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In cinstea sărbătorii

elib erării patriei
15.000 tone 

oțel 
peste plan

Energie electrică
la un preț de cost scăzut

la

a R. P. Romine în Uniunea Sovietică

ENTUZIASTA PRIMIRE
DE LA KIEV

DEVA — (prin telefon de 
corespondentul nostru). -

Oțelarii de la oțelăria Mar
tin nr. 1 și 2 a Combinatului 
Siderurgic Hunedoara au în
cheiat ziua de 8 august cu un 
succes deosebit în muncă, suc
ces închinat celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre: elaborarea celei de.a 
15.000 tonă de oțel Martin 
peste plan. Această victorie 
a oțelarilor hunedoreni, este 
rezultatul întrecerii desfășu
rate cu însuflețire în cinstea 
zilei de 23 August. Ea se adau
gă la un alt succes obținut de 
hunedoreni în elaborarea în 
acest an a 1200 șarje rapide. 
Calitatea oțelului s-a îmbuna, 
tățit, deasemenea, în mod sim
țitor în această perioadă, re- 
ducindu.se procentul de rebu
turi sub cifra admisă. Au con
tribuit în mod deosebit la ob
ținerea acestor rezultate bri
găzile de tineret conduse de 
Șerban Dumitru, Ispas Iulian, 
și Tîrpescu Mihai.

LAL ROMULUS

Muncitorii termocentralei 
electrice Grozăvești din Capi
tală au economisit anul acesta, 
prin reducerea consumurilor 
specifice planificate, o canti
tate de-combustibil convențio
nal cu care se poate produce 
energia electrică necesară uzi
nelor de mașini agricole „Se
mănătoarea" pe timp de mai 
bine de 10 luni. Metodele folo
site de acest colectiv cu expe
riență pentru producerea ener
giei electrice la un preț de cost 
cit mai mic — ca: organizarea 
întrecerii socialiste pe ture, a- 
vînd ca obiectiv realizarea 
unor indici înalți de utilizare 
a agregatelor, scurtarea terme
nelor stabilite la reparații și 
efectuarea unor lucrări de 
bună calitate etc. au fost trans
mise și celorlalte unități ener
getice din țară. Rezultatul a 
fost că în prima jumătate a a- 
cestui an, în centralele termo
electrice ale Departamentului 
energiei electrice s-au econo
misit, pe seama reducerii sis
tematice a consumului la pro
ducerea fiecărui kilowat-oră, 
11.849 tone de combustibil con
vențional. Concomitent, dato
rită unei mai bune întrețineri

a utilajelor și instalațiilor a- 
flate în exploatare, s-a consu
mat pentru nevoile proprii ale 
centralelor cu 20 de milioane 
kWh mai puțină energie 
electrică decît era planificat. 
Toate acestea au influențat fa
vorabil asupra realizării unei 
producții sporite de energie e- 
lectrică, cu cheltuieli mai mici 
față de cele prevăzute. In peri
oada amintită, ca urmare a re
ducerii prețului de cost, în 
centralele termoelectrice s-au 
realizat economii peste plan în 
valoare de 15.000.000 lei.

Animați de dorința de a con
tribui la consolidarea recente
lor măsuri hotărîte de partid 
și guvern privind creșterea sa
lariilor muncitorilor și altor 
categorii de oameni ai muncii, 
reducerea prețurilor de vînza- 
re cu amănuntul la unele bu
nuri de consum și a unor ta
rife, muncitorii din centralele 
electrice caută acum noi re
zerve pentru a le pune în va
loare în scopul ieftinirii con
tinue a producției de energie 
electrică.

MnangL iercuri, 9 august, 
ore^ 10,45. Avio- 

W/r & nul IL-I8’ Pe ^or' 
rVy sA dul căruia se află 

delegația de partid 
șj guvernamentală 

a R.P. Romîne, aterizează pe 
aeroportul Borispol din Kiev. 
Aerogara este împodobită săr
bătorește cu drapele ale 
Republicii Populare Romîne, 
Uniunii Sovietice șl R.S.S. 
Ucrainene. Pe frontispiciul 
aerogării se află portre
tele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, N. S. Hrușciov 
și L. I. Brejnev. Pe două 
uriașe pancarte sînt scrise cu
vintele : „Bun venit, dragi 
prieteni din Republica Popu
lară Romînă !“ ; „Salut frățesc 
oamenilor muncii din R.P. Ro
mînă care construiesc socialis
mul !“.

In întîmpinarea tovarăși
lor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și a celor
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale au 
sosit tovarășii N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, D. S. Korotcenko, 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, 
V. V. Șcerbițki, președintele 
Consiliului de Miniștri al

R.S.S. Ucrainene și alți con
ducători ai republicii, miniștri, 
deputați ai Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și deputați ai So
vietului Suprem al RS.S. 
Ucrainene, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din capitala 
Ucrainei.

In aplauzele entuziaste 
ale celor prezenți tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației coboară 
din avion.

Comandantul gărzii de o-. 
noare prezintă raportul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-

condusă de eminentul fiu 
poporului său, cunoscut

ne 
al - 
fruntaș al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

In inimile poporului nostru 
— a spus vorbitorul — sînt 
vii sentimentele profunde 
de sinceră prietenie tovă
rășească față de poporul ro
mîn — bunul nostru ve
cin și prieten credincios. 
Prietenia sovieto-romînă este 
un exemplu viu al noilor re
lații internaționale, nemaiîn- 
tilnite în istorie, caracteristice

Dej, Răsună solemn imnurile pentru întregul lagăr al țări- 
Republicii Populare Romîne, lor socialiste, libere și înflo- 

ritoare.
Luind apoi cuvîntul tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis conducă
torilor Partidului Comunist 
și guvernului Ucrainei So
vietice, locuitorilor orașu
lui Kiev un fierbinte salut 
tovărășesc din partea Parti
dului și guvernului nostru, 
din partea tuturor oame
nilor muncii din R.P. Romînă, 
le-a mulțumit cordial pentru 
sentimentele frățești cu care 
au intîmpinat delegația ro
mînă.

Sintem bucuroși — a spus 
vorbitorul — că scurta noas
tră vizită în Ucraina ne va da 
putință să cunoaștem mai bine 
realizările remarcabile ale po
porului ucrainean în dezvolta-

Uniunii Sovietice și R.S.S. 
Ucrainene. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, N. V. Podgornîi, D. S. 
Korotcenko și V. V. Șcerbițki 
trec în revistă garda de onoa
re. Apoi, ei se îndreaptă spre 
locuitorii Kievului veniți în 
întîmpinarea delegației. Ră
sună puternice ovații, aplauze 
furtunoase, urale în cinstea 
prieteniei sovieto-romîne.

S-a apropiat apoi de micro
fon N. V. Podgornîi. Salu- 
tindu-i cordial pe oaspeți 
tovarășul N. V. Podgornîi a 
arătat că orașul Kiev, capita
la Ucrainei sovietice, primește 
cu ospitalitate pe solii poporu
lui frate romîn — delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romi-

(Agerpres)
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Țesături
și încălțăminte mai multă,

mai bună

Succese ale
forestieri

muncitorilor

In întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară în cinstea 
celei de-a 17-a aniversări a eli
berării patriei noastre, munci
torii din întreprinderile de 
construcții forestiere au obți
nut noi succese în producție. 
Ei au depășit planul pe peri
oada care a trecut din acest 
an cu 5 la sută, efectuând un 
volum de lucrări mai mare cu 
28 la sută decît în primele 7 
luni din anul trecut.

în acest timp au fost ata
cate lucrările pentru executa
rea de drumuri auto-forestiere 
pe o lungime de peste 460 km, 
care vor fi terminate pî.iă la 
sfîrșitul anului. Drumurile 
care traversează masivele pă- 
duroase situate pe văile râuri
lor Someșul Cald și Dîmbovița 
au și fost puse in exploatare.

Prin construcția lor, transpor
tul materialului lemnos din 
pădure se face în condiții mai 
bune, evitindu-se pierderile și 
degradarea buștenilor.

In munca pentru scurtarea 
termenelor de execuție Ș* îm
bunătățirea calității lucrărilor 
este fruntaș colectivul între
prinderii de construcții fores
tiere din București. La con
strucția drumului auto-fores- 
tier de pe Valea Dîmboviței, 
regiunea Argeș, muncitorii a- 
cestei întreprinderi au realizat 
economii în valoare de peste 
900.000 lei.

Pe întregul sector al con
strucțiilor forestiere prețul de 
cost in prima jumătate a anu
lui a fost redus cu 20 la sută 
față de plan.

La Ministerul Industriei U- 
șoare sosesc continuu noi vești 
despre realizările obținute pî
nă acum în cinstea zilei de 23 
August de către colectivele în
treprinderilor textile, pielărie, 
încălțăminte, sticlărie și obiec
te de uz casnic.

în luna precedentă planul 
de producție a fost depășit cu 
circa 130.000 mp de țesături, 
12.000 perechi de încălțăminte 
din piele, confecții în valoare 
de 2.700.000 lei, cu o mare can
titate de articole de faianță 
pentru menaj și altele. însem
nate depășiri au fost înregis
trate și în primele zile din 
luna august.

Colectivele de muncă din in-

dustria ușoară acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii calită
ții mărfurilor. în industria tex
tilă au fost realizate țesături 
cu rezistență mai mare și un 
colorit mai frumos, de aseme
nea fabricile de încălțăminte 
au trimis comerțului produse 
mai ușoare și mai comode. în 
întîmpinarea marii sărbători 
au fost create sute de noi mo
dele. Numai în sectorul trico
taje și confecții numărul aces
tora se ridică la circa 600.

Industria ușoară a dat în to
tal, în cursul primelor 7 luni 
cu circa 2,5 la sută mai multe 
textile, încălțăminte și obiecte 
de uz casnic față de prevede
rile planului.

(Agerpres)

(Agerpres)

La sosirea pe aeroportul

Vnukovo, Gherman Titov

împreună cu soția sa.

Telefoto : AGERPRES

- Citiți în pag. a IV-a reportajul:

Moscova a făcut 
cosmonautului Gherman Titov

o primire sărbătorească
• Cosmonautul Gherman Titov întîmpinat pe aeroportul Vnukovo 

de conducători ai Partidului comunist și ai statului sovietic
• Misiunea a fost îndeplinită — raportează G. Titov • N. S. Hrușciov : 

„Vostok 2“ — vestitoare a păcii și prieteniei între popoare
• Pe tot parcursul drumului zeci de mii de oameni aclamă 
pe cosmonaut • Marele miting din Piafa Roșie • Titov: SÎnt 
gata să îndeplinesc orice misiune încredințată de partid 

și guvern • Grandioasa demonstrație a reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova

La sosirea în Kiev.
Telefato : AGERPRES

Vizita în țara noastră a președintelui 
și primului ministru al Republicii Ghana,

dr. Kwame Nkrumah

rea economiei și culturii so
cialiste, munca lui rodnică; 
clocotitoare pe care o desfă
șoară în cadrul marii familii 
a popoarelor sovietice pentru 
atingerea scopului măreț — 
construirea comunismului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a arătat că vizita pe 
care delegația romînă de 
partid și guvernamentală o 
întreprinde în U.R.S.S. este o 
nouă contribuție la dezvolta
rea prieteniei și colaborării 
frățești romîno-sovietice, la 
întărirea continuă a unității 
indestructibile a lagărului so
cialist.

Convoiul de mașini însoțit de 
o escortă de onoare de moto- 
cicliști se îndreaptă spre oraș 
pe frumoasa șosea Harkov- • 
Kiev.

După trecerea peste masi
vul pod Paton, care leagă cele 
două maluri ale Niprului, co
loana de mașini străbate vaste 
coline înverzite ale orașului- 
grădină. De la malurile Nipru
lui pînă la reședință, delega
ția este salutată de zeci si zeci 
de mii de kieveni. Este o 
mulțime entuziastă care agită 
stegulețe, strigă lozinci și cu
vinte de salut, scandează 
„prietenie", „prietenie", pre
sară literalmente drumul cu 
flori, aplaudă și aclamă fără 
încetare. Șuvoaiele nesfîrșite 
ale mulțimii, dau imaginea 
unei palete multicolore. Kie
vul a făcut o primire cu ade
vărat sărbătorească solilor 
poporului romîn. Se poate 
spune că întregul oraș a ținut 
să salute sosirea oaspeților.

La orele 14, membrii dele
gației de partid și guverna* 
mentale a R.P. Romine, in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, președintele Con
siliului de Stat, au făcut la 9 
august o vizită tovarășilor Ni
kolai Podgornîi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S-, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, Demian Korot
cenko, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene, și Vladimir Șcerbițki, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a decurs Cm- 
tr-o atmosferă cordială, fră
țească.

In după-amiaza aceleiași 
zile membrii delegației țării 
noastre au depus o coroana de 
flori la mormîntul soldatului 
necunoscut în Parcul gloriei 
eterne a ostașilor Armatei So
vietice.

Membrii delegației au vizi
tat apoi Combinatul de fibre 
sintetice din pitorescul cartier 
Darnițki, alfat pe malul sting 
al Niprului. Combinatul — 
una din cele mai mari între
prinderi de acest fel din 
Uniunea Sovietică — aprovi
zionează peste 4.000 de uzine 
din țară și din străinătate cu 
fibre de capron, cu fibre sin
tetice speciale pentru indus
tria de anvelope, cu celofan 
și cu alte produse. Combinatul 
și cartierul de locuințe din 
împrejurimi au fost construite 
în întregime după război. In 
acest gigant al industriei chi-

SILVIU PODINA

Kiev, 9 august 1961

Miercuri dimineața a sosit la 
București dr. Kwame Nkru- 
mah, președintele și primul 
ministru al Republicii Ghana, 
care la invitația Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine, face o vizită oficială 
in țara noastră. Președintele 
Nkrumah este însoțit de mem
bri ai Cabinetului de Miniștri 
și de înalte oficialități ale Re
publicii Ghana.

La ora 11, avionul cu care 
călătorește înaltul oaspete, es
cortat de avioane cu reacție 
romînești, și-a făcut apariția 
deasupra aeroportului Bă- 
neasa.

Numeroși bucureșteni au ve
nit să salute pe eminentul om 
de stat african. Pe aeroport 
erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romine și Repu
blicii Ghana. Alături de por
tretele președintelui dr. Kwa
me Nkrumah și președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, erau înscrise urările 
„Bun venit președintelui dr. 
Kwame Nkrumah", „Trăiască 
prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul ghanez", 
„Trăiască lupta popoarelor 
pentru pace, independență și 
progres social".

In aplauzele celor prezenți, 
înaltul oaspete a fost întimpi- 
nat la coborîrea din avion de 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Avram 
Bunaciu.

Pe aeroport se aflau membri 
ai Consiliului de Stat, ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de ști
ință și cultură, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei stră
ine.

Erau prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

Comandantul gărzii de o- 
noare aliniate pe aeroport a 
prezentat raportul președinte
lui dr. Nkrumah. Au fost in
tonate Imnurile de stat ale 
Republicii Ghana și R. P. Ro
mine. In timpul intonării 
imnurilor, în cinstea conducă-

(Continuare în pag. a 3-a)

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Apostol

Cuvîntul 
dr. Kwame Nkrumah

(Continuare în pag. a 2-a)

Stimate domnule Președinte al Republicii 
Ghana,

Domnule prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri,

Citiți
în pag. a 2-a:

Stimați oaspeți,

In momentul in care pășiți pe pămintul 
patriei noastre, dați-mi voie ca, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romine, în numele guvernului și poporului 
romîn, să vă adresez un cald și prietenesc 
salut.

Sintem bucuroși să salutăm în persoana 
dv., domnule președinte, pe înaltul sol al po
porului ghanez, eminent om de stat și luptă
tor înflăcărat pentru cauza nobilă a libertății 
și independenței popoarelor, a lichidării 
colonialismului și a apărării păcii.

Poporul romîn nutrește cele mai calde sen
timente pentru poporul ghanez care, prin 
lupta sa eroică, s-a eliberat de sub jugul

Sînt foarte fericit pentru ocazia ce ni s-a 
oferit de a vizita țara dv. Doresc să exprim 
mulțumirile mele președintelui Consiliului 
de Stat și președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine pentru invitația făcută 
de a vizita Romînia.

De asemenea, domnule prim-vicepreședinte, 
vă mulțumesc pentru amabilele cuvinte pe 
care mi le-ați exprimat și pentru primirea 
caldă și entuziastă pe care mi-ați făcut-o. 
Vă transmit dv. și poporului Rominiei salu
tul frățesc din partea guvernului și poporului 
Ghanei.

îmi pare foarte rău că vizita mea va fi 
foarte scurtă. Sper însă că ori cit de scurtă 
va fi această vizită, ea va contribui Ia cimen
tarea legăturilor de prietenie dintre Romînia

Mitingul oamenilor 
muncii din Kiev 

consacrat prieteniei 
sovieto-romîne
- Cuvîntarea 
tovarășului 

N. V. Podgornîi
Cuvîntarea 

tovarășului 
Gheorghe 

Gheorghiu Dej
(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 3-a)

Kwame Nkiumah intîmpinat cu entuziasm de cetățeni ai Capitalei.

ducindu.se


Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică

Mitingul oamenilor muncii din Kiev consacrat prieteniei sovieto-romîne
Cuvîntarea tovarășului

N. V. Podgornîi
Cuvîntarea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej!
Dragă tovarășe 

ghe Maurer!
Dragi tovarăși, 
Ingăduiți-mi ca 

Comitetului Centra] al Parti- 
dului Comunist din Ucraina, 
al Prezidiului Sovietului Su
prem și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene, in nu
mele locuitorilor Kievului și 
al întregului popor ucrainean 
să salut călduros, din toată 
inima pe scumpii noștri oas
peți.

Dragi oaspeți! Sîntem ferm 
convinși că zilele pe care 
le-ați petrecut in Uniunea So
vietică v-au oferit posibilita
tea de a vă convinge de pro
fundele sentimente frățești 
față de poporul romin, care 
animă pe oamenii sovietici- 
Nu ne indoim că chiar și o 
ședere scurtă in republica 
noastră vă va permite să vă 
convingeți că poporul ucrai
nean manifestă față de Repu
blica Populară Romină simpa
tia ceea mai profundă, senti
mente care caracterizează re
lațiile cu adevărat frățești în
tre membrii marii familii so
cialiste a popoarelor din 
țările socialiste și care pot 
fi cu greu exprimate chiar 
prin cele mai calde, cele mai 
nobile cuvinte pe care le cu
noaște graiul omenesc.

Nu se poate să nu se amin
tească astăzi că prietenia din
tre poporul ucrainean și cel 
romîn a luat naștere jntr-un 
trecut îndepărtat, 
prietenie s-a întărit și 
mult și s-a călit in focul lupte
lor de clasă care au izbucnit 
în zorile secolului revoluțio
nar — al XX-lea Revoluția 
din Rusia din anul 1905 a a- 
vut un larg ecou în inimile 
oamenilor muncii romini — pe 
tot cuprinsul Rominiei s-a re
vărsat valul răscoalelor țără
nești Oamenii muncii din Ro
mînia au manifestat o înal
tă conștiință revoluționară la 
acordarea de ajutor frățesc 
marinarilor de pe eroicul cru
cișător „Potemkin“. care au 
fost nevoiți să caute azil poli
tic la Constanța. în zilele în
cordate de luptă pentru afir
marea orînduirii sovietice în 
Ucraina, detașamente de revo
luționari romini, împreună cu 
bolșevici, au luptat cu abne
gație împotriva intervenționiș- 
tilor și albgardiștilor-

Constituirea în primăvara 
anulpi 1921 a Partidului Co
munist din Romînia, care a 
aderat la Internaționala Co
munistă, a însemnat, după 
cum a arătat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, începutul 
unei noi etape în lupta prole
tariatului și a maselor mun
citoare din Romînia. De a- 
tunci ele au căpătat un ade
vărat conducător — Partidul 
Comunist, devotat pînă Ia 
capăt cauzei leniniste, ferm 
hotărit să ducă poporul spre 
victoria idealului socialist. 
Comuniștii romini au condus 
bătăliile de clasă ale maselor 
muncitoare împotriva orindui- 
rii burghezo-moșierești, îm
potriva fascizării țării. Parti
dul a educat poporul in spiri
tul internaționalismului prole
tari al prieteniei cu Uniunea 
Sovietică.

In anii dominației hitlerlste 
Partidul Comunist din Romî
nia a acționat ca singura for
ță politică reală care apăra 
interesele naționale, lupta pen
tru Ieșirea Romîniei din 
război, pentru întoarcerea ar
melor Împotriva imperialismu
lui german. Parcurgînd un 
drum de grele încercări, in 
condițiile adincei ilegalități, 
partidul a pregătit insurecția 
armată a poporului care s-a 
Încheiat prin răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste. Pen
tru eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist au luptat e- 
roicele trupe sovietice ale 
fronturilor 2 și 3 ucrainene, 
iar în efectivul lor divizia ro- 
mînă „Tudor Vladimirescu“ 
care s-a acoperit de glorie în 
lupte.

Prietenia frățească a popoa
relor noastre a fost cimenta
tă de singele sacru ai celor 
mai buni fii și fice- Subli
niem acest lucru astăzi pen
tru că el atestă forța priete
niei noastre născute in lupta 
pentru un viitor mai bun, 
pentru mărețul țel al omeni
rii — construirea comunismu
lui, care unește popoarele prin 
legături trainice.

Intîmpinînd astăzi delegația 
de partid și guvernamentală, 
poporul ucrainean salută prin 
ea noua Rominie socialistă, 
care este un membru cu 
drepturi egale al alianței 
frățești a popoarelor invinci
bilului sistem mondial al so
cialismului.

Exemplul Romîniei, ca și al 
altor țări socialiste, conduse 
de partidele comuniste și 

• muncitorești marxist-Ieniniste, 
este plin de învățăminte de 
importanță istorică. încă a- 
cum aproximativ 15 ani Ro
mînia se număra printre cele 
mai înapoiate țări ale Euro
pei. Luînd puterea în mîinile 
sale, poporul romin, unit în 
jurul partidului său marxist- 
leninist, a pornit ferm pe ca
lea construcției societății so
cialiste și pe această cale a 
obținut intr-un termen istoric 
scurt succese excepționale

Astăzi Romînia populară 
este o țară socialistă prosperă 
și fericită, cu o economie și 
cultură multilateral dezvolta
te, în care clocotește viața
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în numele
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mai

creatoare. Poporul romîn este 
un popor curajos și cutezător, 
energic și inspirat, ridicat la 
adevărata creație de către ma
rile transformări sociale, un 
popor care iși urmărește țelul 
și este capabil să atingă acest 
țel indicat de partid.

în anii puterii populare in 
Romînia au fost construite și 
reconstruite sute de fabrici 
și uzine, au fost create ramuri 
industriale, pe care Romînia 
burgheză nu le cunoștea

' fel
Socialismul transformă 

rănimea romină, care în 
zent iși organizează viața pe 
baza proprietății obștești asu
pra mijloacelor 
pe baza muncii 
repartiției după 
calitatea muncii 
obținut succese fără precedent 
în domeniul construcției cul
turale. Bunăstarea materială 
a poporului romin crește în 
ritm rapid In acest domeniu 
un rol însemnat îl are ajuto
rul reciproc frățesc, care iși 
găsește expresia în relațiile 
dintre țările sistemului mon
dial socialist.

Planul economic de șase 
ani, aprobat de Congresul al 
IH-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, deschide perspec
tive mărețe pentru dezvolta
rea continuă a Romîniei so
cialiste.

Poporul ucrainean se bucu
ră sincer de marile victorii 
ale fraților romini pe frontul 
construcției socialiste și le u- 
rează din toată inima noi 
succese pe această cale nobilă.

Toate succesele dobindite de 
poporul romin sint rezultatul 
conducerii juste de către Parti
dul Muncitoresc Romîn -* 
de către Comitetul său Cen
tral 
șui 
Dej, 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, mare 
prieten al Uniunii Sovietice.

Experiența istorică a Romî
niei populare, ca și a tuturor 
țărilor socialiste, atestă 
o dată în mod grăitor în 
popoarelor întregii lumi 
socialismul este singura 
pe care masele muncitoare pot 
obține nu numai eliberarea 
lor socială, ci și să asigure o 
înflorire fără precedent a e- 
conomiei și culturii, creșterea 
neîncetată a bunăstării mate
riale

In comunitatea națiunilor 
socialiste, poporul sovietic a 
obținut mari succese in dez
voltarea economiei, culturii, 
științei și tehnicii. Despre ele 
a vorbit cu însuflețire și cît 
se poate de elocvent Nikita 
Sergheevici Hrușciov, luînd 
cuvîntul recent la radio și te
leviziune. Aceste mărețe succe
se au permis să se înfăptuias
că un zbor îndelungat al omu
lui — zbor fără precedent în 
istoria omenirii — în jurul Pă- 
mintului pe bordul unei nave 
satelit. Drumul omenirii in 
Cosmos a fost deschis pentru 
prima oară în lume de oame
nii sovietici, de comuniști, de 
eroii Gagarin și Titov. Iată 
ce realizări victorioase înfăp
tuiește poporul nostru însufle
țit de ideile comunismului.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că aprecierile date re
cent de N. S. Hrușciov succe
selor obținute in agricultura 
Ucrainei obligă pe comuniști, 
comsomoliști, pe toți oamenii 
muncii de 
muncească 
mai multă 
a accelera 
rioasă a țării spre comunism.

Minunatele idei ale comunis
mului — a spus N. V. Podgor
nîi — încălzesc inimile oame
nilor muncii din toate țările. 
Năzuințele noastre comune, 
sarcinile de bază ce stau în 
fața partidelor noastre mar- 
xist-leniniste frățești sînt ex
puse în Declarația Consfătui
rii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești. 
Toate țările socialiste, toate 
partidele comuniste și munci
torești sînt adversari 
ai războaielor, adepți

so-

ve-
A-

de

ță- 
pre-

de producție, 
in comun și 
cantitatea și 
depuse- S-au

în frunte 
Gheorghe 
eminent

cu tovară- 
Gheorghiu- 

activist al

încă 
fața

la orașe și sate să 
și mai bine, cu și 
însuflețire, pentru 

înaintarea victo-

hotărîți
consec-

venți ai coexistenței pașnice 
intre statele cu orinduiri 
ciale diferite.

Nu putem, însă, să nu 
dem că Statele Unite ale
mericii și alte puteri occiden
tale desfășoară in proporții 
fără precedent cursa înarmă
rilor, sporesc tot mai mult 
cheltuielile pentru pregătirile 
militare pe socoteala oameni
lor muncii din țările lor, spo
resc forțele pentru război- Im
perialiștii vor să submineze 
planurile construcției pașnice 
in țările lagărului socialist și, 
tocmai in acest scop criminal, 
înveninează atmosfera in
ternațională, îi înarmează pe 
călăii de ieri ai Europei, hi- 
tleriștii rămași după înfrîn- 
gere. instigă poftele prădalni
ce ale revanșarzilor vest-ger- 
mani, împiedică pe toate căile 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania.

Popoarele nu au uitat lec
țiile singeroase ale istoriei, ele 
își amintesc cite victime, cite 
distrugeri au provocat cotro
pitorii fasciști în timpul celui 
de-al doilea război mondial. 
Poporul ucrainean, ca și ce
lelalte popoare din Uniunea 
Sovietică, ca și o serie de po
poare din Europa — vecine cu 
Germania — au depus eforturi 
titanice, au suportat uriașe 
pierderi umane în timpul 
luptei împotriva înrobitorilor 
hitleriști. Poporul nostru, ca 
și popoarele Rominiei și celor
lalte țări socialiste, nu va to
lera ca în Europa să izbuc
nească din nou incendiul unui 
război, declanșat de complo
tiștii atlantici care consideră 
drept principală forță de șoc 
a lor Bundeswehrul — acest 
urmaș direct al Wermachtului 
hitlerist.

In cuvîntarea pe care a 
rostit-o la posturile de radio 
și televiziune sovietice, to
varășul N. S. Hrușciov a fă
cut o analiză aprofundată a 
actualei situații internaționa
le, o apreciere cît se poate de 
justă a situației create, el a 
vorbit despre măsurile necesa
re pe care le ia guvernul so
vietic pentru a face mai pu
ternică și 
tatea de 
Sovietice 
aprobă cu
măsuri înțelepte și clarvăză
toare, pentru menținerea pă
cii. Comuniștii. întregul popor 
ucrainean sînt mai strins uniți 
ca niciodată în jurul scumpului 
partid, al Comitetului Central 
leninist, în frunte eu tovară
șul N S Hrușciov. Ne vom 
ascuți și de acum înainte vi
gilența, nu ne vom precupeți 
forțele pentru întărirea scum
pei noastre patrii sovietice, și 
fiecare din noi va munci la 
locul său de muncă eu o e- 
nergie îndoită pentru preîn- 
tîmpinarea izbucnirii unui nou

mai sigură capaci- 
apărare a Uniunii 
Poporul ucrainean 
înflăcărare aceste

război, pentru menținerea pă
cii-

Să ia aminte complotiștii și 
aventurierii imperialiști că, 
dacă vor îndrăzni să între
prindă o agresiune împotriva 
țărilor socialiste, ei vor primi 
o ripostă atît de zdrobitoare 
incit nici nu și-o pot închipui.

Stimați tovarăși!
Solii Romîniei frățești au 

«.venit la noi în zilele remarca
bile de pregătiri pentru Con
gresul al XXII-Iea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, cînd comuniștii și între
gul popor dezbat proiectele 
noului Program și Statut ale 
partidului nostru.

In proiectul de Program — 
acest măreț document marx- 
ist-leninist — este formulat 
pentru prima oară in întreaga 
istorie a omenirii un plan con
cret de construire a societății 
comuniste. în fața țării noas
tre, în fața întregului lagăr 
socialist, se deschid perspecti
ve uluitoare.

Forța invincibilă a acestui 
document este determinată de 
însuși caracterul 
al comunismului 
cum 
torică a 
în mod 
talistă, 
siunea 
toți 
tea socială, 
mele de 
tare, de urgiile războiului, a- 
firmînd pe planeta noastră 
pacea, munca, libertatea, ega
litatea și fericirea tuturor po
poarelor.

Dezvoltarea statelor socia
liste în cadrul sistemului mon
dial socialist unit, folosirea 
legilor șj avantajelor acestui 
sistem le oferă posibilitatea 
de a reduce termenele con
struirii socialismului, creează 
perspectiva trecerii lor — mai 
mult sau mai puțin simultan 
— în cadrul aceleiași epoci 
istorice — spre comunism.

Oamenii sovietici sînt devo
tați pînă la capăt ideilor in
ternaționalismului socialist. 
Sîntem ferm convinși că vi
zita dv., scumpii noștri oaspeți 
romini, va contribui la întă
rirea continuă a 
dintre popoarele 
ucrainean și toate 
Uniunii Sovietice.

îngăduiți-mi, tovarăși, să 
urez din toată inima scumpi
lor noștri oaspeți, poporului 
romîn. noi realizări in con
strucția vieții socialiste.

Trăiască Republica Populară 
Romină!

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej!

Să trăiască și 
rească prietenia 
poarele romîn și

Trăiască unitatea indestruc
tibilă a popoarelor sistemului 
mondial socialist!

Trăiască comunismul !

progresist 
care, după 

confirmă evoluția is- 
omenirii, înlocuiește 
legic orînduirea capi- 
își îndeplinește mi- 
inaltă, elîberînd pe

oamenii de inegalita- 
de toate for- 

asuprire și expioa-

prieteniei 
romîn și 
popoarele

să se întă- 
dintre po- 
sovietic !

Dragă tovarășe Podgornîi, 
Dragă tovarășe Korotcenko, 
Dragă tovarășe Șcerbițki, 
Iubiți tovarăși și prieteni, 
Ingăduiți-mi să vă exprim 

înainte de toate bucuria pe 
care o resimte delegația de 
partid și guvernamentală, de 
a se afla în cadrul călătoriei 
în Uniunea Sovietică, în fru
moasa dv. Republică Socia
listă Sovietică Ucraineană, in 
orașul erou Kiev.

Mulțumim din inimă pen
tru nrimirea însuflețită, cutru primirea însuflețită, 
adevărat emoționantă pe care 
ne-au făcut-o zecile de mii de 
locuitori ai Kievului, pentru 
calda ospitalitate cu care ne 
înconjurați, mulțumim tova
rășului Podgornîi și celorlalți 
vorbitori pentru cuvintele pli
ne de dragoste frățească și 
aprecierile frumoase făcute la 
adresa poporului nostru, a 
muncii și realizărilor sale. Vă 
rugăm, totodată, dragi tova
răși, să primiți prin noi salu
tul fierbinte adresat de po
porul romîn harnicului și în
zestratului popor ucrainean.

Vizita pe căre delegația 
noastră o face în Uniunea So
vietică, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
a guvernului sovietic, consti
tuie o nouă manifestare a 
prieteniei trainice romino-so- 
vietice, o contribuție la întă
rirea relațiilor prietenești și 
a colaborării dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Prietenia cu popoarele Uni
unii Sovietice este o cauză 
scumpă a partidului și statu
lui nostru, a întregului po
por romîn. Să se întărească 
și să înflorească în veci a- 
ceastă prietenie spre binele 
și fericirea popoarelor noastre, 
în interesul cauzei socialismu
lui și păcii !

Oamenii muncii din patria 
noastră urmăresc cu admira
ție remarcabilele realizări ob
ținute de înflorițoarea Repu
blică Sovietică Socialistă U- 
craineană în cadrul marii fa
milii unite a republicilor so
vietice.

In vizita pe care delegația 
noastră a făcut-o conducerii 
de partid și de stat din Ucrai
na Sovietică, tovarășul Pod
gornîi ne-a relatat cîteva date 
impresionante cu privire la 
puternicul avînt al industriei 
din republica voastră. Ucrai
na produce 52 la sută din 
producția de fontă și 40 la 
sută din cea de oțel a Uniu
nii Sovietice, aproape 1/4 din 
producția industriei construc
toare de mașini. Ea a depășit 
in multe privințe țări capita
liste dezvoltate. Ucraina are 
aceeași suprafață și același 
număr al populației ca și 
Franța. Dar ea produce de o 
dată și jumătate ori mai mul
tă fontă și oțel și de peste 
două ori și jumătate mai mult 
cărbune decît această țară ca-

pitalistă. La producția de fon
tă și oțel pe cap de locuitor 
ea ocupă locul întîi în Eu
ropa.

Dezvoltarea furtunoasă a e- 
conomiei Ucrainei se oglin
dește și în faptul că industria 
dv. va da în 1961 cu 1.8 mili
oane mai multe tone oțel, cu 
2 milioane tone mai multe la
minate, cu 900 milioane kWh 
mai multă energie electrică 
decît se prevăzuse în planul 
celui de-al treilea an al sep- 
tenalului. Toate acestea sînt 
rezultate de care vă puteți 
mindri, dragi tovarăși ucrai
neni.

R.S.S. Ucraineană ocupă un 
loc important în relațiile de 
colaborare frățească dintre 
R. P. Romină și U.R.S.S., in 
ce privește ajutorul interna
ționalist pe care popoarele 
Uniunii Sovietice îl acordă 
țării noastre. Primim din 
Ucraina minereu de fier ne
cesar dezvoltării economiei 
țării noastre, precum și nu
meroase produse ale indus
triei ucrainene.

O mare pondere are în eco
nomia Ucrainei agricultura, 
care datorită înaltei ei înzes
trări tehnice, folosirii pe 
scară largă a cuceririlor știin
ței agrotehnice și muncii în
suflețite desfășurate de har
nica țărănime colhoznică, în
registrează progrese remarca
bile. Am luat cunoștință cu 
bucurie de aprecierile poziti
ve făcute de tovarășul N. S. 
Hrușciov zilele trecute, în dis
cursul său radiotelevizat, cu 
privire la importantele reali
zări obținute anul acesta în 
dezvoltarea agriculturii Ucrai
nei. Faptul că în prima jumă
tate a anului colhozurile și 
sovhozurile din Ucraina au 
vîndut statului 552 milioane 
puduri de cereale și că pro
ducția de porumb-boabe pe 
întregul an se prevede să a- 
tingă peste un miliard de pu
duri, dovedește că oamenii 
muncii de la sate înfăptuiesc 
cu succes sarcinile trasate de 
partid.

Poporul ucrainean este cu
noscut prin bogata și străve
chea sa cultură, Kievul fiind 
încă de acum un mileniu unul 
din vestitele centre culturale 
ale Europei Vasta rețea de 
instituții științifice desfășoa
ră o intensă activitate de cerce
tare, aducind un aport pre
țios la obținerea strălucitelor 
succese alC științei și tehnicii 
sovietice Numărul mare și 
nivelul ridicat al institutelor 
de învățămînt superior ilus
trează condițiile care au fost 
create pentru formarea cadre
lor de specialiști necesari e- 
conomiei și culturii dv. in 
continuă dezvoltare, numeroși 
tineri din țara noastră își în
sușesc o 
culturală 
cultățile 
Kiev.

temeinică pregătire 
și științifică în fa- 
și institutele din

Entuziasta primire de la
(Urmare din pag. l-a)

mice sovietice lucrează peste 
10.000 de muncitori, dintre 
care peste 3.500 sînt tineri.

înalții oaspeți romini sint 
întîmpinați cu multă căldură 
de Ivan Șimko, directorul 
Combinatului, de V. Zakura, 
secretarul Comitetului de 
partid, de sute de muncitori 
și tehnicieni.

Intrăm în secția de filatură. 
Mașini moderne, acționate e- 
lectric produc, cu o viteză de 
1 km/minut, fibre subțiri ca 
firul de păianjen. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Nicolae 
Ceaușescu s-au oprit în fața 
mașinilor, au discutat cu mun
citori și muncitoare, s-au 
interesat de munca și viața 
lor. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost înconju
rat de membrele unei brigăzi 
de muncă comunistă. Raisa 
Sakovskaia a spus că este o

Dineu în cinstea delegației
KIEV 9 (Agerpres). — La 

9 august, CC. al P.C. 
Ucraina 
niștri al 
oferit în 
dineu în 
partid și

din 
și Consiliul de Mi- 
R.S.S. Ucrainene 
Palatul Mariinsk 
cinstea delegației 

___  . guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne, 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C- al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Din partea sovietică la di
neu au participat tovarășii 
N. V. Podgomîi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, D. S. Korotcenko, 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, 
V. V. Șcerbițki, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, miniștri ai 
R.S.S. Ucrainene, conducători 
ai departamentelor și organi
zațiilor republicane, și alții.

în cursul dineului, tovarășii 
N. V. Podgornîi și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toas
turi, subliniate în repetate 
rînduri prin aplauze.

Tovarășul N. V. Podgornîi, 
după ce a salutat pe înaltii 
oaspeți, a arătat că vizita de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne în

au 
un 
de

Ucraina, ca și întreaga ei 
călătorie în Uniunea Sovieti
că, constituie o vie demonstra
re a prieteniei frățești și a 
unității dintre popoarele so
vietic șl romîn. Vorbitorul a 
subliniat că an de an se lăr
gesc și se întăresc legăturile 
economice și culturale sovie
to-romîne, în care Ucraina So
vietică deține un loc conside
rabil. în încheiere, tovarășul 
N. V. Podgomîi a toastat în 
cinstea delegației în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a poporului romîn, a 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și guvernului R. P. Romîne, 
pentru victoria comunismu
lui.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a mulțumit în nu
mele tuturor membrilor de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne pen
tru cuvintele calde rostite la 
adresa partidului și guvernu
lui, a poporului romîn, pen
tru manifestarea sentimente
lor frățești ale oamenilor 
muncii ucraineni, ca și ale tu
turor oamenilor sovietici, față 
de poporul romîn.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a făcut urări de noi 
succese pentru continua înflo
rire a R.S.S. Ucrainene.

Dineul a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prie
tenie frățească.

Kiev
plăcere să lucrezi la mașinile 
moderne cu care este dotat 
combinatul. Liuba Fefelova a 
adăugat că munca merge și 
mai cu spor de cînd membre
le brigăzii, împreună cu alte 
600 de tovarășe ale lor, înva
ță la școala medie tehnică 
a întreprinderii.

- Lucrezi de mult aici ? — a 
întrebat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pe o altă mem
bră a brigăzii, Katia Korza- 
cenko.

- De cinci ani — a răs
puns ea.

— Vă doresc spor la mun
că, — le-a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — și 
să aveți succese tot mai mari. 
Vă doresc fericire.

în secția de țesătorie, mem
brii delegației urmăresc cum 
funcționează războaiele. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej stă de vorbă cu țesătoarea 
Nadejda Mihailovna Eremen
ko. „Transmiteți 
varășelor noastre 
nia“, spune ea.

Celofanul se 
combinat după 
derne procedee,
gației examinează cu interes 
fazele succesive de prelucrare 
a peliculei de celofan. Direc-

salutări to-
din Romi-

produce în 
cele mai mo- 
Membrii dele-

torul combinatului 
tă tovarășului

îi prezin- 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej pe una dintre 
cele mai bune muncitoare dm 
secție, operatoarea Halina Va- 
silievna Derkaci. Brigadierul 
Ivan Izmakov oferă șefului 
delegației romîne în dar mos
tre din produsele combinatu
lui.

Vizita la acest combinat n-a 
durat mai mult de o oră. Dar 
întilnirea cu muncitorii Kie
vului ne-a lăsat amintiri din
tre cele mai frumoase. Ei și-au 
manifestat cu căldură simță
mintele de prietenie frățească 
față de poporul nostru.

Palatul 
Sporturilor din Kiev a avut 
loc un mare miting al oa
menilor muncii care s-a trans
format într-o demonstrație 
grăitoare, emoționantă a prie
teniei sovieto-romîne indes
tructibile.

Mitingul a fost deschis de 
V. I. Drozdenko, secretar al 
Comitetului Orășenesc Kiev 
al P.C. din Ucraina. în nu
mele tuturor oamenilor mun
cii din orașul erou el a sa
lutat cu căldură pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
mare și credincios prieten al 
poporului sovietic, pe toți 
membrii delegației și, prin

După-amiază la

persoana lor, întregul popor 
romîn talentat și harnic.

La miting au luat cuvîntul
N. L. Savcenko, conducătorul 
unei brigăzi de muncă comu
nistă de la Uzina „Leninskaia 
Kuznița", N. R. Badziuh, șeful 
unei brigăzi de cimp din col
hozul „Cikalov", raionul Be
lota Țerkov, regiunea Kiev,
O. Țapenko, studentă la Aca
demia de științe agricole a 
R.S.S. Ucrainene.
botin, directorul Institutului 
de geofizică al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene.

Cei prezenți au întîmpinat 
cu aplauze furtunoase apari
ția la tribună 
Podgornîi.

în sală au 
o nouă forță 
s-a dat cuvîntul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Mitingul a luat sfîrșit. în
treaga sală, în picioare, salu
tă pe solii poporului romîn 
frate, aplauzele furtunoase nu 
mai contenesc, răsună cuvin
te de salut în cinstea priete
niei dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Popu
lare Romîne, dintre popoarele 
întregului lagăr socialist. In 
aplauzele asistenței, tovarășii 
N. V. Podgornîi și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se îmbrăți
șează.

S. I. Sub-

a lui N. V.

răsunat cu 
ovațiile cînd

Plecarea spre
TBILISI 9 (Agerpres), - La 

9 august delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al RP. 
Romîne, a părăsit Tbilisi ple- 
cînd cu avionul spre Kiev.

Pe aeroportul pavoazat cu 
drapelele de stat ale R.P- Ro
mîne, U.R.S.S. și R.S.S. Gruzi
ne au sosit Vasili Mjava
nadze, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C- al P.C. 
din Gruzia, Ghivi Djavahiș- 
vili, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Gruzine, 
Gheorghi Dzoțenidze, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Gruzine și 
alte persoane oficiale, nu
meroși reprezentanți ai vieții 
publice din Tbilisi.

Salutîndu-i pe oaspeți, tova
rășul Vasili Mjavanadze a a- 
rătat că deși două zile consti
tuie un termen foarte scurt

pentru a cunoaște bine viața 
republicii, viața poporului 
gruzin, această sarcină a fost 
ușurată deoarece țelul și idea
lurile luptei comune, ale mun
cii pline de abnegație a po
poarelor gruzin și romîn sint 
identice - construirea orîndui- 
rii celei mai înaintate și drep
te pe pămînt, societatea comu
nistă, lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii în întrea
ga lume.

Tovarășul Mjavanadze a 
urat membrilor delegației ro
mîne, întregului popor frate 
romîn, noi victorii remarca
bile în construirea socialismu
lui, multă fericire în viața per
sonală și în viața obștească.

în cuvîntul de răspuns to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit cordial pentru 
căldura tovărășească mani
festată față de delegația ro- 
mînă, pentru tot ceea ce gaz
dele au făcut ca vizita în Gru
zia să fie cît se poate de rod
nică și plăcută.

în continuare tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a

arătat că delegația duce 
cu sine o profundă im
presie despre sentimentele fră
țești pe care oamenii muncii 
din Gruzia le nutresc față de 
poporul romîn, despre entu
ziasmul cu care poporul gru
zin traduce în viață politica 
leninistă a partidului comu
nist, pășind alături cu cele
lalte popoare ale Uniunii So
vietice pe calea construcției 
desfășurate a comunismului.

în încheiere, conducătorul 
delegației romîne a urat noi 
succese importante în munca 
pentru înflorirea Republicii 
Sovietice Socialiste Gruzine, 
pentru fericirea și bunăstarea 
oamenilor muncii.

Apoi tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai 
delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Romîne 
își iau rămas bun cu căldură 
de la cei prezenți pe aeroport

Avionul „IL-18“ avlnd pe 
bord pe membrii delegației 
romîne decolează îndreptîndu- 
se spre Kiev.

Succesele obținute de po
porul ucrainean și de toate 
celelalte popoare ale U.R S S. 
se datoresc înțeleptei condu
ceri a PC.US. Pornind în po
litica sa de la cerințele vieții, 
stabilind în mod just obiecti
vele de viitor și căile lor de 
rezolvare și bizuindu-se neîn
cetat pe activitatea conștientă 
a maselor, P C.U S. oferă un 
strălucit exemplu de rezolva
re creatoare a sarcinilor com
plexe ale construirii societății 
comuniste.

Ne este bine cunoscută in
tensa activitate desfășurată 
timp îndelungat in fruntea 
conducerii de partid și a gu
vernului din Ucraina de to
varășul N S Hrușciov, grija 
permanentă pe care o ma
nifestă, în calitate de prim-se
cretar al C C. al P.C U.S și 
șef al guvernului sovietic, 
pentru dezvoltarea continuă a 
republicii dv. ca și a tuturor 
celorlalte republici frățești 
ale marii Uniuni Sovietice.

Realizările din Ucraina, care 
sînt parte integrantă a puter
nicului 
ral și științific caracteristic 
întregii 
drumul 
munism, au o uriașă 
tanță internațională, ele stîr- 
nesc admirația popoarelor, 
măresc prestigiul socialismu
lui, contribuie la creșterea in
fluenței acestuia asupra con
științei oamenilor muncii de 
pretutindeni.

Un puternic ecou 
în lumea întreagă 
de Program al 
strălucit document 
xism-Ieninismului creator care 
are Ia bază sintetizarea 
uriașei experiențe a avangăr
zii încercate a mișcării comu
niste mondiale — gloriosul 
P.C U S. Făurind societatea 
socialistă și trecind la con
strucția desfășurată a comu
nismului, poporul sovietic în
deplinește cu cinste rolul de 
înainte mergător al omenirii 
— el croiește drumul viitoru
lui pentru întreaga omenire, 
el înlesnește tuturor partide
lor comuniste și muncitorești 
rezolvarea problemelor com
plexe ale dezvoltării sociale, 
verifică în focul practicii mij
loace și metode de valabilita
te internațională în esența lor 
pentru transformarea revolu
ționară a societății. Proiectul 
de Program ai P.C-U.S- repre
zintă pentru oamenii muncii 
de pretutindeni un izvor de 
entuziasm în lupta pentru vic
toria măreței învățături a lui 
Marx—Engels—Lenin.

Zilele acestea omenirea a 
aflat despre o nouă victorie 
strălucită a oamenilor de știin
ță sovietici in cutezătoarea 
lor operă de cucerire a Cos
mosului. Excepționalul zbor 
al lui Gherman Titov — cel 
de-al doilea cosmonaut al U- 
niunii Sovietice, pe care Mos
cova l-a primit astăzi cu cin
stea care i se cuvine unui 
erou — este o nouă expresie 
a forței creatoare uriașe a po
porului care construiește 
munismul, a capacității 
de a înfăptui planurile 
mai îndrăznețe. Acest 
deschide noi perspective 
mului omului spre spațiile in
terplanetare. Asemenea per
formanțe ale științei și tehni
cii și asemenea acte de eroism 
ca cele de care sint in stare 
oamenii sovietici demonstrea
ză întregii omeniri cit de mari 
sint potențialul și 
pe 
ce 
te creatoare are știința pusă în - 
tății.

In continuarea discursului 
său tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a referit pe 
larg la marile succese obținu
te de poporul romin sub con
ducerea P.M.R., în toate dome
niile vieții economice și cul
turale.

Muncind cu abnegație și 
elan pentru înflorirea patriei 
sale, a spus mai departe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, poporul romin iși aduce 
contribuția la întărirea lagă
rului socialist, la afirmarea 
superiorității socialismului în 
întrecerea dintre cele două 
sisteme economice mondiale, 
întrecere în care socialismul 
va învinge inevitabil.

Tovarăși.
Eforturile partidelor și țări

lor noastre pentru făurirea li
nei vieți mereu mai 
pentru cei ce muncesc 
inseparabil legate de 
pentru pace.

Oamenii iubitori de 
popoarele lumii subscriu 
toată inima la ideile luminoa
se ale unor relații internațio
nale întemeiate pe egalitate, 
înțelegere reciprocă și încre
dere între state, pentru care 
militează statele socialiste

în timp ce dezvoltarea ca
pitalismului a costat omenirea 
imense suferințe și jertfe, 
nenumărate războaie, măce
luri mondiale — țările socia
liste au ca țel făurirea unei 
lumi fără arme, fără armate 
și fără războaie, o lume a 
prieteniei și frăției popoarelor, 
a folosirii resurselor societății 
pentru dezvoltarea civilizației 
umane.

Planul de dezarmare gene
rală și totală elaborat de U- 
n iu nea Sovietică, constituie 
programul concret al măsuri
lor practice menite să înlătu
re inseși posibilitățile mate
riale de ducere a războiului.

Acest program are un ecou 
uriaș in opinia publică mon
dială, se bucură de sprijinul 
popoarelor iubitoare de pace*

avint economic, cultu-

Uniuni Sovietice în 
ei victorios spre co- 

impor-

a produs 
proiectul 
P.C.U.S, 

al mar-

co- 
sale 
cele 
zbor 
dru-

resursele 
care le posedă socialismul, 
cimp nelimitat de activita-

slujba progresului umani-

bune 
sint 

lupta

pace, 
din

a determinat aprobarea ideii 
dezarmării generale de către 
Adunarea Generală a O.N U. 
ca cea mai importantă și ur
gentă sarcină care stă în fața 
omenirii. ,

Cu toate acestea, pînă azi nu 
s-a putut ajunge Ia încheierea 
unui acord în această proble
mă, din cauza poziției nega
tiviste a puterilor occidentale, 
care intensifică cursa înarmă
rilor, desfășoară in continuare 
războiul rece, alimentează 
cordarea internațională

U.R.S-S., R. P. Romină, 
lelalte țări ale lagărului 
cialist, militează pentru înfăp
tuirea dezarmării generale în 
condițiile unui strict control 
internațional, menținîndu-și 
mereu trează vigilența față de 
uneltirile agresive ale cercu
rilor imperialiste și luînd toa
te măsurile necesare pentru a- 
sigurarea securității depline a 
popoarelor și a păcii generale.

După cum știți, S U A. și 
celelalte puteri occidentale în
cearcă să încordeze și mai 
mult atmosfera internaționa
lă, să provoace o nouă ascuți
re în relațiile mondiale în le
gătură cu încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania.

Nu este greu de înțeles de 
ce propunerea țărilor socialis
te de încheiere a acestui tra
tat de pace stîrnește împotri
virea cercurilor imperialiste — 
pentru că acestea folosesc si
tuația creată de menținerea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial pentru refa
cerea accelerată a forțelor re
vanșarde din R F G.

Popoarele nu pot admite 
insă aceste planuri — și in 
primul rind popoarele care au 
suferit de pe urma 
lor dezlănțuite de 
mul german.

Știm că dintre 
cele mai încercate 
porul ucrainean, care 
jertfe de singe din cele 
grele in lupta neînduplecată 
împotriva cotropitorilor fas
ciști, dovedind un minunat e- 
roism și spirit de sacrificiu 
Omenirea nu a pierdut zeci 
de milioane de oameni, în
fruntând suferințe fără sea
măn, pentru a tolera ca mili
tarismul german revanșard 
să-și ridice din nou capul. 
Toate statele europene din 
Est ca și din Vest, socialiste 
sau nesocialiste, toate popoa
rele lumii sînt vital interesa
te în lichidarea focarului pre
gătirii de război din Germa
nia Occidentală

Conștiente de răspunderile 
față de propriile popoare și 
de pacea generală, țările so
cialiste se pronunță pentru 
reglementarea neîntârziată a 
problemei germane, pe o calo 
pașnică, constructivă, pe calea 
tratativelor Așa cum s-a ex
primat plastic în cuvîntarea 
sa din 7 august tovarășul N. S. 
Hrușciov ,,să luăm loc în mod 
cinstit în jurul mesei rotunde 
a tratativelor, să nu creăm 
psihoza războiului, să purifi
căm atmosfera, să ne spriji
nim pe rațiune, nu pe forța 
armei nucleare".

Poziția noastră, a statelor 
socialiste, a fost fixată în Co
municatul Consfătuirii primi
lor secretari ai partidelor co
muniste și muncitorești, care 
a arătat că țările noastre nu 
vor mai accepta nici o ami- 
nare a reglementării păcii cu 
Germania, dacă puterile occi
dentale și R F.G. vor stărui în 
refuzul de a participa la în
cheierea păcii, țările socialis
te sint ferm hotărite să tradu
că în fapt hotărirea de a sem
na încă in cursul acestui ’an 
Tratatul de pace cu R. D. Ger
mană

Cît privește declarațiile a- 
gresive care se aud in Occi
dent la adresa R D. Germa
ne, acestea ascund, in 
intenția de a lichida 
duirea ei socialistă și 
bine să reamintim că situația 
din lumea de azi diferă radi
cal de cea dinainte de război, 
cînd hitieriștii au putut co
tropi pe rind (ară după (ară. 
Sistemul socialist dispune de 
tot ce e necesar pentru a da 
riposta cuvenită oricărei în
cercări de a atenta la înde* 
pendența unei țări socialiste, 
la dreptul ei inalienabil de 
a-și exercita suveranitatea a- 
supra teritoriului ei sau de a 
se amesteca în treburile ei in
terne

Forțele păcii precumpănesc 
azi în lume și sîntem convinși 
că ele au posibilitatea să asi
gure pacea Știm totodată că 
aceasta nu va veni de la sine, 
ci este nevoie de întreaga 
noastră energie, inițiativă și 
perseverență pentru a preveni 
războiul, pentru a apăra mun
ca pașnică a popoarelor Parti
dul și guvernul nostru, poporul 
nostru își vor aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea a- 
cestei nobile sarcini.

Dragi tovarăși.
în încheiere, v.eau să vă 

mulțumesc incă o dată pentru 
primirea fierbinte, frățească 
pe care ne-ați făcut-o, în care 
vedem expresia sentimentelor 
dv. de adincă prietenie față 
de poporul romin Vă urăm 
din toată inima noi izbinzi 
mereu mai mari în munca și 
lupta pentru înflorirea Ucrai
nei Sovietice, pentru 
rea comunismului în 
Uniune' Sovietică.

Trăiască prietenia 
sovietică!

Trăiască unitatea i. 
borarea frățească a 
marelui lagăr socialist!

Trăiască pacea între p<x 
poare 1

în-

ce- 
so-

agresiuni- 
militaris-

popoarele 
este și po- 

a dat 
mai

fond, 
orîn- 
este

construi- 
măreața

romîno-

și cola* 
țărilof
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Elevi ai școlilor profesionale hortiviticole din Voinești, Odobești, Mini?, Pietroasele, Făl
ticeni la practica de vară la Institutul de Cercetări hortiviticole din București. 
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Contribuția 
tineretului

In regiunea Dobrogea

Vizita în țara noastră a președintelui și primului 
dr. Kwame Nkrumahministru al Republicii Ghana,

(Urmare din pag. l-a)

torului de stat african au fost 
trase salve de tun.

Președintele dr. Nkrumah. 
împreună cu tovarășii Gheor
ghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și Avram Bunaciu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, au tre
cut apoi în revistă garda de 
onoare.

Președintelui Republicii 
Ghana i-au fost prezentate 
apoi persoanele oficiale venite 
în întîmpinarea sa.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
a adresat președintelui Repu
blicii Ghana, dr. K. Nkrumah, 
un cuvînt de bun sosit în țara 
noastră.

A răspuns președintele și 
primul ministru al Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah.

Cuvîntările de salut au fost 
viu aplaudate.

Un grup de pionieri romîni 
și de studenți din țări afro* 
asiatice, care studiază in 
țara noastră, au înconjurat pe 
înaltul oaspete, oferindu-i 
flori.

Președintele Ghanei a trecut 
apoi prin fața cetățenilor Ca-

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Apostol

pitalei veniți pe aeroport în 
întîmpinarea sa, răspunzînd 
călduros la ovațiile mulțimii.

Apoi, dr. K. Nkrumah a 
luat loc într-o mașină deschisă 
împreună cu tovarășii Gheor
ghe Apostol și Avram Bu
naciu. Coloana de mașini, în
soțită de o escortă de moto- 
cicliști, s-a îndreptat spre re
ședința rezervată înaltului 
oaspete. Pe traseu o mare 
mulțime de bucureșteni a sa
lutat cu căldură pe președin
tele și primul ministru al 
Republicii Ghana.

(Agerpres)

Cuvîntul
dr. Kwame Nkrumah

Vizita la Consiliul de Stat
Romîneâl R. P.

Oamenii muncii de pe o- 
poarele regiunii Oltenia 
continuă in aceste zile 

treierișul, depozitarea griului 
în magazii, insămînțarea po
rumbului furajer in culturi 
duble și alte lucrări care se 
cer executate în mod operativ 
in această perioadă. Alături
de ceilalți colectiviști tinerii 
din raioanele Turnu Severin și 
Corabia au treierat ultimii 
snopi de grîu. Acum tinerii 
colectiviști din raionul Tr. Se
verin se îndreaptă cu carele 
încărcate cu grîu contractat cu 
statul spre bazele de recepție. 
Iar alții împreună cu tracto
riștii de la S.M.T. Simian, 
continuă Să are și să insămîn- 
teze porumbul furajer în cul
turi duble. Pînă astăzi el au 
reușit să însămînțeze peste 320 
de hectare cu astfel de culturi. 
Cu același avînt se întrec pe 
ogoare și tinerii colectiviști de 
pe meleagurile raionului Cora
bia, care după ce și-au adus 
din plin contribuția la treieri
șul păioaseior și la depozi
tarea recoltei continuă alături 
de tractoriștii de la S.M.T. Co
rabia și Bechet, arăturile a- 
dînci de vară, arături care au 
și fost executate pînă acum în 
proporție de peste 60 la sută 
din suprafața planificată. Tot
odată ei insilozează importante 
cantități de porumb furajer.

Au început recoltarea și însilozarea 
porumbului furajer

Gospodăriile 
gricole de stat 
cele colective 
regiunea Dobrogea 
au început recolta
tul și însilozatul 
porumbului pentru 
furaj. In cîteva zile 
ele au recoltat și 
însilozat peste 
25.000 tone porumb.

Ținînd seama de 
creșterea efective
lor de animale, u- 
nitațUe agricole so-

a-
și 

din

cialiste din Dobro
gea au prevăzut in- 
silozarea unei can
tități sporite de po
rumb pentru furaj 
față de anul trecut, 
pentru a 
cel puțin cite 10 
tone de porumb si
loz . fiecărei vaci 
furajate. In scopul 
ridicării valorii nu
tritive
ele au

acest
12.000 
rumb 
lat cu soia furaje
ră. Lucrările de 
recoltare și însilo- 

asigura zare a porumbului 
sînt mecanizate, fo- 
losindu-se un nu
măr mare de tocă
tori mecanice și ba
toze transformate.

an peste 
ha cu po- 

siloz interca-

(Urmare din pag. l-a)

colonial $1 în prezent își consacră eforturile 
pentru dezvoltarea economiei și culturii, pen
tru lichidarea moștenirii lăsate de colonialism, 
pentru consolidarea independenței sale na
ționale. Vizita dv. constituie un fericit prilej 
de a vă exprima aceste sentimente de prie
tenie și de a ura din toată inima poporului 
ghanez noi succese in făurirea vieții sale noi, 
libere și prospere-

Deși situate la mari depărtări, țările noas
tre sînt apropiate prin interesul vital și co
mun de a lupta pentru slăbirea Încordării 
internaționale, rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase pe calea tratativelor, pentru 
înlăturarea primejdiilor care amenință azi 
pacea și triumful coexistenței pașnice.

Sintem convinși că vizita dv în țara noas
tră va contribui la strîngerea legăturilor de 
prietenie și colaborare între Republica Popu
lară Romînă și Republica Ghana, in intere
sul ambelor popoare și al cauzei păcii gene
rale.

Fiți bine veniți în patria noastră, oaspeți 
dragi!

(Urmare din pag. l*a)

ți Ghana. De asemenea, sper că ea 
constitui nu numai un prilej de întărire 
a legăturilor de prietenie dintre Rominia și 
Ghana ci ți dintre Rominia și toate țările 
Africii, dintre Ghana și toate țările socialis
te. Sper totodată că această vizită va contri
bui la o reafirmare a luptei pentru lichida
rea colonialismului pe tot teritoriul Africii.

Noi luptăm pentru pace. Cit va dăinui co
lonialismul insă, in lume nu putem avea o 
pace durabilă. Pentru a avea o pace definiti
vă. trebuie lichidat colonialismul

Ne aflăm aici pentru a vedea cum vă con- 
struiți țara- Noi credem că aceasta va con-, 
stitui un izvor de inspirație pentru noi atunci 
cînd ne vom întoarce acasă.

Permiteți-mi să închei cu urările : 
Trăiască

Rominia!
Trăiască

Africii !
Trăiască 

între popoare!

va

prietenia dintre Ghana, Africa ți

luptătorii pentru libertatea

pacea, prietenia și cooperarea

Marcuri la amiază președin
tele și primul ministru al 
Republicii Ghana, dr. Kwa
me Nkrumah a făcut o vizită 
la Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne unde a fost primit de 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Au participat tovarășii 
Chivu Stoica, Ilie Murgulescu. 
ministrul învățămîntului și 
Culturii, Gh. Gaston-Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe. Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului,

Președintele și primul mi
nistru al Republicii Ghana a 
fost însoțit de Krobo Edusei. 
ministrul Transporturilor și 
Comunicațiilor, deputat al 
Adunării Naționale, Tamia 
A dama fio, ministru de stat 
pentru probleme prezidențiale. 
A. I. K. Djîn, ambasadorul 
Ghanei la Stanleyville, E. K. 
Okoh, secretar al cabinetului 
președintelui; M. F. A- Dei 
Anang, prim-secretar pentru 
problemele Africii, 3. O. T. 
Agygman- prim-secretar la 
Ministerul Comerțului. K. A- 
moako Ata, locțiitor al pre
ședintelui Băncii Naționale

Ghaneze, Osei Tutu, lotțiitor 
al secretarului M. A. E.

Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

După convorbiri tovarășul 
Gheorghe Apostoli prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri a oferit la Palatul 
R. P. Romîne un dejun în 
cinstea președintelui și pri
mului ministru al Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah.

(Agerpres)

Or. Kwame Nkrumah

3
o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor 

Patriei noastre

I TEOHARIDE

a furajelor, 
cultivat în

e
(Agerpres)

buna organizare...
A

proape în foaie unitățile a- 
gricole socialiste din re
giunea Suceava recoltatul 

păioaselor s-a terminat. 7 G.A.S.- 
uri printre care Borolea, Cătămă- 
răști, Șiret. Albești, Soldănești au 
terminat treierișul păioaselor pe 
întreaga suprafafă.

Cu toate acestea 
rișului se desfășoară

Săptămîna trecută
că a treierișului s-a realizat în

ritmul treie- 
anevoios.
viteza rilni-

Pregătiri pentru 
griului

însămînțarea

Recepția oferită în cinstea dr. Kwame 
președintele și șeful guvernului Ghanei

Nkrumah,

Mecanizatorii de 
la G.A.S. Genei au 
dat o mare impor
tanță pregătirii te
renurilor din vre
me pentru însămîn
țarea griului în pe
rioada optimă. în
drumați de organi
zația de partid, lu
crătorii acestei gos. 
podarii s-au preo
cupat din timp 
de eliberarea te
renurilor și de exe-

cutarea arăturilor 
adinei pe acele te
renuri care urmea
ză să Ce însămința- 
te cu grîu în acea
stă toamnă, 
acum au fost 
cutate arături 
mai bine de 
ha. care vor fi se
mănate cu grîu- O- 
dată cu arăturile 
s-au încorporat în 
sol cîte 30 de tone 
îngrășăminte natu-

Pînâ 
exe- 

pe 
340

rale, precum și 
, kg. superfosfat
ha. Acum mecani
zatorii lucrează la 
executarea arături
lor și pe suprafața 
de aproape 100 ha 
care a fost cultiva
tă cu trifoi precum 
și pe suprafața în- 
sămînțată cu soia, 
teren pe care se va 
însămînța grîul în 
această toamnă.

I L GEORGESCU

3C0 
la

raionul Dorohoi în procent de 81 
la sută, Săveni 71 le sută, Fălti
ceni 66 la sută, Botoșani 56 la 
sută. Gura Humorului 30 la sută 
și Rădăufi 23 la sută. Această si
tuație se datorește faptului că nu 
au fost din vreme luate toate mă
surile pentru căratul snopilor la 
arie, nu peste tot se lucrează pe 
echipe ziua și noaptea. Unele ba
toze se defectează în timpul lu
crului. Batozele lucrează cu între
ruperi. Transportul snopilor la 
arii se tărăgănează în special in 
raioanele Rădăuți și Gura Humo
rului. Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria să mobilizeze 
pe toți utemiștii, pe tofi tinerii 
să lucreze in echipe de deservi
re a 
Ș> a 
făcut 
nele
morului, Fălticeni, 
sînt rămase mult în urmă cu tre- 
ierișul păioaselor.

D. PREPELIȚĂ 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea
Suceava ,

batozelor la căratul sacilor 
paielor. Acest lucru trebuie 
neapărat mai ales în raioa- 
Botoțani, Rădăuți, Gura Hu- 

raioane care

Cursa Scînteii
Șelaru conduce și după etapa a IlI-a

Orașul de pe malul Jiului și-a 
intîmpinat sărbătorește oas
peții, cicliștii participant! la 

„Cursa Scînteii". Ei au încheiat 
aici disputa etapei a treia : Cra- 
iova-Tg. Jiu. Finișul 
desfășurat pe pista 
stadionului din Tg. 
miile de spectatori 
teiul să-i cunoască 
sportivi, să aplaude 
ceastă pasionantă întrecere.

Etapa a treia a înscris un nou 
nume în rîndurile câștigătorilor de 
etape: Constantin Baciu. Pe lo
cul secund s-a clasat D. Paraschiv, 
urmat îndeaproape de Constantin 
Tudose, Marceli și Aurel Șelaru, 
care a rămas astfel în continuare 
purtătorul tricoului galben.

Startul în această etapă s-a dat 
din împrejurimile stadionului din 
orașul Craiova. încă din dimi
neața acestei zile cicliștii și-au 
dat seama că vor avea de în
fruntat un adversar dificil : Căl
dura toridă. Dar ei s-au 
încă de la start dornici să 
gă canicula, să-și dispute întîie- 
tatea cu aceeași ardoare 
etapele precedente. Ei au rulat 
spectaculos în prima parte a eta
pei, disputată într-un circuit de 
5 ture care au însumat 20 km. 
Nici pe șosea întrecerea nu a 
fost mai puțin interesantă. Căl
dura excesivă nu i-a împiedicat 
totuși pe cicliști să realizeze o 
medie orară de aproape 40 km.

Purtătorul tricoului galben, di- 
namovistul Aurel Șelaru, reușește 
pe la jumătatea 
tivă de evadare 
aproape 20 km.

în apropierea 
Șelaru este prins 
fugari format din 
Tudose și Marceli, cu care își va 
disputa sprintul final. Primul loc 
în această etapă revine lui Baciu 
urmat de Paraschiv, Tudose și

etapei s-a 
de zgură a

Jiu. Astfel, 
au avut pri
mai bine pe 

frenetic a-

arătat 
învin-

ca în

cursei o tenta
și rulează singur

orafuui Tg. Jiu, 
de un grup de 
Baciu, Paraschiv,

Marceff. Aurel Șelaru continuă să 
fie purtătorul tricoului galben. în 
clasamentul debutanfilor, după 
cea de a treia etapă, conduce 
Traian Cojodneanu de la „Di
namo".

Astăzi este zi de odihnă, în 
care se va face transportarea de 
la Tg. Jiu la Hunedoara.

V. RANGA 
★

Tradiționala competiție 
clistă „Cursa Scînteii" se 
cheie duminică. Amatorii 
sport din Capitală vor putea 
urmări din tribunele stadio
nului Republicii sosirea în ul
tima etapă a acestei mari 
competiții rutiere. înainte și 
după sosirea cicliștilor pe sta
dion se va desfășura un inte
resant și bogat program spor
tiv,

AstfeL de Ia ora 17.45 la

cî- 
în- 
de

18,20 vor avea loc întreceri 
de călărie iar de la 18,20 la 
20,10 se va disputa meciul in
ternațional de rugbi dintre 
echipele de tineret ale R.P. 
Romîne și R.P. Polone. In 
pauza acestui meci, între ore
le 19 gi 19,20, sînt așteptați să 
intre pe pista stadionului ci
cliștii participanți la „Cursa 
Scînteii". După meciul de 
rugbi va urma o demonstrație 
de călăție a lotului reprezen
tativ iar în continuarea pro
gramului, la lumina reflectoa
relor, jocul amical de fotbal 
dintre echipa Rapid București 
și noua promovată în prima 
categorie a țării, Dinamo Pi
tești.

Biletele pentru 
gram sportiv se 
zare cu începere 
casele obișnuite.

acest pro
pun în vin
de astăzi la

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gheorghe Apostol și 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat al R P- Romîne, Avram 
Bunaciu, au oferit miercuri 
seara, în saloanele Palatului 
R. P. Romîne, o recepție in 
cinstea dr. Kwame Nkrumah, 
președintele și șeful, guvernu
lui Ghanei.

Au participat persoanele o- 
ficiale din Republica 
care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita pe 
face în țara noastră.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat, 
conducători ai instituțiilor 
centrale, ziariști romini și co
respondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La începutul recepției au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Ghana și R- P. 
Romîne.

în timpul recepției, tovară
șul Gheorghe Apostol a rostit 
un toast în care a spuș :

îmi revine deosebita cinste 
ca, in numele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne și al președintelui 
său. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în numele 
Consiliului de Miniștri și ai 
președintelui său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, să salut 
cu căldură și sentimente de 
adîncă prietenie prezența in 
mijlocul nostru a președin
telui Republicii Ghana, șeful 
guvernului ghanez, dr. Kwame 
Nkrumah, și a persoanelor ca- 
re-1 însoțesc.

Oamenii muncii din țara 
noastră au urmărit cu viu in
teres și simpatie lupta eroică 
de eliberare a poporului gha
nez și, împreună cu întreaga 
omenire progresistă, au salutat 
victoria pe care a obținut-o 
prin proclamarea Republicii 
independente Ghana. Astăzi, 
Ghana liberă depune eforturi 
susținute pentru dezvoltarea 
economiei și cnlturii. pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului, pentru consolidarea 
independenței naționale. Ne 
bucură sincer realizările 
porului prieten ghanez 
dorim din toată inima 
succese pe calea propășirii pa
triei sale-

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la adincile prefaceri 
politice, economice și sociale 
înfăptuite de poporul romîn 
în anii puterii populare. Pre- 
gătindu-se să sărbătorească 
cea de-a 17-a aniversare a e- 
liberării patriei, a spus el, 
oamenii muncii luptă cu în
suflețire pentru traducerea în 
viață a programului măreț de 
dezvoltare și înflorire multi
laterală a țării, de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Poporul nostru nutrește sen
timente puternice de solidari
tate atit față de popoarele 
care și-au cucerit de curînd 
independența cit și față de a- 
celea care luptă încă pentru 
eliberarea de sub jugul colo-

Aceste popoare

Ghana 
înaltul 
care o

po- 
și ii 
noi

nialismului. 
au in țările socialiste prieteni 
devotați, de nădejde, care spri
jină năzuințele tinerelor state 
independente, le acordă ajutor 
dezinteresat, stabilesc cu ele 
relații de colaborare multila
terală, pe bază de egalitate și 
interes reciproc.

Republica Populară Romînă 
se pronunță, alături de cele
lalte țări socialiste, pentru 
abolirea definitivă a rușinosu
lui sistem colonial. „Conștiin
ța omenirii — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șe
ful delegației R P. Romine 
la cea de-a XV-a sesiune a A- 
dunării Generale a O N U. — 
nu poate tolera ca în zilele 
noastre, în epoca unei minu
nate înfloriri a geniului uman, 
să mai dăinuie asemenea ră
mășițe barbare, ca robia colo
nială, sursă permanentă de 
primejdie pentru pacea po
poarelor".

Viața arată că imperialiștii 
nu renunță la privilegiile lor 
coloniale. Ei caută să menți
nă pozițiile pe care le mai au 
și să recîștige pe cele pierdu
te, folosind toate mijloacele 
de la corupere, presiuni eco
nomice și politice, pînă la 
forța armelor. Pe continentul 
african. în Algeria, în Ango
la, în Congo, în Tunisia, in 
Uniunea Sud-Africană și in 
alte țări curge singele popoa
relor care s-au ridicat la luptă 
eroică pentru cucerirea drep
tului lor la viață liberă și 
independentă. Toate acestea 
confirmă cuvintele președin
telui Nkrumah care a spus că 
„lumea nu poate avea liniște 
atita timp cit o singură palmă 
din pămîntul african rămîne 
sub dominația străină'*.

Noi reafirmăm convingerea 
că nu este departe vremea cînd 
colonialismul va fi lichidat 
definitiv și sub toate formele 
sale, deschizîndu-se astfel tu
turor popoarelor calea spre 
dezvoltarea liberă, spre pro
gres și fericire.

Oprindu-se apoi asupra 
luptei pentru menținerea și 
consolidarea păcii, vorbitorul 
a arătat că Republica Popu
lară Romînă, împreună cu 
Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste, cu toa
te forțele iubitoare de pace, 
militează consecvent pentru 
reglementarea pe cale paș
nică a problemelor inter
naționale litigioase, pentru 
dezvoltarea unor relații de 
colaborare intre toate statele, 
pentru dezarmarea generală 
și totală și rezolvarea în acest 
cadru a problemei interzicerii 
experiențelor nucleare-

Țara noastră se pronunță 
cu hotărîre pentru încheierea 
neîntîrziată a Tratatului de 
pace cu Germania și trans
formarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, demili
tarizat, ca o condiție indispen
sabilă pentru însănătoșirea 
relațiilor internaționale și a- 
sigurarea securității în Euro
pa și în lume.

Inițiativa guvernului romin 
privind dezvoltarea multilate
rală a colaborării între state
le balcanice și crearea în a-

(Agerpres)

Aspect din „Cursa Scînteii".

x

ceastă regiune a unei zone 
denuclearizate constituie o ex
presie a politicii de pace pro
movate consecvent de statul 
nostru democrat-popular 

Manifestind vigilență 
de acțiunile agresive 
cercurilor imperialiste, 
noastră împărtășește pe deplin 
poziția constructivă a U-R.S.S-, 
apelul ia rațiune și luciditate, 
cuprins in cuvintarea remar
cabilă, plină de grijă pentru 
soarta păcii, rostită acum două 
zile de șeful guvernului sovie
tic N. S- Hrușciov, cererea ca 
marile puteri să ia loc cu 
calm și răspundere la masa 
tratativelor.

In lupta pentru preintimpi- 
narea războiului și victoria 
principiilor coexistenței pașni
ce capătă o importanță spori
tă eforturile tuturor popoare
lor, tuturor statelor, inclusiv 
ale statelor neutre, care nu 
pot rămîne deoparte cînd este 
în joc soarta întregii umani
tăți.

Un rol crescînd în viața in
ternațională îl au țările Asiei, 
Africii, Americii Latine. Re
publica Ghana și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu prin po
litica sa externă de coexisten
ță pașnică cu țările avind di
ferite orînduiri sociale, prin 
sprijinul acordat propuneriilor 
de dezarmare generală și to
tală, prin inițiativa sa cu pri
vire la excluderea armamen
tului nuclear de pe continen
tul Africii.

In lumea contemporană im
perialismului războinic i se 
opuși forțe.uriașe, în avangar
da cărora se află marele și 
puternicul lagăr al țărilor so
cialiste. Lupta unită și hotă- 
rîtă a tuturor acestor forțe 
este capabilă să îndepărteze 
norii negri ai războiului de pe 
cerul lumii, să asigure liniștea 
și securitatea necesare muncii 
constructive a popoarelor.

In încheiere, vorbitorul a 
spus că vizita președintelui 
Ghanei în țara noastră, con
vorbirile care au avut loc au 
arătat că ambele țări au ve
deri comune în principalele 
probleme ale vieții internațio
nale, că ele sînt hotărite să-și 
aducă și pe viitor contribuția 
la lupta pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
înțelegerii și colaborării intre 
popoare.

Această vizită aduce o con
tribuție de seamă la dezvolta
rea relațiilor de prietenie in
tre R. P. Romînă și Republi
ca Ghana, în interesul ambe
lor țări, în interesul păcii și 
colaborării internaționale.

Tovarășul Gheorghe Apos
tol a toastat în sănătatea 
remarcabilului om de stat, 
Președintele dr. Kwame Nkru
mah, în sănătatea oaspeților 
dragi din Republica Ghana, 
pentru succesele poporului 
ghanez în edificarea vieții sale 
noi, pentru prietenia romino- 
ghaneză, pentru pace in lu
mea întreagă.

A luat apoi cuvîntul, preșe
dintele dr- Kwame Nkrumah, 
care a spus : Permiteți-mi să 
mă folosesc de acest prilej ca, 
în numele meu personal și al 
colaboratorilor care mă înso
țesc, să exprim recunoștința 
profundă față de președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne pentru invitația de a face 
o vizită în țara dv.

Cele văzute în București, de 
la sosirea noastră aici, ca și 
minunata primire care ne-ați 
făcut-o, au produs asupra 
noastră o puternică impresie. 
Venind în țara dv. am gă
sit aici oameni minunați, prie
tenoși. Ei nu numai că iți 
vorbesc cu ochii și fețele lor 
luminoase, dar îți vorbesc și 
din inimile lor.

In cursul vizitării Bucu- 
reștiului, am văzut și am cu
noscut oamenii săi. Ei ne 
salutau cu căldură și din nou 
am simțit că aici oamenii se 
bucură intr-adevăr de munca 
pe care o depun pentru țara 
lor, de roadele acestei munci 
care sînt ale lor înșiși. A- 
ceasta constituie prima și cea 
mai importantă impresie p»

față 
ale 

țara

care o ducem cu noi in Africa, 
— a spus vorbitorul.

Referindu-se la legăturile 
dintre popoarele ghanez și ro
mîn, înaltul oaspete s-a pro
nunțat pentru continua dez
voltare a relațiilor economice 
și culturale dintre cele două 
țări, dintre cele două popoare, 
pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă.

Din cauza timpului scurt al 
vizitei noastre în Rominia — 
a spus dr. Nkrumah, nu am 
putut vedea munca ce se des
fășoară in uzinele și agricul
tura țării dv. Dar chiar din 
cele văzute în acest scurt timp 
in București, am putut trage 
multe concluzii. Rominia se 
industrializează, își mecani- 
zează agricultura. Și ceea ce 
vreau să accentuez — a spus 
vorbitorul — este că noi in 
Ghana vrem să facem același 
lucru.

După obținerea independen
ței prima sarcină pe care tre
buie s-o rezolvăm este aceea 
de a găsi căi și mijloace pen
tru a ridica nivelul de viață 
al poporului. Pentru aceasta, 
trebuie să facem totul ca 
Ghana să se industrializeze, 
să-șî dezvolte multilateral și 
să-și mecanizeze agricultura.

Mai departe, vorbitorul s-a 
ocupat de lupta împotriva co
lonialismului. A doua sarci
nă principală a noastră, a spus 
el, este de a înlătura colonia
lismul sub toate formele șî 
aspectele lui. Ghana cunoaș
te bine colonialismul și știe 
să lupte împotriva Iui- Vreau 
să subliniez încă o dată 
independența Ghanei nu are 
nici o valoare dacă nu 
legată de eliberarea totală a 
continentului african.

Referindu-se la primejdia 
pe care o reprezintă colonia
lismul pentru pacea lumii, 
președintele Nkrumah, a de
clarat că atit timp cit acesta 
dăinuie, nu va putea fi pace. 
Ne pronunțăm pentru pace, 
pentru dezarmare, a spus el. 
Noi am arătat lumii întregi 
că sintem împotriva colonia
lismului și imperialismului. A- 
doptind această atitudine noi 
știm că ne aducem contribuția 
la cauza păcii-

Africa, a subliniat în conti
nuare vorbitorul, luptă astăzi 
pentru a fi o regiune fără 
arme atomice, fără baze mili
tare străine. Scoțind în evi
dență primejdia pe care o re
prezintă pentru pacea mondia
lă existența bazelor militare 
pe teritorii străine, președinte
le Nkrumah a declarat: atit 
timp cit există baze militare 
pe teritorii străine, nu a fost 
înlăturată primejdia de război. 
Trebuie să luptăm cu toții 
pentru pace, pentru prietenie 
și colaborare internațională- 
Indiferent de sistemele lor 
politice, popoarele trebuie să 
coexiste in pace. Ele trebuie 
să-și dezvolte economia, să 
progreseze multilateral.

Vorbitorul s-a oprit asupra 
tulburărilor din Angola și 
Congo, asupra atacului impo- 
triva Bizertei. El a relevat În
semnătatea luptei unite a tu. 
turor popoarelor africane îm
potriva imperialismului și 
colonialismului, pentru pace-

Abordind problema proce
selor politico-sociale din Afri
ca. și a perspectivei luptei de 
eliberare a popoarelor afri
cane, dr. Nkrumah a subli
niat că continentul african 
este in plină fierbere, iar ni
meni nu va putea împiedeca 
lupta de eliberare națională 
a popoarelor acestui conti
nent, deoarece istoria nu poa
te fi ținută în Ioc in mersul 
ei înainte.

Președintele și șeful guver
nului Ghanei, dr. Kwame 
Nkrumah, a toastat pentru 
Consiliul de Stat și Guvernul 
R. P. Romîne, pentru poporul 
romîn care a dus o luptă e- 
roică împotriva asupririi și 
exploatării, pentru luptătorii 
împotriva colonialismului din 
Africa și din întreaga lume, 
pentru pace.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă

Miercuri după-amiază, pre
ședintele și primul ministru al 
Republicii Ghana, dr. Kwame 
Nkrumah însoțit de membri ai 
Cabinetului de Miniștri și de 
înaltele oficialități ale Repu
blicii Ghana, oaspeți ai țării 
noastre, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

împreună cu președintele 
dr. Nkrumah au venit tova
rășii Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezinccscu, ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe și general maior 
Dumitru Constantinescu.

Pe platoul din fața monu
mentului se aflau tovarășii: 
Alexandru Drăghici, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul Afacerilor In. 
terne, Ilie Murgulescu, minis
trul învățământului și Culturii, 
Grigore Gearnănu, secretarul 
Consiliului de Stat, general 
de armată Iacob Teclu, mem
bru al Consiliului de Stat, 
Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor exter
ne, general colonel Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, generali și 
ofițeri superiori.

în Piața Academiei Milita
re Generale se afla un mare 
număr de cetățeni veniți 
salute pe conducătorul 
stat african.

Garda de onoare alineată 
platoul din fața monumentu
lui a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Ghana și R. P. 
Romîne. După depunerea co
roanei, președintele dr. Nkru
mah și celelalte persoane ofi
ciale din Republica Ghana au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria eroilor î'o- 
mîni.

Cei.- prezențj au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

să 
de

pe

că

este

desfășurat în- 
cordială.

Dr. Kwame Nkrumah, șl cer 
lelalte persoane oficiale din 
Republica Ghana, au făcut 
în cursul după-amiezli de 
miercuri o vizită prin Cap- 
tală.

în cursul vizitei, oaspeții 
s-au oprit la sala 
R. P. Romîne, la 
„23 August** și la Circul 
de Stat. A fost 
asemenea

Palatului 
stadionul

vizitat de 
noul cartier de 

locuințe Floreasca, Piața Gă
rii de Nord, Calea Griviței și 
Piața Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii".

în repetate rînduri, pre
ședintele dr. Nkrumah a dat o 
înaltă apreciere ritmului im
petuos al construcțiilor ce se 
ridică în București, liniei ele
gante, moderne a clădirilor. O 
impresie deosebită a produs 
asupra oaspeților marea sală 
a Palatului R. P. Romîne.

în cursul vizitei făcute prin 
Capitală oaspeții au fost salu* 
tați călduros de numeroși 
bucur eșteni.

(Agerpres)

O delegate 
guvernamentală 

a R. P. Romîne 
a plecat la Viena

Miercuri dimineața a plecat 
la Viesna o delegație guverna
mentală a R- P. Romîn(e con
dusă de Mihai Suder,' minis
trul Economiei Forestiere. 
Delegația va participa la des
chiderea tîrgului internațional 
Kartner de produse industriala 
din lemn și de utilaje pentru 
economia forestieră de la Kla
genfurt.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai unor minister» 
economice.

A fost de față Franz Herbat- 
schek, ministrul Austriei la 
București.



cosmonautului Gherman Titov

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Miercuri 
Moscova l-a întâmpinat sărbă
torește pe Gherman Titov, cel 
de-al doilea cosmonaut sovie
tic. N. S. Hrușciov, șeful gu* 
vernului sovietic, felicitîndu-1 
pe maiorul Gherman Titov la 
o oră după aterizarea navei 
cosmice „Vostok-2", i-a spus : 
„întregul popor, întreaga țară 
vă vor întâmpina cum se 
vine la Moscova".

Străzile sînt înțesate de 
meni, îneît se pare că toți 
7.000.000 de locuitori ai Mos
covei au ieșit să-1 salute pe 
Gherman Titov. Abia cu pa
tru zile în urmă el nu era de- 
cîț „cosmonautul-2“, iar acum 
a devenit un om drag și a- 
propiat a cărui faptă eroică 
va intra pentru totdeauna în 
istoria lumii ca o pildă de 
bărbăție și de măreață forță 
morală.

în văzduh plutesc mii 
baloane multicolore. Din eli
coptere sînt aruncate foi vo
lante cu fotografia lui Gher
man Titov.

întregul traseu de 33 de km 
al șoselei ce duce de la Vnu
kovo spre Moscova, care a în
ceput să fie numită „șoseaua 
cosmică", este împodobit cu 
flori.

Atmosfera sărbătorească se 
simte îndeosebi pe aeroportul 
Vnukovo.

Pe aeroport au sosit N. S. 
Hrușciov și alți conducători ai 
partidului comunist și guver
nului sovietic. Sînt de față, 
de asemenea, părinții lui Gher
man Titov: Stepan Pavlovici, 
Alexandra Mihailovna și Ta
mara, soția cosmonautului.

Miile de oameni veniți să-l 
întâmpine pe Gherman Titov 
urmăresc cu emoție cum avio. 
nul cu care sosește cosmonau
tul este pilotat spre clădirea 
aeroportului.

La tribună urcă N. S. 
Hrușciov și ceilalți conducă
tori ai Partidului comunist și 
guvernului sovietic, părinții și 
soția lui Titov, sora lui, pri
mul cosmonaut Iuri Gagarin.

Pilotul cosmonaut Gherman 
Titov coboară pe scara avio
nului. Pe aeroport răsună un 
tumult de ovații. în sunetele 
marșului de salut Gherman 
Titov urcă la tribună și pre
zintă raportul lui N. S. 
Hrușciov :

„Tovarășe prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
spune Gherman Titov, misiu
nea încredințată de partid și 
de guvern a fost îndeplinită. 
La 6 și 7 august pe nava cos
mică-satelit „Vostok-2“ a fost 
efectuat zborul cosmic de 25 
de ore. Au fost efectuate peste 
17 revoluții în jurul Pămân
tului. Am aterizat în regiunea 
stabilită a Uniunii Sovietice, 
întregul utilaj a funcționat 
normal. Mă simt excelent. Sînt 
gata să aduc Ia îndeplinire 
orice nouă misiune".

N. S. Hrușciov îmbrățișea
ză părintește, cu o mare duio
șie pe cosmonaut și îl sărută 
fierbinte.

Copiii oferă flori celor din 
tribună.

Gherman Titov este îmbră
țișat de părinții săi, de soția 
și sora sa.

El se îmbrățișează cu Iuri 
Gagarin. De asemenea, el se 
îmbrățișează cu Leonid Brej- 
nev, Mihail Suslov, și cu cei
lalți conducători ai P.C.U.S. 
și guvernului sovietic.

N. S. Hrușciov și Gherman 
Titov coboară de pe tribună 
și salută pe oamenii muncii 
din Moscova care au venit 
să-l întîmpine pe cosmonaut.

N. S. Hrușciov îl prezintă 
pe cosmonautul nr. 2 coman
danților militari de vază so
vietici, — mareșalilor Uniunii 
Sovietice, care îmbrățișează 
părintește pe eroul Cosmosu
lui. Deasupra aeroportului ră
sună ovații puternice.

N. S. Hrușciov, Gherman 
Titov și soția sa Tamara iau 
lop într-o mașină deschisă 
împodobită cu flori. Coloana 
de automobile părăsește aero
portul Vnukovo și se îndreap
tă spre Moscova.

. Șoseaua de la Vnukovo pînă 
la Moscova, deobicei liniștită, 
este de nerecunoscut. De-a 
lungul ei s-au adunat mii de 
oameni care au venit din sa
tele vecine. Aici pot fi văzuți 
locuitori ai Moscovei care au 
sosit cu automobile, cu bici
clete, pentru a întâmpina pe 
eroul Cosmosului.

Mașina înaintează ca pe un 
covor de flori.

La intrarea în oraș se află 
o machetă a stemei U.R.S.S. 
și steagurile tuturor republi
cilor sovietice. Pe panourile 
prinse de frontispiciile clădi
rilor sînt scrise cuvintele: 
„Pace lumii!".

Zeci de mii de oameni a- 
clamă puternic pe gloriosul 
cosmonaut. Zîmbind, el ridică 
mâna răspunzând la salutul 
moscoviților. Balcoanele tutu
ror caselor sînt arhipline. Oa
menii poartă stegulețe și flori.

Locuitorii Moscovei au dat 
dovadă de cea mai mare in
ventivitate pentru a vedea pe 
eroul Cosmosului. Ei au folo
sit acoperișurile caselor, sche
lele șantierelor de construcție, 
scările pompierilor.

Coloana de automobile se 
îndreaptă spre Piața Roșie. 
Aici a avut loc un miting și 
o demonstrație a oamenilor 
muncii din capitala _ Uniunii 
Sovietice cu 
vii pilotului cosmonaut Gher
man Titov.

Moscoviții și oaspeții așteap-

prilejul întoarce-

primire sărbătorească

Moscova a făcut

Problemele litigioase
să fie rezolvate

pe calea tratativelor
Ecoul internațional al cuvintării rostite de N. S. Hrușciov

televiziunela posturile sovietice de radio și

u

al tineretului sovietic
to-

de

-----•-----

Hrușc ov a reafimrt

înfrîngere inevitabilă și 
tală.

In hotărîre se subliniază 
tineretul sovietic aprobă 
sprijină

Judecind 
i presei 

cuvîntarea radio- 
a președintelui

Sprijinul unanim

tă cu nerăbdare clipa cînd pe 
tribuna mausoleului vor urca 
conducătorii Partidului comu
nist și guvernului sovietic și 
eroul Cosmosului — Gherman 
Titov.

Locuitorii Moscovei întîm- 
pină cu un tumult de ovații 
apariția în tribuna mausoleu
lui a lui N. S. Hrușciov și a 
celorlalți conducători ai sta
tului sovietic, a lui Gherman 
Titov și Iuri Gagarin.

Mitingul din Piața Roșie a 
fost deschis de F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., și secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

In cuvîntarea sa pilotul cos
monaut Gherman Titov a de
clarat că el este fericit să ra
porteze partidului comunist, 
guvernului sovietic și întregu
lui popor sovietic că zborul pe 
bordul navei cosmice-satelit 
„Vostok-2“ în întinderile uni
versului a fost efectuat cu 
succes.

Mulțumesc din toată inima 
Comitetului Central al Parti
dului leninist, iubitului gu
vern sovietic, dv., scumpe 
Nikita Sergheevici, pentru 
înalta încredere ce mi-a fost 
acordată mie, pilot sovietic de 
rînd, pentru efectuarea aces
tui zbor cosmic — a declarat 
maiorul Titov.

în timpul pregătirilor pen
tru zbor și mai ales, în cursul 
zborului, a declarat Titov, mă 
gîndeam să îndeplinesc cu 
cinste sarcina încredințată de 
patrie, de partidul comunist.

Uniunea Sovietică a deschis 
o nouă eră în dezvoltarea o- 
menirii ne calea progresului, 
a spus cosmonautul în conti
nuare, și poporul sovietic se 
mîndrește, pe bună dreptate, 
cu faptul că navele cosmice 
sînt lansate de pe cosmodro- 
muri sovietice.

Pilotul cosmonaut a dat o 
înaltă apreciere navei satelit 
,,Vostok-2“. Este o mașină mi
nunată, a spus el. Ea a func
ționat ireproșabil.

După cum a comunicat pilo
tul cosmonaut, toate sisteme
le navei sînt complet automa
tizate. Ele pot fi dirijate și 
manual. De aceea, a declarat 
Titov, nava cosmică-satelit 
poate ateriza în orice punct 
ai globului pământesc.

Titov a comunicat că radio- 
comunicațiile au funcționat 
atit de bine îneît în tot cursul 
zborului, în fiecare punct de 
pe orbită, el a putut întreține 
legături cu patria.

La fiecare nouă revoluție 
in jurul planetei, a spus Ti
tov, îmi recunoșteam patria 
după întinderile ei nesfîrșite. 
în timpul zilei vedeam conti
nentele și oceanele, în timpul 
nopții — luminile marilor o- 
rașe.

M-am simțit bine, a spus 
cosmonautul, capacitatea de 
muncă era normală, am cules 
impresii extraordinare.

Titov a subliniat că în tot 
timpul zborului el a simțit 
grija poporului. Telegrama de 
salut din partea Iui Nikita 
Hrușciov, a spus el, mi-a insu
flat forțe noi pentru înfăptui
rea cu succes a zborului com
plex și de lungă durată.

Referindu-se la proiectul 
noului Program al P.C.U.S., 
Gherman Titov a spus că pen
tru el, ca și pentru milioane 
de comuniști, este o mare 
bucurie că reprezintă o părti
cică din marele partid 
va' duce Uniunea Sovietică 
victoria comunismului.

Cosmonautul a declarat 
el este profund emoționat 
încrederea acordată de Comi
tetul Central leninist, confir- 
mîndu-1 membru de partid.

„Jur ca pînă la sfîrșitul zi
lelor mele său fiu un fiu cre
dincios al partidului", a spus 
Gherman Titov în aplauzele 
furtunoase ale celor prezenți.

în încheiere maiorul Titov 
a declarat că el consacră zbo
rul său spre întinderile uni
versului partidului leninist și 
celui de-al XXII-lea Congres 
al acestuia, congresul con
structorilor comunismului.

Luind cuvîntul la miting, 
N. S. Hrușciov a amintit că 
Lenin a urmărit din Piața Ro
șie zborul unui mic avion so-

care 
la

că 
de

SALUT PAMlNT IUBIT AL PATRIEI MELE!
Pilotul cosmonaut Gherman Ti tov la întoarcerea din marele său zbor. năzuința II. R. S. S.

vietic care evolua la mică 
înălțime, cu viteză redusă.

„Este ceva măreț și simbo
lic în faptul că, la numai a- 
proximativ 40 de ani, salutăm 
în aceeași piață pentru a doua 
oară pe un erou al Cosmosu
lui, un cm cu o voință, un cu
raj și o îndrăzneală extraordi
nară. Cum să nu se mîndreas- 
că și să nu se bucure poporul 
nostru din rândurile căruia 
au crescut eroi ca Iuri 
Gagarin și Gherman Titov — 
doi frați ai Cosmosului".

Urmărind primul zbor al 
unui avion mic și cu viteză 
redusă, Lenin a văzut cu min
tea lui clarvăzătoare culmile 
la care a ajuns astăzi patria 
noastră sovietică, a spus N. S. 
Hrușciov, adăugind : „îndepli
nind poruncile leniniste, noi 
am construit socialismul. Pa
tria noastră pășește astăzi in 
fruntea omenirii civilizate, 
deschizind noi căi în știință".

După ce a subliniat că „fap
ta de eroism a maiorului Ti
tov va intra pe' vecie în is
toria omenirii", N. S. Hrușciov 
l-a felicitat cu căldură în nu
mele C.C. al P.C.U.S., al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., al guvernului sovie
tic și i-a mulțumit din toată 
inima pentru fapta eroică pe 
care a săvîrșit-o, pentru cu- 

a

în

rajul și eroismul de care 
dat dovadă.

Nikita Hrușciov a scos 
evidență meritele realizatori
lor puternicelor rachete și 
nave cosmice satelit.

El a subliniat că Gherman 
Titov a îndeplinit în mod 
strălucit un vast program de 
cercetări științifice și acest 
lucru va îmbogăți știința cu 
date noi. „Credem și știm, a 
declarat N. S. Hrușciov, că nu 
este departe timpul cînd nave 
cosmice dirijate de om se vor 
îndrepta spre Lună, spre pla
netele sistemului solar".

N. S. Hrușciov a anunțat 
că Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a conferit lui 
Gherman Titov titlul de Erou 
al Uniunii Sovietice. I s-a con
ferit de asemenea titlul de 
„Pilot cosmonaut al U.R.S.S.".

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, succesele U.R.S.S. 
în studierea spațiului cosmic 
oglindesc mărețele realizări 
ale poporului sovietic în dez
voltarea puternicelor forțe de 
producție ale patriei socia
liste, oglindesc marile avan
taje ale socialismului, supe
rioritatea lui asupra sistemu
lui capitalist.

Zborul lui Titov are o 
imensă semnificație, a decla
rat N. S. Hrușciov. Acest zbor 
concentrează parcă puterea 
industriei noastre de prim 
rang, realizările mărețe ale 
științei și tehnicii sovietice, 
forța vitală binefăcătoare a 
orînduirii soviețice care scoa
te la iveală talentele și apti
tudinile maselor, oferă omului 
libertatea deplină pentru 
munca constructivă și creația 
însuflețită".

Acest fapt remarcabil oglin
dește întregul drum glorios 
de luptă și de muncă- parcurs 
de poporul sovietic, puterea 
de nebiruit și măreția de as
tăzi a Uniunii Sovietice, ela
nul cu care ea se îndreaptă 
înainte, spre noi culmi, spre 
idealurile păcii, libertății și 
prieteniei popoarelor.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că nava cosmică sovietică a 
efectuat un zbor în Cosmos 
ca vestitoare a păcii și priete
niei între popoare. El a decla
rat că puternicele rachete so
vietice, care n-au egal în nici 
o țară, sînt folosite pentru re
zolvarea unor sarcini pașnice, 
pentru lărgirea și adîncirea 
cunoștințelor despre Uni
vers. Noile date obținute 
de știința sovietică în timpul 
ultimului zbor în Cosmos 
vor deveni un bun al tutu
ror oamenilor • de știință, al 
tuturor popoarelor, și astfel 
vor aduce un mare serviciu 
cauzei progresului întregii o- 
meniri, cauzei păcii. Oamenii 
sovietici, a spus N, S. Hrușciov, 
se gîndesc la pace, la fericirea 
întregii omeniri. „Cît de ușu
rate ar respira popoarele, dacă 
ar fi eliberate de povara 

cheltuielilor militare și aceste 
fonduri uriașe ar fi îndrep
tate spre satisfacerea mai de
plină a nevoilor materiale și 
spirituale ale oamenilor, spre 
dezvoltarea științei".

N. S. Hrușciov a sipus că în 
proiectul de Program al 
P.C.U.S. întreaga omenire 
vede ce orizonturi mărețe 
s-au deschis în fața poporului 
sovietic.

„Poporul este creatorul is
toriei, făuritorul propriei sale 
fericiri. Cu cît toți oamenii 
sovietici vor munci mai bine 
în folosul societății, cu atât 
vom atinge mai repede cul
mile comunismului, vom des
chide întregii omeniri o cale 
largă spre viitor".

Am construit primii în lume 
socialismul, a spus N. S. 
Hrușciov, am deschis primii 
drumul în Cosmos. Sîntem 
prima țară care se îndreaptă 
spre comunism.

După cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov, mitingul a luat sfâr
șit.

Fanfara a intonat imnul de 
stat al Uniunii Sovietice.

La ora 15,10 (ora Moscovei) Recepție
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 9 august Co
mitetul Central al P.C.U.S., Pre- 

Suprem al 
de 

în
o
de

zidiul Sovietului
U.R.S.S. și Consiliul 
al U.R.S.S. au oferit
Mare al Kremlinului 
în cinstea oamenilor 
proiectanfilor, inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor care au a-

A

întreaga

Miniștri 
Palatul 

recepție 
știință,

al
Savanți sovietici despre condițiile 

în care s-a desfășurat zborul
MOSCOVA 9 (Agerpres). - 

Numeroși oameni de știință 
sovietici de diferite specialități 
continuă să-și exprime părerea 
în legătură cu zborul cosmic 
de lungă durată al maiorului 
Titov.

In articolul pe care îl sem
nează în numărul din 8 august 
al ziarului „Izvestia" acad. A- 
hatoli Blagonravov scrie că 
zborurile experimentale de 
lungă durată pe un traseu 
periterestru au o însemnătate 
excepțională pentru pregătirea 
în vederea pătrunderilor hotă- 
rîtoare ale omului în spațiul 
cosmic. Savantul sovietic subli
niază că în cursul noului zbor 
a fost trecut cu succes un.exa
men serios pentru numeroasele 
dispozitive instalate la bordul 
navei. El arată în această or
dine de idei că perfecțiunea 
construcției, înaltul nivel de 
execuție, siguranța ireproșa
bilă de funcționare sînt parti
cularitățile inerente tehnicii so
vietice înaintate, în genere, și

Un uriaș salt Înainte
in cucerirea cosmosului

îi sînt

al celui 
sovietic 

fiind

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 
gerpres). — TASS transmite : 
Triumful fără precedent al zboru
lui în Cosmos al lui Gherman Ti
tov continuă să se afle în cen
trul atenției ziarelor vest-berli- 
neze. Acestui eveniment 
consacrate pagini întregi.

Zborul de 25 de ore 
de-al doilea cosmonaut 
este calificat de presă ca 
„un eveniment de însemnătate is- 
torico-mondială".

„Gagarin a deschis pentru ome
nire porțile spre Cosmos, scrie 
ziarul „Telegraph". Zborul maio
rului Titov, care a înconjurat de 
17 ori Pămîntul, constituie un 
uriaș salt înainte în cucerirea Cos
mosului și în studierea comportă
rii omului în spațiul cosmic". 

a început manifestația repre
zentanților oamenilor muncii 
din Moscova.

în Piața Roșie prin fața 
Mausoleului a trecut un to
rent de oameni entuziaști. 
Moscoviții au organizat o de
monstrație grandioasă în cin
stea marii victorii a științei 
sovietice, în cinstea pilotului 
cosmonaut, maiorul Gherman 
Titov.

Cei doi piloți cosmonauți 
sovietici — Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, aflați unul 
lîngă altul la tribuna Mauso
leului, salută cordial pe mani- 
festanți. Nikita Hrușciov se 
apropie de ei și, luind loc în
tre ei, îmbrățișează pe Gagarin 
și Titov ca pe fiii lui.

Demonstranții poartă por
trete ale lui V. I. Lenin, ale 
conducătorilor statului sovie
tic, ale glorioșilor cosmonauți. 
Pe panourile purtate de de
monstranți stă scris: „Trăiască 
poporul sovietic — construc
torul comunismului!“, „Glorie 
cosmonautului sovietic Titov !“ 

Demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova a durat 
două ore.la Kremlin
sigurat înfăptuirea noului zbor al 
omului în spațiul cosmic, în 
cinsfea pilotului cosmonaut Gher
man Titov.

La recepție au participat Ni
kita Hrușciov și alți conducători 
ai partidului comunist și ai gu
vernului sovietic, precum și piloții 
cosmonauți ai U.R.S.S. — Gher
man Titov și Iuri Gagarin.

omenire salută răsunătorul succes 
științei și tehnicii sovietice

tehnicii rachetelor, în particu
lar. Acad. Blagonravov subli
niază că a fost rezolvată cu 
succes problema foarte com
plexă de aterizare a cosmona- 
vei care pătrunde în păturile 
dense ale atmosferei la o vi
teză de peste 20.000 km pe oră. 
După cum a arătat practica, 
navele cosmice sovietice ateri
zează la o viteză suficient de 
mică, fără avarii.

Autorul articolului arată că 
nu numai că au fost asigurate 
condițiile normale pentru des
fășurarea proceselor vitale ale 
cosmonautului în 
s-au luat măsuri 
pentru cazul, de altfel foarte 
puțin probabil, de defectare a 
sistemelor de asigurare a acti
vității vitale, ca rezultat, de 
pildă, al ciocnirii cu un micro- 
meteorit relativ mare.

zbor, ci și 
preventive

Calea spre o nouă eră fantastică 
este acum larg

SYDNEY 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : Noul- succes 
al Uniunii Sovietice în cerce
tarea spațiului cosmic stârneș
te entuziasmul general în 
Australia. Milioane de austra
lieni îi felicită cu căldură pe 
oamenii sovietici pentru glo
riosul lor reprezentant Gher
man Titov. In seara zilei de 
7 august, după terminarea pri
mului spectacol al trupei de 
balet a Teatrului de Operă și 
Balet din Leningrad 
Sydney, directorul 
teatrale a felicitat cu 
pe oamenii sovietici 
noua realizare a cosmonautu
lui sovietic maiorul Titov. Toți 
cei prezenți în sală au întâm
pinat cu aplauze furtunoase 
știrea despre aterizarea cu 
succes a lui Titov.

Jurnalele cinematografice, 
televiziunea, primele pagini

dat la 
Uniunii 
căldură 
pentru

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Tineretul 
sovietic sprijină în unanimi
tate măsurile guvernului său 
îndreptate spre întărirea ca
pacității de apărare a patriei, 
se spune in hotărîrea Comite
tului Central al U.T C L. din 
UR-SJS. Nu ne temem de 
amenințări, se arată în hotă- 
rîre. Puterea Uniunii Sovie
tice, puterea întregului lagăr 
socialist este atît de mare, in
cit orice agresor va suferi o

spre pace și coexistentă
pașnica"

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Cuvîntarea șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, la 
posturile de radio și televiziu
ne sovietice și știrile privitoa
re la zborul navei cosmice sa
telit, ocupă un loc central în 
presa elvețiană.

Aproape toate ziarele rele
vă că cuvîntarea șefului gu
vernului sovietic a fost fer
mă, însă calmă, n-a conținut 
amenințări cu folosirea forței 
și a chemat la reglementarea 
problemei Berlinului occiden
tal pe calea tratativelor. Tot
odată, scriu ziarele, această 
cuvîntare confirmă că U.R.S.S. 
este ferm hotărîtă să încheie 
Tratatul de pace cu Germania. 
Influentul ziar „La Suisse", 
care apare la Geneva, scoate 
în evidență acel pasaj din cu
vîntarea lui N. S. Hrușciov în 
care șeful guvernului sovietic 
invită pe conducătorii puteri
lor occidentale la masa rotun
dă a tratativelor pentru a în
sănătoși atmosfera internațio
nală, pentru a nu crea psiho
za războiului și le cere să se 
sprijine pe judecata sănătoa
să și nu pe forța armei nu
cleare. „La Suisse" scrie, de a- 
semenea, că „Hrușciov a 
reafirmat năzuința U.R.S.S. 
spre pace și coexistență paș
nică și a condamnat occiden
tul pentru că el amenință cu 
un nou război mondial".

starea

declară 
omului

Cunoscutul fiziolog Vasili 
Parin, membru activ al Aca
demiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., a făcut unui cores
pondent al agenției TASS o 
declarație despre 
cosmonautului Titov.

Gherman Titov, 
acad. Parin, a permis 
să arunce o privire în lumea 
neobișnuită a imponderabilită
ții. In cursul 
lucruri s-au 
prima oară.
celor 25 ore
Titov ziua și noaptea au alter
nat de 17 ori. Pentru prima 
oară un om a dormit în Cos
mos în stare de imponderabili
tate. Vasili Parin subliniază că 
toate aceste condiții ale zboru
lui cosmic nu au avut nici un 
efect asupra stării psihofiziolo- 
gice a cosmonautului.

zborului multe 
petrecut pentru 
Astfel, în cursul 
de zbor, pentru

ale ziarelor australiene sînt 
pline de știri despre minuna
ta faptă de eroism a lui Gher
man Titov. Toate ziarele pu
blică în primele pagini foto
grafia gloriosului cosmonaut 
sovietic.

„Calea spre o nouă eră fan
tastică este acum larg deschi
să", scrie „Sydney Morning 
Herald" în articolul său re
dacțional.

Zborul istoric al cosmonau
tului sovietic Gherman Titov, 
scrie ziarul, a arătat că omul 
poate săvârși îndelungate că
lătorii cosmice.

Butler, profesor la univer
sitatea din Sydney în artico
lul publicat în ziarul „Daily 
Telegraph" scrie că Uniunea 
Sovietică a depășit cu cîțiva 
ani pe constructorii americani 
de rachete.

Că 
Și 

politica de pace a 
partidului comunist și a gu
vernului.

In numele milioanelor de 
comsomoliști și de tineri, C C. 
al UTC.L. din U.R.S.S. a 
dat asigurări Comitetului 
Central al PC.U.S., guvernu
lui sovietic că toți tinerii și 
tinerele vor întări neobosit 
prin munca lor puterea patriei 
socialiste. Tinerii muncitori, 
cei care lucrează în agricul
tură sînt datori să caute să 
muncească și mai bine, dezvol
tând pe scară mai largă între
cerea în cinstea Congresului 
al XXII-lea al P C.U.S.

C.C. al U-T.C.L. din U.R.S S- 
a subliniat că tinerii mun
citori și specialiști din in
dustria pentru apărare trebuie 
să îndeplinească cu cinste și 
pe viitor sarcinile partidului 
și poporului în ceea ce pri
vește înzestrarea forțelor ar
mate 
nouă și modernă.

C.C. al UTC.L. din U.R-S-S. 
a chemat pe toți tinerii os
tași din armată și flotă să 
țină șl mai sus titlul de apără
tori ai muncii pașnice a oame
nilor sovietici.

Tineretul sovietic jură parti
dului, poporului, că la prima 
chemare se va ridica în apăra
rea hotarelor sfinte ale patriei 
sale, se spune in hotărîrea 
C.C al U.T.C L. din U.R.S S.

sovietice cu tehnica

O CHIMII!
LA TRATATIVE PAȘNICE

DELHI 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cuvîntarea 
radiotelevizată a lui N. S. 
Hrușciov a stârnit un uriaș 
interes în India. In cuvîntarea 
șefului guvernului sovietic, 
cercurile largi ale opiniei pu
blice indiene au văzut o nouă 
dovadă a atașamentului 
nezdruncinat al Uniunii Sovie
tice față de politica păcii și 
coexistenței pașnice, hotărîrea 
fermă de a reglementa pro
blemele internaționale ur
gente pe calea tratativelor. A- 
cest ecou este oglindit în ti
tlurile ziarelor care apar la

UN ZBOR 
FĂRĂ PRECEDENT 

ÎN ISTORIA OMENIRII
DJAKARTA 9 (Agerpres). 

— TASS transmite: Toate 
ziarele din Djakarta publică 
știri despre zborul încununat 
de succes al celui de-al doi
lea cosmonaut sovietic. „Un 
zbor fără precedent în istoria 
omenirii", „Un nou triumf al 
științei sovietice", „U.R.S.S. a 
depășit cu mult S.U.A.", scriu 
ziarele indoneziene.

Realizările lui Gagarin 
și Titov sînt fără îndoială 
victorii ale întregului popor 
sovietic, arată în articolul său 
de fond „Varia Brita" și chiar 
și mai mult decît atît, ele sînt 
succese ale tuturor popoare
lor iubitoare de pace, ale lu
mii întregi, întrucât „Vostok-1“ 
și „Vostok-2“ au efectuat zbo
ruri în scopuri pașnice. Sfă
tuim pe ațîțătorii la război să 
se gîndească serios la aceste 
realizări, înainte de a pronun
ța cuvîntul „război".

Imperialiștii și politicienii 
falimentari trebuie să încete
ze zarva lor războinică și să 
se gîndească profund la reali
zările unor asemenea oameni 
ca Gagarin și Titov care fără 
să șovăie vor apăra cu piep
tul lor pacea, subliniază zia
rul.

• •

HAVANA 9 (Agerpres). — Du
pă cum anunță corespondentul 
din Rio de Janeiro al agenfiei 
Prensa Latina, președintele Brazi
liei, Janio Quadros, a declarat 
intr-un interviu acordat corespon
dentului ziarului „Ultima Hora" 
că zborul celui de-al doilea cos
monaut sovietic G. S. Titov „vine 
să confirme uriașa superioritate a 
științei și tehnicii sovietice, asu
pra științei și tehnicii celorlalte 
țări".

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite; 
după comentariile 
americane, 
televizată
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S-, N. S. Hrușciov, a 
pus pe gânduri cercurile in
fluente din S.U.A-

Comentînd cuvîntarea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S-, senatorul 
John Sherman Cooper (repu
blican din partea ștabului 
Kentucky) a subliniat că 
S-U.A. „trebuie să înceapă a- 
cum tratative cu Hrușciov".

George Aiken (republican 
din partea statului Vermont), 
membru al Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
a. cerut „să înceteze amenin
țarea cu rachete și să se în
ceapă tratative".

O declarație în același spi
rit a făcut și senatorul 
William Fulbright, președinte
le Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe (democrat 
din partea statului Arkansas). 
El a spus : „Nu văd de ce 
nu am ajunge la părerea că 
divergențele trebuie discu
tate".

Cu toate aceste declarații 
realiste, numeroase organe ale 
presei americane ccntinuă să 
denatureze cuvîntarea șefului 
guvernului sovietic și pro
punerile sovietice îndreptate 
spre reglementarea problemei 
germane și înlăturarea prin 
aceasta a focarului dezlănțui
rii unui război mondial.

Delhi și care informează pe 
larg despre cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov : „Indian Ex
press" — „Să luăm loc la masa 
tratativelor cinstite", „States
man" — „Tratative ale celor 
patru mari puteri în scopul 
destinderii încordării interna
ționale. Chemarea adresată 
de Hrușciov puterilor occiden
tale", „Hindustan Times" — 
„Hrușciov cheamă la tratati
ve pașnice".

Aproape toate ziarele scot 
în evidență că conținutul 
principal al chemării lui N. S. 
Hrușciov adresată poporului 
sovietic îl constituie grija 
pentru pace și dorința pentru 
a preîntâmpina un nou război. 
Numeroase ziare își încep re
latările asupra cuvintării sub
liniind chemarea șefului gu
vernului sovietic adresată pu
terilor occidentale de a lua loc 
la masa unor tratative cinsti
te. Presa citează extrase din 
acea parte a cuvintării 
N. S. Hrușciov în care 
arată că numai eforturile co
mune ale tuturor popoarelor 
și guvernelor, inclusiv ale 
țărilor neutre, pot duce la 
triumful complet al marilor 
principii ale coexistenței paș
nice, la o înțelegere cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală sub un control interna
țional strict.

lui 
se

Procesul criminalului 
Eichmann

IERUSALIM 9 (Agerpres).—. 
La 8 august a fost reluat pro
cesul criminalului de război 
nazist Adolf Eichmann. Procu
rorul general a început pre
zentarea rechizitoriului. El a 
cerut pedeapsa cu moartea 
îmDotriva fostului colonel SS 
care a condus exterminarea 
a sase milioane de oameni în 
cursul celui de-al II-lea război 
mondial. Procurorul a prezen
tat împotriva lui Eichmann 
șapte capete de acuzare pentru 
crime împotriva umanității, 
patru capete de acuzare pen
tru crime împotriva evreilor, 
unul pentru crime de război 
împotriva populație) civile și 
trei pentru apartenență la or
ganizații criminale (SS, SD, 
Gestapo).

Respingînd diferitele terti
puri folosite de Eichmann în 
timpul interogatoriului său 
pentru a se dezvinov ăți, procu. 
rorul a demonstrat că acuza
tul a fost o figură centrală 
în aparatul hitlerist însărci
nat cu deportarea și extermi
narea populației evreiești din 
Germania și din teritoriile 
cotropite de hitleriști.

Miercuri a continuat pre
zentarea rechizitoriului. Procu
rorul a subliniat rolul lui 
Eichmann în conducerea di
rectă a lagărelor morții. El a 
prezentat numeroase dovezi 
care confirmă faptul că acu
zatul a avut legături directe 
sau indirecte cu toate lagărele 
de concentrare naziste.

Procesul urmează să se în
trerupă din nou pentru cîteva 
zile, după care avocatul Ser- 
vatius își va rosti pledoaria.
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