODINA

Leningrad. 6 august 1961.

(Continuare în pag. a 2-a)

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: Pilotul 
cosmonaut, maiorul Gherman 
Stepanovici Titov. care între
prinde un zbor cosmic pe bor
dul navei „Vostok-2", s-a năs
cut în anul 1935 în satul Verh- 
nee Jilino, raionul Kosiha, ți
nutul Altai, în familia unui 
învățător. El este de naționali
tate rusă.

El a absolvit școala medie din 
Nalobiha din același raion. Din 
1955 pînă în 1957 el a urmat 
școala de aviație pentru piloți 
militari de la Stalingrad, pe 
'care a absolvit-o la categoria 
l-a, a trecut examenele în do-

meniul tehnicii pilotajului cu 
calificativul „excelent". După 
absolvirea școlii a fost trimis 
să facă serviciul în cadrul re
giunii militare Leningrad.

Gherman Titov este candidat 
al P.C.U.S. El este căsătorit. 
Soția lui - Tamara Vasilievna 
- s-a născut în 1937. Tatăl 
cosmonautului — Stepan Pa- 
vlovici, născut în 1910, a pre
dat limba Și literatura rusă, 
iar apoi limba germană într-o 
școală de șapte ani din Altai. 
In 1961 a fost pensionat. Mama 
cosmonautului — Alexandra 
Mihailovna - s-a născut în 
1914.

© In cursul celei de-a cin- 
cea revoluții în jurul Pămîn
tului, cosmonautul maioiul 
Gherman Stepanovici Titov a 
comunicat: Ora 15,07: „Pe 
bord totul este în ordine. Mă 
simt excelent". Ora 15.30 : 
„Trecut peste ecuator. Suport 
excelent starea de impondera
bilitate”.

în timpul zborului deasupra 
teritoriului Uniunii Sovietice 
prin sistemul de radio și tele
viziune au parvenit imagini 
înfățișînd fața liniștită și zim- 
bitoare a cosmonautului 
vietic.

• La 7 august 1961, pînă 
la ora 3 (ora Moscovei) pilo
tul cosmonaut Gherman Ste
panovici Titov a efectuat pe 
nava cosmică 
revoluții în 
parcurgînd 537.300 kilometri. 
Parametrii 
mice continuă 
propiați de cei stabiliți prin 
calcule.

Cosmonautul s-a trezit la 
ora 2,37 și și-a început activi
tatea potrivit graficului.

O Continuîndu-șî zborul cos
mic pe nava-satelit „Vos
tok-2’', cosmonautul maiorul 
Titov Gherman Stepanovici a 
început în jurul orei 6 (ora 
Moscovei) cea de-a 15-a revo
luție în jurul Pămîntului. Sta
rea cosmonautului a fost exce
lentă. După un dejun consis
tent luat la ora 5,45, cosmona
utul a continuat lucrările pre-

„Vostok-2", 12 
jurul pămîntului.

orbitei navei cos- 
să rămînă a-

O Nava cosmică satelit so
vietică ,,Vostok-2’' pilotată de 
cosmonautul maiorul Gherman 
Stepanovici Titov a efectuat 
peste 17 revoluții în jurul pă
mîntului în decurs de 25 de 
ore și 18 minute și a parcurs 
mai bine de 700.000 km.

în legătură cu îndeplinirea 
cu succes a programului de 
cercetări științifice în confor
mitate cu misiunea de zbor 
stabilită, a fost efectuată ateri
zarea navei-satelit „Vostok-2" 
în regiunea stabilită din Uni
unea Sovietică, în apropiere 
de locul istoric unde a ateri
zat nava-satelit „Vostok-1“, la 
12 Aprilie 1961, avînd la bord 
pe pilotul cosmonaut maiorul 
Iuri Alexeevici Gagarin.

Tovarășul G. S. Titov este 
sănătos și se simte excelent. 
Zborul cosmic de lungă durată 
al cosmonautului sovietic, fără 
precedent în Istoria omenirii, 
a fost încheiat cu succes. Re
zultatele obținute deschid 
largi perspective pentru dez
voltarea continuă a zborurilor 
cosmice ale omului.

Capitala Oruziei Sovietice 
a făcut o călduroasă primire

soliior poporului romîn

SO

Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov 

cosmonautului G. S. Titov
IT

TBILISI 7 - Trimișii spe
ciali Agerpres C. Răducanu Și 
Al. Cîmpeanu transmit:

Locuitorii orașului Tbilisi 
au primit la 7 august cu o căl
dură și o cordialitate deosebită 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C, al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne.

Aeroportul din Tbilisi are

Vă felicit, Gherman Stepanovid!
Mulțumesc din inimă,Nikita Sergheevici!

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite următoarea telegramă adresată de 
N. S. Hrușciov maiorului Titov:

Maiorului TITOV GHERMAN STEPANO
VICI. cosmonautul sovietic care a efectuat 
pentru prima dată în lume un zbor cosmic de 
25 de ore.

Scumpe Gherman Stepanovici!
Sînt fericit să vă felicit cu căldură în le

gătură cu remarcabila faptă de eroism 
zborul cosmic de 25 de ore Ia bordul navei- 
satelit .,Vostok-2'‘.

întregul popor sovietic. întreaga omenire 
progresistă își vor aminti intodeauna de fapta 
dv de' eroism, ca de un exemplu de curaj 
și bărbăție in numele slujirii omenirii.

Fapta dv. de eroism a arătat încă o dată 
ce este capabil să înfăptuiască omul sovietic 
educat de Partidul Comunist.

Vă felicit din toată inima in legătură cu 
întoarcerea cu bine din călătoria cosmică, în 
patria dumneavoastră care vă îmbrățișează 
fierbinte.

Declarația tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în legătură cu lansarea 

navei „Vostok-2“ 
făcută corespondenților 

sovietici și romîni

7 august 1961.

Pe curind la Moscova.
N. Hrușciov

Am aflat cu imensă bucurie vestea lansă
rii în Cosmos a celei de-a doua nave cosmice 
pilotată de aviatorul cosmonaut Titov Gher
man Stepanovici.

Aceasta este o uriașă victorie a științei, 
tehnicii sovietice, a oamenilor sovietici, a sta
tului sovietic, a animatorului tuturor izbîn- 
zilor glorioase ale poporului sovietic — parti
dul lui Lenin.

Felicităm din toată inima pentru acest nou 
pas în cucerirea Cosmosului poporul sovie
tic, Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, guvernul sovietic și per- 
sonal pe Nikita Sergheevici Hrușciov, pe toți 
oamenii de știință care au contribuit Ia în
făptuirea acestui zbor, pe cutezătorul cosmo
naut Titov.

Poporul romîn împărtășește pe deplin 
bucuria poporului sovietic, căruia îi urăm din 
toată inima noi infăptuiri mărețe.

MOSCOVA' 7 (Agerpres). — 
TASS transmite convorbirea 
telefonică dintre N. S. Hruș
ciov și cosmonautul G. S. Titov.

La 7 august ora 11.30 lui 
N. S. Hrușciov, la care se afla 
ambasadorul Argentinei, d-1 
Cesar Barros Urtado, i s-a 
comunicat că cosmonautul 
Gherman Stepanovici Titov 
dorește să-1 informeze perso
nal prin telefon despre în
cheierea cu succes a zborului 
său cosmic.

— Sînt foarte bucuros, a 
spus Nikita Sergheevici și, a- 
dresîndu-se ambasadorului 
Argentinei, a adăugat : Veți 
putea fi și dv. martor la con
vorbirea mea cu cosmonautul.

Ridicînd receptorul, Nikita 
Sergheevici a spus :

— Vă ascult, Gherman Ste
panovici. Bună ziua, vă felicit 
din toată inima.

G. S. Titov : Tovarășe prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice ! Vă rapor
tez că misiunea încredințată 
de partid și guvern a fost în
deplinită. Toate sistemele și 
utilajul navei au funcționat 
perfect. Am aterizat în re
giunea stabilită. Tovarășii

m-au primit bine, mă simt 
excelent.

N. S. Hrușciov : Admirabil! 
După tonul vocii ai crede că 
abia ați sosit de la o petrece
re de nuntă.

G. S. Titov : Bine ați spus. 
Nikita Sergheevici, a fost pe
trecere, dar nu de nuntă, (am
bii rîd)

N. S. Hrușciov : Este ade-

G. S. Titov: De 17 ori și 
jumătate, Nikita Sergheevici.

N. S. Hrușciov : în cîte ore?
G. S. Titov : în 25 de ore

Convorbirea 
telefonică 

dintre N. S. Hrușciov 
și cosmonautul 

G. S. Titov

vârât că a fost o petrecere, 
dar nu o petrecere de nuntă. 
La tinerii căsătoriți petrece
rea de nuntă este momentul 
cel mai fericit. Iar ceea ce 
ați făcut dv. este un moment 
fericit pentru întreaga ome
nire. '

G. S. Titov : Vă mulțumesc. 
Nikita Sergheevici I

N. S. Hrușciov : Ați efec
tuat un raid cosmic fără pre
cedent. De cîte ori ați încon
jurat globul pămîntesc ?

G. S. Titov : în 25 de 
și cîteva minute.

N. S. Hrușciov: în 25 de 
ore și cîteva minute!

Aceasta este o faptă eroică. 
Ați împlinit un vis al omeni
rii. Pînă nu de mult visul 
despre zborurile cosmice ale 
omului era considerat drept 
un vis irealizabil. Ne mîndrim 
cu faptul că dv., om sovietic, 
comunist, l-ați înfăptuit. Nu 
mal sînteți candidat de partid. 
Considerați că stagiul dv. de 
candidat a și expirat. Deoare
ce fiecare minut cit v-ați a- 
flat în Cosmos poate fi con
siderat drept ani întregi. Ați 
trecut deja stagiul de can
didat de partid și ați arătat 
că sînteți un comunist adevă
rat și sînteți în stare să ți
neți sus steagul lui Lenin !

G S. Titov: Multe mulțu
miri, Nikita Sergheevici. Mă 
voi strădui să justific încre
derea partidului, promit și pe 
viitor să îndeplinesc înaltele 
îndatoriri de membru de

(Continuare în pag. a 3-a)

un aspect festiv. Pe frontispi
ciul clădirii aerogării se văd 
portretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, N. S- Hrușciov, 
L. I. Brejnev. Un vînt ușor 
leagănă drapelele de stat ale 
Republicii Populare Romîne, 
Uniunii Sovietice și R.S.S. 
Gruzine.

Pe pista de aterizare s-au 
adunat numeroși reprezentanți 
ai vieții publice din capitala 
Gruziei.

Pentru a întîmpina delega
ția de partid și guvernamen
tală romînă au sosit pe aero
port : V. P. Mjavanadze, mem
bru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Gruzia ; 
G. S. Dzoțenidze, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Gruzine ; G. D. Dja- 
vahișvili, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine ; P. V. Kovanov, G. I. 
Kadaghidze, Fatușcia Davidov
na Dumbadze, secretari ai 
C.C. al P.C. din Gruzia; M. I- 
Kuceava, prim-vicepreședinte 
dl Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe 
a’.' R.S.S. Gruzine; V. D. Ku- 
pradze, președintele Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Gruzine; 
generalul colonel A. T. Stu- 
cenko, comandant al districtu
lui 
A.
tar 
de 
ladze, președintele Comitetu
lui Executiv al Sovietului O- 
rășenesc Tbilisi, miniștri ai 
guvernului R.S.S. Gruzine, de- 
putați ai Sovietelor Supreme 
ale U.R.S.S. și R.S.S. Gruzine, 
activiști cu munci de răspun
dere în Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Gru
zia, Consiliul de Miniștri și 
Prezidiu’. Sovietului Suprem, 
al R.S.S. Gruzine.

Avionul special „IL-18" ate
rizează și înaintează spre clă
direa aerogării. Din avion co
boară tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți mem
bri ai delegației de partid și 
guvernamentale.

împreună cu oaspeții romîni 
au sosit la Tbilisi A. L. Orlov, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S.. I. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. -

militar transcaucazian; G. 
Ghegheșcidze, prim-secre- 
al Comitetului orășenesc 
partid Tbilisi; A. E. Me-

in R.P. Romînă, S. G- Za- 
voljski, șef de sector la C. C. 
al P.C.U.S. și alte persoane 
oficiale.

Cei prezenți pe aeroport în- 
tîmpină cu cordialitate și căl
dură pe solii poporului frate 
romîn. Un grup de copii oferă 
inalților oaspeți buchete de 
flori.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej primește raportul co
mandantului gărzii de onoare. 
Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ro
mîne, Uniunii Sovietice și 
R.S.S. Gruzine.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și persoanele care îl 
însoțesc se îndreaptă spre re
prezentanții oamenilor muncii 
din Tbilisi aflați pe aeroport. 
Răsună aplauze furtunoase, a- 
clamații: ,,Salut solilor po
porului frate romîn I, „Tră
iască Prietenia de nezdrunci
nat romîno-sovietică !“.

Tovarășul V. P. Mjavanadze, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Gruzia a 
rostit o cuvîntare de salut.

A răspuns tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntările rostite de V. P. 
Mjavanadze și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost subli
niate în repetate rîndufi prin 
aplauze furtunoase. îndelung 
repetate.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, V. P. Mjavanadze, 
G. D. Djavahișvili, G. S. Dzo
țenidze. iau loc în automobile 
deschise. Urmat de o, escortă 
de onoare de motocicliști, cor
tegiu'. de automobile se în
dreaptă spre oraș.

Emoționantă a fost întâlni-

(Continuare în pag. a 2-a)
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izita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică

Capitala Gruziei Sovietice a făcut o călduroasă primire 
solilor poporului romin

(Urmare din pag. l-a) 

rea oaspeților din România cu 
conducătorii și populația din 
capitala Gruziei Sovietice. Pe
ste 100.000 de oameni au ie
șit în întâmpinarea delegației 
pe străzile și bulevardele ora
șului.

Pitorescul reliefului în care 
este așezat orașul Tbilisi im
presionează profund. Dealuri 
și munți împăduriți domină 
valea care este străbătută de 
coloana de mașini. Întregul 
oraș este un șir de serpentine 
care urcă și coboară în jurul

Cuvîntarea tovarășului
V. P. Mjavanadze

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși, membri al 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Romîne,

Permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Gruzia, al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Gruzine, în numele co
muniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din Gruzia să salut 
cu căldură, din toată inima, 
pe scumpii noștri prieteni, 
soli ai Republicii Populare 
Romîne frățești în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

Dragi prieteni,
Oamenii muncii din repu

blica noastră, care au sărbă
torit foarte recent 40 de ani 
de la înființarea Gruziei so
vietice, primesc pe pământul 
lor oaspeți dragi, mai precis 
pe cei mai buni prieteni și 
fr Popoarele romîn și gru- 
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pe pancarte suspendate de-a 
curmezișul bulevardului, ci
tim: „Bine ați venit"; „Salu
tăm pe reprezentanții poporu
lui romîn" ; „Trăiască R. P. 
Română"; „Trăiască prietenia 
romino-sovietică". Pe toate ca
sele de pe traseu sînt arborate 
steaguri ale R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice.

Cortegiul ajunge în Piața 
Palatului de Iarnă, apoi cotind 
la dreapta se îndreaptă de-a 
lungul Nevei.

Ajungem pe insula Kamenîi 
— un splendid parc înconju
rat de două brațe ale Nevei. 
Aci, în fața reședinței dele
gației a avut loc o emoționan
tă manifestare a prieteniei 
romîrio-sovietâce..

Tocmai urma să înceapă 
vizitarea orașului, tind postu
rile de radio au început să 
transmită comunicatul TASS 
despre lansarea navei cosmice 
„Vostok 2“ având la bord pe 
maiorul Gherman Stepanovici 
Titov . Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej face ziariștilor 
sovietici și romîni o declarație 
în care salută cu bucurie lan
sarea cu succes a navei cos
mice „Vostok 2", pilotată de 
aviatorul cosmonaut Titov 
Gherman Stepanovici.

Începe vizitarea orașului. 
Leningradul, construit pe baza 
planurilor celor mai de sea
mă arhitecți ruși, are o în
fățișare monumentală, cu pa
late impunătoare, piețe vaste 
și străzi late, cu nenumărate 
parcuri și grădini. Membrii 
delegației au admirat monu
mentale ansambluri de clă
diri, cheiurile de granit ale 
Nevei, numeroasele statui care 
înfățișează figuri de seamă 
din trecutul poporului rus.

Străbătând străzile orașului, 
delegația este întâmpinată 
peste tot cu căldură și simpa
tie de leningrădeni. Mii de ste- 
gulețe românești flutură în 
mâinile locuitorilor, pe auto
buze și troleibuze.

Membrii delegației se în
dreaptă spre timpul lui Mar
te, Aici sînt înmormântați 
eroii revoluției din februarie 
1917, eroii războiului civil și 
numeroși alți revoluționari. 
La monumentul ridicat în 
cinstea eroilor, delegația a 
depus o coroană de flori pe 
panglicile căreia este scris : 
„Din partea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

De aci, coloana de mașini 
se îndreaptă de-a lungul Ne
vei spre Școala de marinari 
Nahimov. în fața școlii, pe 
Neva se înalță legendara 
„Aurora". Cînd membrii 
delegației au pășit pe yaș, 
alături de pavilionul sovietic 
s-a înălțat drapelul patriei 
noastre. Oaspeții romîni sînt 
întâmpinați pe vasul-muzeu 
de căpitanul de rangul doi 
K. S. Nikitin.

Oaspeții romîni se opresc 
emoționați în fața tunului ale 

văii rîului Kura. Strada Sal- 
mian, lungă de 4—5 km este 
înțesată de lume. Stegulețe ro
mânești, mulțimea florilor, 
chipurile surîzătoare, pancar
tele cu urări în cinstea oaspe
ților și a poporului romin, dau 
împrejurimilor o înfățișare 
sărbătorească. De pe magis
trală, convoiul de mașini pă
trunde de-a lungul cheiului 
Kurei, spre centrul orașului. 
Șiruri nesfîrșite de oameni fac 
delegației semne de salut, flu
tură steaguri, scandează lozin
ci în cinstea prieteniei sovie- 
to-romîne. Cortegiul străbate 

zin a căror prietenie și relații 
culturale au rădăcini în adîn- 
cul veacurilor, luptă în cadrul 
mărețului lagăr socialist unit 
pentru înfăptuirea idealurilor 
luminoase ale comunismului, 
pentru menținerea și întări
rea păcii în întreaga lume.

Poporul gruzin ca și toți oa
menii sovietici își exprimă 
admirația față de victoriile 
istorice ale poporului romîn 
in construirea socialismului, 
obținute sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Vizita dumneavoastră prie
tenească în țara noastră, dragi 
prieteni, tratativele conducă
torilor P.C.U.S. și guvernului 
sovietic cu delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne, vor 
contribui, fără îndoială la o și 
mai mare apropiere a po
poarelor noastre, în interesul 
păcii și fericirii popoarelor 
noastre.

„Mohvel Mșcividobit"—este 
salutul tradițional gruzin. El 
înseamnă „Fii Binevenit cu 
pacea". Sintem convinși că în 
Republica noastră ca și în în
treaga marea noastră țară nu 
veți simți că sînteți departe 
de patrie. Vă urăm bun sosit 
dragi prieteni și frați!

cărui obuze au vestit întregii 
lumi nașterea unei noi ere, 
era comunismului.

Membrii delegației stau de 
vorbă cu veteranul Ivan Gri- 
gorevici Marușkin, fost fochist 
pe „Aurora", care a luat parte 
la asaltul Palatului de Iarnă. 
Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej îl întreabă dacă 
s-a întîlnit cu Lenin. Ve
teranul revoluției răspunde 
că l-a văzut în repetate rân
duri pe Vladimir Ilici. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, îi strînge apoi cu căldură 
mîinile și îi urează sănătate 
și ani mulți.

La sfîrșitul vizitei, oaspeților 
li se înmânează ca amintire o 
fotografie a vasului și insigna 
Aurora. Membrii delegației se 
fotografiază apoi cu marinarii 
de pe vas.

Cînd tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Frol Kozlov 
coboară de pe vas, mulțimea 
adunată pe chei izbucnește în 
aplauze și urale. Este o nouă 
călduroasă manifestare de 
prietenie a leningrădenilor 
față de solii poporului romin. 
Tovarășul Frol Kozlov, adre- 
sîndu-se mulțimii, exclamă în 
românește : „Trăiască R.P.R.". 
Izbucnesc noi aclamații.

Ajungem la Palatul Smolnîi, 
clădire intrată pentru tot
deauna în istoria Uniunii 
Sovietice și a întregii omeniri 
progresiste. De aței a condus 
Vladimir Ilici luptele revo
luționare din octombrie 1917. 
Urcăm cu emoție scările 
la etaj, străbatem coridorul ce 
duce spre sala mare, străjuită 
de coloane albe, cunoscută 
lumii întregi din reproduceri
le după tabloul lui Serov. Aci 
a proclamat Lenin, de la tri
buna celui de al doilea Con
gres al Sovietelor, Puterea 
Sovietică. Aci s-a format pen
tru prima oară în lume pri
mul guvern muncitoresc-țără- 
nesc, condus de marele Lenin.

La etajul al doilea, membrii 
delegației pășesc cu un senti
ment de adîncă emoție în 
camerele unde a locuit V. I. 
Lenin.

Tovarășul Spiridonov îi 
conduce apoi pe oaspeți în 
celelalte încăperi de la Smol
nîi, unde în prezent își des
fășoară activitatea organele 
de partid, de Comsomol și 
sovietice din regiunea și ora
șul Leningrad.

Delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne vi
zitează apoi Ermitajul, unul 
din cele mai mari muzee de 
artă din lume, care adăpos
tește în cele 322 de săli ale 
sale capodopere nemuritoare 
ale artei universale, comori 
artistice neprețuite.

Palatul și parcul Petrodvo- 
reț — unul din locurile favo
rite de odihnă ale leningrăde
nilor — sînt vizitate de către 
membrii delegației noastre în 
cursul după-amiezii.

Cum era o zi minunată, în
sorită, zeci de mii de lenin
grădeni au venit aci să-și pe
treacă ziua de odihnă. Vizita 
se transformă într-o mare în- 

prin mulțime Piața Eroilor, 
Strada Universității, Strada 
Rustaveli, mîndrie a arhitec
turii gruzine. In jurul statuii 
lui Lenin, ce domină piața din 
centrul orașului, sute de copii 
întâmpină delegația cu urale.

După călduroasa întâlnire cu 
populația orașului membrii 
delegației s-au îndreptat spre 
reședință.

ir
Curînd după sosirea la Tbi

lisi delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Romîne 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut o vizi
tă lui V. P. Mjavanadze, mem-

Iubite tovarășe Mjavanadze,
Iubite tovarășe Djavahiș- 

vili,
Iubite tovarășe Dzoțenidze,
Dragi tovarăși și prieteni,
Avem azi bucuria de a sosi 

în frumoasa Și veșnic însorita 
Gruzie și de a transmite 
poporului gruzin un salut 
fierbinte, frățesc, din partea 
poporului romîn. Oamenii 
muncii din țara noastră nu
tresc față de poporul gruzin, 
ca față de toate popoarele 
Uniunii Sovietice, sentimente 
de prietenie tovărășească. Vi
zitele reciproce și contactele 
directe apropie șj mai mult 
popoarele noastre legate prin 
comunitatea țelurilor și inte
reselor lor, prin ideologia 
marxist-leninistă și principiile 
nobile ale internaționalismu
lui proletar.

Vom avea întîlniri frățești 
cu conducătorii de partid și 
de stat ai republicii dv., cu 
oamenii muncii gruzini, vom 
putea lua cunoștință cu mult 
interes de realizările minu
nate ale oamenilor muncii din 
Gruzia.

Vizita în Gruzia va comple
ta impresiile profunde produ
se delegației noastre de uria
șa muncă creatoare desfășu
rată de poporul sovietic sub 
conducerea P.C.U.S. pentru 
făurirea societății comuniste.

Sosirea noastră în mijlocul 
dumneavoastră coincide cu o 
nouă victorie epocală a Uniu
nii Sovietice — încheierea cu 

tîlnire a membrilor delegației 
române cu oamenii muncii 
din Leningrad. Peste tot oas
peții sînt întâmpinați cu 
aplauze, cu urale. Se strigă 
lozinci: „Trăiască prietenia 
româno-sovietică". Oaspeții 
străbat cu greu prințr-un cu
loar strîns, însuflețit, entu
ziast. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej stă de vorbă 
cu Valentina Aliabeva, care 
ne-a vizitat țara, cu bătrâna 
Pelaghia Fiodorova.

La întoarcere delegația vi
zitează stațiile de metrou 
Avtovo, Narvskaia și stația 
din Piața Insurecției.

Este ora 19. Membrii dele
gației se îndreaptă spre reșe
dință. Un soare strălucitor 
învăluie orașul. Trotoarele 
sînt înțesate de oameni. Le- 
ningrădenii îi salută pe mem
brii delegației romîne cu 
aplauze și ovații, ca pe prie
teni dragi și apropiați.

în seara zilei de 6 august 
Comitetul regional Leningrad 
al P.C.UJS. și comitetul Execu
tiv al Sovietului orășenesc Le
ningrad au oferit un dineu în 
cinstea delegației de partid, și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne, care se află 
la' Leningrad.
La dineu au participat tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetu. 
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn,. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, conducătorul delega
ției, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri și ceilalți membri ai 
delegației.

Din partea sovietică la dineu 
au participat F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C. C. al P.C.U.S., 
A. L. Orlov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, I.V. 
Spiridonov, prim-secretar al 
Comitetului regional Lenin
grad al P.C.U.S., I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în Republica Populară 
Romînă, G. I. Popov, prim-se
cretar al Comitetului orășe 
nesc Leningrad al P.C.UiS., 
N. I. Smirnov; președintele 
Comitetului Executiv al Sovie
tului orășenesc Leningrad, N.I. 
Smirnov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului 
regional Leningrad, generalul 
de armată M. I. Kazakov, co
mandantul trupelor din regi
unea militară Leningrad, S. T. 
Astavin, șeful secției a V-a 
pentru Europa din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
S. G. Zavoljski, șef de sector 
la C. C. al P.C.U.S., și alte 
persoane oficiale.

La dineu au rostit cuvîntări 
tovarășul I. V. Spiridonov ,și 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

F. R. Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a adresat apoi un 
cald salut delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro- 
mîne. 

bru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Gruzia, -lui G. S. Dzoțe- 
nidze, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Gruzine și lui G. D. Djâva- 
hișcivili, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine.

In timpul vizitei a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de deo
sebită cordialitate și prietenie.

Seara delegația a vizitat 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.S.S. Gru
zine.

succes a zborului navei cos
mice sovietice „Vostok 2", pi
lotată de om.

Zborul în Cosmos al maioru
lui Gherman Stepanovici Ti
tov ne bucură ca și pe voi, 
dragi prieteni sovietici, ne 
umple inimile dc mîndrie 
pentru tehnica creată de so
cialism, pentru oamenii edu
cați de Partidul Comunist, 
pentru perspectivele strălu
cite pe care socialismul și co
munismul le deschid progre
sului uman. Fiecare nouă vic
torie a Uniunii Sovietice, fie
care succes al țării noastre, al 
altor țări socialisto reprezintă 
o nouă dovadă a superiori
tății mărețelor idei care ne 
călăuzesc, contribuie la întă
rirea forțelor materiale și spi
rituale ale lagărului socialist, 
sub steagul invincibil al 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist.

Consacrîndu-și întreaga acti
vitate binelui popoarelor lor, 
partidele și guvernele noastre 
depun eforturi neslăbite pen
tru triumful ideilor leniniste 
ale coexistenței pașnice între 
toate statele, indiferent de 
orînduirea lor social-politică. 
pentru asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume.

Trăiască în veci trainica 
prietenie romîno-sovietică!

Trăiască măreața familie a 
popoarelor Uniunii Sovietice!

Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Sovie
tică Socialistă Gruzină !

Trăiască marele lagăr al 
socialismului șj păcii!

A urmat în continuare un 
concert.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie 
frățească.

LENINGRAD 7 Trimișii spe
ciali Agerpres, C. Răducanu și 
Al. Cîmpeanu transmit :

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a consa
crat dimineața zilei de luni 
vizitării uriașei Uzine „Ki- 
rov", fostă Putilov.

In marea cetate industrială, 
pe care fluturau drapele ro
mânești și sovietice și pancar
te cu urări de „Bine ați ve
nit" mii de oameni au întâm
pinat pe oaspeți cu urale și 
aplauze nesfîrșite.

Membrii delegației, însoțiți 
de Frol Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și Ivan Isaev, di
rectorul uzinei, au vizitat mai 
multe secții ale întreprinderii. 
In drum spre secțiile turnă
toriei Isaev a înfățișat rolul 
important al întreprinderii în 
anii construcției socialiste. 
Aici s-au produs primele trac
toare sovietice, primele turbi
ne. Astăzi uzina este în pri
mele rînduri ale progresului 
tehnic. Ciclofazotronul de la 
Dubna, instalațiile gigant ale 
Institutului de energie atomi
că al Academiei de Științe, 
turbinele spărgătorului de 
gheață atomic „Lenin , sînt în 
mare parte realizate la Uzi
nele „Kirov". Oaspeții au pri
vit cu interes machetele uno
ra dintre aceste excepționale 
realizări ale tehnicii sovieti
ce. Acum, li se spune, se lu
crează în uzină la turbina pe
trolierului sovietic care va 
purta numele simbolic de 
„București".

Intr-una din secțiile uzinei 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej l-a întîlnit pe bă- 
trînul muncitor Mihail Ale
xeev, veteran al Revoluției 
din Octombrie. lntrebîndu-l 
de sănătate, conducătorul de
legației romîne i-a strîns prie
tenește mîinile și i-a urai viață 
lungă.

Oaspeții au trecut prin fața 
unui strung uriaș destinat șle
fuirii rotoarelor pentru turbi
ne. Tovarășul Kozlov i-a vor
bit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej despre noile 
sarcini deosebit de importante 
pe care uzina le va primi din 
partea guvernului sovietic. La 
Uzinele Kirov se vof produce 
în viitor tractoare de mare Vi
teză, de 200-210 c.p-, care vor 
lucra brazde late de 2,5 metri 
și adinei de 30 cm. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că și în țara noastră 
există preocuparea pentru 
creșterea puterii tractoarelor 
pînă la 60-65 c.p., ceea ce co
respunde condițiilor și nece
sităților noastre.

. Delegația s-a îndreptat apoi 
spre imensa hală a secției me
canice nr. 10, unde s-au adu
nat mii de muncitori umplînd 

pînă la refuz incinta, cățărați 
pe instalații, pe giganticul pod 
rulant, pe macarale. Pe o lo
zincă, care încingea hala ca 
o uriașă curea roșie, se pu
tea citi: „Trăiască prietenia 
și colaborarea veșnică de nez
druncinat dintre poporul so
vietic și poporul romin". Tri
buna era dominată de un 
imens portret al lui Lenin, de 
steagul roșu al glorioasei în
treprinderi. împodobit cu pa
tru qrdine ale Uniunii Sovie
tice.

Luând cuvântul, Ivan Spi
ridonov, prim-secretar al Co
mitetului regional Leningrad 
al P.C.U.S. a transmis în nu
mele tuturor oamenilor mun
cii din Leningrad un salut 
cordial marelui prieten al po
porului sovietic, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, tu- 
turor membrilor delegației de 
partid și guvernamentale, iar 
în persoana lor harnicului și 
talentatului popor romîn. In 
continuare tovarășul Spirido
nov a vorbit despre prietenia 
frățească a popoarelor sovie
tic și romîn. El a amintit că 
cele două popoare sînt legate 
prin tradiții revoluționare 
glorioase, că oamenii sovie
tici își amintesc de solidari
tatea frățească cu marinarii 
participanți la răscoala eroică 
de pe crucișetorul „Potemkin", 
manifestată de muncitorii și 
țăranii romîni. Prietenia din
tre cele două popoare a atins 
cea mai înaltă înflorire după 
ce oamenii muncii din Româ
nia. sub conducerea partidului 
clasei muncitoare, au înfăptuit 
insurecția armată și au trecut 
la construirea socialismului 
în patria lor.

In încheiere vorbitorul a 
subliniat că oamenii muncii 
din Leningrad, ca și toți oa
menii sovietici, se bucură din 
tot sufletul de succesele po
porului romîn care înțr-o pe
rioadă scurtă și-a transformat 
țara înapoiată, în care domi
nau monopolurile străine, în
tr-o republică populară în
floritoare, cu o economie și 
cultură care se dezvoltă im
petuos.

A luat apoi cuvintul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R.

După ce a transmis întregu
lui colectiv al Uzinelor „Ki
rov", tuturor locuitorilor Le
ningradului, salutul fierbinte, 
tovărășesc al clasei muncitoa
re, al oamenilor muncii din 
R. P. Romînă cărora le este 
cunoscută hărnicia acestui co
lectiv, hărnicia oamenilor 
muncii din Leningrad, care 
se află în primele rân
duri ale luptei pentru fău
rirea societății comuniste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat puternica impresie 
produsă asupra delegației de 
proporțiile largi în care cuce
ririle științei. și tehnicii sînt 
puse în slujba producției, ca
lificarea înaltă a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, 
formele superioare de organi
zare a muncii în întreprinde
rile sovietice.

Zborul în Cosmos al maio
rului Titov — cel de-al doi
lea cosmonaut al Uniunii So
vietice — noua și strălucita 
performanță a oamenilor de 
știință sovietici, a arătat vor
bitorul, sporește și mai mult 
gloria marii țării constructoa
re a comunismului, gloria 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, umple de bucu
rie și mîndrie inimile oame
nilor muncii din țara noastră, 
stârnește admirația întregii o- 
meniri, demonstrează superio
ritatea orânduirii socialiste.

Expunînd succesele obținute 
în dezvoltarea rapidă a econo
miei naționale a R.P. Romîne, 
ridicarea sistematică a nivelu
lui de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii din 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că rea
lizările dobîndite în construc
ția socialistă de poporul ro
mîn sînt indisolubil legate de 
ajutorul frățesc acordat de 
Uniunea Sovietică țării noa
stre în cadrul relațiilor de 
colaborare și într-ajutorare, 
statornicite între statele socia
liste. Numeroase din utilajele 
și agregatele complexe de 
înaltă calitate și tehnicitate cu 
care lucrează muncitorii ro
mîni poartă marca de fabri
cație a uzinelor leningrădene, 
numeroși tineri specialiști 
care au studiat și și-au făcut 
practica în institutele și sec
țiile fabricilor din Leningrad 
au adus în întreprinderile ro
mânești experiența înaintată a 
muncitorilor sovietici.

Poporul romîn vede în po
porul sovietic pe cel mai bun 
prieten al său, el este însufle
țit' de cele mai profunde sen
timente frățești față de po
porul sovietic. între partidele 
noastre, între R.P. Romînă și 
Uniunea Sovietică se mani
festă cea măi deplină identi
tate de poziții Și unitate de 
vederi în toate problemele 
construcției socialiste, ale vie
ții internaționale și ale mișcă
rii comuniste mondiale.

Consacrîndu-și întreaga ac
tivitate poporului, intereselor 
lui, operei de făurire a unei 
vieți mai bune, fericite, pen
tru cei ce muncesc, partidele 
și guvernele noastre sînt pe 
de-antregul credincioase țelu
lui mișcării comuniste mon
diale de a izbăvi omenirea 
pentru totdeauna de flagelul 
războiului.

Arătând că în prezent, aten
ția opiniei publice internațio
nale este concentrată asupra 
problemei germane vorbitorul 
a subliniat că singura soluție 
realistă pentru infrînarea for
țelor revanșarde din Germa
nia occidentală este încheie
rea Tratatului de pace cu cele 
două state germane și trans
formarea Berlinului occiden
tal intr-un oraș liber, demili
tarizat.

Această poziție justă, inspi

rată de dorința însănătoșirii 
vieții internaționale, a fost din 
nou exprimată cu claritate de 
Consfătuirea primilor secre
tari ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești din țările parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, care s-a ținut la Mos
cova între 3-5 august.

Sintem ferm convinși că 
principiile coexistenței pașni
ce, promovate neobosit de sta
tele socialiste, vor triumfa în 
viața internațională. Cauza 
păcii este cauza popoarelor și 
de aceea este invincibilă, a 
arătat în încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer au primit apoi in dar 
cite un basorelief înfățișîndu-l 
pe Lenin vorbind muncitorilor 
la Uzinele Putilov.

In aclamațiile muncitorilor, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a adresat cuvin
te de salut harnicilor pu- 
tiloviști: „Vă doresc vouă 
și familiilor voastre feri
cire și bucurie, succese în 
muncă. Trăiască în veci prie
tenia noastră minunată, prie
tenia dintre poporul sovietic 
și poporul romîn".

Entuziasmul a crescut și mai 
mult cînd tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Koz
lov s-au îmbrățișat și cînd 
apoi tovarășul Kozlov a 
anunțat că cea de-a doua 
navă cosmică a aterizat cu 
bine, realizîndu-se astfel „o 
nouă uriașă victorie a Uniu
nii Sovietice, a întregului la
găr socialist, a întregii ome
niri progresiste". Uratele au 
răsunat minute în șir.

Dar ora despărțirii a sosit 
și delegația, însoțită pînă de
parte de poarta uzinei de 
eroicii ei muncitori, se în
dreaptă spre aeroport.

Emoționantă a fost întâl
nirea delegației romîne cu le- 
ningrădenii și greu de descris 
entuziasmul lor, sentimentele 
de prietenie ce le-au arătat în 
tot cursul celor 30 de ore pe
trecute în mijlocul lor. Este 
însă și mai greu de redat fe
lul cum știu ei să-și ia rămas 
bun de la oaspeții lor.

De la Uzinele „Kirov" și 
până la aeroport, drumul lung 
de 17 km străbate îndeosebi 
cartierele industriale ale ora
șului. Pe trotuare un neîn
trerupt zid viu, colorat, agita 
stegulețe tricolore și roșii. Ze
cile de mii de muncitori ai 
fabricilor „Krasnîi Treugor- 
nik“ și „Electrosila", tehnicie
nii și funcționarii întreprin
derilor de pe Moskovski Pros
pect, gospodinele și copiii din 
raioanele de unde de-abia au 
plecat macaralele de construc
ție au însoțit delegația cu 
calde saluturi prietenești. Pes
te podul ce traversează uria
șa șosea era scris cu litere 
roșii: „Trăiască Partidul
Muncitoresc Romîn, organi
zatorul și inspiratorul vic
toriilor poporului romîn". 
La ferestrele „Electrosilei" 
un grup de tineri agită 
o pancartă : „Trăiaseă Gheor
ghiu-Dej". „Do svidanie" 
se auzea din rândul mul
țimii. In zare apare si
lueta celebrului observator de 
la Pulkovo. Cortegiul de ma
șini a cotit spre dreapta că
tre aeroport unde o altă mul
țime entuziastă a salutat de
legația.

La aeroportul din Leningrad 
delegația de partid și guver
namentală a R- P. Romîne a 
fost condusă de Frol Kozlov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
Ivan Spiridonov, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Leningrad al P.C.U.S., Nikolai 
Smirnov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului 
regional de deputați ai oame
nilor muncii din Leningrad și 
de alte persoane oficiale.

Luînd cuvintul Ivan Spiri
donov, prim-secretar ăl Comi
tetului regional Leningrad al 
P.C.U.S. a spus :

„Din nefericire a venit mo
mentul să ne despărțim de 
dumneavoastră dragi oaspeți 
și prieteni. Vizita dumnevoa- 
stră la Leningrad a fost de 
foarte scurtă durată, dar spe
răm că și în acest timp ați 
putut să vă convingeți de sin
ceritatea și profunda dragoste 
și prietenie pe care o nu
tresc locuitorii Leningradu
lui față de poporul fra
te romîn ce construiește so
cialismul, față de partidul lui 
muncitoresc-și față de Comi
tetul Central în frunte cu to
varășul Gheorghiu-Dej“.

Tovarășul Spiridonov i-a ru
gat pe membrii delegației să 
transmită poporului romîn un 
fierbinte salut, a rostit urări 
în cinstea prieteniei veșnice 
dintre popoarele sovietic și 
romîn și le-a urat oaspeților 
drum bun.

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al C. C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a mulțumit 
pentru căldura cu care a fost 
înconjurată delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Ro
mîne, pentru sentimentele 
frățești manifestate față de 
poporul romîn. „Va rămîne 
adine întipărită în inimile 
noastre — a spus vorbitorul 
— impresia puternică a vizi
telor la locurile istorice lega
te de pregătirea și înfăptuirea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, de activitatea con
ducătorului revoluției, învăță
torul comuniștilor și al oame
nilor muncii din lumea în
treagă, Vladimir Ilici Lenin, 
de lupta eroică a oamenilor 
muncii din Leningrad, deta
șament de frunte al clasei 
muncitoare din Uniunea So
vietică pentru construirea co
munismului".

...Strîngeri de mîini, îmbră
țișări, despărțire grea ca între 
adevărați prieteni. Peste puțin 
timp avionul își ia zborul spre 
Tbilisi.

Inginerul Marin Marcu, șeiul sectorului avicol al gospodă
riei de stat Periș, regiunea București, dă cîteva sfaturi 

privind îngrijirea păsărilor.
Foto : N. BARBU
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Reportaj din G. A. C

atul Drăgănești-Prahova 
din raionul Ploiești. Un 
sat ca oricare altul. Cu 

viața lui, cu oamenii lui. In 
aceste zile, privind mai atent 
viața satului constați o ani
mație deosebită. O însuflețire 
deosebit de vie citești în pri
virile oamenilor, în vorbele 
lor, în interesul mereu creș
tină cu care întreabă, cer 
lămuriri, își fac planuri de 
viitor.

Nu sînt nici două săptămîni 
de zile de cînd mai bine de 
230 de familii de țărani mun
citori, urmând cu încredere 
cuvântul înțelept al partidului, 
au pornit pe calea gospodăriei 
agricole colective, pe calea so
cialismului. Satul a rămas 
deocamdată același, dar toate 
aceste frământări, toată aceas
tă activitate vie, îți spune că 
aici s-au petrecut schimbări 
importante in gîndurile oa
menilor, în planurile lor de 
viitor.

Am încercat să descifrăm 
aceste noi schimbări din min
tea și sufletul oamenilor, să 
le aflăm izvorul. Am stat, de 
aceea, de vorbă cu cîțiva din
tre noii colectiviști din Dră- 
gănești, întrebîndu-i ce i-a 
determinat să facă acest pas 
hotărîtor.

Pe Marian C. Stan l-am 
găsit transportând cu atelajul 
niște materiale de construcție.

— Despre gospodăria colec
tivă — ne-a spus el — am au
zit vorbindu-se de multe ori. 
Și eu am discutat cu mtilți 
colectiviști despre munca și 
viața lor cea nouă. Împreună 
cu alți țărani muncitori de 
la noi am vizitat cîteva gos
podării colective din apropie
re. Am mers la gospodăria 
colectivă din Ciorani, la cea 
din Ciupelnița, la cea din co
muna Baba Ana, la cea din 
Sălciile. Mi-a plăcut peste tot 
viața îmbelșugată a oameni
lor, munca lor organizată și 
mult mai ușoară decît în gos
podăria individuală sau chiar 
în întovărășire, unde se folo
sesc mai puține mașini. Pro
ducțiile mari la grîu și la po
rumb, ale colectiviștilor din 
Ciorani, veniturile de peste o 
jumătate de milion pe care 
le-au obținut din sectorul zoo
tehnic, colectiviștii de la Baba 
Ana în anul trecut mi-au dat 
mult de gîndit. Intr-o zi m-am 
întîlnit cu un conductor de 
atelaje, de la gospodăria co
lectivă din comuna Baba Ana. 
Mie îmi plac mult animalele 
și l-am întrebat cite ceva des
pre meseria asta, dacă-i fru
moasă, l-am întrebat cit adu
ce acasă după munca depusă.

— Păi să-ți spun ce am ri
dicat eu împreună cu soția în 
anul trecut de la gospodăria 
colectivă și o să-ți dai seama 
mai bine. Am făcut împreună 
cu nevastă-mea peste 600 zile- 
muncă în gospodărie. Pentru 
asta ni s-au cuvenit 2.900 kg. 
de grîu, 3.600 kg. de porumb, 
12.000 lei bani în mînă plus 
alte produse.

Cînd m-am dus apoi la el 
acasă am văzut că avea o- 
mul casă nouă, aragaz, aparat 
de radio, mașină de cusut, mo
bilă, gard nou. Astea toate 
m-au pus pe gînduri și nu 
le-am uitat nici cînd mi-am

Extinderea unor
în turnătoriile din întreaga 

țară, procedeele moderne de 
turnare au fost extinse în 
prima jumătate din acest an, 
cu aproape 50 la sută față de 
aceeași perioadă din anul tre
cut. Cea mai mare extindere a 
cunoscut turnarea în forme în
tărite cu bioxid de carbon. 
Prin acest procedeu timpul de 
uscare a formelor se reduce la 
40—60 secunde față de 4—5 ore 
cît dura uscarea vechilor 
forme în cuptoare. Turnătorii 
Uzinelor „23 August“ și „Mao- 
Țze-dun“ din Capitală. „Wil
helm Pieck" din Brăila, care 
au folosit cel mai. mult acest 
procedeu, au redus anul acesta 
rebuturile sub procentul admis 
și au îmbunătățit mult cali
tatea pieselor turnate.
Cu 32 la sută față de anul

Drăgănești- Prahova
scris cererea de intrare în 
gospodăria colectivă.

Cum se numea acest colec
tivist de la Baba Ana ? l-am 
întrebat pe Stan Marian.

— Păi, Ion... Ion și... nu mai 
știu cum. Un băiat așa, cam 
roșu la față...

(Ducîndu-se apoi la gospo
dăria colectivă din comuna 
Baba Ana să afle și numele 
de familie al tânărului îngri
jitor de animale reporterul 
s-a pomenit în fața unei pro
bleme ceva mai greu de re
zolvat f

— Un îngrijitor de animale 
pe care-l cheamă Ion ? ! Păi 
noi avem vreo douăzeci de 
Ioni, îngrijitori de animale în 
gospodărie — i s-a răspuns re
porterului.

— Da, dar Ion pe care ii 
caut eu are casă nouă...

— Gi f t avind. Dintre acești'a 
cel puțin zece au case noi. In 
ultimii ani s-au construit peste 
150 de case noi în comună.

- Dar el mai are și aragaz, 
și aparat de radio...

— Cinci sau șase dintre ei 
au în mod sigur și casă nouă, 
și arggaz și aparat de radio. 
Astea toate nu ma. sînt o pro
blemă pentru noi.

— Dar el' măi are și gard 
nou și mașină. de cusut și e 
un băiat roșcovan la față...

— Garduri noi și mașini de 
cusut au mulți de-alde Ion în 
sat. Dar dacă e unul roșcovan, 
atunci s-ar putea să fie Ion P. 
Costache !).

Ion St. Curcan trecea cu bi
cicleta pe timp. Aducea de la 
o arie niște situații. Ne-a vor
bit și el, ca și Marian C. Stan, 
mai mult de vizita pe care a 
făcut-o împreună cu alți con
săteni de-ai lui tot la gospodă
ria colectivă de la Baba Ana.

- Ce mi-a plăcut mai mult 
la ei ? Ce m-a făcut să intru 
în gospodăria colectivă ? Fap
tele. Toate faptele pe pare 
le-am cunoscut despre felul 
cum trăiesc colectiviștii, des
pre felul în care muncesc. Păi 
cum să nu te pună pe gînduri, 
zău ! Au pornit numai cu 6 
cai, cu cîteva atelaje și cîteva 
pluguri, roase și alea de ru
gină. Și, într-un timp destul 
de scurt au ajuns milionari. 
Au un sector zootehnic bogat. 
Un adevărat izvor de venituri. 
Mai ales au o turmă de 1-500 
de oi care Pe mine unul m-a 
dat gata.

Am mai stat de vorbă și cu 
alți tineri. Pe Vasile Dedu l-a. 
impresionat cel mai mult agri
cultura înaintată care se face 
în gospodăria colectivă. Aici 
agrotehnica superioară este la 
ea acasă — ne-a spus dîns,ul. 
Tractoarele, combinele, ajuto
rul dat de către specialiști, 
toate astea fac ca producțiile 
să sporească mereu, ceea . ce 
nu se întâmplă pe petecul tău 
de pământ, tind nu ești în co
lectivă.

O întrebare simplă .- de ce 
v-ați înscris în gospodăria co
lectivă, ce v-a determinat să 
faceți acest pas ? Și zeci, sute 
de răspunsuri, simple, firești, 
convingătoare. Pentru că gos
podăria colectivă, ca mare 
unitate socialistă de producție, 
aduce fericire în casa fiecărui 
țăran muncitor.

P. GHELMEZ

metode înaintate
trecut s-a extins în turnători
ile din țară și turnarea în mo
dele ușor fuzibile. Acest pro
cedeu care elimină aproape în 
întregime adausurile la prelu
crarea mecanică a pieselor, i-a 
ajutat pe metalurgiști să . ob
țină însemnate economii. Cele 
mai bune rezultate au obținut 
Uzinele de tractoare j,prnșt 
Thălmann" din Brașov, „I, C 
Frimu" din Sinaia și „Unireă,’' 
din Cluj. . V '

într-o proporție însemnytă 
au fost extinse anul acesta«și 
alte metode înaintate de tur
nare ca : turnarea cu nțașelote 
exoterme, turnarea în cgji 
de bachelită. turnarea ;dba 
fontă cu grafit nodular, care 
asigură o productivitate mult 
sporită.

(Agerpres)



ore COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

De astă dată era duminică. 6 august 1961. Zi de odihnă. 
Cei mai mulți aveau planurile întocmite din ajun. 
Dimineața își vor răcori trupurile în apa lacurilor și 

bazinelor, sau vor porni cu bicicleta în împrejurimi, sau 
vor aștepta — pescari răbdători — ca pluta să tresară ; 
după. amiază vor juca șah, vor citi, alții vor aplauda din 
tribună sau din... fotoliile de acasă victoria presimțită a 
echipei Dinamo asupra lui Racing-Club ; seara un specta
col, o plimbare, dans. Program duminical.

Și, deodată, a răsunat în difuzoare vocea .vibrantă a 
crainicului: „Transmitem comunicatul. Agenției TASS...". In 
cîteva secunde, numele Cosmonautului Titov a înconjurat 
întreg pămîntul, pe urmele navei cosmice care îl purta. 
Liniște 1 Liniște 1 Gherman Stepanovici Titov, candidat de 
partid, al gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, un 
fiu al ținutului Altai, efectuează un zbor de lungă durată în 
jurul pămîntului în vederea studierii capacității de muncă a 

. omului aflat timp îndelungat în condițiile imponderabilității.

Nava cosmică „Vostok-2“ 1 In mai puțin de o oră șl jumă
tate, maiorul Titov, prietenul și tovarășul lui Gagarin, în
conjoară pămîntul. Și o va face nu o dată, ci de multe, 
multe ori 1

Vălul uriaș al emoției a cuprins țâra.
Desigur, oamenii au înfăptuit ceea ce și-au propus pentru 

această duminică, odihnindu-se, disțrîndu-se. Dar, mai pre
sus de toate, l-au urmărit, cu toată căldura ființei lor, pe 
Titov, solul poporului sovietic. Au simțit nevoia adîncă, 
organică, să gîndească asupra semnificațiilor profunde ale 
acestui nou pas în cucerirea tainelor Universului. Și, ceas 
după ceas, au fost alături de eroul Cosmosului, însoțindu-1 
cu bătaia fierbinte a inimii lor.

Filmul acestei călătorii, sau, mai bine spus, oglindirea 
zborului în sufletul nostru de-a lungul cplor peste 25 de. ore 
de zbor — iată tema rîndurilor de față.

L nehruî știre emoționantă“
DELHI 7 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, a făcut în sea
ra zilei, de 6 august următoa
rea declarație unui corespon
dent al agenției TASS :

„Lansarea în Uniunea So
vietică a încă unei nave cos
mice avînd un om la bord 
este o știre emoționantă și 
îmbucurătoare. Acest progres 
rapid in domeniul călătoriilor

cosmice deschide în fața noas
tră noi perspective și ne în
vață că războiul pe mica 
noastră planetă este o nebu
nie-

Felicit pe remarcabilii oa
meni de știință datorită căro
ra au fost atinse aceste succe
se și pe gloriosul cosmonaut 
maiorul Titov, care pilotează 
nava cosmică în jurul Pămân
tului",

S. u. A. ' „Rușii zboară 
la mari înălțimi"

GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
CEHOSLOVACE

PRAG A
Dragi tovarăși,
Vă transmitem condoleanțeie noastre profunde în legătură cu 

încetarea din viață a tovarășului Vaclav Kopecky, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comumst 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, eminent om politic și de stat, prieten apro
piat al țării noastre.

Impărtățdm durerea dv. și a poporului frate cehoslovac care 
a pierdut în persoana tovarășului Vaclav Kopccky un luptătot 
neobosit pentru cauza comunismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROM1N 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE

Marea veste
înconjoară pămîntul

le-a citit zia-

„Moscova, TASS transmi
tă1-.

Vocea gravă și solemnă a 
crainicului l-a făcut să tre
sară. Nu cumva...

Un om în Cosmos ! Un om 
sovietic.!

— Vecine !
-~ Ce s-a întâmplat 1
— Repede .' Un om în Cos

mos...
In tot blocul - învălmășea

lă, strigăte, fugă spre aparate
le de radio. Stănică explică 
tuturor cu mândria primului 
care a aflat vestea.

- Cum îl cheamă ? ! Gher
man Titov. Gherman Stepano
vici.

— E tânăr ?
— Probabil. E maior.
Ajustorul mecanic Stănică 

Dumitru, are în jurul lui mai 
bine de jumătate din cetățenii 
blocului. Oamenii au aflat 
vestea, știu precis despre ce 
e vorba, dar nu se pot despăr
ți, mai așteaptă ceva. Doar 
așa s-a anunțat, că se va re
veni cu vești.

într-un asemenea moment, 
grabă reporterului zelos după 
un interviu e nepotrivită. Stă
nică Dumitru se străduiește 
totuși să se smulgă de sub pri
ma impresie, copleșitoare, și 
să răspundă, ținînd în același 
timp auzul treaz către apara
tul de radio. Încearcă să sis. 
tematizeze.

— Ca să discuți despre un 
lucru atît de formidabil tre

buie să ai în vedere două 
chestiuni : unu — cum a fost 
el posibil și, doi - cu ce 
poți să-l compari. Unu : un 
asemenea zbor a fost posibil 
in Uniunea Sovietică. Lucru 
cit se poate de firesc. De ce ? 
Răspunsul se află limpede în 
proiectul Programului P C.U.S. 
(de cîteva zile îl studiez cu 
grijă, pe capitole). Aici îți dai 
seama foarte concret și precis 
ce înseamnă comunismul, care 
e forța Uniunii Sovietice.

Doi : să comparăm faptele. 
luri Gagarin a zburat primul 
din lume în Cosmos. Cetățean 
sovietic. Titov pleacă într-o 
călătorie lungă în Cosmos. Tot 
cetățean sovietic. ■

Americanii au făcut o zarvă 
teribilă cu încercările lor. Ce-a 
ieșit ? După cum spunea la 
radio un savant francez, as
tea au fost niște sărituri de 
purice pe lingă ce fac sovieti
cii. Zborul în Cosmos e poate 
cea mai înălțătoare faptă ome
nească. Or, o asemenea faptă 
nu se poate îrlălța de pe pă
mîntul unde omul îl subjugă 
pe om, unde legea junglei e-n 
floare, unde se amenință și se 
vorbește tot timpul de rhoarte 
și război. E* limpede de ce...

— „Moscova. Agenția TASS 
transmite : Maiorul Gherman 
Stepanovici, Titov...“.

Interlocutorul a fugit ală
turi de ceilalți, lingă apara
tul de radio.

- Sst, liniște I

au continuat

Do- 
zia- 
n-a

și, cu voce tare, 
rul.

Pe. urmă toți , 
să comenteze, împărtășindu-și 
veștile cu entuziasmul vîrstei.

<— Gherman Titov a dormit 
bine, în condițiile impondera
bilității ! s-a mirat Cornel Io
nescu care are 19 ani.

Somn normal, ca după o 
activitate complexă, înfăp
tuită bine.

— Așa a și fost, zice 
rin, împăturind cu grijă 
rul. Tovarășul cosmonaut 
fost un pasager pasiv.,

Și se gîndiră împreună la 
măreția programului de lucru 
pe bordul navei Vostok 2. 
Gherman Titov a încercat cu 
succes sistemul de dirijare 
manuală a navei satelit. Ero
ismul exemplar al acestui 
fiu al poporului care con
struiește comunismul se îm
bină strîns cu înaltele cu
noștințe cerute de pilota
rea navei. Milioane de tineri 
de pe întreg cuprinsul Uniunii 
Sovietice, cu voința lor neîn
frântă de a construi comunis
mul, cu măreața lor dragoste 
pentru patrie și partid, sînt 
minunat întruchipați în cel 
de al doilea, ca și în primul 
cosmonaut al lumii.

— Iar în nava „Vostok 2“ 
însăși — și-a rostit gîndurile 
forjorul Nicolae Marincea — 
în uriașă ei greutate de 4731

kg, în perfecta funcționare a 
tuturor aparatelor și utilaje
lor ei pe traseul cosmic, în 
confortul asigurat cosmonau
tului, se află întruchipate 
imensele resurse materiale ale 
Uniunii Sovietice, tehnica ei 
inegalabilă. Să lansezi un ast
fel de colos în ceruri, să asi
guri securitatea pilotului,' să 
înfăptuiești punct, cu punct 
programul de cercetări și să 
determini magistral ateriza
rea la locul stabilit — iată o 
victorie istorică a științei so
vietice — cea mai înaintată 
din lume. Acum o săptămână 
am citit cu toții, mărețul Pro
gram . al P.C.U.S. Zborul lui 
„Vostok 2“ îl însoțește firesc, 
convingător, întărește fiecare 
rînd. Cu asemenea resurse 
materiale și umane ca acelea 
demonstrate lumii întregi în 
zborul navei satelit, fiecare 
prevedere a Programului se 
va înfăptui în termenele pre
văzute.

Vorbise înflăcărat, cu adân
că convingere.

Acum muncitorii Se întor
ceau la treburile lor. Era luni 
dimineața, 7 august, Gherman 
Titov parcursese distanțe mai- 
mari. ■ - - - - -
mint 
bine.
teni.
„23 August".

NEW YORK. 7 (Agerpres). -
La 7 august ziarele ameri

cane au publicat în prima pa
gină și în paginile de interior 
știri despre zborul cosmonau
tului sovietic Gherman Titov. 
Ziarul „New York Herald Tri
bune" a publicat pe prima 
pagină fotografia maiorului 
Titov. Aceeași fotografie a 
fost reprodusă și de ziarul de 
mare tiraj „Daily News". Ma
terialele despre acest zbor sînt 
publicate de ziarul „Daily 
News" sub titlul ; „Rușii zboa
ră la mare înălțime. Ieri în
treaga Rusie urmărea bucuroa
să noua lansare în Cosmos".

Ziarul „New York Mirror" 
a consacrat întreaga pagină 
întâi zborului istoric al maio
rului G'. Titov.

„Statele Unite trebuie să 
mai aștepte încă multă vreme 
înainte de a fi capabile să tri
mită un om intr-un zbor cos
mic orbital - și actualele lor 
planuri sînt mai puțin ambi
țioase detit cele ale zborului . 
maiorului sovietic Gherman 
Titov" — transmite corespon
dentul din Cape Canaveral al 
agenției Reuter.

Trecînd în revistă planurile 
de viitor ale savanților ame
ricani corespondentul agenției 
Reuter arată că mai întîi va 
trebui să fie lansată o rachetă 
cu un „cosmonaut artificial", 
apoi una cu un cimpanzeu și 
abia după aceea primul cos
monaut va efectua un zbor de 
aproximativ patru ore și ju
mătate.

Sărbătoarea 
marinarilor

franța; Sovieticii au dreptul 
fie mîndrisă

Apel general
— Atențiune, apel general I 

Către toate stațiile YO I
Vocea vibrînd de emoție stră

bate spațiile, tinzînd să se uneas
că cu altele — prietene — de 
pretutindeni.

—■ Atențiune, apel general I
în imensitatea văzduhului, vo

cile se întîlnesc și-și Vorbesc.
—! Sînt YO3KAA, Radioclubul 

central din București. Maiorul so
vietic. Tițqv zboară. în. Cosmos.1

— Știu. Caut Moscova pentru 
felicitări. “ ~ '

— Și eu...
- Sînt YQ8KN I
— Unde ești ?
— Pe vîrful Suhard, lîngă La

cul Roșu. îl caut pe Titov. Care-i 
cealaltă frecvența?

— Sînt YO7IU, pe vîrful Go- 
deanu, lîngă Turnu Severin. îl 
caut pe. Titoy.

— Sînt YO5KĂD, Baia Mare. 
Sîntem pe vîrful Mogoșa.

L-am recepționat pe maiorul Ti
tov I A transmis că zborul conti
nuă normal și se simte excelent.

— Bravo I Cum te cheamă ?
— Tetu Ovidiu,
— Bravo, felicitări I încerc să-l 

prind și eu...
Glasurile radioamatorilor zbu

rau în Cosmos, căufîndu-l pe Ti
tov, ca niște mîini înfrigurate, cal
de mîini omenești, care vroiau 
să-l îmbrățișeze, să-l felicite, să-l 
îmbărbăteze pe minunatul om 
sovietic. T'.Z"' tîens

Duminică la ora prânzului, ra
dioamatorii din Turnu Severin, 
din Bacău, din Baia Mare șr din 
alte orașe s-au suit cu aparatele 
pe cele mai înalte vîrfuri din 
apropiere. S-au suit acolo, Ca să 
fie măi aproape de înălțimile o- 
mului sovietic care zbura în 
Cosmos.

„Noapte bună44 
în Cosmos !

De la fantastica înălțime de 
unde, zbura, cosmonautul . a 
urai „Noapte bună" moseovi- 
ților. Urarea a sunat nespus 
de tulburător. Da, pentru pri
ma oară în istorie, nouă, oa
menilor, un conpămîntean 
de-al nostru — de ce nu i-am 
spune astfel — ne-a urat din 
Cosmos „Noapte bună" ! O 
urarea însemnând pace, încre
dere, liniște.

Urarea n-a fost doar pen
tru moscoviți, ci pentru în
tregul nostru pământ.

Pionierul Aurel Stănescu 
din-clasa a treia, fiul macara
giului Stănescu Marin de pe 
unul din șantierele de locuin
țe ale Magistralei Nord-Sud, 
a ascultat și el urarea. Con
form programului, său — la fel 
de strict ca al cosmonautului 
— trebuia și el să se culce. 
Dar cum să adormi tind ului
toarea veste îți stăruie încă 
atît de puternic în minte ?

Chiar acolo, în dormitor, pe 
marginea patului, stăm cinci 
minute de vorbă. Aurel are re
flecții sobre și chibzuite :

— Vasăzică tovarășul Gher
man Stepanovici s-a culcat... 
Nu-mi pot închipui cum se 
doarme în Cosmos. Cred că 
nu doarme în pat. Probabil 
are un hamac. Dar ce zbor 
lung face !

Cînd o să fim mari, noi o 
să zburăm și mai mult, și mai 
departe. O să zburăm departe 
de tot...

A rămas gânditor. Mai târziu 
a adormit și-a visat, fără în

doială, cum zboară un om în 
Cosmos. A visat! A visat un 
vis adevărat!

...Gherman Stepanovici ne-a 
urat tuturor „Noapte bună". 
Dar cum să dormi ?

Un tânăr poet s-a așezat la 
masa de scris. A început să 
gîndească. Gândurile se făceau 
vers. O strofă, două, trei... 
Deasupra lor a scris un titlu : 
„Vostok-2".

„E ca o punte-albastră
peste cei

Prin care s-a legat un vis 
de-o faptă.

Și fiece iotire-i o verigă 
în lanțul biruințelor, și-o 

treaptă.

Vestind în cifre astfel de 
izbînzi

PROGRAMUL largi ferestre 
ne-a deschis

Prin care să privim tot mai 
aproape. 

Tot mai aevea — al 
omenirii vis 1

Iar azi, mesajul navei, 
către inimi,

E un arcuș dansînd pe
corzi frenetic —

Și.n cînt îmbrățișează
-ntreg pămîntul 

Vestind, izbînda omului 
sovietic11.

Tîrziu, noaptea, pune punct 
după ultimul vers și iscă
lește : VICTOR MAȘEK, stu
dent.

Resursele
comunismului

Tînărul forjor Ștefan Doriri 
nu mai avea răbdare.

Tare încet mai trecuse du
minica aceasta ! Toată ziua și 
o parte din noapte ascultase 
comunicatele, apoi vocea lui 
Titov conversînd calm cu 
Moscova.

Comentase buletinele de 
știri eu familia, cu vecinii; 
foarte bine, dar Ștefan Dorin 
ardea de dorința de a-i stin
ge în jurul lui pa băieții 
săi dragi, .. din brigada I-a 
de producție a tineretului 
de ,..la sectorul forjă al 
Uzațibi „23 August" — și îm- 
pre&ttă să-și fluture șepcile 
pentru Vostok 2, pentru Gher
man Titov.

A putut s-o facă abia luni 
dimineața, oră pînă la care 
cosmonautul sovietic înconju
rase planeta de vreo 14 ori. 
Cei mai mulți știau : Florea 
Stamate, Cornel Ionescu, Con
stantin Hampu, Gheorghe A- 
riton aflaseră, trăiseră cu fe
brilitate ziua de 6 august ; le 
străluceau ochii, așteptau nou
tățile. Dar unul, Matei Gheor
ghe, fusese plecat și, nu știu 
cum,-nu cunoștea amănunte. 
Era ora 7; materialul de lu
cru era la preîncălzit, cioca
nele de 6 tone nu-și puteau 
porni încă loviturile puternice 
pe barele de oțel rapid.

încît, așa cum își dorise, șe
ful brigăzii și-a strîns băieții

decît drumul de la Ra
ia Lună . și se simțea . 
Avea milioane de prie- 
Avea și aici, la Uzinele

Destinatar: Cosmonautul 
Gherman Titov — Moscova

Telegraful central din București 
devenit în aceste zile un car-a

fier general al opiniei publice. 
Din întreaga țară sosesc aici tele
grame pentru a ii transmise Mos
covei.

Colective întregi din uzine sau 
secfii, oameni de toate profe
siile —, muncitori, ingineri, stu- 
denți, elevi și pionieri — trimit 

capitala patriei 
" î lor fier-

spre Moscova, < 
comunismului, gîndurile 
binți de bucurie.

— Felicitări gloriosului om so
vietic I transmite un colectiv de 
muncitori din Moreni,

—- Te salutăm, tovarășe Titov I 
Succes I Să t.e întorci-cu bine pe 
pămînf I scrie Victor , Cuzminea 
dit^jSrifpt-Suceaya.

— Glorie poporului sovietic, 
partidului său comunist I salută 
Mina Mihăilescu din lași.

ai— Gherman Stepanovici, 
adus glorie poporului tău, întregii 
omeniri I Calde felicitări, dragul 
meu cosmonaut I

Oamenii se adresau direct cos
monautului, care atunci, în clipele 
acelea, mai era încă in Cosmos. 
Cuvintele lor nu ajungeau pînă 
la el, nu urcau .pînă în Cosmosj 
dar zburau pe pămîntul sovietic, 
ajungeau la. oamenii sovietici, la 
cefă(enii patriei comunismului, la 
tovarășii lui Gagarin și Titov, la 
cei ce-au înfăptuit cele mai gran
dioase evenimente ale secolului : 
Marea Revolufie Socialistă, con
struirea socialismului, primul ,salt 
al omului în Cosmos și vor înlăp- 
tuLcprqunijșniuj,.;^..

•Telegrame zburau către Mos- 
că-

PARIS 7 (Agerpres) — Ma
rele succes al științei și tehni
cii sovietice, pe care. îl repre
zintă călătoria spațială a na
vei cosmice pilotate de cos
monautul Gherman Titov, 
este comentat cu însuflețire 
de ziarele franceze.

„în fața acestei lansări 
extraordinare -— scrie ziarul 
„Aurore" -- totul trece pe pla
nul al doilea și nu și-ar avea 
locul nici un alt sentiment în 
afară de admirație... Sovieticii 
au dreptul să fie mîndri".

„Ca și celelalte experiențe 
spațiale sovietice — scrie zia
rul „Le JParisien Libere" — 
și cea de acum are multiple 
aspecte. Pe plan științific ea 
dovedește superioritatea teh
nicienilor ruși, forța rachete
lor lor, perfecțiunea calcule
lor lor. Omul poate să-și per
mită acum călătorii și mai 
lungi în spațiul cosmic... Este

un nou pas, decisiv și necesar 
pe calea spre cucerirea spa
țiului de către om".

Ziarul subliniază, de aseme
nea, uriașul ecou pe care îl 
va avea Pe pUto politic în 
rândurile opiniei publice mon
diale știrea despre călătoria 
spațială a navei cosmice sate
lit sovietice pilotată de cosmo
nautul Titov.

„în întrecerea cu americanii 
pentru cucerirea cosmosului, 
scrie într-un comentariu co
mentatorul agenției France 
Presse, Uniunea Sovietică „a 
cîștigat încă un pion". Com- 
parînd realizările sovietice și 
americane în domeniul cuce
ririi spațiului cosmic, comen
tatorul
etapele principale pe această 
cale au 
de Uniunea

subliniază ca toate

fost străbătute întîi 
Sovietică.

Ce se afla pe bordul navei

Sărbătorirea Zilei Marinei 
R- P. Rbmtne a devenit 
tradițională; ea constitue 

un semn al înaltei prețuiri 
pe care partidul, guvernul și 
poporul o acordă muncii pline 
de abnegație a marinarilor din 
flotă comercială a marinarilor 
militari, apărătorii apelor teri
toriale și litoralului R. P. Ro
mâne, a muncitorilor și tehni
cienilor de pe șantierele, din ’ 
porturile maritime și fluviale.

Este ora 9 dimineața. In rada 
portului Mangalia, vase multe 
într-0 aliniere perfectă.

Pe puntea navei-comandant, 
începe festivitatea. într-un ca
dru solemn este înălțat pavi
lionul și marele pavoaz, în 
timp ce fanfara intonează 
Imnul de stat al Republicii 
Populare Romîne. Tovarășul 
contraamiral Gheorghe Sandu, 
comandantul marinei militare, 
însoțit de tovarășul Ion Iuga, 
secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P. M. R- și de 
tovarășul Nicolae Roman, se
cretar al C.C. al U.T.M. iau loc 
într-o șalupă. Se desfășoară. 
revista navală. Tovarășul 
contraamiral felicită echipajele 
cu ocazia „Zilei Marinei Repu
blicii Populare Romîne11. Din 
piepturile marinarilor se înalță 
urale puternice. Pe navă-co- 
mandant se dă citire ordinului 
Ministrului. Forțelor Armate. 
Urmează apoi festivitatea de
cernării „Steagului Roșu" al 
C.C- al U.T.M. și Diplomei de 
onoare a C.C. al U.T.M. orga
nizației U.T.M. dintr-o unitate 
militară din Mangalia, a 
marinei noastre militare, care 
a obținut .. cele mai bune 
rezultate în pregătirea de luptă 
și politică. Tovarășul Nicolae 
Roman, secretar al C. C. al

U.T.M., în numele și din însăr
cinarea'Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
transmite cu ocazia sărbători
rii „Zilei Marinei R. P. R." 
călduroase felicitări și urări 
marinarilor și nOj succese- în 
muncă. Vorbind în continuare, 
tovarășul Nicolae Roman a 
spus : „Ziua Marinei R.P.R, 
este un prilej sărbătoresc și un 
îndemn pentru toți marinarii 
de a se perfecționa în măies
tria de luptă, pentru, a .putea, 
astfel răspunde, alături de toți 
militarii din armata noastră 
populară, marii, griji și încre
deri pe care v-o acordă parti
dul, potpoirul, patria".

Pentru rezultatele obținute: 
în pregătirea de luptă, și poli
tică au primit Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M. urmă
torii militari ; căpitan de ran
gul III Pădurarii Anton, loco
tenent major Popescu Nicolaflș 
locotenent, major Gavrilescil 
Paul, locotenent Pavel Nico
lae, locotenent Rădeanu Va- 
si le, locotenent Balasz Eremiaj 
locotenent Gașpar Dumitru, 
sergent Stan Aurel, sergent 
Păcurarii Iordan, caporal Radu 
Emilian.

Au urmat apoi în rada por
tului. Mangalia numeroase con
cursuri marinărești de înot, de 
bărci, ștafete.

Sărbătorirea Zilei Marinei 
R.P.R. a constituit în acest an 
încă un prilej de afirmare a 
hărniciei și curajului marinari
lor noștri, a hotărîrii lor de a 
munci cu elan sporit pentru, 
traducerea în viață a marilor 
sarcini trasate.de cel de al 
IlI-lea Congres al P.M.R., ho- 
tărîrea marinarilor militari de 
a-șî respecta jurămîntul dat 
patriei, ridieîndu-și necontenit 
măiestria ostășească.

CAROL ROMAN

coVa. Toate gîndurile zburau 
fre gloriosul om sovietic I

Cosmonautul a sosit 
pe pămînt !

Vfctorie ! Gherman 
pierea locului istorie _____ _____ ____

Pretutindeni, o imensă bucurie pentru glorioasa biruință a 
poporului sovietic.

Telefoanele redacției sună. Din întreaga țară, oameni de 
știință și cultură transmit cuvintele lor de admirație și mîn- 
drie pentru noua izbândă. Iată două declarații: aparțin unui 
om de știință și unui scriitor.

Titov a aterizat. A aterizat în apro- 
unde a coborît și Gagarin.

Pe bordul navei cosmice-satelit 
„Vosfok-2“ au fost instalate nu
meroase aparate. Dintre acestea 
fac parte un sistem radio-tehnic 
pentru măsurarea traiectoriilor, 
sisteme telemetries cu multe ca- . 
nale care au asigurat .șuprayeghe- 
rea obiectivă a stării cgsmohautu- 
lui și controlul funejionării tuturor 
instalajiilor de bord și teleapara- 
faj de recepjie-emisie pe unde 
scurte și ultrascurte avînd un 
magnetofon de bord destinat pen
tru înregistrarea comunicărilor 
cosmonautului și pentru citirea 
automată accelerată a înregistrării, 
la comanda de pe Pămînt.

In timpul odihnei cosmonautul 
a avut posibilitatea să folosească 
un aparat de radio pentru recep-

ționarea emisiilor pe unde mijlo
cii și scurte. Sistemele de televi
ziune au permis supravegherea 
sistematică a activității cosmonau
tului, Un întreg complex de sis- 
teme a asigurat condiții normale 
pentru activitatea
na. navei-satelit. ‘î.~- ■ »--

Pe bord a fost instalată .o va
riată aparatură științifică. Pe bord 
s-au aflat organisme vii pentru 
obținerea de dafe suplimentare 
în domeniul studierii influenței 
radiațiilor cosmice asupra lor. In 
cursul zborului observațiile asu
pra Pămîntului și cerului s-au e- 
fectuat prin trei ochiuri de bord. 
Cosmonautul a avuf posibilitatea 
să folosească un aparat optic cu 
măriri de trei.și cinci ori.

.. .

Manifestări consacrate Zilei minerului

Vă felicit, Gherman Stepanovici! 
Mulțumesc din inimă, Nikita Sergheevici!

Duminică, în diferite centre 
miniere din țară au continuat 
să.aițiă^lpc.manifostări consa
crate gil^i^îginerului.

în cursul ..dimineții, la placa 
comemorativă . care Cinstește 
memoria minerilor căzuți în 
urmă cu.: 32 de ani în. luptele 
muncitorești din Valea Jiului, 
a avut loc splemintatea depu
nerii de coroane de flori. La 
solemnitate au luat parte un 
mare număr de oameni ai 
muncii din Lupeni, delegați ai 
minerilor din celelalte exploa
tări carbonifere din Valea 
Jiului; activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă. Cei prezenți- au 
păstrat un moment de recule

gere în memoria eroilor de la 
Lupeni.

au asistat. împreuna iu famili
ile lor 'Ia .spectacole datede 
formații locale de artiști ama
tori. în parcuri, grădini și la 
cluburile miniere fanfarele și 
orchestrele sindicatelor din ex- 
ploatările carbonifere, aii cân
tat pînă tîrziu seara. La Lu
peni. și în alte localități din 
Valea Jiului âu avut loc car
navaluri ale tineretului și 
competiții sportive.

în localitățile miniere din 
regiunea Maramureș sărbăto
rirea Zilei minerului a prile
juit, de asemenea, numeroase 
întreceri sportive și serbări 
cîmpenești.

Acad. prof.
Gh. Vrînceanu j

Plastic vorbind, putem spu
ne că pista de decolare a na
vei „Vostok-2“ este tocmai 
grandiosul program de con
struire a comunismului, elabo
rat de P.C.U-S.

Zborul lui Titov — parte integrantă a planurilor de cercetare 
ale științei sovietice — constituie o dovadă elocventă a faptului 
că oamenii de știință sovietici 
sarcinile trasate de partid-

își vor îndeplini cu prisosință

I
Marcel Breslașu

Alături de Gagarin, Titov 
își înscrie mumele pe una din
tre cele mai strălucite pagini 
din cartea de aur a ome
nirii.

Revoluțiile navelor cosmice își au obîrșia în' Marea Revolu
ție din Octombrie, care cucerește noi victorii la hotarele spa
țiului ca și acelea ale timpului : actuala generație de oameni 
sovietici va trăi în comunism — și va întreprinde primele zbo
ruri interplanetare I

Cele mai cutezătoare vise ale pământenilor se găsesc în 
mâinile ferme ale oamenilor sovietici — al căror prototip sânt 
tinerii piloți ai rachetelor „Vostok". Slavă celor întorși din 
slavă !

Reportaj realizat de:
ȘTEFAN IUREȘ și ION BĂIEȘU

(Urmare din pag. l-a) 

partid, așa cum le-am înde
plinit astăzi.

N. S. Hrușciov : Foarte bine.- 
Vă felicit pe dv., pe părinții 
dv. — pe tatăl și pe mama dv. 
— care v-au educat ca să de- 
veniți un om sovietic curajos.

G. S. Titov : Vă mulțumesc, 
Nikita Sergheevici !

N. S. Hrușciov : Vă voi fe
licita și voi mulțumi părinți
lor dv. cînd ne vom întâlni la 
Moscova. Întregul popor, în
treaga țară, vă vor întâmpina 
cum se cuvine la Moscova.

G. S. Titov : Vă mulțumesc 
din toată inima, Nikita Ser
gheevici, mulțumesc partidu
lui și guvernului.

N. S, Hrușciov : Cum se 
simte soția dv-, ea știa de zbo
rul dv. ? Vă pun întrebări 
care ar putea fi considerate 
șablon, pentru că o asemenea 
întrebare am mai pus-o și 
primului cosmonaut luri. Ga
garin.

G. S. Titov : Da, știa.
N. S. Hrușciov : Și a apro

bat acest zbor ?

Gherman Stepanovici Titov împreună cu soția sa.
(Telefoto ; AGERPRES)

G. S. Titov : La început nu 
. era întrutotul de acord, apoi 
însă l-a aprobat.

N. S. Hrușciov : Este cit se 
poate de firesc acest lucru. 
Ea vroia ca soțul ei să săvâr
șească o faptă eroică. Dar a- 
ceastă faptă eroică era de 
așa natură încât ar fi putut 
să-și piardă soțul, și, proba
bil că din cauza aceasta ea 
o fi avut ezitări. Sînt ezitări 
omenești și ele sînt pe înțele
sul tuturor oamenilor.

G. S. Titov : Chiar aceasta 
a fost discuția mea cu Tama
ra, Nikita Sergheevici.

N. S. Hrușciov : Acum aș 
dori să vă întreb cum v-ați 
simțit în timpul zborului ?

G. S. Titov : M-am simțit 
admirabil, Nikita Sergheevici, 
După aterizare am băut pu
țină apă și mă simt excelent.

N. S. Hrușciov : Ați reușit 
să dormiți cit de cit în timpul 
zborului ?

G. S. Titov : Trebuia să 
mă trezesc la două noaptea. 
Iar eu m-am trezit la ora 2,35.

N. S. Hrușciov : Este bine. 
Aceasta înseamnă că aveți un 
organism sănătos, daci puteți 
după o muncă încordată să vă 
odihniți bine și să vă impu-, 
neți să vă tr-eziți cînd este 
nevoie pentru a relua înde
plinirea îndatoririlor dv. Voin
ța și organismul dv. funcțio
nează perfect, ceea ce este 
foarte bine!

Ei bine, Gherman Stepa
novici, vă aștept la Moscova.

G. S. Titav : Vă mulțumesc, 
Nikita Sergheevici.

N. S. Hrușciov : Vă sărut și 
vă îmbrățișez deocamdată 
prin telefon, iar cînd vă voi 
primi, pe aeroport, vă voi îm
brățișa părintește, ca pe un 
fiu foarte scump și iubit al 
patriei noastre.

G. S. Titov : Vă mulțumesc, 
Nikita Sergheevici, vă mulțu
mesc mult!

N. S. Hrușciov: Vă urez 
;uccese, mergeți să vă odih- 
liți, meritați odihnă.

G. S. Titov : Acum mă voi 
luce să mă odihnesc, N-ikita 
Sergheevici!

N. S. Hrușciov : Toate cele 
bune 1 Vă urez sănătate. Aș
teptăm înapoierea dv. la Mos
cova. La revedere !

G. S. Titov : Vă mulțumesc 
din toată inima, Nikita Ser- 
gheevici, La revedere!

Insilozarea furajelor
în regiunile București, Ol

tenia, Banat, Dobrogea și Ar
geș a început insilozarea po
rumbului. In toate regiunile, 
continuă să se insilozeze lu
cerna, trifoi și alte furaje. Au 
fost însilozate pînă acum pes
te 509.000 tone diferite nutre
țuri. Fruntașe în această acți
une sînt regiunile Galați și 
București.

Cultura porumbului-siloz s-a 
dezvoltat an de an în gospodă
riile agricole de stat și în gos

podăriile colective, în nume
roase unități porumbul deve
nind furaj de bază pentru 
creșterea și ingrășarea anima
lelor. în primăvară, acest va
loros nutreț a fost cultivat pe 
260.000 hectare, cu. 13.000 hec
tare mai mult deciț în anul 
1960. S-a extins totodată cul
tura dublă a porumbului și a 
altor plante furajere pe tere
nurile de pe care au fost re
coltate cerealele păioase.

(Agerpres)

„Cursa bem ten
(De la trimisul nostru).
Cicliștii parficipah.fi la tradițio

nala întrecere „Cursa Scînteii" 
și-au disputat ieri înfliefafea în 
prima etapă București—Găești— 
Tîrgovișfe—Găești—Pitești. , .

Așa cum era și de așteptat, 
chiar din prima etapă disputa s-a 
dovedit deosebit de dîrză. Cei 
58 de cicliști nu și-au cruțat tor
tele rulînd într-un ritm susținut. 
Prima evadare se înregistrează la 
cîțiva kilometri de plecare, unde 
un mic pluton condus de I. Cos- 
ma și Gabriel Moiceanu ia avans 
față de restul plutonului. Ei for
țează și la kilometrul 24 benefi
ciază de un avans de 1 minut și 
20 secunde.

La o oră după start, „fugarii" 
au parcurs 44 km. Moiceanu, 
care conduce admirabil plutonul 
„evadaților" reușește să cîșfige 
primul sprint al întrecerii dispu
tat în centrul orașului Titu.- Al 
doilea sprint, la Tîrgovișfe, îi re
vine lui Gane urmat de Constan- 
tinescu și Voinea.

Plutonul fruntașilor are în curînd 
o altă conformație în urma unei 
evadări decisive care are loc - la 
ieșirea din orașul Tîrgovișfe : Șe- 
laru, Dobrescu, Matei, Neagoe 
și Consfantinescu.

Cu fiecare kilometru parcurs, 
întrecerea, are și mai mult dina
mism, fapt ce entuziasmează pe 
spectatorii atlați de-a lungul tra
seului. Ei răsplătesc eforturile ci
cliștilor aruncîhdu-le .flori, aplau- 
dîndu-i cu multă căldură.

Pînă la. Pitești, unde s-au ter
minat întrecerile primei etape, 
plutonul fruntașilor nu mai poate 
fi ajuns. Primul trece linia de so- 

■șire Aurel Șelaru, ieșind astfel în
vingător în prima etapă a „Cursei 
Scînteii". El a parcurs 17.1. km în

4 ore, 17 minute, 20 secunde. . La 
numai 16 secunde el a fost urmat 
de Dobrescu și Neagoe, care- au 
ocupat astfel locurile doi și ,tra. 
La 5 minute de primul sosit ur
mează un pluton de patru cicliști, 
iar apoi un pluton masiv, la 7, 
minute, 20 secunde de învingător.

Astăzi se dispută etapa a doua 
Pitești—Craiova.

Prof. dr. ing.
Tudor Tănăsescu j

în noaptea de ’6/7 august 
1961 s-a stins din viață, după 
o lungă și grea suferință, 
prof. dr. ing. Tudor Tănăses- 
cu, membru corespondent al 
Academiei Republieii: Poșpu*' 
lare Romîne, profesor șef . de 
catedră I3 institutul Politeh
nic București, vice-director ăl 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubnâ, 
șef de secție la institutul de 
fizică atomică și membrii al 
Consiliului Central A.S.I.T.

4r .
Corpul defunctului prot.'dr 

ing. Tudor T.ănăsescu se' află 
depus în sala Consiliului știin
țific aii Institutului Politehnic 
București, publicul avînd 
acces începînd din ziua de. 8 
august 1961, ora 10.

Mitingul de doliu va avea 
loc miercuri, 9 august, ora 17 
în localul Institutului Poli
tehnic București, după care 
va avea loc înhumarea la ci
mitirul Bellu, la ora 18.

trasate.de
parficipah.fi


Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov 
la posturile sovietice de radio și televiziune
MOSCOVA 7 (Agerpres). —

levizată a lui N. S. Hrușciov rostită la 7 august 1961 ;

N. S. Hrușciov a felicitat 
din toată inima, pe toți oame
nii sovietici pentru noua mă
reață victorie — înfăptuirea 
cu succes a zborului cosmic al 
navei-satelit „Vostok 2“. Maio. 
rul Titov, a spus el, a efec
tuat un raid cosmic fără pre
cedent care a durat peste 25 
de ore. După ce a îndeplinit 
complet planul stabilit, cos
monautul a aterizat în regiu-

Mârețele realizări 
ale economiei sovietice

Referindu-se la realizările 
economiei sovietice, N. S. 
Hrușciov a spus :

Vă amintiți că cifrele de 
control ale planului nostru 
septenal au uimit întreaga lu
me prin măreția lor. Septenn
ial sovietic a dat naștere unui 
sentiment de elan și bucurie 
ia, rîndurile prietenilor noștri. 
El a mîhnit pe dușmanii so
cialismului. Peste hotare s-au 
găsit dușmani care atunci 
s-au grăbit, așa cum se obiș
nuia cîndva, să declare septe- 
nalul ca fiind nerealist. Viața 
și-a bătut joc în mod crunt de 
acești imperialiști cuprinși de 
isterie.

Prin faptele lor remarcabile 
săvîrșite spre gloria patriei 
socialiste, muncitorii, colhoz
nicii, inginerii, savanții noștri 
nu numai că au confirmat ca
racterul realist al septenalului, 
dar au și adus acestuia corec
tive în sensul sporirii preve
derilor inițiale.

Citind în continuare unele 
date referitoare la activitatea 
industriei, unii indici care de
termină puterea economică a 
unui stat, N. S. Hrușciov a 
spus :

Se știe că planul pe primii 
doi ani ai septenalului a fost 
depășit bonsiderabil. în pri
mii doi ani și jumătate ai 
septenalului producția in
dustrială (în expresie va
lorică) a depășit cu 15 mi
liarde de ruble prevederea 
pentru această perioadă a 
septenalului.

Este important să se subli
nieze că în primii doi 
ani și jumătate ai septe
nalului s-a realizat o pro
ducție industrială egală cu

Proiectul de Program al P.C.U.S. 
a emoționat întreaga lume

A trecut relativ puțin timp 
de la publicarea acestui docu
ment și de aceea nu vom an
ticipa pentru a trage de pe 
acum concluzii de sinteză în 
legătură cu aprecierea în țară 
și în străinătate a proiectului 
de Program. Milioane de oa
meni studiază atent, cu mare 
interes proiectul de Program 
care a emoționat întreaga 
lume. Partidul nostru pune 
pentru prima oară în istorie 
sarcina construirii societății 
comuniste ca sarcină practică 
nemijlocită a viitorului apro
piat. Concluzia Programului 
că actuala generație a oame
nilor sovietici va trăi în co
munism trezește un sentiment 
de bucurie și un aflux de for
țe noi.

încă de pe acum se poate 
spune cu toată certitudinea că 
întregul popor sovietic aprobă 
în unanimitate proiectul de 
Program al partidului nostru, 
în adunări, prin presă, la ra
dio și televiziune oamenii so
vietici își manifestă mîndria 
și admirația față de partidul 
lor leninist, față de marea lor 
patrie socialistă.

Studiind proiectul de Pro
gram. orice om sovietic, în
deosebi oamenii din generația 
mai în vîrstă, Se gîndesc la 
calea parcursă de popor în ul
timele decenii. Dintr-o țară 
înapoiată din punct de vedere 
economic și cultural, patria 
noastră a fost transformată 
datorită voinței și prin munca 
poporului intr-un puternic 
stat socialist care croiește pri
mul calea spre țelul măreț și 
scump — comunismul.

Comuniștii au considerat 
întotdeauna lupta pentru pace 
drept sarcina lor primordiala

încă pe timpul cînd țările 
capitaliste erau cu mult înain
tea Uniunii Sovietice din 
punct de vedere economic, noi 
marxist-leniniștii am fost ferm 
convinși de posibilitățile neli
mitate ale modului de produc
ție socialist. Credința profun
dă și nestrămutată a lui Vla
dimir Ilici Lenin în superio
ritatea orînduirii socialiste i-a 
permis încă în anii războiului 
civif; cînd țara lupta împo
triva ruinei, iar foametea gî- 
tuia în strînsoarea ei neîndu
rătoare poporul nostru, să 
lanseze capitalismului chema
rea la întrecere economică, șă 
formuleze ideea coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite Cel care este 
convins de victoria economică 
a orînduirii sale sociale nu 
are nevoie să impună această 
orînduire altor popoare cu 
forța armelor. Iată de ce spu-

T ASS transmite cuvintarea radiofe

nea stabilită din Uniunea So
vietică. Datorită acestui zbor 
omenirea a făcut încă un pas 
important pe calea spre în
făptuirea călătoriilor interpla
netare.

„Țara noastră' va sărbători 
solemn fapta de eroism a cos
monautului. în ziua întoarce
rii sale la Moscova", a decla
rat șeful guvernului sovietic.

cea obținută în tot cursul ce
lui de-al cincilea cincinal 
(1951—1955).

Planul septenal prevede ri
dicarea continuă a bunăstării 
poporului. Și aceste sarcini se 
îndeplinesc cu succes. Cresc 
fondurile de salarii și de con
sum social, construcțiile de 
locuințe au luat o amploare 
fără precedent.

După cum vedeți, industria 
merge bine, în general ea de
pășește sarcinile de plan.

Vorbind în continuare de
spre situația din agricultura 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a sub
liniat că anul acesta recolta 
de produse agricole și achizi
țiile vor atinge, probabil, un 
nivel fără precedent, cum n-a 
fost atins în toți anii exis
tenței puterii sovietice.

Suprafața însămânțată a tu
turor culturilor agricole este de 
peste 204 milioane hectare. Ea 
este mai mare decît oricînd în 
trecut.

La începutul acestui an e- 
fectivul de vite cornute mari 
din țară a fost cel mai mare 
în comparație cu toți anii pre
cedent și s-a ridicat la 75.8 
milioane capete. Aceasta de
monstrează că la noi există o 
bază favorabilă pentru avân
tul continuu al zootehniei.

Toate popoarele Uniunii So
vietice depun eforturi pentru 
ca succesele agriculturii să 
crească permanent.

Perspectivele dezvoltării în
tregii noastre agriculturi sînt 
grandioase. Ele sînt expuse 
în proiectul noului Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Succesele noastre în dome
niul economiei, științei și cul
turii, politica consecventă iu
bitoare de pace au ridicat 
nemăsurat prestigiul interna
țional al Țării Sovietelor, in
fluența ei asupra dezvoltării 
evenimentelor mondiale.

Toate succesele și victoriile 
popoarelor Uniunii Sovietice 
sint rezultatul înfăptuirii de 
către partid a înțeleptelor in
dicații leniniste.

Proiectul noului Program 
este pătruns de spiritul con
strucției comuniste, al dragos
tei de pace și ai internaționa
lismului. Prietenii noștri din 
toate țările, partidele marxist- 
leniniste frățești din țările so
cialiste și capitaliste își expri
mă aprobarea față de proiec
tul de Program, subliniază în
semnătatea lui istorică pentru 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională. Ele 
consideră Programul Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice drept un document re
marcabil al epocii noastre, o 
uriașă contribuție la dezvolta
rea teoriei marxist-leniniste.

Nu numai prietenii noștri, 
ci și dușmanii comunismului 
studiază și apreciază noul do
cument program al partidului 
nostru. Nu le stă în putere să-l 
treacă sub tăcere, nu le stă 
în putere să ascundă uriașa 
impresie pe care proiectul de 
Program al Partidului nostru 
a produs-o în întreaga lume.

nem conducătorilor statelor 
capitaliste : să lăsăm popoare
le, istoria să rezolve contro
versa ce orînduire, cea socia
listă sau cea capitalistă, este 
mai viabilă și progresistă. Po
poarele vor alege liber și va 
ieși învingătoare orînduirea 
care va satisface mai bine ce
rințele materiale și spirituale 
ale oamenilor-

Sîntem convinși că ideile 
noului Program își vor găsi 
calea spre mintea și inimile 
tuturor oamenilor din lume. 
Cuvintele înaripate ale progra
mului că, comunismul înde
plinește misiunea istorică a 
izbăvirii tuturor oamenilor de 
inegalitate socială, de toate 
formele asupririi și exploată
rii,de ororile războiului și in
staurează pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea 
și Fericirea tuturor popoare

lor se bucură de cel mai viu 
răsunet.

Principala concluzie la care 
ajunge poporul sovietic după 
ce studiază proiectul de Pro
gram este concluzia necesității 
de a munci, a munci mereu 
pentru accelerarea construc
ției comuniste, întăririi puterii 
și înflorirea patriei noastre 
sovietice.

Superioritatea economiei so
cialiste față de cea capitalistă 
este dovedită în prezent nu 
numai prin argumente teore
tice. Sînt evidente deja dove
zile materiale ale acestui fapt. 
Țările comunității socialiste 
își dovedesc an de an superio
ritatea lor în ce privește rit
mul creșterii economice, dez
voltarea gindiriî tehnico-știin- 
țifice, avîntul bunăstării oa
menilor muncii și în multe 
alte domenii.

Uniunea Sovietică, ca și ce
lelalte țări socialiste, nu nu
mai că nu este interesată în 
război, ci și face totul pentru 
a ridica obstacole de netrecut 
in calea dezlănțuirii războaie
lor de către imperialiști- Co
muniștii au considerat întot
deauna lupta pentru pace 
drept sarcina lor primordială 
Convingerile, cererile și pro
gramul nostru comun de ac
țiune sînt expuse în Declarația 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești care a avut loc a- 
nul trecut la Moscova- Ideo
logii imperialismului denatu
rează în mod deliberat sensul 
Declarației acestei consfătuiri, 
calomniază pe comuniști, le a- 
tribuie tendința de a urmări 
rezolvarea problemelor in
ternaționale litigioase pe ca
lea armelor. Dar, toate aces
tea constituie o minciună ră
suflată- Oricine se va strădui 
să aprofundeze cuprinsul do
cumentelor Consfătuirii se va 
convinge că țările socialiste, 
toate partidele comuniste fră
țești sînt adversare hotărîte 
și convinse ale războaielor în
tre state. Linia noastră în po
litica externă o constituie 
coexistența pașnică și nu 
războiul.

Tocmai comuniștii sînt aceia 
care doresc în general să ex
cludă războiul dintre state, 
din viața societății umane. în 
aceasta constă de asemenea 
sensul propunerilor sovietice 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Dacă am 
reuși să ajungem la un acord 
cu puterile occidentale privind 
dezarmarea generală și totală 
sub un strict control interna
țional s-ar rezolva și proble
me cum sînt interzicerea ex
perimentării și producerii ar
melor nucleare, precum și dis
trugerea totală a stocurilor a- 
cumuiate de arme atomice și 
cu hidrogen.

De ce toate eforturile Uniu
nii Sovietice și ale celorlalte 
țări iubitoare de pace, care 
urmăresc realizarea unei în
țelegeri asupra dezarmării se 
izbesc de zidul opac al împo
trivirii statelor capitaliste ? 
Tocmai pentru că imperialiș
tii nu au renunțat Ia ideea 
luptei armate împotriva so
cialismului, împotriva popoa
relor iubitoare de pace.

Numai Tratatul de pace 
va putea împiedica 
evoluția periculoasa 

a militarismului și revanșismului 
german

Din voința puterilor occi
dentale în centrul Europei s-a 
acumulat mai mult material 
inflamabil decit în orice altă 
regiune a lumii- De aici a- 
menință să răbufnească din 
nou flacăra războiului mon
dial.

După ce puterile occidenta
le au încălcat acordurile din
tre aliați cu privire la demi
litarizarea și democratizarea 
Germaniei, numai Tratatul de 
pace va putea împiedica evo
luția periculoasă a militaris
mului și revanșismului ger
man. Uniunea Sovietică, a 
spus N S. Hrușciov, propune 
ca toate țările care au parti
cipat în război împotriva Ger
maniei hitleriste, pe de o parte, 
și R D.G. și R.F G. ca succe
soare de drept ale fostului 
Reich german, pe de altă 
parte, să încheie Tratatul de 
pace care să corespundă inte
reselor legitime ale tuturor 
părților. Acest lucru ar da 
posibilitatea, respectînd toate 
normele juridice și uzanțele 
internaționale, să se pună ca
păt stării- de război și să se 
netezească calea spre pace și 
coexistență pașnică în Europa- 

încheierea Tratatului de 
pace cu Germania ar permite 
să se normalizeze situația din 
Berlinul occidental și prin a- 
ceasta să se înlăture baza u 
nei ciocniri acute între state 
Nu se poate admite ca Berli
nul occidental să se transfor
me într-un fel de Sarajevo — 
orașul sîrb unde au răsunat 
împușcăturile care au vestit 
începerea primului război 
mondial. Transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber, așa cum propune Uniu
nea Sovietică, n-ar leza nici 
interesele nici prestigiul 
vreunor state. Propunem 
ca în Tratatul de pace 
să se prevadă că orașu
lui liber Berlinul occidental 
i se va acorda libertatea de 
comunicație cu restul lumii. 
Sîntem de acord cu stabilirea

Ei urăsc succesele gran
dioase ale sistemului mondial 
socialist, creșterea forței lui 
de atracție în ochii popoare
lor care luptă pentru liberta
tea și independența lor-

Orbiți de ura de clasă față 
de țările socialiste, lunii lideri 
imperialiști proclamă antico
munismul drept baza politicii 
lor externe. Acestea sînt cîn- 
tece vechi, cuvinte cunoscute 
din vremurile ,,pactului anti- 
comintem", ale axei „Roma— 
Berlin". Dar ce a rămas din 
ele ? Axele s-au sfărîmat iar 
autorii turbați ai „pactului 
anticomintern" au fost arun
cați în lada de gunoi a isto
riei !

După cît se vede cele mai 
agresive cercuri imperialiste 
ar dori să zădărnicească pla
nurile de construcție pașnică 
a societății comuniste. Tocmai 
capitalismul se teme de între
cerea pașnică a țărilor cu o- 
rînduiri sociale diferite.

Statele Unite ale Americii 
și celelalte puteri occidentale 
își sporesc forțele pentru 
război- Ele aruncă uriașe sume 
pentru înarmare- Aceasta do
vedește că imperialiștii în
cearcă din nou să preamăreas
că politica de „respingere" a 
țărilor socialiste, proclamată 
încă de Dulles-

Dai’ adepții acestei politici 
trebuie să nu uite raportul 
real de forțe care s-a stabilit 
în -prezent în lume.

Președintele S-U.A., domnul 
Kennedy, a spus în cursul con
vorbirilor noastre de la Viena 
că între cele două lagăre mon
diale s-a stabilit în prezent 
un echilibru de forțe și că tre
buie preîntâmpinată ciocnirea 
directă dintre U.R.S.S. și 
S.U.A-, deoarece această cioc
nire ar avea urmările cele 
mai dezastruoase. în cazul de 
față domnul Kennedy a pri
vit lucrurile lucid și cu un 
realism evident- Aceasta tre
buie apreciată la modul cu
venit. Dar viața cere ca oa
menii de stat nu numai să 
exprime idei sănătoase, dar și 
în politică să nu-și permită să 
depășească limita dincolo de 
care se sting argumentele ra
țiunii și începe jocul orb și 
periculos cu destinele popoa
relor și statelor.

Nu putem urmări indife
renți cum cercurile agresive 
ale puterilor occidentale mo
bilizează cu ajutorul cancela
rului Adenauer toate forțele 
materiale și spirituale ale 
Germaniei occidentale pentru 
pregătirea unui al treilea 
război mondial- Republica Fe
derală Germană nu mai este 
în prezent țara, care acum 16 
ani, pleeîndu-și capul în fața 
învingătorilor, s-a obligat să 
meargă pe calea păcii și de
mocrației- Astăzi revanșarzii 
din Germania occidentală au 
ridicat capul, ei dispun de o 
mare armată care este instrui
tă și înzestrată pentru opera
țiuni ofensive. R-F.G. a deve
nit membră a blocului mili
tar al Atlanticului de nord, 
îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice și a celor late țări 
socialiste.

celor mai eficiente garanții 
pentru dezvoltarea indepen
dentă și pentru securitatea o- 
rașului liber Berlinul occiden
tal.

Insistînd asupra încheierii 
Tratatului de pace, guvernul 
sovietic declară: Sîntem pen
tru libertatea Berlinului occi
dental, dar nu pe baza men
ținerii regimului ocupației mi
litare. Este îndeobște cunoscut 
că ocupația n-a fost și nu va 
fi niciodată libertate. Nu de
geaba se spune că „nu-i co
mod să stai pe baionete".

Toți vecinii de la răsărit ai 
Germaniei sînt de acord cu 
necesitatea ca să fie încheiat 
Tratatul de pace cu Germania 
și acordării statutului de oraș 
iiber Berlinului occidental. 
Guvernul Republicii Demo
crate Germane, pe al cărei te
ritoriu este situat Berlinul oc
cidental, este de asemenea de 
acord cu propunerile noastre 
și a făcut o declarație în a- 
ceastă privință. Puterile occi
dentale au răspuns negativ, 
printr-un refuz fără a formu
la însă, la rîndul lor, propu
neri cu privire la o regle
mentare pașnică cu Germania.

Reamintind încălcările de 
către puterile occidentale a 
acordurilor de la Ialta și 
Potsdam, N. S. Hrușciov a 
spus că prin statutul de ocu
pație tripartit puterile occi
dentale au confirmat ele însele 
că au încălcat baza de drept 
internațional a propriului re
gim de ocupație în Berlinul 
occidental șj că acest regim 
se bazează numai pe regimul 
militar fățiș.

Recent, guvernele Statelor 
Unite ale Americii. Angliei 
și Franței au răspuns la me
morandumul în problema 
germană, care a fost remis 
președintelui Kennedy cu pri
lejul întâlnirii noastre de la 
Viena. Puterile occidentale se 
străduiesc din nou să se eschi
veze de la încheierea Tratatu
lui de pace. Ele opun acesteia 

ideea autodeterminării germa
nilor și a reunificării Germa
niei. Bine ar fi dacă de auto
determinarea germanilor s-ar 
preocupa prietenii adevărați 
ai libertății și independenței 
popoarelor. Dar este cel puțin 
straniu să se audă chemări 
la autodeterminare din partea 
celor care veacuri de-a rîndul 
au ținut popoarele în robie și 
au răspuns cu glonț și bici la 
orice încercare a popoarelor 
de-a se elibera de asuprirea 
străină și de a obține autode
terminarea.

De speculații în legătură cu 
lozinca autodeterminării se o- 
cupă adversarii înrăiți ai uni
tății naționale a poporului 
german. In prezent această 
lozincă nu mai iese din voca
bularul cancelarului Ade
nauer, care îi atribuie un 
sens foarte precis — înghiți
rea Republicii Democrate Ger
mane.

Cum se poate realiza un a- 
cord în problema reunificării, 
dacă guvernul Germaniei oc
cidentale nici nu vrea să audă 
despre tratative cu guvernul 
Republicii Democrate Ger
mane ?

Oamenii sovietici nu vor 
uita niciodată cum în timpul 
războiului unitățile hitleriste 
se ascundeau în spatele femei
lor și copiilor pe care îi mi
nau înainte, cînd mergeau la 
atac. Tot așa vor acum mili- 
tariștii vest-germani să-și as
cundă planurile de revanșă 
în spatele lozincilor nobile 
ale autodeterminării, își ca
muflează planurile cu aceste 
lozinci: încercați, zic ei, să lo
viți în autodeterminare !

Uniunea Sovietică își dă pe 
deplin seama cit de scumpă 
este pentru poporul german 
cauza unității naționale a Ger
maniei. Numai germanii înșiși 
pot obține această unitate. 
Puterile occidentale vor să 
convingă că ele ar fi pentru 
unificare. Dar acela care este 
pentru unificarea Germaniei 
nu-și va păstra dreptul de a 
se amesteca într-o treabă 
strict internă a poporului ger
man, așa cum au făcut-o gu
vernele S.U.A., Angliei și 
Franței prin acordurile de la 
Paris, din 1954. Atunci guver
nul R. F. Germane a sacrifi
cat bucuros interesele națio
nale ale Germaniei, înlocuin- 
du-le prin participarea la 
N.A.T.O.

Cîte nu se născocesc în Oc
cident pentru a se denatura 
poziția noastră în problema 
Tratatului de pace cu Germa
nia, a spus N. S. Hrușciov.

In recentul său discurs, pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii a spus că S.U.A. s-ar 
afla în fața unei pretinse pro
vocări din partea Uniunii So
vietice, că ar exista o amenin
țare pentru libertatea popu
lației Berlinului occidental, că 
Uniunea Sovietică ar inten
ționa aproape să recurgă la 
forță.

în același timp el nu a su
flat nici un cuvînt despre fon
dul problemei, despre faptul 
că. Uniunea Sovietică propune 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, ea străduindu-se 
să elaboreze condițiile acestui 
tratat împreună cu toate sta
tele care au participat la răz
boiul împotriva Germaniei.

Care anume prevederi ale 
proiectului sovietic de Tratat 
de pace cu Germania au pu
tut să furnizeze președintelui 
american un pretext pentru a 
afirma că Uniunea Sovietică 
„amenință" să încalce pacea ? 
Oare prevederile care se refe
ră la renunțarea Germaniei la 
armele nucleare, consfințirea 
juridică a frontierelor germa
ne existente, acordarea unei 
suveranități depline celor 
două state germane și admite
rea lor în Organizația Națiu
nilor Unite ?

Acela care și-a permis în- 
tr-adevăr să recurgă la ame
nințări este președintele 
S.U.A. El nu s-a dat înlături 
de a ne trimite un fel de ulti
matum ca răspuns la propu
nerea de a se încheia Trata
tul de pace cu Germania. Par
că pentru a-și întări amenin
țările, președintele a anunțat 
sporirea efectivului forțelor 
armate cu 217.000 oameni, iar 
senatorii americani au început 
să țipe pe toate drumurile 
despre necesitatea de a se mo. 
biliza unele categorii de re
zerviști.

In Statele Unite ale Ameri
cii se ațîță astăzi isteria răz
boinică. în același timp unii 
caută să deprindă poporul 
american cu gîndul că nu va 
fi nimic deosebit de înspăi- 
mintător, chiar dacă va înce
pe războiul. Oare de aceasta 
are nevoie poporul american ?

Este limpede că un al trei
lea război mondial, dacă ar 
începe, nu s-ar limita la un 
duel numai între cele două 
mari puteri — Uniunea So
vietică și Statele Unite ale A- 
mericii. în mrejele alianțelor 
militare create de S.U.A. s-au 
împotmolit multe state care, 
firește, s-ar pomeni în orbita 
războiului. Noi ținem seama 
de toate acestea și avem la 
dispoziție mijloacele militare 
necesare pentru ca, în cazul 
dezlănțuirii unui război de că
tre imperialiști, nu numai să 
dăm o lovitură nimicitoare 
teritoriului S.U.A., dar totoda. 

tă să-i facem inofensivi pe a- 
liații agresorului și să strivim 
bazele militare americane îm
prăștiate în întreaga lume.

Orice stat care va fi folosit 
ca trambulină pentru un atac 
împotriva lagărului socialist 
va resimți forța distrugătoare 
a loviturii noastre. Războiul 
va intra și în casa poporului 
american care timp de un se
col, de la războiul civil dintre 
nord și sud nu a cunoscut o- 
perațiuni militare pe terito
riul său. Nu vrem să amenin
țăm pe nimeni. Vrem numai 
să-i aducem la rațiune pe cei 
de care depinde politica state 
lor membre ale N.A.T.O.

Chiar și politicienii foarte 
depărtați de năzuințele paș 
nice înțeleg totuși la ce con
secințe îngrozitoare pentru ță
rile lor ar duce un al treilea 
război mondial. Aș vrea să mă 
refer la ministrul de Război 
al guvernului de la Bonn, 
Strauss. Vorbind în fața, repre
zentanților presei el a recu
noscut că „războiul ar însem
na pieirea Germaniei și a al
tor țări din Europa",

Trebuie să spunem deschis, 
tovarăși, că în prezent puterile 
occidentale împing lumea spre 
o limită periculoasă și nu tre
buie considerată exclusă ivi
rea unei primejdii de atac 
militar al imperialiștilor îm
potriva statelor socialiste.

Vreau să vă asigur că Co
mitetul Central al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic fac și vor 
face tot ce depinde de ele 
pentru a preîntîmpina dezlăn
țuirea unui război. Nu depin
de insă totul de noi. Dacă in
tr-adevăr va veni un moment 
cînd imperialismul se va ho
tărî să întreprindă o acțiune 
nebunească și va dezlănțui o 
aventură militară, s-ar putea 
crea o situație foarte pericu
loasă pentru întreaga lume. 
Trebuie să fim vigilenți.

Să vedem de ce încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia este atît de urgentă pen
tru întărirea păcii generale ? 
Ce ar însemna amînarea în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania cu încă cîțiva ani ? 
Aceasta ar însemna încuraja
rea forțelor agresive, ar în
semna să cedăm în fața pre
siunilor lor. Această situație 
ar încuraja și mai mult 
N.A-T.O. și guvernul de la 
Bonn în crearea în Germania 
occidentală de noi și noi divi
zii, înzestrarea lor cu arma 
atomică și termonucleară, în 
transformarea Germaniei oc
cidentale în principala forță 
de dezlănțuire a unui nou 
război mondial.

Uniunea Sovietică stăruie a- 
supra încheierii imediate a 
Tratatului de pace cu Germa
nia nu pentru că ar urmări 
avantaje speciale pentru sine. 
Nu intenționăm să acaparăm 
Berlinul occidental, nu urmă
rim schimbarea actualelor 
frontiere ale Germaniei, nu 
atentăm la Germania occiden
tală. Singurul lucru pe care-1 
urmărim este întărirea păcii 
prin încheierea Tratatului de 
pace cu Germania-

Dacă puterile occidentale 
își vor reconsidera poziția, vor 
da ascultare glasului rațiunii 
și se vor declara dispuse să 
încheie Tratatul de pace cu 
Germania împreună cu noi, 
nu vom fi decît bucuroși. 
Dacă ele au observații sau 
modificări la proiectul nostru 
de Tratat de pace sau propu
neri proprii în această proble
mă, sîntem dispuși nu numai 
să le ascultăm, ci și să exami
năm cît se poate de minuțios 
toate considerentele lor. Nu 
dorim cît de cît să știrbim in
teresele legitime ale puterilor 
occidentale, nu căutăm să ob
ținem o schimbare a frontie
relor de stat care s-au stator
nicit după cel de-al doilea 
război mondial. Declar aceas
ta astăzi încă o dată în nu
mele guvernului sovietic.

Zilele acestea, la Moscova a 
avut loc Consfătuirea primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale Partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. A avut loc un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor în legătură cu pre
gătirea și încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania, 
în comunicatul cu privire la 
această consfătuire se spune 
că dacă puterile occidentale 
vor continua să se eschiveze 
de Ia încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, statele in
teresate vor fi nevoite să în
cheie Tratatul de pace cu Re
publica Democrată Germană

Se înțelege de la sine că, în 
acest caz. Republica Democra
tă Germană va obține suvera
nitate deplină, și, prin urma
re, problema folosirii căilor 
de comunicații cu Berlinul oc
cidental care trec pe terito
riul ei vor trebui soluționate 
in baza unui acord cu gu
vernul R.D.G- Aceasta este o 
realitate care decurge din 
dreptul internațional de care 
nu se poate să nu se țină sea
mă

De fapt despre ce este vor
ba ? De ce puterile occidenta
le au făcut un asemenea tapaj 
în legătură cu intenția noas
tră ca după încheierea trata
tului de pace să transmitem 
R.D.G suveranitatea deplină 
asupra căilor de comunicații 
spre Berlinul occidental ? De 

ce ele încearcă chiar să ne 
amenințe, de ce vorbesc des
pre o încercare de forțe ?

Imperialiștii nu vor să re
cunoască faptul că Republica 
Democrată Germană, ca stat 
suveran, este îndreptățită să 
exercite controlul deplin asu
pra întregului său teritoriu- 
Imperialiștii consideră că ac
tuala situație creează pentru 
ei o portiță comodă cu ajuto
rul căreia pot pune piedici în 
calea dezvoltării R. D- Ger
mane ca stat socialist-

Unii ar putea spune însă : 
este oare atît de necesar să 
se încheie Tratatul cu Ger
mania acum. De ce să nu se 
amîne încheierea acestui tra
tat încă doi-trei ani sau chiar 
mai mult ? Poate că aceasta 
ar duce la eliminarea încor
dării, ar înlătura pericolul de 
război ?

Nu, nu se poate proceda 
astfel. Trebuie să privim ade
vărul în față ; puterile occi
dentale refuză să încheie Tra
tatul de pace cu Germania pe 
o bază asupra căreia să se

Sâ luam loc în mod cinstii 
în jurul mesei rotunde 

a tratativelor
Ne adresăm poporului nostru 

și îi arătăm deschis situația 
care s-a creat. După cum știți, 
guvernul sovietic a hotărît să 
sporească cheltuielile pentru 
apărarea țării, să înceteze re
ducerea forțelor noastre ar
mate, care pînă în prezent 
era efectuată în mod unilate
ral. Intr-un cuvînt se în
treprind măsuri necesare 
pentru ca puterea de apărare 
a Uniunii Sovietice să fie și 
mai trainică și mai sigură. 
Vom urmări —- a spus el — 
evoluția ulterioară a eveni
mentelor și vom acționa în 
funcție de atmosfera care se 
va crea. Este posibil că pe 
viitor vom fi nevoiți să spo
rim efectivul armatei de la 
frontierele ocidentale cu divi
zii care să fie deplasate din 
alte regiuni ale Uniunii So
vietice. Poate că în legătură 
cu aceasta va trebui să che
măm sub arme o parte din 
rezerviști pentru ca diviziile 
noastre să aibă un efectiv 
complet și să fie pregătite 
pentru orice surprize.

De ce ia în considerare gu
vernul sovietic aceste măsuri? 

Acestea sînt contramăsuri. 
De fapt Statele Unite ale A- 
mericii efectuează măsuri de 
mobilizare, amenință cu dez
lănțuirea războiului. Aliații 
Statelor Unite în cadrul blocu
rilor agresive militare sprijină 
acest curs periculos.

Cînd se creează o astfel de 
situație ar fi inadmisibil din 
partea noastră să stăm cu 
mîinile încrucișate. Experiența 
ne învață că atunci cînd agre
sorul vede că nu i se ripostea
ză el devine insolent și, dim
potrivă, cînd i se ripostează, 
devine mai potolit.

Sîntem convinși — a decla
rat N. S. Hrușciov — că între
gul popor sovietic va înțelege 
just măsurile guvernului so
vietic, va avea o atitudine 
serioasă față de situația crea
tă. Sîntem puternici și știm 
că, deși se pot ivi greutăți, le 
vom birui și vom repurta noi 
victorii în construirea comu
nismului.

Poate că pe cetățenii sovie
tici ii interesează problema 
dacă nu ar fi necesar să alo
căm și mai multe mijloace 
pentru intărirea forțelor noas
tre armate. Pot răspunde că, 
potrivit părerii preliminare, 
care se statornicește în C.C. 
și în guvern, nu este cazul să 
se facă aceasta. Pentru noi 
sînt suficiente mijloacele care 
au fost deja alocate pentru 
întărirea apărării patriei, pen
tru armamentul care a și fost 
creat și se creează de către 
industrie.

înfăptuind măsurile de a- 
părare, întărind puterea pa
triei noastre socialiste, noi 
creăm o tehnică de rachete 
de diferite tipuri: rachete ba
listice intercontinentale, ra
chete cu raze de acțiune dife
rite, cu destinație strategică 
și tactică, cu încărcături ato
mice și cu hidrogen. Cu ra
chetele. cum se spune stăm 
bine și de aceea nu avem ne
voie să alocăm fonduri supli
mentare. La noi se acordă a- 
tenția necesară și altor mij
loace ale tehnicii militare.

In țara noastră socialistă, 
interesele poporului și guver
nului sint unice și indisolu
bile. Noi nu vom accepta să îm
povărăm poporul cu greutăți 
care nu sint justificate de in
teresele cauzei.

Guvernul sovietic ca și în 
tregul popor sovietic nu doreș 
te. firește, ca psihoza războiu 
lui să creeze zile grele. încor 
date popoarelor lumii, inclu
siv popoarelor Statelor Unite 
ale Americii, Franței, Angliei. 
Germaniei occidentale Facem 
și vom face tot ce ne stă în 

cadă de acord. Totodată ele 
amenință cu războiul și cer ca 
noi să nu-încheiem Tratatul 
de pace cu R.D.G. Ele vor nici 
mai mult nici mai puțin de
cit să-și impună voința țărilor 
iagărului socialist.

Dacă am renunța la încheie
rea Tratatului de pace ei ar 
aprecia acest lucru ca consti
tuind o breșă strategică și ar 
extinde imediat sfera preten
țiilor lor. Ei ar cere lichidarea 
orînduirii socialiste din Repu
blica Democrată Germană- 
Dacă ar obține și acest lucru, 
și-ar propune atunci să rupă 
de Polonia și Cehoslovacia te
ritoriile care le-au fost resti
tuite în baza acordului de la 
Potsdam — dar acestea sînt 
pământuri poloneze și ceho
slovace. Dacă puterile occiden
tale ar obține și acest lucru 
ele ar formula pretenția lor 
principală — de a se lichida 
orînduirea socialistă din toate 
țările lagărului socialist- Ei ar 
dori și în prezent acest lucru.

Iată de ce nu se poate ami
na rezolvarea problemei Tra
tatului de pace- 

putință pentru a rezolva pe 
cale pașnică, într-o atmosferă 
calmă, problemele internațio
nale litigioase Uniunea Sovie
tică nu vrea să poarte război 
cu nimeni. Nu avem nevoie de 
teritoriile nimănui, de bogă
țiile nimănui.

Iată de ce — a spus N S. 
Hrușciov — ne adresăm încă o 
dată guvernelor Statelor Uni
te ale Americii, Angliei, Fran
ței : să luăm loc în mod cin
stit în jurul mesei rotunde a 
tratativelor, să nu creăm psi
hoza războiului, să purificăm 
atmosfera, să ne sprijinim pe 
rațiune și nu pe forța armelor 
termonucleare.

Aș dori să mă adresez po
poarelor și guvernelor țărilor 
neutre și să le spun acum : 
nu puteți rămîne la o parte. 
Numai eforturile tuturor po
poarelor pot face ca agresorul 
să fie pus în cămașă de for
ță, și atunci vom îndepărta de 
omenire primejdia unui al 
treilea război mondial. Numai 
eforturile tuturor popoarelor 
și guvernelor pot duce la 
triumful deplin ai mărețelor 
principii ale coexistenței paș
nice, la realizarea unei înțe
legeri cu privire la dezarmarea 
generală și totală, sub un 
strict control internațional. In 
problema dacă va fi sau nu 
război, nici guvernele, nici po
poarele nu pot rămîne neutre-

Aceasta este atmosfera în 
care noi și dv. trăim astăzij 
aceasta este lumea cu grijile 
și neliniștile ei la mijlocul a- 
nului 1961. Apreciind dacă au 
existat situații atît de compli
cate în anii trecuți, dacă s-a 
reușit să se iasă din ele pe o 
cale rezonabillă, fără război, 
constatăm că experiența isto
riei ne arată că situații de a- 
cest fel, sau similare, au exis
tat deja și că rațiunea a 
triumfat.

Comitetul Central al Parti
dului nostru, guvernul sovie
tic au făcut șj vor face tot ce 
este posibil pentru ca și din 
acest moment greu poporul so
vietic, popoarele tuturor țări
lor să poată ieși fără război- 
Noi nu vrem război, dar po
porul nostru nu va da înapoi 
în fața încercărilor: la forță 
el va răspunde prin forță, va 
infringe orice agresor.

Numai energia, dîrzenia, 
convingerea fermă în drepta
tea cauzei noastre, fidelitatea 
față de ideile marxism-leninis- 
mului, unirea în jurul parti
dului, a guvernului sovietic — 
numai asemenea calități vor 
insufla mereu forțe noi, vor 
ajuta la învingerea obstacole
lor.

Să știe toți că vom munci și 
de acum înainte cu perseve
rență în numele păcii, că în
tregul popor sovietic își va ri
dica glasul. își va consacra 
torțele pentru a preîntîmpina 
izbucnirea unui nou război, 
pentru a menține pacea

Permiteți-mi ca, în nu
mele Comitetului Central al 
P.CUS. și în numele guvernu
lui sovietic să adresez tuturor 
cetățenilor sovietici. orice 
muncă ar presta și ori unde 
s-ar găsi ei. chemarea : Să 
întărim puterea iubitei noas
tre patrii socialiste Munca. 
energia și talentul fiecăruia 
să se reverse in torentul de 
muncă general. Așa cum din 
picătură se formează oceanul, 
eforturile milioanelor de oa
meni sovietici vor constitui 
outerea statului sovietic în a- 
■easta constă chezășia noilor 
oastre victorii în construcția 

■omunistă-
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