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7.000 tone 
de otel 

peste plan
Topitorii de la oțelăria Mar

tin nr. 2 din cadrul COMBI
NATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA și-au îndeplinit 
joi angajamentul luat in cin
stea zilei de 23 August de a da 
peste plan 7.000 tone de oțel, 
îmbunătățirea regimului ter
mic al cuptoarelor, ca și redu
cerea cu aproximativ 10 la 
sută a timpului de reparații a 
cuptoarelor au permis oțelari- 
lor să elaboreze în timpul care 
a trecut din acest an 422 de 
șarje rapide.

Fruntașe în întrecere sînt 
brigăzile de oțelari conduse 
de prim-topitorii Axente Ma
rian, Avram Opriș, Orelt 
Paul, care au elaborat în pri
mele nouă zile din luna a- 
ceasta, în medie pe fiecare 
metru pătrat de vatră de cup
tor cîte 500 kg de oțel peste 
sarcina planificată.

Paralel cu sporirea produc, 
{iei, colectivul acestei oțelării 
a redus simțitor incărcătura 
metalică, realizind astfel de Ia 
începutul anului peste 1.900.000 
lei economii la prețul de cost.

(Agerpres)

întrecere vie 
la „Oțelul roșu'

Oțelării și laminoriștii, turnăto
rii și lăcătușii de la Uzina „Oțe
lul roșu" participă cu însuflețire 
la întrecerea socialistă pentru a 
da patriei mai mult metal de 
bună calitate. Ei răspund astfel 
prin fapte noilor măsuri luate de 
partid și guvern pentru ridicarea 
continuă a bunăstării celor ce 
muncesc. Prin rezultatele obținu
te în perioada 1—10 august, în 
fruntea întrecerii se situează co
lectivul de la laminorul de pro

Plecarea
președintelui Ghanei

Președintele și primul mi
nistru al Republicii Ghana, dr. 
Kwame Nkrumah și persoa
nele care l-au însoțit în vizita 
oficială pe care au făcut-o în 
țara noastră au părăsit joi di
mineața Capitala, îndreptîndu- 
se spre Sofia.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa oaspetele a fost 
condus de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Avram Bunaciu, de membri ai 
Consiliului de Stat, ai guver
nului, conducători ai instituți
ilor centrale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

Pe aeroport, unde erau ar
borate drapelele Republicii 
Ghana și R. P. Romine, se gă
seau numeroși bucureșteni, ve
niți să salute pe înaltul oas
pete.

Comandantul gărzii de o-

Semnarea
Declarației comune 

romîno-g haneze
La Consiliul de Miniștri al 

R. P. Romine a avut loc joi 
dimineața solemnitatea semnă
rii Declarației comune romîno- 
ghaneze.

Declarația a fost semnată de 
prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mine, Gheorghe Apostol, și de 
președintele și primul ministru 
al Republicii Ghana, dr. Kwa
me Nkrumah.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Avram Bunaciu, miniștri și 
alte persoane oficiale.

cinstea zilei — 
23 August

In două întreprinderi 
bucureștene

în întreprinderile bucurește
ne ca și in alte unități indus
triale din țară se simte în 
aceste zile freamătul muncii 
însuflețite, specific apropierii 
marii sărbători naționale a 
poporului nostru — ziua de 23 
August. Pe graficele de urmă
rire a întrecerii socialiste sînt 
trecute mereu alte noi reali
zări cu care oamenii muncii 
cinstesc glorioasa aniversare.

Pe unul din numeroasele 
panouri din incinta UZINE
LOR „23 AUGUST" se arată 
că oțelării din această impor
tantă întreprindere industria
lă au îndeplinit de pe acum 
planul de producție pe 8 luni 
Ia oțel lichid. Ei au realizat 
și celelalte angajamente luate 
în întâmpinarea marii sărbă
tori. Producția globală pe 
luna iulie a fost depășită cu 
3,7 la sută, productivitatea 
muncii a sporit considerabil, 
iar rebuturile au fost reduse 
în medie cu 6,5 la sută față 
de 5 la sută cit fusese anga
jamentul.

Raportat Ia întreaga uzină, 
bilanțul realizărilor este de 
asemenea bogat. Metalurgiștii 
au dat în aceeași perioadă 
mai mult de 228 tone de oțel, 
cu 13 tone piese turnate din 
oțel, 45 tone de piese forjate 
și matrițate, 2 locomotive de 
mină etc.

★

Constructorii de mașini a- 
gricole de Ia UZINELE „SE
MĂNĂTOAREA" din Capita
lă au îndeplinit încă de la în

file care a reușit în perioada a- 
mintită să realizeze sarcinile de 
plan în proporție de 111,1 la 
sută.

Deosebit de animată este și în
trecerea celor patru brigăzi de 
producție ale tineretului de aici. 
Graficul aflat în secție arată că 
brigada de laminatori condusă de 
utemistul Marin Ghiță se află în 
fruntea întrecerii. Printre fruntași 
întîlnim pe tinerii laminațori Ema- 
noil Topîrceanu și Matei Lăfariu,

noare, aliniate pe aeroport, a 
prezentat raportul președinte
lui dr, Nkrumah. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Re
publicii Ghana și R. P. Ro
mine.

Președintele Republicii Gha
na însoțit de tovarășii G'heor- 
ghe Apostol și Avram Bunaciu 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Oaspetele și-a luat apoi ră
mas bun de la persoanele ofi
ciale prezente;

Au luat cuvîntul tov. Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

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

Un grup de pionieri a 
înconjurat pe înaltul oaspete, 
oferindu-i flori.

Conducătorii de stat romîni, 
prezenți pe aeroport, au con-

(Continuare în pag. a 2-a)

Din partea ghaneză au parti
cipat : Krobo Edusei, minis
trul Transporturilor și Comu
nicațiilor. Tawia Adamafio, 
ministrul pentru Afaceri Prezi
dențiale, A. J. K. Djin, amba
sadorul Ghanei la Stanley
ville, E. K. Okoh, secretar 
principal, M. F. Dei Anang, 
secretar principal, J. O. T. 
Agygman, prim-secretar la Mi. 
nisterul Comerțului, Amoako 
Atta, adjunct al guvernatoru
lui Băncii Ghanei, Osei Tutu, 
locțiitor al secretarului M.A.E.

(Agerpres) 

ceputul acestei luni angaja
mentul de a livra agriculturii, 
peste plan, 50 de combine de 
recoltat cereale. Printre aces
te mașini se află și cea de-a 
20000-e combină fabricată 
pînă acum la Uzinele „Semă
nătoarea", care a fost expe
diată recent Stațiunii de ma
șini și tractoare Albești, din 
regiunea Suceava. Metalurgiș. 
Iii din aceste uzine se mîn- 
dresc și cu alte succese în în
trecere. Ei au economisit o 
cantitate de metal cu care se 
pot fabrica aproximativ 180 
de combine de recoltat cere
ale și au realizat prin redu
cerea prețului de cost econo
mii suplimentare în valoare 
de 2.400.000 lei.

(Agerpres)

La Uzinele „23 August" din Capitală au sosit pentru specializare un grup de 17 me
canici din industria petrolieră. Iată cîțiva dintre ei discutînd despre calitatea pis- 

toanelor de motoare.

Declarația comună 
romino-ghaneză

La invitația Consiliului de Stat și a guvernului Republicii 
Populare Romine, președintele și șeful guvernului Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah, a făcut în zilele de 9 și 10 august 
1961 o vizită oficială în Republica Populară Romînă. Președin
tele Nkrumah a fost însoțit de miniștri ai cabinetului, de func
ționari superiori guvernamentali, precum și de personalități 
politice din Ghana.

Cu acest prilej, președintele dr. Kwame Nkrumah și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat orașul București, instituții și 
șantiere de construcții de locuințe.

Peste tot, înalții oaspeți au fost primiți cordial, oamenii mun
cii din București exprimînd sentimentele de simpatie și caldă 
prietenie pe care poporul romin le nutrește față de poporul 
ghanez.

în timpul vizitei au avut loc intilnîri și convorbiri la care 
au participat:

Din partea romină: Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ilie Mur- 
gulescu, ministrul învățămintului și Culturii, Atanase Joja, 
membru al Consiliului de Stat, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului.

Din partea ghaneză: dr. Kwame Nkrumah, președintele Re
publicii Ghana și șef al guvernului, dl. Krobo Edusei, minis
trul Transporturilor și Comunicațiilor, dl. Tawia Adamafio, mi
nistrul pentru Afaceri Prezidențiale, dl. H. II. C. Crabbe, șeful 
Administrației de Partid, dl. M. F. Dei Anang, secretar princi
pal, dl. E. K. Okoh, secretar principal, dl. Amoako Atta, ad
junct al guvernatorului Băncii Ghanei.

în cadrul convorbirilor care au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă a avut loc un schimb de ve
deri cu privire la situația internațională actuală și au fost exa
minate posibilitățile dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

Cele două părți și-au exprimat convingerea că la baza rela
țiilor internaționale contemporane trebuie să stea principiile 
coexistenței pașnice, pe care ambele guverne Ie aplică în poli
tica lor externă. Cele două guverne declară că cel mai impor
tant țel al politicii lor externe este promovarea păcii, prieteniei 
între popoare și progresul omenirii.

Guvernul Republicii Populare Romine și guvernul Republicii 
Ghana consideră că în condițiile actuale pacea și securitatea 
internațională depind în primul rînd de înfăptuirea dezarmării 
generale și totale controlate.

(Continuare în pag. a 2-a)

Școli noi 
în regiunea Ploiești

Zilele trecute în comuna 
Nicolești, raionul Rîmnicu Să
rat, a fost inaugurată o nouă 
școală elementară.

Aproape toți locuitorii de 
aici au lucrat la ridicarea ei, 
ceea ce a făcut ca la această 
construcție să se cheltuiască 
cu aproape 50-000 lei mai pu
țin decît prevedea devizul.

Pînă la începerea noului an 
școlar în comunele și orașele 
regiunii Ploiești se mai dau 
în folosință încă 52 de școli 
cu 118 săli de clasă. Printre 
acestea sint și noile școli me
dii din Urlați, Beceni, Azuga, 
Sinaia, Pătîrlagele și Mizil.

Dintr-o situație statistică 
reiese că în trecut în regiunea 
Ploiești aproape 43 la sută 
din întreaga populație era a- 
nalfabetă. Azi analfabetismul 
a rămas și aici doar o tristă 
amintire. In această regiune 
sînt acum peste 1300 de școli 
elementare și medii. Numărul 
elevilor reprezintă o creștere 
de aproape 400 la sută față 
de 1938. Au fost înființate, de 
asemenea, 58 de unități de 
învățământ profesional și teh
nic, secții serale pe lingă șco
lile medii.

(Agerpres)

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

in Uniunea Sovietică

In timpul recepției. Telefoto : AGERPRES

IN PAG. a 3-a :

In mijlocul 
colhoznicilor 

ucraineni
(Prin telefon de la trimisul 

nostru special).

Foto : AGERPRES

La cursurile de vară 
de la Sinaia

In ultimele zile la cursurile 
de vară de limbă și literatură, 
istorie gi artă a poporului ro
mîn organizate la Sinaia de 
Universitatea „C. I. Parhon“, 
au ținut prelegeri și conferințe 
academicienii C, Daicoviciu, 
Al. Rosetti, Al. Graur, Tudor 
Vianu, prof. univ. Tiberiu Mo- 
rariu, membru corespondent 
ăl Academiei R.P.R. și alții.

La cursuri au mai sosit 
participanți din Italia, R. P. 
Polonă, Uruguay și U.R.S.S.

Participanții la cursuri au 
făcut excursii la Predeal și 
hotelul „Alpin“ de la cota 
1.400 precum și vizite la casa 
memorială „Nicolae Grigore- 
scu“ de la Cîmpina.

n om mătură pătră
țele de beton așter
nute ca o pardosea
lă. Mătură atit de 
liniștit de parcă nu 
s-ar afla aici, la O- 
mai nouă rafinărie a 

cine știe ce bătătură

făp- 
văd 

niște

ceșii, în cea 
țării, ci în 
din inima Bărăganului.

în jurul acestei gigantice 
turi metalice, se mai 
cîțiva oameni. Ei înșiși par 
uriași care, cu mișcări 
atente, dau viață între
gii instalații.

Cu unul dintre aceș
tia, cu inginerul șef de 
șantier, urc prin insta
lație. Pașii nu fac nici 
un zgomot. De aceea, 
de alături, dintr-o ade
vărată casă a focurilor, 
se aude șuierul greu al 
flăcărilor ca în zeci de 
locomotive pornite la 
drum greu. De undeva 
de pe sol, o pompă 
muncește neostenită. 
Deasupră-ne, sus, cutezător de 

freamătă cîteva steaguri, 
e tot ce se aude : șuie- 

greu al flăcărilor, pulsațiile

SUS, 
Atit 
rul ~ ...
pompei și freamătul steagurilor.

Pînă sus la geamblac sînt de 
urcat cîteva sute de trepte meta
lice înguste, 
instalația de 
altceva decît 
zvelt ascuțită

Ji se pare că toată 
cocsificare nu este 
o nesfîrșită scară, 
în spirală.

Recepția oferită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu - Dej 
cu prilejul vizitei în II. R. S. S. a delegației de partid 

și guvernamentale a R. P. Romine
Cuvîntarea
tovarășului
Gheorghe 

Gheorghio-Dej
Scumpe tovarășe Hrușciov,
Scumpe tovarășe Brejnev, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți,

Avem deosebita bucurie de a vă saluta in 
mijlocul nostru și de a vă mulțumi pentru 
participarea dv- la întâlnirea prietenească din 
această seară.

Sint numai cîteva ore de cînd ne-am reîn
tors la Moscova după o călătorie prin Uniu
nea Sovietică, în care am avut prilejul să 
vizităm Leningradul, Tbilisi și Kievul, să 
stăm de vorbă cu conducătorii de partid și 
de stat ai R.S.S. Gruzine, ai R.S.S. Ucrainene, 
ca și cu conducătorii organizațiilor de partid 
și sovietice din Leningrad, să ne întâlnim 
cu muncitori, colhoznici, oameni de cultură, 
cu numeroși oameni ai muncii veniți să ne 
întâmpine.

Ne-a mișcat adine căldura cu care am fost 
primiți peste tot de oamenii sovietici, inte
resul cu care este urmărită munca poporu
lui romîn, aprecierile făcute cu privire la 
înfăptuirile noastre în opera de construire 
a socialismului în R. P. Romină.

Această vizită ne-a permis să cunoaștem 
mai bine, nemijlocit, roadele muncii titanice 
pe care o desfășoară poporul sovietic pentru 
construcția desfășurată a comunismului, avîn- 
tul industriei sovietice, puternica dezvoltare 
a agriculturii colhoznice, înflorirea fără pre
cedent a culturii.

în curaul vizitei noastre am fost pretutin
deni martorii uriașului avint politic stârnit 
de noul proiect de Program al P C U S-, pus 
în dezbaterea Partidului Comunist, a oame
nilor sovietici. Punind ca sarcină practică 
nemijlocită construirea societății comuniste 
in U.R.S.S., el proclamă în auzul întregii 
lumi că generația actuală a oamenilor sovie
tici va trăi în comunism. Pe bună dreptate, 
acest document istoric este denumit „mani
festul comunist al timpurilor noastre".

Are o înaltă semnificație faptul că la scurt 
timp după publicarea Proiectului de Pro
gram al P.C.U S., s-a înfăptuit cu succes cu
tezătorul zbor al Iui Gherman Titov in 
Cosmos. Deschizînd omenirii drumul spre 
culmile progresului social, Uniunea Sovietică 
croiește, în același timp, calea pătrunderii 
omului în Cosmos, spre alte planete. în fapta 
eroică a lui Titov s-a întruchipat colosala 
putere economică a Uniunii Sovietice, nive
lul înalt al dezvoltării științei și tehnicii, a- 
vantajele socialismului în organizarea și fo
losirea capacității creatoare a omului, supe-

(Continuare în pag. a 3-a)

Privită de sus, construcția este 
doar o casă a focurilor, o alfa a 
comenzilor, cîțiva recipienți enor- 
riii așezafi cuminți între acestea, 
două camere de oțel înalte pen
tru cocsificare, purfînd pe frunte 
cite o veritabilă instalație de fo
raj și, întrețesută în toate sensu
rile, vreo douăzeci de kilometri 
de conducte.

ISTORIA ROMAMTATA

A UNUI BULGARE
DE COCS

n rafinării, gudronul 
este ultima etapă a 
extragerii migăloase 
din țiței a tot soiul 
de produse. Ceea 
ce rămîne e gu

dron : negru, vîscos, mirosind pă
trunzător a petrol. Cînd se ajun
ge la gudron prelucrarea țițeiului 
s-a încheiat I

La Onești, gudronul este mă (Continuare în pag. a 2-a)

ferie primă. Aici el e supus rafi
nării. Ca țițeiul I Gudronul pă
trunde în conducte, trece prin 
casa focurilor, și... face febră. Se 
scutură de bruma de benzină ce-o 
mai are și e împins din nou în 
casa focurilor să se mai încingă. 
Se mai scutură de motorinele cite 
le mai are. Și iar în cuptor. Și 
iar mai scutură ceva. Pînă ce nu 

mai are ce scutura. Curge, fier
binte în camerele de cocsificare, 
se solidifică și, după ce este fo
rat și tăiat cu mijloace hidraulice, 
ia calea industriei de electrozi și 
a altor produse, fiind cocsul de 
cea mai bună calitate din cîte se 
cunosc. Această nouă poveste a 
gudronului devenit materie primă, 
se petrece aici, la Onești.

Cuvîntarea
tovarâșulm

N. S. Hrușciov
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Maurer,
Dragă tovarășe Guină,

Ați rostit aici multe cuvinte calde, priete
nești despre Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernul URSS., despre succesele 
poporului sovietic în construcția comunistă. 
Vă mulțumim pentru această înaltă apre
ciere a activității partidului nostru și a gu
vernului, a eforturilor creatoare ale oameni
lor sovietici.

Colaborarea rodnică dintre popoarele so
vietic și romîn în construirea societății noi 
provoacă o profundă satisfacție. Succesele 
construcției socialiste în Republica Populară 
Romînă demonstrează în mod grăitor că în 
fața popoarelor tuturor țărilor noastre, în 
condițiile existenței puternicului lagăr so
cialist, este deschisă calea largă spre victo
rie în întrecerea economică pașnică cu ca
pitalismul.

întâlnirile cu delegația de partid și guver
namentală romînă mi-au evocat dar zilele 
petrecute acum un an în Republica Populară 
Romînă cînd delegația P.C.U.S. a participat 
Ia cel de-al 111-lea Congres al gloriosului 
Partid Muncitoresc Romîn. Am văzut cu ce 
însuflețire muncește poporul romîn, cit de 
larg s-a desfășurat inițiativa lui creatoare. 
Numai oameni ai muncii liberi, stăpîni pe 
soarta lor, pot pune și îndeplini sarcini atât 
de grandioase ca acelea pe care le soluțio
nează cu cinste talentatul popor al Romîniei.

Minunatele succese ale fraților noștri ro- 
mîni sini indisolubil legate de activitatea 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Comite
tului său Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Nu de mult oame
nii muncii din Romînia și comuniștii din toa
te țările, au sărbătorit glorioasa a 40-a aniver
sare a Partidului Muncitoresc Romîn —deta
șament de luptă al mișcării comuniste și mun
citorești mondiale. Partidul dv. marxist-le- 
ninist conduce cu succes poporul pe calea 
socialismului. De-a lungul întregii sale isto
rii de 40 de ani, Partidul Muncitoresc Ro
mîn apără cu hotărîre puritatea teoriei marx- 
ist-leniniste, luptă cu perseverență pentru 
creșterea continuă a puterii lagărului socia
list, pentru o și mai strînsă unitate și coeziu
ne a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. El urmează cu fermitate apre
cierile și concluziile elaborate de Consfătuirea 
de la Moscova a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești care a avut Ioc 
anul trecut în noiembrie-

îngăduiți-mi să vă încredințez, dragi to
varăși și prieteni, că în poporul sovietic, po
porul romîn are un prieten credincios și de 
nădejde pe care se poate bizui întotdeauna- 
Să ne înmulțim așadar eforturile în lupta

(Continuare în pag. a 3-a)

robe tehnologice I 
Gudronul tras odată

7Ja 1’ cu fifeiul din pungile

adîncit

la

bogate ale Olteniei, 
Argeșului, Ploieștiu- 
lui sau Văii Tazlău- 

lui, încearcă încă o dată călătoria 
făcută de-a lungul mileniilor, în 
cine știe ce perioadă a erei me- 
zozoice. Rostogolirea munților în 
tremurul scoarței pămîntului, a 

materiile organice din 
care s-a născut petrolul, 
supunîndu-le la presiuni 
și temperaturi enorme. 
Și asta nu într-o zi- 
două, ci în milioane de 
ani de-a rîndul. Aici, la 
Onești, miracolul, per
fect controlat din punct 
de vedere științific, se 
înfăptuiește pentru a 
doua oară la presiuni și 
temperaturi enorme. 
Numai că ceea ce 
tura a făurit de-a 
gul a milioane de 
zguduind pămîntul, 

confluența Cașinului cu 
tușul o face omul cu I
știință, în liniștea cîtorva zile.

S-au întâlnit, aici la instalația 
de cocsificare întârziată, prio pro
dusele lor, fabricile sovietice și 
romîneșfi.

Este în această instalație albă-

i na- 
lun- 
anl, 
aici 
Tro- 

bună

COSTIN ȘTEFĂNESCU



Munca însuflețită
pentru asigurarea 
viitoarei recolte

Primul loc 
în stațiune

PITE$TI (de Ia redacția zia
rului „Secera și Ciocanul").

în comuna Teiu, din raio 
nul Costești, lucrează brigada 
a IlI-a de tractoriști de la 
S.M.T. Teiu condusă de tînă
rul Ion Chiroiu. Toți cei 13 
tractoriști din brigadă sînt ti
neri. Țăranii colectiviști de 
la cele două gospodării colec
tive : „2 Martie" și „23 Au
gust" din comună sînt mulțu
miți de felul în care sînt de
serviți de mecanizatori. Mai 
mult ca oricînd tractoriștii au 
pus în acest an un mare ac
cent pe calitatea lucrărilor.

Atenția mecanizatorilor față 
de mașini. îngrijirile tehnice 
executate cu regularitate, au 
făcut ca nici o batoză, nici 
un tractor din brigadă să nu 
se defecteze. în prezent treie- 
rișul griului de pe cele aproa
pe 1500 de ha se apropie de 
sfîrșit. Din numărul total de 
13 tractoare ale brigăzii, 8 au 
fost repartizate numai pentru 
arături de vară.

Pînă in prezent, ei au 
executat arături de vară pe o 
suprafață de peste 400 de ha 
brigada ocupînd in această ac
țiune locul I pe stațiune.

Arăturilor o
Practica de pînă acum <At și 

rezultatele obținute de frunta
șii recoltelor bogate au dove
dit cu prisosință că arăturile 
de vară slnt lucrări agricole 
care hotărăsc în mare parte 
soarta recoltei viitoare. Execu- 
tind aceste lucrări pe supra
fețe cit mai mari, multe gos
podării colective din regiunea 
Galați au obținut producții 
sporite la hectar, lată de ce in 
aceste zile mecanizatorii din 
S.M.T.-urile regiunii execută 
arături de vară pe toate tere
nurile care au fost ocupate cu 
păioase. Pînă la data de 10 
august, pe întreaga regiune se 
efectuaseră arături în propor
ție de 53,19 la sută din plan. 
Fruntașe pe regiune în această 
privință *înt raioanele Tecuci, 
Panciu care au efectuat ară
turi de 
60,93 la 
la sută, 
Focșani
lăți cu 52,62 la sută. Sub ni
velul posibilităților se efectu
ează arăturile de vară in ra-

vară in procent ds 
sută și respectiv 60 
urmate de raionul 

cu 54,02 la sută, Ga-

Un sprijin însemnat al tinerilor
în aceste zile, lunca Mureșului, 

care străbate raionul llia dintr-un 
hotar într-alful, și-a schimbat 
complet decorul. Din auriul hol
delor de pînă mai ieri, a apărut 
cenușiul brazdelor drepte și a- 
dînci tăiate de tractoare peste în
tinsele 
lor. 
ului
re. 
hai, 
Vasile, 
leanu Nicolae și toți ceilalți lu
crează în schimburi și s-au anga
jat să execute numai arături de 
calitate superioară. Ei au arat 
pină în prezent 90 de ha în G.A.C. 
din Sîrbi, 70 de ha în cea 
Roșcani, 80 de ha 
Fintoag și alte sute

pămînturi ale colectivișfi- 
Cele 22 tractoare ale S.M.T.- 
din Dobra ară fără înfrerupe- 

Tinerii tractoriști Crăciun Mi- 
Andrica Alexandru, Rișcufă 

Trosnoi Nicolae, Arde-

din
în cea din 

de hectare în

G.A.C.-urile din Brănișca, llia, 
Boz efc.

Pe ogoare insă tractoriștii rtu 
sinf singuri cu tractoarele lor. Au 
ieșit să-i ajute, să urgenteze ară
turile de vară și tinerii colectiviști 
cu atelajele gospodăriilor. Echi
pele de tineret din G.A.C. Leș- 
nic, Sîrbi, Dobra, Uleș etc. au a- 
dus o mare contribuție în cam
pania de arături, astfel că gospo
dăriile din care fac ele parte au 
terminat arăturile planificate. Așa
dar, din cele 4673 de ha arate în 
întregul raion pînă la 10 august, 
adică mai bine de 72 la sută din 
suprafața planificată, o bună 
parte s-au realizat prin participa
rea tinerilor la arături cu atela
jele gospodăriilor.

LAL ROMULUS

In două schimburi

Mecanizatorii din gospodă
riile agricole de stat Pecica, 
Semlac, Clopodia. Lugoj și al
tele din regiunea Banat au 
terminat arăturile adinei de 
vară. în multe alte gospodă
rii din raioanele Timișoara, 
Arad. Sînnicolau Mare, care 
au continuat lucrul în schim
bul doi și în timpul nopții au 
executat arături pe 80—90 la 
sută din suprafețele prevăzu

Organizînd mai bine lucră
rile de strîngere a paielor și 
prin folosirea întregii capaci
tăți a tractoarelor, gospodări
ile agricole de stat din regiu
nea Banat au arat pînă acum 
peste 66.000 hectare, ceea ce 
reprezintă 70 la sută din te
renurile prevăzute. în toate 
gospodăriile au început intens 
pregătirile pentru buna des
fășurare a însămînțărilor de 
toamnă. (Agerpres)

atenție sporită 
ioanele Făurei și Brăila, deși 
aceste raioane au terminat 
primele pe regiune recoltatul 
și treieratul păioaselor. Aceste 
raioane dispun de un însem
nat parc de tractoare. Cu toate 
acestea arăturile se efectuează 
într-un ritm încetinit.

Cauza principală o consti
tuie faptul că nu a fost orga
nizată munca brigăzilor de 
tractoare în două schimburi.

O altă cauză mai este aceea 
că mai sînt unele gospodării 
colective care nu au eliberat 
încă terenurile de paie. Va tre
bui ca în cel mai scurt timp 
S.M.T.-urile să-și organizeze 
temeinic munca în două 
schimburi la brigăzile de trac
toare, pentru a se folosi din 
plin timpul prielnic și întreaga 
capacitate de lucru a tractoa
relor, asigurindu-se astfel exe
cutarea arăturilor pe suprafețe 
cit mai mari.

ALEXANDRU MAZILU

activitatea. în 
*i Ion Găinâ

Fabrica de zahăr din Chitila și-a început de cîteva zile 
fotografie pot ii văzuți iierbătorii Ion Stan 
din secția rafinărie urmărind cu atenție 
formarea cristalelor de zahăr.

Fier vechi
oțelăriilor patriei

Un bilanț
Duminică 6 august. Amia

ză. Tinerii din secția a
IlI-a mecanică a Atelie- 
de reparat material ru- 

„Ilie Pintilie" plecau a- 
voioșî. încă un angaja-

relor 
lanț 
casă 
ment al lor fusese îndeplinit. 
Vagonul în care încărcaseră 
20 de tone de fier vechi că
lătorea acum înspre Reșița, 
Gheorghe Moisă, secretarul co
mitetului U.T.M. pe ateliere 
a mai zăbovit puțin insă la se.

Angajamentul

grăitor
diu. A găsit cu cale să facă 
un bilanț.

Și scrise pe o coală de tur
tle : „Angajamentul nostru a- 
nual : de colectat și expediat 
oțelăriilor 1200 de tone de 
fier vechi, a fost aproape rea
lizat. Pînă astăzi am colectat 
și expediat 1112 de tone fier 
vechi. Pînă Ia sfirșitul anului 
vom mai colecta încă 400 de 
tone".

C. SLAVIC

a fost depășit

Declarația comună
romino-ghaneza

(Urmare din pag. l-a)

A apăruți
în limba romină, în Editura 
politică, nr- 8 (36) pe anul 

1961 al revistei

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

Ambele părți apreciază că 
interesele păcii și securității 
popoarelor cer lichidarea neîn- 
tîrziaiă a bazelor militare de 
pe teritorii străine.

Cele două părți 
că semnarea unui 
pace cu Germania 
o problemă de importanță 
primordială. O soluție satisfă
cătoare a acestei probleme va 
contribui în însemnată măsu
ră la asigurarea păcii în Eu
ropa și în lumea întreagă.

Partea ghaneză a luat cu
noștință de hotărîrea guver
nului romîn de a semna Tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană, alături 
de celelalte țări dispuse a 
semna un astfel de tratat, în 
cazul cînd puterile occiden
tale vor continua să amine 
semnarea Tratatului de pace 
cu ambele state germane.

Guvernele celor două țări 
condamnă cu hotărîre impe
rialismul, colonialismul și ra
sismul ca incompatibile cu 
drepturile umane fundamen
tale, în conformitate cu Carta 
Națiunilor Unite.

Eie cer lichidarea imediată 
și necondiționată a colonialis
mului în toate formele sale 
pe baza „Declarației cu privi
re la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonia
le" adoptate de Adunarea 
Generală O.N.U.

Guvernul Republicii Ghana 
și guvernul Republicii Popu
lare Romîne confirmă spriji
nul și simpatia popoarelor lor 
curajosului popor din Algeria 
și-și exprimă convingerea că 
in

De multe ori locuitorii ora-< 
șului Arad au primit vizita 
tinerilor brigadieri ai muncii 
patriotice de la Uzina „Gheor. 
ghi Dimitrov" ajutîndu-i în 
colectarea de cât mai mult fier 
vechi. Cel mai mult s-au 
preocupat de colectarea fie
rului vechi tinerii din brigada 
utemistă de muncă patrioti
că din secția debitare condu
să de Turcan Ion.

După o muncă rodnică bi-

lanțul cuprinde succese însem
nate. Anul acesta tinerii din 
această secție au colectat pes
te 1160 de tone de fier vechi 
dintre care peste 300 numai 
în ultima perioadă. „Angaja
mentul anual a fost de mult 
depășit — ne-a spus tovarășul 
Bulza, dar asta nu înseamnă 
că. ne oprim aici. Mergem îna
inte".

LIDIA POPESCU

*■ ........

Sînt posibilități 
mai mari

Cabana Cristianii Mare din Muntele Postăvarii
Foto: AGERPRES

Pînă la data de I august, ti
nerii de pe cuprinsul regi
unii Suceava, au colectai 

585 de tone de tier vechi.
O contribuție însemnată la rea

lizarea acestui succes au adus-o 
tinerii din raionul Săveni. Dato
rită felului în care organele și 
organizațiile U.T.M. din acest ra
ion au știuf să-i mobilizeze pe ti
neri în acțiunea de colectare a 
fierului vechi, s-a reușit ca pînă 
la 1 august să se colecteze 51.000 
de kg. Rezultate bune au obținut 
și tinerii din raionul și orașul 
Gura Humorului și cei din orașul 
Botoșani.

Din păcate, însă, în regiune sînt 
și raioane în care organele și or
ganizațiile U.T.M. nu acordă încă 
atenția cuvenită acțiunii de co
lectare a fierului vechi. în raioa
nele Rădăuți, Botoșani și Cîmpu- 
lung Moldovenesc, tinerii au 
strîns cantități mici de fier vechi, 
sub nivelul posibilităților existen
te. Este necesar ca, comitetele 
raionale și orășenești să organi
zeze și mai bine activitatea tine
rilor în această privință și să-i 
mobilizeze activ pentru a parti
cipa în număr mare la acțiunea 
patriotică de colectare a fierului 
vechi.

revistă teoretică și infor
mativă a partidelor comu

niste și muncitorești.
Acest număr al revistei 

cuprinde articolele : „For
ța solidarității" de Abdel- 
kader, Adnan, Amir. Fer- 
hat; „Căile de industriali
zare a țărilor rămase în 
urmă din punct de vedere 
economic" de P. Alberdi; 
„Problemele actuale ale 
dezvoltării agriculturii so
vietice" de M. Olșanski; 
„Radicalizarea maselor și 
perspectivele luptei Parti
dului Comunist din Dane
marca" de Ib. Norlund ; 
„încotro se îndreaptă Parti
dul social-democrat din 
Germania" de E. Gluckauf; 
„Este oare omenirea ame
nințată de suprapopulație?" 
de E. Arab-Oglî; „Cum se 
rezolvă problema trecerii 
de la viața nomadă la o 
așezare stabilă, în Mongo
lia" de N- Jagvaral; 
„O.N.U.: posibilitățile ei și 
realitatea" de A- El Ma- 
grebi.

Numeroase materiale in
formative publicate la ru
brica „în partidele comu
niste și muncitorești" fac 
cunoscută activitatea unor 
partide frățești.

Articolul „Un simbol al 
luptei împotriva militaris
mului și războiului" de K- 
Olbe publicat la rubrica 
„Pagini de istorie", este 
consacrat împlinirii a 90 
de ani de Ia nașterea lui 
Karl Liebknecht.

Revista continuă publi
carea, la rubrica „Schimb 
de păreri" a materialelor 
în jurul problemei „Crize
le și oamenii muncii"

Rubrica „Cărți și revis
te" cuprinde articolele 
„Magnații presei împotriva 
libertății presei" de K. U- 
iaghi și „O apreciere lucidă 
a politicii ~ 
H- Kolbe.

în acest 
blicate, de 
terial'e noi la rubrica „îm
potriva represiunilor și 
persecutării democraților".

Bonnului" de

număr sînt pu- 
asemenea, ma-

D. PREPELIȚA

(Urmare din pag. l-a)

argintie o adevărată invazie de 
„nou" și „aflat în experimentare". 
Este cea mai înaltă construcție 
metalică din țară, motoarele de 
acționare a sistemului de tăiere a 
cocsului sînt „în experimentare", 
întregul proces tehnologic este „în 
experimentare" — totul e nou, 
inovație, creație la cel mai înalt 
nivel al tehnicii mondiale în acest 
domeniu I

Istoria romanțată
a unui
de

bulgăre

Știau că așa va fi. Insta- 
doar înscriși într-un 

un obiectiv stabilit de

din maiștri, poate cel 
visa ziua cînd avea să

cocs
onstrucfia a fost în
credințată unor meș
teri vestiți, cei mai 
mulfi și mai buni 
dintre ei, comuniști 
și ufemiști. Camere

le de cocsificare și sondele de 
foraj, cocoțate la zeci de metri 
pe umerii lor, fac un corp meta
lic ca un nemaiîntilnit pilon de 
înaltă tensiune care domină toate 
întinderile oneșfene. Ajunsă la ju
mătate, construcția se înălța în 
văzduh cu brațe subțiri de metal 
pe care stăteau, legați în centuri 
de siguranță, sudorii electrici. Fie
care era un alpinist cățărat în 
coarda pentru ascensiune, lucrînd 
cu aparatul de sudat deasupra 
capului parcă încercând să esca
ladeze o streașină. Urcau sudorii 
electrici nu numai înălțimile cons
trucției, ci și pe ale tehnicii, pe 
ale curajului și pe ale priceperii.

A plouat — nu o dată — ca-n 
legenda Meșterului Manole. Sub 
pelerine de ploaie, la zeci de me
tri de sol, cu un bulgăre de foc în 
mină,' sudorul îndeplinea o sar
cină de partid, făurind o mîndră 
podoabă industriei noastre socia
liste.

Și din toate faptele eroice și 
dragostea pătimașă pentru fiecare 
centimetru de construcție înălțat, 
se ivesc figurile luminoase ale 
oamenilor.

Șeful de echipă, Ion Mihăilă a

sfat zi și noapte pe șantier șl 
cînd nu era în schimb, își petre
cea timpul liber nemaisăfurîndu-se 
privind cum se ridică construcția, 
sărind să ajute pe ceilalți șefi 
de echipă, aflîndu-se unde era 
mai greu.

A fugit acum douăzeci de ani 
de acasă, de prin părțile Slati
nei, să se „căpăfuiâscă" la o- 
raș ; era un copil sărac, lipit pă- 
mîntului, o gură de prisos acasă 
la părinți. A intrat să muncească 
la stăpîn și n-a cunoscut decît 
silnicia ; a căutat apoi de lucru 
zile și luni de-a rîndul. Abia pe 
marile șantiere de construcții aie 
noilor noastre rafinării a început 
să învețe meserie, să cunoască 
căldura colectivului, să înțeleagă 
profund ce înseamnă partidul. 
Mihăilă a crescut o dată cu noile 
construcții. Viața lui se confundă 
cu ale lor. împreună cu meșterul 
său, cu Nițescu Vasile și cu cei
lalți șefi de echipă au fost și la
Dărmăneșfi, și la Rafinăria 10-0-

fa cocsificare și,
drum, la altă construcție

neșfi și aici, 
peste 
nouă.

Și Gh. Dușmănescu, celălalt șef 
de echipă, așișderea, și alții mai 
tineri. l-a învățat meserie meș
terul Vasile Nițescu. Mai neobosit 
ca cei tineri, maistrul Nițescu este 
un neîntrecut înnoitor. Ridicarea 
camerelor de cocsificare — un

de rezervoare masive de oteltei
de peste 100 de tone — de pe 
sol ' '
cu ajutorul unor macarale-pilon 
neînchipuit de subțiri, cu stîlpi 
metalici și granice speciale, a 
constituit pentru meșterul Nițescu 
o splendidă demonstrație de băr
băție și pricepere, de putere, de 
concentrare și conducere a echi
pelor de monfori și de luare a 

decisive în fraejium

la înăljime de zeci de metri,

de cocs. 
lația era 
plan, era 
partid.

Și unul 
mai bun,
admire primul bulgăre de cocs.

Cîteva zile după aceea, în 
„Scînfeia", pe prima pagină am 
citit: „Stația de cocsificare de la 
Onești a intrat în funcțiune... au 
fost produse primele tone de 
cocs...", ca în știrile cu care 
ne-am obișnuit dar pe care le 
așteptăm și le întimpinăm cu fe
ricire în suflet : încă o uzină 
nouă, încă o gospodărie colec
tivă milionară, încă un cartier de 
locuințe, încă o școală, 
casă de cultură...

M-am gîndit atunci la 
Nițescu Vasile; mi l-am 
finind în palme primul 
de cocs, cir 
din cei care

Institutul Pedagogic de 
limbă și literatură rusă 
,,Maxim Gorki" anunță pe 
cei interesați că au început 
cursurile de pregătire în 
vederea concursului de ad
mitere.

Cursurile funcționează 
zilnic pînă la 15 septembrie 
a. c. în localul institutului 
din str. Pitar Moș nr. 13.

Candidaților din provin
cie li se asigură contra cost 
cazare în cămin și masa 
la cantină.

unor hotărîri 
de secundă.

mai frumoase, mai impresionante: 
Combinatul de cauciuc sintetic.

— Acolo au plecat construc
torii mei — spune inginerul șei 
de lot.

— Și Nițescu a plecat ?
— încă nu. Mai are o dorință. 

Parcă-I aud : „tovarășe inginer, 
nu plec în concediu de odihnă 
decît cu primul bulgăre de cocs 
in buzunar 1“

Mai auzisem despre acest mai
stru. Era în vara anului trecui. 
Abia se înfiripa construcția. 
menii se 
tului și 
cum din 
benzine, 
la bulgării strălucitori, negri, grei

Oa- 
uitau în schițele proiec- 
vedeau parei aevea 
gudron vor ieși gaze, 

motorine și altele pînă

mîndria de
i-au croit drumul. 
rivesc de sus, 
vîrful spiralei 
trepte metalice 
pe geamblac : ca o 
vedere din avion. 
In lungul Trotușului 

se văd fabricile Cetății Chimiei, 
semnul avîntului industriei noas
tre socialiste. Jos, în instalația de 
cocsificare lucrează muncitorii din 
primul schimb. Printre ei, calm, cu 
pas rar, măsurat, cu ochi grijulii 
un om așteaptă primul bulgăre de 
cocs.

Este maistrul Nițescu Vasile. 
Constructor. Predă 
instalația. Ca să poată pleca 
omul în concediu...
toarcă să primească o nouă sarci
nă de partid, să înalțe altă con
strucție și mai mîndră, mai ves
tită.

tiveam din înălți
mea geamblacului, 
de sub freamătul 
steagurilor roșii, un 
șir de alte șantiere 
pentru fabrici noi,

beneficiarului

Ca să se reîn-

rian va ajunge la suveranita
te și independență.

Cele două guverne condam
nă intrigile și amestecul pu
terilor coloniale in afacerile 
Congoului șî sînt ferm con
vinse că problema congoleză 
poate fi soluționată prin în
cetarea amestecului străin sub 
orice formă în treburile in
terne ale poporului congolez.

Cele două guverne condam
nă masacrele represive și 
atrocitățile guvernului portu
ghez împotriva poporului din 
Angola și-și exprimă simpatia 
față de lupta curajoasă a po
porului din Angola pentru 
independență națională

Ambele guverne condamnă 
cu vehemență agresiunea co
misă de colonialiștii francezi 
împotriva Tunisiei prin ataca
rea Bizertei și cer încetarea 
ei și retragerea trupelor fran
ceze de pe teritoriul tunisian.

Cele două guverne sînt de 
acord că, în interesul păcii și 
securității 
ganizația 
trebuie 
eficace 
borării 
aceasta 
tura și 
sale să 
profunde care au avut loc în 
viața internațională de la în
ființarea acestei organizații, 
asigurindu-se reprezentarea 
echitabilă și efectivă a celor 
trei grupări principale de 
state existente astăzi în lume.

Pentru ea Organizația Na
țiunilor Unite să poată înde
plini roiul său în rezolvarea 
problemelor internaționale, în 
apărarea și întărirea păcii, 
trebuie restabilit dreptul le-

Gheorghe Apostol
Prim-vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

consideră 
Tratat de 
este acum

internaționale, Or- 
Națiunilor Unite 

devină o forță mai 
promovare a cola-

să 
de 
internaționale. Pentru 
este necesar ca struc- 
coraponența organelor 

reflecte prefacerile

scurt timp poporul alge-

gitim al R. P. Chineze ea 
membră a O N.U.

în convorbirile dintre oame
nii de stat romîni și ghanezi 
au fost examinate relațiile 
dintre Republica Populară 
Romină și Republica Ghana- 

Cele două guverne au con
statat cu satisfacție că există 
largi posibilități de dezvolta
re a relațiilor de prietenie și 
colaborare între cele două 
țări și ca urmare au hotărît 
stabilirea de relații diploma
tice între Republica Populară 
Romină și Republica Ghana 
și acreditarea de ambasadori.

Ambele părți se declară de 
acord să lărgească schimburi
le economice și comerciale în
tre cele două țări. în acest 
scop, au convenit ca delegații 
economice-comerciale Ia nivel 
ministerial să fie trimise de 
fiecare parte în țara cealaltă, 
înainte de sfîrșitul acestui an.

Pentru promovarea dezvol
tării comerțului și relațiilor 
economice, cele două părți- au 
făcut an schimb de note care 
cuprind amănunte asupra 
principalelor lor probleme e- 
conomice, spre a fi examinate 
de către delegațiile guverna
mentale economice.

Cele două părți apreciază 
că vizita 
Kwame 
soanelor 
convorbirile care au avut loc, 
au adus o contribuție prețioa
să la dezvoltarea relațiilor și 
la promovarea înțelegerii re
ciproce între Republica Popu
lară Romină și Republica 
Ghana. Convingerea celor 
două guverne este că aceasta 
va servi cauzei păcii și prie
teniei între popoarele lor-

luî Osagyefo dr- 
Nkrumah și a per- 
care-1 însoțesc și

Dr. Kv/cme Nkrumah
Președintele Republicii Ghana 

și șef al guvernului

Plecarea
(Urmare din pag. l-a)

dus apoi la avion pe președin
tele Republicii Ghana, luîn- 
du-și rămas bun.

Avionul a fost escortat pînă 
la frontiera romîno-bulgară 
de avioane cu reacție romî- 
nești.

(Agerpres)

președintelui Ghanei
De pe bordul avionului cu 

care a părăsit capitala, pre
ședintele Republicii Ghana, 
dr. Kwame Nkrumah, a tri
mis tovarășului Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
următoarea telegramă:

Părăsind orașul București, 
după plăcuta vizită făcută, vă 
transmit dv.. Consiliului de 
Miniștri și poporului romîn 
cele mai cordiale mulțumiri 
pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat. Ducem cu noi 
amintiri plăcute despre minu
natul dv. oraș ȘÎ popor.
10 VIII 1961

Cuvîntarea tovarășului Avram Bunaciu
Inainte de plecarea dv. din 

Rominia, permiteți-mi să vă 
mulțumesc călduros pentru 
vizita pe care ați făcut-o în 
țara noastră la invitația Con
siliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romine.

Deși scurtă, această vizită 
are rezultate fructuoase. Dum
neavoastră, dragi oaspeți, ați 
putut cunoaște personal mun
ca entuziastă a poporului 
nostru pentru construirea pa
triei sale socialiste, voința și 
hotărîrea sa neclintită de a 
apăra pacea. De asemenea, vi
zita dumneavoastră a consti-

tuit o puternică manifestare 
de caldă simpatie a poporului 
romîn față de erbicul popor 
ghanez, care depune eforturi 
pentru dezvoltarea economică 
și culturală a țării sale pe 
drumul progresului social, față 
de lupta de eliberare a po
poarelor de sub jugul colonial 
și al asupririi imperialiste.

Convorbirile care s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială și de înțelegere recipro
că și Declarația comună romî- 
no-ghaneză vor contribui fără 
îndoială la dezvoltarea legă
turilor de prietenie dintre po
poarele noastre, a relațiilor

dintre Republica Populară Ro
mină și Republica Ghana, la 
întărirea păcii și prieteniei în. 
tre popoare.

Vă rog, domnule președinte, 
ca la înapoiere în patria dum
neavoastră, să transmiteți po
porului ghanez cele mai 
urări de noi succese în 
ca sa constructivă, în 
pentru definitiva abolire 
lonialismului, pentru 
rea păcii.

Vă dorim drum bun.
Trăiască prietenia romîno- 

ghaneză!
Trăiască pacea în întreaga 

lume !

bune 
mun- 
lupta 
a co- 

apăra-

Cuvîntarea președintelui Krvame Nkrumah
în momentul plecării noas

tre, permiteți-mi ca, în nu
mele meu personal și al ace
lora care m-au întovărășit, să 
exprim mulțumirile noastre 
profunde pentru primirea de 
care ne-am bucurat din partea 
Consiliului de Stat, a Consi
liului de Miniștri și a poporu
lui romîn. Șederea noastră a

fost foarte scurtă. Vom pleca 
însă ducind cu noi amintiri 
plăcute care nu pot fi ușor 
uitate. Prietenia cu care 
ne-ați primit și felul în care 
ne-ați tratat aici, sînt lucruri 
care nu pot fi ușor uitate. 
După cum am mai spus, tre
buie să acționăm cu toții ferm 
pentru pace. Pacea este abso-

lut necesară dezvoltării țărilor 
noastre. Nu voi spune acum 
adio, ci la revedere.

Trăiască prietenia dintre 
Ghana și Rominia!

Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea dintre oameni și 
națiuni !

La revedere !

Atletism
Federațiile de atletism din 

Grecia, R. P- Bulgaria, Turcia, 
Finlanda și Franța au anun
țat oficial că vor trimite nu
meroși atleți la campionatele 
internaționale ale R. P- Romî- 
ne de la București. Delegația 
franceză va cuprinde 5 atleți 
în frunte cu cunoscutul demi- 
fondist Jazy. fondistul Boggey 
și sulițașul Maquet. Din echi
pa atleților greci fac parte, 
printre alții, recordmanii 
Georgeopculos (100 și 200 m 
plat), Marselos (110 m gar
duri) și Tsakanikas (greutate).

Duminica pe stadionul „Republicii"

Duminică se încheie tradi
ționala competiție ci- 
clistă „Cursa Scînteii". 

Sosirea în ultima etapă a a- 
cestei mari competiții cicliste 
va avea loc pe stadionul „Re
publicii" din Capitală. Cu o- 
cazia acestui eveniment, pe 
stadion va avea loc un bogat 
și interesant program sportiv, 
atît înainte, cit și după sosi
rea cicliștilor. Astfel, de 
la ora 17,45 la orele 18,20 
vor avea loc întreceri de 
călărie. Pînă la orele 20,10 a- 
matorii de sport din Capitală

maistrul 
închipuit 
bulgăre 

a fi unul

o nouă

La cercul de aeromodelism (Clubul sindicatelor din învățâmini-București.
Foto : AL. I. VLADIMIR

vor putea urmări din tribune
le stadionului meciul interna
țional de rugbi dintre echipele 
de tineret ale R. P. Romîne 
și R. P. Polone.

In pauza meciului de rugbi, 
între orele 19 și 19,30, pe 
pista stadionului vor sosi ci
cliștii participanți la „Cursa 
Scînteii". în continuarea me
ciului de rugbi, lotul reprezen
tativ al țării noastre Ia hipism 
va face o demonstrație de că
lărie. Apoi în nocturnă se va 
desfășura jocul amical de 
fotbal dintre echipa Rapid- 
București șî Dinamo-Pitești, 
echipă nou promovată în divi
zia A de fotbal. Biletele pen
tru programul sportiv care 
va avea loc duminică pe sta
dionul „Republicii" se găsesc 
la casele obișnuite.

Competiții sportive 
de masă

raionale 
„Cupa 
disci- 
volei, 

aproa-

Pe pistele de atletism ca și pe 
terenurile de sporf din regiunea 
Suceava se desfășoară în prezent 
numeroase competiții sportive. 
La Fălticeni au avut loc zilele a- 
cesfea întîlnirile etapei 
a competiției dotată cu
Forestierului". La cele 4 
pline sportive : atletism, 
șah și trîntă au luat startul 
pe 700 de tineri muncitori fores
tieri.

La Botoșani și Fălticeni s-au în
trecut echipele de baschet în ca
drul competiției dotate cu „Cupa 
Eliberării". Pe primele locuri s-au 
clasat sportivii de la „Voința" 
Botoșani și „Tînărul miner" din 
Vatra

II 
Dornei. 
competițiile 
care au avut 
au participat 

de tineri și tinere 
satele regiunii.

sportive de 
loc in această 
peste 100.009 
din orașele șf

(Agerpresj



Vizita delegației de partid și guvernamentale 

a R. P. Romine în Uniunea Sovietică
Recepția oferită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul vizitei 
în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romine

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— La 10 august, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine, a o- 
ferit în saloanele hotelului 
„Sovietakala** o recepție cu 
prilejul vizitei în Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Romine.

Din partea sovietică la re
cepție au participat N. S- 
Hi-ușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tovarășii L. I. Brejnev, N- G. 
Ignatov, F. R- Kozlov, A. I. 
Mikoian. N. A. Muhitdinov, 
D. S. Poleanski, M. A. Suslov, 
G. I. Voronov; I. S. Kodița, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; 
S. M- Budionnîi, K. E. Voro- 
șilov, membri ai Prezidiului 
Sovietului Suprem al U-R.S.S.; 
membri și membri supleanți 
ai C.C. al P.C.U.S., deputați 
ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și republicilor unio
nale, mareșali ai Uniunii So
vietice, generali și ofițeri ai 
armatei sovietice, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și cultură, 
activiști cu munci de răspun
dere în Comitetul Central al 
P.C.U.S., Consiliul de Mini
ștri al U.R.S.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
funcționari superiori din mi
nistere și departamente.

Printre invitații la recepție 
se află gloriosul cosmonaut, 
Erou al Uniunii Sovietice, 
G. S. Titov.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Ro
mine. tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Nicolae Ceaușescu, 
Leonte Răutu ; Alexandru 
Bîrlădeanu. membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R,, Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe al
R. P.R., Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.M.R., amba
sadorul R.P. Romîne la Mos
cova.

A participat tovarășul Ște
fan Voitec, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R.P. Ro
mîne.

La recepție au luat parte 
șefi ai reprezentanțelor diplo-

Reîntoarcerea 
Ia Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
La 10 august s-a înapoiat la 
Moscova din călătoria făcu
tă prin Uniunea Sovietică de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de to. 
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P.R., care se află în 
U.R.S.S. intr-o vizită oficială, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului sovietic. Dele
gația a vizitat Leningradul, 
Tbilisi și Kievul.

La aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu steagurile de stat 
ale R-P. Romîne și Uniunii 
Sovietice, delegația de partid 
și guvernamentală a R.P.R. a 
fost Jntîmpinată de V. N. No
vikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S., 
A. A. Gramtko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.,
S. A Skacikov, A. N. Șelepin, 
președinți ai Comitetelor de 
stat ale U.R.S.S., S. A. Borisov, 
prim-locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior, P. N. De- 
mlcev, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc al P.C.U.S. 
Moscova, și de alte persona
lități.

La Moscova s-au înapoiat 

de asemenea: A. L. Orlov, 
locțiitor al ministrului Aiaco- 
rilor Externe al U.R.S.S., I. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.P.R-, S. T. Astavin, șeful 

secției a V-a pentru Europa 
din M.A.E. al U.R.S.S., S. G. 
Zavoljski, șef de sector la 

C.C. al P.C.U.S., care au înso
țit delegația romînă în vizi
ta el prin Uniunea Sovietică. 

matice acreditați în U.R.S.S., 
membri ai ambasadelor, zia
riști sovietici și străini.

în timpul recepței, tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov au rostit cu
vin țări.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din. pap. l-a)

rioritatea morală a orinduirii 
socialiste care formează ase
menea eroi-

Noi felicităm călduros, cu 
mare admirație, poporul so
vietic. Poporul nostru împăr
tășește din tot sufletul bucu
ria sa pentru această nouă și 
epocală înfăptuire- Felicităm 
in mod deosebit statul major 
leninist al oamenilor sovietici, 
însuflețitorul și organizatorul 
realizărilor istorice ale po
porului sovietic — Partidul 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, Comitetul Central al 
P.C U.S-, personal pe prietenul 
nostru drag — Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, iubit și 
prețuit de oamenii muncii de 
pretutindeni pentru ener
gia clocotitoare, puterea de 
convingere, devotamentul fără 
margini cu care militează pen
tru cauza comunismului, pro
gresului și păcii-

De asemenea, vă rog să-mi 
îngăduiți ca, în numele C C- 
al P.M-R., al guvernului R. P. 
Romîne și al întregului po
por romîn, să felicit din toată 
inima pe minunății fii ai po
porului sovietic și ai partidu
lui comunist — litri Gagarin 
și Gherman Titov.

Dragi tovarăși,
Vizita noastră are loc cu 

puțin timp înainte de sărbă
toarea noastră națională — 
ziua de 23 August, pe care oa
menii muncii din R. P. Româ
nă o întîmpmă cu noi succe
se în construirea socialismu
lui. Pentru partidul nostru 
nu există scop mai înalt de-

/n cursul dimineții zilei 
de joi, membrii delega
ției de partid și guver

namentale a R. P. Romîne au 
fost oaspeții colhozului „Agri
cultorul roșu“ din raionul O- 
buhov, regiunea Kiev. Ei au 
fost insoțifi de D. S. Korot- 
cenko, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Preziudiului So
vietului Suprem al R.S.S. U- 
crainene, P. E. Selest, secre
tar al Comitetului regional de 
partid Kiev al P.C.U.S-, M. S. 
Spivak, ministru al Agricul
turii al R.S.S. Ucrainene, pre
cum și A. L. Orlov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., I. K. Je
galin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R.P.R., S. T. Astavin, șef de 
secție în Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., S. G. Za
voljski, șef de sector al C.C. 
al P.C.U.S. și alții.

„Agricultorul roșu" este 
unul din colhozurile fruntașe 
ale Ucrainei. Aici trăiesc 916 
familii cu peste 2.000 de 
membri. Cîmpurile, livezile și 
grădinile colhozului se întind 
pe o suprafață de 4.412 ha, iar 
averea obștească se ridică la 
1.764.460 ruble noi.

De curm am pătruns în sat 
am simțit că aici domnește o 
atmosferă sărbătorească. Pes
te tot steaguri romînești, so
vietice, ucrainene; pancarte 
închinate prieteniei romîno- 
sovietice. Colhoznici, munci
tori de la sovhozuri, repre
zentanți ai intelectualității 
sătești, îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, așteptau sosirea 
înalților oaspeți. Grupuri de 
tinere fete îmbrăcate în cos
tume naționale ucrainene, a- 
veau în mâini buchete de 
flori.

In fața sediului colhozului 
s-au adunat șute de colhoz
nici. Pe frontispiciul clădirii 
Consiliului de conducere ci
tim urarea : „Bine ați venit, 
oaspeți scumpi". Brigadierul 
de Cîmp Ivan Gordievici Kri- 
janovski și două tinere col
hoznice țin în mină un fru
mos ștergar brodat cu moti
ve naționale ucrainene, pe 
care este așezată o pîine bine 
crescută și rumenită și sare- 
Este tradiționalul obicei al a- 
cestor meleaguri de a întîrn- 
pina oaspeții dragi.

La ora 9,15 pe ulița din 
mijlocul satului își face apa
riția convoiul de mașini. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți membri ai delegației 
sînt întâmpinați de Ivan Feo- 
dorovici Kabaneț, Erou al 
Muncii Socialiste, președinte
le colhozului. Calde strîngeri 
de mină, urări de bun sosit. 
Corul colhozului acompaniat 
de orchestra de artiști ama
tori din sat intonează un cân
tec popular românesc.

I. F. Kabaneț îi poftește a- 
poi pe înalții oaspeți în clă
direa consiliului de conduce
re. Aici are loc o convorbire 
prietenească între membrii

și Republicii Populare Ro
mîne.

Pentru participants la re
cepție a fost dat un concert 
cu concursul orchestrei radio
difuziunii romîne.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
caldă, cordială.

cit acela de a asigura dezvol
tarea in ritm intens a forțe
lor de producție ale patriei, 
și creșterea bunăstării celor 
ce muncesc, de a-și aduce 
astfel aportul la întărirea sis
temului mondial socialist, la 
obținerea victoriei în între
cerea pașnică cu capitalismul, 
la triumful ideilor marxism- 
leninismului.

Succesele țărilor socialiste 
în dezvoltarea economiei și 
culturii, relațiilor de priete
nie și colaborare frățească 
dintre ele, servesc cauza pă
cii, securității și libertății po
poarelor.

Lagărul socialismului este 
azi principalul factor de a- 
părare a păcii. Acestui scop 
nobil îi este închinată politica 
externă a U.R.S.S. și a celor
lalte state socialiste. Expresie 
a acestei politici, recenta cu- 
vîntare a tovarășului Hrușciov 
constituie un puternic apel Ia 
rațiune, o chemare către pu
terile occidentale de a păși 
pe calea tratativelor, singura 
cale care poate feri omenirea 
de zguduiri și asigură dezvol
tarea ei pașnică.

Care este poziția puterilor 
occidentale față de politica 
de salvgardare a păcii, cores
punzătoare intereselor celor 
mai arzătoare ale popoarelor, 
pe care o promovează statele 
socialiste ?

Cercurile conducătoare ale 
acestor țări stimulează cursa 
înarmărilor, calcă în picioare 
dreptul popoarelor de a dis- 
pune libere de soarta lor, due

— în mijlocul — 
colhoznicilor ucraineni

delegației noastre și conducă
torii colhozului.

Colhozul a luat ființă în 
1929. Dezvoltarea lui a fost 
întreruptă în primii ani ai 
războiului de hoardele hitleris- 
te care au jefuit și au distrus 
totul. După război, colhozul a 
fost reconstruit în întregime. 
Colhozul are în prezent 16 trac
toare, 10 combine, iar trans
porturile sînt asigurate de 20 
de autocamioane. Reparațiile 
curente ale acestui important 
parc de mașini le fac strun
garii și mecanicii colhozului.

La fermele colhozului sînt 
crescute în prezent 2.400 de 
vite cornute mari și peste 
3-500 de porci.

în încăpere se află o mică 
expoziție agricolă: snopi din 
toate plantele agricole culti
vate pe ogoarele colhozului, 
iar pe fiecare snop o tăbliță 
cu soiul, suprafața pe care a 
fost cultivat, și recolta obți
nută la hectar. Astfel soiul 
de grîu „Beloțerkovskaia 198“ 
a dat anul acesta în medie 
2.800 de kg la hectar, iar de 
pe o suprafață de 120 de hec
tare s-au strâns cîte 3.800 de 
kg la hectar. Recolta de orz 
și mei a fost anul acesta de

— Prin telefon de la trimisul 
nostru special —

2.000 de kg iar cea de ovăz 
1.800 de kg.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se interesează dacă 
colhozul cultivă porumb pen
tru boabe. Președintele arată 
că gospodăria avînd grîu su
ficient, porumbul se cultivă 
anul acesta numai pentru si
loz.

Răspunzând la o altă între
bare a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, gazdele spun 
că anul trecut colhozul a ob
ținut o recoltă de sfeclă de 
zahăr in medie la fiecare hec
tar de 293 de chintale.

— Cîte zile-muncă realizea
ză un colhoznic într-un an, se 
interesează tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

— 900—1.200 de zile-muncă 
în medie, răspunde președin
tele.

I. F. Kabaneț arată că col
hozul are o livadă de 112 
hectare, sădită după război 
și un eleșteu de 82 de hectare 
unde cresc crapi. Satul este 
complet electrificat și radio- 
ficat. Se află în construcție 
și va fi inaugurat pînă la 
sfîrșitului anului, un club a 
cărui sală de spectacole va 
avea 700 de locuri. In sat sînt 
două școli elementare și una 
medie in care învață 700 de 
elevi și o casă de nașteri. Au 
fost construite numeroase 
case de locuit.

— Este foarte bine că vă 
ocupați atît de mult de ne
voile agricultorilor, spune to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. 

o politică agresivă împotriva 
țărilor socialiste și altor țări 
iubitoare de pace.

Toate acestea își găsesc o 
expresie în politica S.U.A. și 
a celorlalte puteri occidentale 
de încurajare și înarmare a 
militarismului revanșard vest, 
german, de întreținere în 
Germania occidentală a prin
cipalului focar al primejdiei 
de război in Europa.

Propunerile țărilor socialiste 
pentru înlăturarea acestei pri
mejdii pe calea încheierii Tra. 
latului de pace cu Germania, 
sînt concepute într-un spirit 
larg, nu lezează interesele ni-, 
mânui, dovedesc dorința ță
rilor socialiste de a rezolva 
această problemă pe calea tra
tativelor împreună cu toate 
țările interesate.

Pentru noi este limpede că 
în însuși interesul securității 
tuturor statelor și popoarelor, 
nu mai poate fi tolerată ami- 
narea rezolvării acestei pro
bleme esențiale pentru pacea 
lumii.

Este timpul ca cercurile 
conducătoare occidentale să 
înțeleagă că încercările de a 
zăngăni armele, de a vorbi 
cu statele socialiste într-un 
limbaj de forță în legătură 
cu hotărîrea noastră de a re
zolva încă în anul acesta 
problema Tratatului de pace 
cu Germania, nu ne pot im
presiona.

Cuvintarea tovarășului
N. S. Hrușciov

(Urmare din pag. l-a)

pentru noi succese în construi
rea socialismului și comunis
mului !

Să se întărească și să înflo
rească de-a pururi prietenia 
dintre popoarele Uniunii So
vietice și Republicii Populare 
Romîne, dintre popoarele tu
turor țărilor lagărului socia
list ;

Permiteți-mi să toastez în 
cinstea poporului romîn, pen
tru noile lui succese în con
strucția socialistă 1

La ieșirea din sediu, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
oferă conducătorilor colhozu
lui un dar, mulțumind toto
dată pentru primirea frățeas
că pe care au făcut-o colhoz
nicii membrilor delegației. Un 
grup de tinere îl înconjoară 
pe șeful delegației romîne și 
îl roagă să se fotografieze îm
preună cu ele.

—■ V-au făcut prizonier fe
tele noastre, spune președin
tele.

— Un astfel de prizonierat 
este foarte plăcut — răspun
de zîmbind tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Foto-reporterii se grăbesc 
să îndeplinească rugămintea 
fetelor în timp ce corul cîntă 
acum „In Bucureștiul iubit".

Membrii delegației vizitează 
apoi fermele colhozului, inte- 
resîndu-se de procesele meca
nizării în creșterea animale
lor. I. F. Kabaneț a prezentat 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej pe una din cele mai 
bune mulgătoare ale colhozu
lui, Praskovia Semionovna 
Zincenko.

S-a legat o convorbire prie
tenească. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se interesează 
de succesele în muncă ale 

mulgătoarei, îi urează să lu
creze cu și mai mult spor. 
Tovarășa Zincenko, la riadul 
ei, urează tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și tuturor 
membrilor delegației, sănăta
te și succes și îi roagă să 
transmită salutul ei frățesa 
oamenilor muncii romîni.

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitorii colhozului, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
R, P. Romîne a spus :

— Am venit în Uniunea 
Sovietică pentru a strînge și 
mai mult prietenia dintre po
poarele noastre, pentru a în
văța de la voi, scumpi tova
răși, din bogata voastră ex
periență în construcția vieții 
noi. Vă urăm din toată inima 
noi și mari succese în munca 
voastră nobilă.

— Mai veniți pe la noi ! 
Salut muncitorilor din agricul
tură și tuturor oamenilor 
muncii din România 1 — se 
aud din toate părțile glasurile 
colhoznicilor ucraineni.

Membrii delegației iau loc 
în mașini pentru a vizita o- 
goarele colhozului. La margi
nea hotarului colhozului, 
membrii delegației își iau ră
mas bun de la președinte și 
de la ceilalți colhoznici care 
i-au petrecut pînă aici.

Întâlnirea cu colhoznicii de 
la „Agricultorul roșu" a pri
lejuit o nouă manifestare a

Avem nervii tari și ne cu
noaștem bine răspunderile 
pentru destinele popoarelor 
noastre, ale întregii omeniri, 
pentru cauza păcii.

Noi sîntem convinși că po
litica războiului rece și a in
tensificării încordării interna
ționale va aduce noi eșecuri 
politico-morale promotorilor 
ei, va spori izolarea și discre
ditarea lor în ochii opiniei pu
blice mondiale, în timp ce 
politica pătrunsă de grija pen
tru viitorul omenirii a state
lor socialiste sporește și mai 
mult autoritatea și prestigiul 
lor internațional mobilizează 
la luptă sub steagul păcii pro
priile noastre popoare, cele
lalte popoare iubitoare de 
pace, masele cele mai largi de 
oameni simpli din întreaga 
lume.

Vă propun să ridicăm paha
rul pentru continua înflorire 
a Țării Sovietice, pentru ma
rele și eroicul popor sovietic, 
pentru noi și mărețe victorii 
in construcția comunismului.

Pentru Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Guvernul U.R.S.S., 
în frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov,

Pentru continua întărire a 
unității și coeziunii marii co
munități a țărilor socialiste,

Pentru indestructibila prie
tenie romîno-sovietică,

Pentru pace și înțelegere 
între popoare.

I

In cinstea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn, pentru 
Comitetul său Central, în cin
stea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej!

în cinstea guvernului Repu
blicii Populare Romine, în 
cinstea tovarășului Maurer!

în cinstea tuturor membri
lor delegației de partid șl gu
vernamentale, în cinstea am
basadorului Republicii Popu
lare Romîne în Uniunea So
vietică !

Pentru pace și prietenie în
tre popoare!

prieteniei frățești dintre po
poarele romîn și sovietic.

...La ora 13 delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a părăsit reședința din 
Kiev îndreptîndu-se spre ae
roportul Borispol. Ca și la so
sire, străzile și șoseaua ce 
duc spre aeroport erau înțe
sate de lume. Zeci de mii de 
locuitori ai Kievului au venit 
din nou să-și ia rămas bun de 
la oaspeții romîni pe care 
i-au înconjurat cu atîta căl
dură.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a fost 
condusă la aeroportul Boris- 
pol, împodobit cu drapelele 
de stat ale Republicii Popu
lare Române, Uniunii Sovieti
ce și R.S.S. Ucrainene, de 
conducătorii Partidului Comu
nist și ai guvernului R.S.S. 
Ucrainene, tovarășii A. I. 
Gaevoi, N. T. Kalcenko, D. S. 
Korotcenko, N. V. Podgornîi, 
V. V. Șcerbițki, de numeroși 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din capitala Ucrainei.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a primit raportul co
mandantului gărzii de onoa
re. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Romîne, Uniunii Sovie
tice și R.S.S. Ucrainene.

Luând cuvîntul tovarășul 
N. V. Podgornîi, a subliniat 
că prietenia Sovieto-romînă 
de nezdruncinat este o re
marcabilă cucerire a celor 
două popoare, ea grăbește 
mersul lor victorios spre co
munism. N. V. Podgornîi l-a 
rugat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pe membrii 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Române să transmită po
porului romîn un cald salut 
comunist din partea oameni
lor muncii din Ucraina, urări 
sincere de a obține victoria 
deplină în construcția socia
listă.

In cuvîntul său de răspuns, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a mulțumit cu căi-, 
dură pentru primirea frățeas
că și ospitalitatea caldă oferi
tă delegației pe pământul U- 
crainei. Vom transmite cu 
mare bucurie, a declarat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, poporului romîn salutul 
cald și urările de victorie de
plină a socialismului în Re
publica Populară Romînă din 
partea oamenilor muncii din 
Ucraina. O asemenea urare 
din partea încercărilor noștri 
prieteni — oamenii sovietici 
—■ este pentru poporul romîn 
o chemare însuflețbtoare în 
lupta sa pentru înflorirea pa
triei.

SILVIU PODINA
Kiev, 10 august 1961.

Fabrica de faianță din Sighișoara: și aici calitatea produselor constituie preocupa
rea principală a tinerilor muncitori.

Foto} N. STELORIAN
------------------------------------------------------------------ „i

AZI VĂ PREZENTĂM s

Institutul
politehnic din Iași

uțin mai sus de 
biblioteca centra
lă universitară, 
spre Copou, două 
clădiri masive, 
una pe slînga, mai 
alta pe dreapta,veche, și

rețin atenția trecătorilor. Este 
Institutul politehnic din Iași. 
Deși în aceste zile studenții 
sînt plecați în vacanță, gă
sești aici totuși destulă ani
mație. Sînt viitorii studenți, ti. 
nerii care la toamnă vor lua 
loc în bănci la examenul de 
admitere. Este normal ca ei
să nu se mulțumească cu ce 
se vede, și să se intereseze 
îndeaproape, să afle cit mai 
multe despre institut. Iată-ne 
și pe noi în același scop la 
institut însoțiți de tovarășul 
prorector Tiberiu Golgoțiu. 
Amabil și totodată mîndru, el 
explică pe îndelte cu dragos
te și pasiune. Istoria institutu
lui începe în urmă cu 50 de 
ani, în 1911, cînd au luat fiin
ță cele două secții care func
ționau în cadrul Universității: 
una de electrotehnică și alta 
de chimie industrială. în 1937 
secțiile de desprind de Uni
versitate sub denumirea de 
Școala politehnică „Gh. Asa- 
chi“. Secțiile se transformă 
apoi în facultatea de chimie 
industrială și respectiv facul
tatea de electro-tehnică. In
1924 se înființează facultatea 
de construcții. Atît. Acesta 
este institutul politehnic ie
șean moștenit de noi de la 
regimul burghezo-moșieresc. 
Astăzi? Da, astăzi îți este 
drag să vii la institut, să stu
diezi aici, să te pregătești te
meinic să devii un specialist 
cu o înaltă calificare. Astăzi 
institutul are 5 facultăți cu 14 
secții. Cadre de prestigiu, cu 
o înaltă calificare, ca profeso

Sosirea unei formații 
cehoslovace de estradă

La invitația Oficiului de 
spectacole și turnee artistice 
a sosit în țara noastră o for
mație de estradă din R.S. Ce
hoslovacă. Formația este a- 
campaniată de orchestra de 
muzică ușoară „Parma".

Primul spectacol al artiști
lor oaspeți a avut loc joi sea
ra, la Teatrul de vară „23 
August".

In continuarea turneului, 
artiștii cehoslovaci vor pre
zenta spectacole într-o serie 
de orașe și centre muncito
rești din regiunile țării.

(Agerpres) 

Repararea talienelor.
Foto : prof. V. ORZA

rul Ilie Matei, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
profesorul Farkaș Toma, pro
fesorul Aurel Cernătescu, pro
fesorul Dumitru Rusu, te ajută 
cu dragoste și perseverență 
să pătrunzi în tainele mese
riei alese. Căminul cu 1700 
locuri, cantină pentru toți cei 
2400 studenți (cîți au fost în 
anul de învățămînt 1960— 
1961) fac ca studenții să nu 
aibă grijă decit de studiu, de 
studiu perseverent și aprofun
dat. Iată, să zăbovim puțin la 
facultatea de unde pleacă 
spre șantierele socialismului 
ingineri constructori. Faculta
tea posedă o clădire proprie 
pentru specializarea viitori
lor ingineri. Aici aceștia fo
losesc nu eprubete ci stan-

llnde mergem 
să învățăm

duri pentru încărcarea mate
rialelor și stații-pilot pentru 
încercarea drumurilor ca pe 
orice mare șantier adevărat; 
Sau la facultatea de industrie 
ușoară, singura din țară de 
unde pornesc spre fabricile 
patriei ingineri pentru secții
le filatură, țesătorie, tricotaje, 
confecții. Laboratoarele aces
tei facultăți sînt adevărate 
ateliere de specialitate, dota
te cu aparataj modern ca în 
marile noastre întreprinderi. 
La muzeul catedrei găsești 
țesături și modele proprii lu
crate de studenți. Iată-ne și 
Ia facultatea de electrotehni
că. Ați fost la Borzești ? Ați 
văzut acolo cabinetul comen
zilor automate ale centralei ? 
Dacă nu ați fost, nu-i nimic.

Mii de elevi băcaoani 
în excursie

Elevii și pionierii din regiu
nea Bacău 'au efectuat nenu
mărate excursii. Ele au fost 
initiate de comandamentul re
gional care a fixat itinerarii- 
le și punctele turistice și a 
instruit cadrele didactice ne
cesare. Prin excursiile orga
nizate s-a urmărit ca elevii 
să cunoască realizările re
gimului democrat - popular, 
frumusețile și bogățiile natu
rale ale patriei, precum și di
ferite locuri istorice, monu
mente de artă și cultură. Ast
fel, un număr de 60 de pio
nieri din orașul Onești au vi
zitat. într-o excursie de 5 zile, 
orașul București, Valea Pra
hovei, Valea Bistriței, etc. 
Casa pionerilor din orașul Ba

veniți aici, în laboratorul d® 
centrale electric®' al facultății 
și veți vedea acest lucru — în 
miniatură bineînțeles ■— dar 
care funcționează perfect și 
nu prezintă nici o deosebire 
în comparație cu cele de ia 
Borzești. In laboratoarele fa
cultății de chimie industrială 
veți găsi la catedra de pielă
rie o modernă stație-pilot pen
tru extractul de tanante și ce
luloză, iar laboratorul de hi
draulică este înzestrat cu a- 
parate care permit să se efec
tueze cele mai complexe lu
crări și comenzi din practica 
industrială. Un lucru despre 
care nu am amintit : automa
tizarea. Tehnica s-a dezvoltat 
necontenit. Prin grija parti
dului și guvernului, în indus
tria noastră sînt folosite pe 
scară larga cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. 
Institutul politehnic din Iași 
pregătește ingineri care vor 
folosi această tehnică. Este 
firesc deci ca automatizarea 
și prezența celor mai moder
ne aparataje Să fie caracte
risticile esențiale ale tuturor 
laboratoarelor. Specialiștii ie- 
șiți de pe băncile institutului 
devin cadre de nădejde ale 
economiei noastre naționale.

Pentru a deveni specialiști 
pricepuți de care desăvîișirea 
construcției socialiste are 
nevoie, studenții politehnicii 
ieșene au la dispoziție totul : 
de la cadrele didactice cu 
înalt prestigiu științific, săli d® 
studiu și laboratoare, biblio
teci, cămine, cantine și pînă 
la reuniunile de sîmbătă ori 
de duminică cu muzică de 
dans și cu plăcute programe 
instructiv-recreative.

C. SLAVIC

cău a organizat o excursie cu 
un număr de 120 de pionieri. 
Ei au vizitat Sinaia, Muzeul 
Doftana, Muzeul de istorie a 
partidului din București și 
Valea Bistriței. Un număr de 
420 de pionieri și elevi ai șco
lilor madii au vizitat timp de 
cinci zile orașul București 
unde au văzut Muzeul de is
torie a partidului, Muzeul „Gr. 
Antipa", Palatul Pionierilor, 
iar un număr de 354 elevi ai 
școlilor- medii, profesionale și 
de meserii au vizitat în ca
drul excursiilor interregiona
le orașele Cluj, Ploiești, Cons
tanța și București. Aceste 
excursii au avut o durată de 
5—7 zile-

Pentru cunoașterea realiză
rilor și frumuseților regiunii 
noastre, au fost organizate ex
cursii cu durată de 2—3 zile
în care s-a pus un accent deo
sebit pe drumeție, folostodu- 
se pentru popasuri și odihnă 
unele baze turistice amenaja
te în școli, corturi și în apro
pierea taberelor regionale de 
pionieri și școlari. Aceste ex
cursii, în care au fost antre
nați peste 6.500 elevi, au fost 
organizate în localitățile Pia
tra Neamț, Bicaz, Onești-Bor- 
zești, stațiunea balneară Slă- 
nic Moldova, Tg. Ocna, Ro
man, 15.000 de pionieri și șco
lari din taberele locale și clu
burile elevilor și-au axat ac
tivitatea pe drumeție pentru 
cunoașterea împrejurimilor. 
Cu această ocazie au fost vi
zitate 
man, 
Neamț 
Neamț.

G.A-S. Secuieni—Ro- 
G-A.C. Țibucani—Tg.

și Doch-ia-Piatra 
De asemenea au fost

vizitate întreprinderile La
minorul de la Roman, Uzina 
de fibre sintetice Săvinești, 
Combinatul de cauciuc Bor
zești. Hidrocentrala „V. I. Le
nin." Bicaz, rafinăriile de la 
Dărmănești și Onești.

Astfel de excursii continuă 
să se organizeze. Ele vor con
tribui la cunoașterea de către 
elevi a realizărilor regimului 
nostru, a frumuseților țării în 
scopul dezvoltării dragostei 
față de patria noastră ajutîn- 
du-i totodată pe elevi să pe
treacă o vacanță deosebit d® 
plăcută.

VASILE POP1BDA
șeful comisiei școli 

a Comitetului regional 
Bacău al U-T.M.



Ecoul internațional al cuvîntării rostite de N. S. Hrușciov

Comentariile presei americane

D* Germane
fi ignoratănu poate

Moscova, 9 august 1961. lata un aspect din Piața Roșie în timpul demonstrației în cinstea cosmonautului G. S. Titoy

Victoria în Cosmos
în numele păcii pe pămînt

Existenta IL

Berlinului 
celorlalte

sens con- 
îndeamnă

a pro- 
N. S. 
ziarul,

Să învingă glasul rațiunii!

U. R. S. S. 
depune eforturi 

pentru rezolvarea 
problemei germane
HELSINKI 10 (Agerpres). - 

Nu încape nici o îndoială, scrie 
ziarul „Kansan Uutiset", co
mentând cuvântarea rostită de 
N. S. Hrușciov Ia posturile de 
radio și televiziune sovietice, 
că Uniunea Sovietică depune 
în permanență eforturi intense 
pentru rezolvarea prin trata
tive a problemei germane și a 
problemei Berlinului occiden
tal. Atest lucru se face în ciu
da faptului că S.U.A. și alia- 
ții lor frânează din răsputeri 
realizarea unei înțelegeri cu 
privire la începerea tratative
lor între marile puteri, ațîță 
isteria războinică și iau mă
suri provocatoare pentru a in
tensifica războiul rece. Cuvân
tarea rostită de primul minis
tru Hrușciov pe un ton foarte 
serios care a produs o puter
nică impresie a făcut apel la 
rațiunea puterilor occidentale, 
a oferit o idee clară despre si
tuația critică în care a adus 
lumea politica agresivă a pu
terilor occidentale.

„Rațiune sau arma nucleară" 
— este titlul articolului de 
fond pe care ziarul „Ma- 
akansa" îl consacră cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov. Re- 
ferindu-se la pasajul din cu
vântare în care este vorba de 
propunerile sovietice în legă
tură cu Berlinul occidental, 
ziarul îndeamnă Occidentul să 
se alăture apelului lansat de 
primul ministru Hrușciov - să 
lase rațiunea să 
arma nucleară.

NEW "YORK 10 (Agerpres). 
Ziarul progresist „Freiheit" 
care apare la New York și-a 
consacrat editorialul cuvîntă
rii rostite la 7 august de 
N. S. Hrușciov la posturile de 
radio și televiziune sovietice.

„O analiză cinstită 
gramului expus de 
Hrușciov, subliniază 
demonstrează în mod incon
testabil că există toate moti
vele să se spere într-o regle
mentare pașnică prin trata
tive a problemei 
occidental cît și a 
probleme litigioase.

Tocmai în acest 
ducătorul sovietic

puterile occidentale să pună 
capăt „psihozei războinice" și 
să ia loc în mod cinstit în ju
rul „mesei rotunde a tratati
velor". Chemarea lui, care se 
bazează pe rațiune „nu poate 
avea decît un răsunet favora
bil în rîndurile popoarelor 
lumii întregi".

★
NEW YORK 10 (Agerpres).— 

Cuvântarea radiotelevizată a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, continuă să consti
tuie tema comentariilor ziare
lor americane. într-un articol 
redacțional al ziarului „Star".

vorbească nu

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Lordul Bertrand Russell a 
transmis presei o declarație 
prin care critică cu asprime 
politica guvernului englez în 
problema Berlinului occiden
tal și, în special, declarația 
făcută la Paris de Home, mi
nistrul Afacerilor Externe, 
care s-a pronunțat de fapt îm
potriva ideii tratativelor în 
problema Tratatului de pace 
cu Germania.

Opoziția lordului Home față 
de tratativele în problema 
Berlinului occidental, subli
niază B. Russell, stîrnește o 
profundă îngrijorare".

B. Russell atrage atenția 
ministrului Afacerilor Exter
ne al Angliei asupra faptului 
că Uniunea Sovietică garan
tează legătura nestingherită a 
Berlinului occidental cu lu
mea exterioară și stabilitatea 
orînduirii lui social-econo- 
mice.

Trecînd la problema atitu-

dinii puterilor occidentale 
față de existența Republicii 
Democrate Germane, B. Rus
sell declară : „Germania răsă
riteană continuă să existe, 
chiar dacă diplomații noștri 
consideră că ea nu este dem
nă de a fi menționată...". 
După părerea lui Russell, „din 
toate gafele făcute de gu
vernul englez în ultimii ani", 
lipsa de dorință de a lua în 
considerare existența R. D. 
Germane este „cea mai crasă".

în încheiere B. Russell cere 
poporului englez ca în nu
mele salvării țării sale și a 
întregii omeniri să condamne 
în mod hotărît politica gu
vernului Angliei în problema 
Berlinului occidental.

care apare la Washington se 
exprimă părerea că și puteri
le occidentale trebuie să țină 
seama de vocea rațiunii. Zia
rul scrie că puterile occiden
tale nu au nici un motiv să 
nu țină seama de „situația 
care s-ar crea ca urmare a 
semnării tratatului separat de 
pace".

Ziarul „New York Times" 
este de părere că „există po
sibilitatea ca noi contacte di
plomatice referitoare la o e- 
ventuală bază pentru tratative 
în problema Berlinului și Ger
maniei să fie doar o chestiune 
a viitorului apropiat".

în același timp în paginile 
unor organe ale presei ameri
cane continuă campania pen
tru ațîțarea psihozei războini
ce inițiată de cercurile guver
nante ale S.U.A. ca răspuns, 
la propunerile pașnice ale gu
vernului sovietic cu privire la 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania.

Astfel, Roscoe Drummond 
comentator al ziarului „New 
York Herald Tribune" a lansat 
chemarea ca puterile occiden
tale să se pregătească în ve
derea unei lupte deschise pen. 
tru Berlinul occidental.

în afară de aceasta în presa 
americană apar știri în care 
răsună note alarmante în le
gătură cu faptul că aliații 
S.U.A. ar putea să nu sprijine 
„orientarea rigidă" a S.U.A. 
în problema Berlinului occi
dental. Asemenea păreri pot 
fi găsite de asemenea în co
mentariul lui Joseph AIsop 
publicat în ziarul „New York 
Herald Tribune".

a?*e

Nota guvcrnulMi sovietic

adresata guvernului S« A»

iu problema iucetării

experimenta r ii armei nucleare

Declarația „Partidului
liber democrat* din R. F. G.

BONN 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum 
relatează agenția D.P.A., refe- 
rindu-se la cuvintarea rostită 
de N. S. Hrușciov la posturile 
de . radio televiziune sovie
tice, Mende, președintele 
„Partidului liber democrat" 
din Germania occidentală, a 
declarat că „în secolul atomic 
nici Uniunea Sovietică, nici

țările occidentale nu pot spera 
în mod serios că conflictele 
internaționale pot fi rezolvate 
cu ajutorul unor operațiuni 
militare limitate". Numai tra
tativele care ar urmări destin
derea generală a încordării, a 
declarat Mende, ar putea înlă
tura primejdia unui conflict 
mondial.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— TASS transmite : Ziarul 
„Izvestia" din 10 august pu
blică nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A. în 
problema încetării experimen
tării armei nucleare care con
stituie un răspuns la nota 
guvernului S.U.A. din 15 iu
lie.

Guvernul sovietic — se ara
tă în notă — declară din nOu 
că rezolvarea interdependen
tă a problemei încetării ex
perimentării armei nucleare și 
a problemei dezarmării gene
rale și totale este o cale reală 
sigură care duce spre înceta
rea pentru totdeauna a tutu
ror. tipurilor de experiențe cu 
arma nucleară.

Guvernul S.U.A., se spune 
în nota sovietică, rămîne pe 
pozițiile anterioare și nu dă 
dovadă că este gata să rezolve 
problema încetării experimen
tării armei nucleare pe o bază 
reciproc acceptabilă-

Principalele eforturi ale 
S.U.A. se reduc la legiferarea 
de fapt a efectuării experin- 
țelor și la crearea unui ase
menea organ internațional de 
control care să fie o unealtă 
docilă în mîinile puterilor 
occidentale și să fie folosit de 
statele lor majore pentru 
strîngerea de date cu caracter 
de spionaj.

Subliniind că o asemenea 
poziție a S.U.A. face impo
sibilă încheierea unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare, guvernul 
sovietic declară că răspunde
rea pentru această situație o 
poartă guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii.

Uniunea Sovietică, se sub
liniază în notă, este gata în 
orice moment să semneze tra
tatul cu privire la dezarmarea 
generală și totală a statelor 
și să adopte orice propuneri 
ale guvernelor occidentale re
feritoare la controlul asupra 
aplicării acestui acord.

I

Conducâtori ai P. C. U. S.
au vizitat construcția 
clădirii Congreselor

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Leonid Brej- 
nev, Nikita Hrușciov, Nikolăi 
Ignatov, Frol Kozlov, AnastâS 
Mikoian, Nuritdin Muhitdinov, 
Dmitri Poleanski, Mihail Sus
lov și Ghennadi Voronov au 
luat cunoștință la 10 august 
de mersul construcției clădirii 
Congreselor de la Kremlin. 
Construcția acestei clădiri va 
lua sfîrșit în curînd. In clă
direa Congreselor își va desfă
șura lucrările cel de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S.

La construcția clădirii pro
iectată pentru 6.000 de locuri

ește folosită pe 
marmura, tuful, 
niul; precum și 
utilaj pentru aer condiționat, 
tehnica iluminatului, acustică.

Nikita Hrușciov a făcut o 
serie de observații și recoman
dări în legătură cu mersul 
construcției care se desfășoa
ră într-un ritm rapid, 
întreținut cordial cu 
torii.

La vizitarea clădirii 
selor a participat delegația 
Partidului Comunist din Fin
landa în frunte cu secretarul 
general al partidului. Viile 
Pessi, care se află la Moscova.

scară largă 
sticla, alumi- 
cel mai nou

El s-a 
munci-

Congre-

Noua performanță 
se explică prin existenta 
economiei și științei 

planificate in ll.R.S.S.“
LONDRA 10 (Agerpres). - 

Intr-un interviu acordat cores
pondentului agenției TASS de
putatul laburist Emrys Hughes 
a declarat printre altele că 
realizarea noului zbor în Cos
mos constituie nu numai o ma
nifestare a aptitudinilor unui 
singur om, ci rezultatul unui 
sistem, de învățământ tehnic 
care cunoaște o largă răspîn- 
dire și s-a înrădăcinat în mod 
trainic. El a subliniat că în 
U.R.S.S. există o nouă genera
ție de oameni dotați cu vaste 
cunoștințe tehnice, 
iește omenirii calea 
mos.

Lordul Boyd-Orr, 
că noua performanță a Uniu
nii Sovietice se explică în 
mare măsură prin existența 
economiei și științei planifi
cate în U.R.S.S.

★
ANKARA 10 (Agerpres). — 

Ziarele turcești au consacrat 
numeroase relatări zborului 
în .Cosmos al maiorului Titov 
și la înapoierea lui cu bine 
pe Pămînt. „Maiorul Gagarin, 
scrie „Dunya", a cucerit Cos
mosul. Tovarășul său, maiorul 
Titov, a desăvârșit această cu
cerire, a extins-o și a dovedit 
că în ceruri se poate trăi ca 
și pe Pământ".

„A căuta să se minimalizeze 
noul succes al Uniunii Sovie
tice sau să se descotorească 
de acesta sub diferite motive 
minore, aceasta înseamnă a 
pierde timpul în zadar", sub
liniază Sermet Chagan, co
mentatorul de politică exter
nă al ziarului Ondjiu.

■ ■

care cro- 
spre Coș

a declarat

cosmonaut sovietic in centrul atenției 
opiniei publice mondiale

• *

Recepția 
festivă 
de la

£=

Salutul adresat poporului romin 
de cosmonautul 6. S. Titov

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Pilotul cosmonaut Gher
man Stepanovici Titov, Erou al Uniunii Sovietice, prezent 
la recepția de la Moscova oferită joi de delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, 
a iăcut corespondenților Agerpres și Radioteleviziunii 
Romîne următoarea declarație:

Sînt deosebit de bucuros că am prilejul să transmit 
prin dv. poporului romin cele mai sincere urări de succes 
în construirea socialismului.

Deși n-am putut vedea toate țările în timpul zborului în 
Cosmos, am transmis de pe bordul navei satelit „Vos- 
tok-2“ un salut fierbinte și locuitorilor Europei.

Acum, sînt mulțumit că am putut să mă adresez direct 
locuitorilor Romîniei prietene.

Călătoriile cosmice vor deveni 
o problemă cotidiană

Kremlin

Nu există
sarcină mai importantă 

decît a apăra pacea
- MESAJUL LUI N. S. HRUȘCIOV ADRESAT CONFERINȚEI 
MONDIALE DE LA TOKIO PENTRU INTERZICEREA ARMEI 

CU HIDROGEN.

Conferința în problema laoțiană

PARIS 10 (Ager
pres). — în ziarul 
„Le Parisien Libe
re" a apărut un 
amplu comentariu 
de Robert Clerc, 
consacrat remarca
bilului zbor în Cos
mos al lui Gherman 
Titov- Autorul arti
colului arată că cei 
700-000 km străbă
tuți în spațiul cos
mic i-ar fi permis 
lui Titov ca în ace
lași interval să e- 
fectueze un zbor în 
Lună și să se îna
poieze pe Pămînt. 
în continuare Clerc 
scrie : Nava cosmi
că pe bordul căreia 
a zburat Titov con-

stituie prototipul u- 
nor sateliți — „ob
servatoare zbură
toare", unde astro
nomii și fizicienii 
vor găsi condiții 
mai rodnice pentru 
lucru decît pe Pă
mînt. Acesta este, 
totodată, un model 
în miniatură al vi
itoarelor nave care 
vor transporta ade
vărate echipaje cos
mice, unde alături 
de astronauți se 
vor găsi și oameni 
de știință". Autorul 
articolului își ex
primă convingerea 
că încă pînă la sfîr
șitul acestui secol 
călătoriile cosmice 
vor deveni aproape

coti-o problemă 
diână.

Intr-o convorbire 
cu un corespondent 
al agenției France 
Presse, prof. Pierre 
Auger, președintele 
Comitetului francez 
pentru cercetările 
privind spațiul cos
mic, a salutat fap
ta eroică a maioru
lui Titov, arătînd 
totodată că Franța 
a rămas mult în 
urmă în domeniul 
cercetărilor cosmi
ce. El a precizat că 
primii sateliți arti
ficiali de mici di
mensiuni vor putea 
fi lansați în Franța 
abia la sfîrșitul a- 
nului 1964.

ATOMICE ȘI

MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite: La Moscova 
a fost dat publicității textul 
mesajului adresat de către 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.Ș., celei de-a 7-a Confe
rințe mondiale de la Tokio 
pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen.

In mesaj N. S. Hrușciov a 
urat conferinței muncă rod
nică, iar participanților la lu
crările ei succese multilaterale 
pe tărâmul nobil al luptei pen
tru pace.

Țelurile ce și le propun 
participanții la conferință, se 
spune printre altele în mesaj, 
corespund aspirațiilor arză
toare ale tuturor popoarelor. 
Nu există sarcină mai impor
tantă și mai urgentă, mai no
bilă decît de a apăra pacea, 
de a feri omenirea de primej
dia atomică.

Uniunea Sovietică, se arată 
în mesaj, este dispusă ca ori- 
cînd să treacă la înfăptuirea 
practică a dezarmării totale în 
cazul cînd ar fi realizat un a- 
cord internațional corespunză
tor. Sîntem gata totodată să 
acceptăm orice sistem de con
trol, dacă puterile occidentale 
vor consimți să dezarmeze îm
preună cu noi și să accepte 
planul de dezarmare generală 
și totală.

Astăzi, mai mult ca oricînd, 
situația internațională cere tu
turor oamenilor de bună-cre- 
dință, cărora le sînt scumpe 
pacea și securitatea, să-și 
unească forțele pentru a îm
piedica o catastrofă militară, 
pentru a nu permite ca ome-

nirea să fie tîrîtă în prăpas
tie. în actuala situație, cînd 
forțele păcii s-au întărit ne
măsurat de mult, lupta activă 
a popoarelor pentru pace poa
te și trebuie să bareze calea 
celor care agită torța războiu
lui.

GENEVA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : De la 20 
iulie Conferința internațională 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene decurge sub for
ma de ședințe restrânse. Pînă 
la 9 august s-au ținut 15 ase
menea ședințe, la care au fost 
examinate problemele obliga
țiilor diferitelor țări în legătu
ră cu declarația cu privire la 
neutralitatea Laosului, în curs 
de elaborare. Participanții la 
conferință au pus de acord și 
au transmis Comisiei de re-

linia adoptată de puterile occidentale 
subminează baza pentru tratative 

pașnice
PARIS. — La Paris a 

fost dată publicității de
clarația Consiliului Uniu
nii Atlanticului de nord 
în urma ședinței secrete 
la care secretarul de Stat al 
Ș.U.A., Dean Rusk, a anunțat 
hotărârile miniștrilor Afaceri
lor Externe ai S.U.A., Angliei, 
Franței și Germaniei occiden
tale care au luat parte la 
recenta conferință de la Paris. 
După cum rezultă din decla
rație, Consiliul N.A.T.O. con
tinuă să rămînă pe vechile 
poziții. El respinge toate pro
punerile rezonabile ale Uniu
nii Sovietice cu privire la în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania și reglementarea 
pe această bază a problemei 
Berlinului occidental.

★
TOKIO 10 (Agerpres). — 

Ziarul „Hokkaido Shimbun" 
critică serios poziția puterilor 
occidentale în problema re
glementării problemei ger
mane.

Recentele note adresate gu
vernelor puterilor occidentale 
de către guvernul sovietic, 
subliniază ziarul, scot în mod 
deosebit în evidență pericolul 
revanșismului și militarismu
lui din Germania occidentală, 
considerînd această împreju
rare ca un argument 
în favoarea încheierii 
tului de pace.

Analizând rezultatele 
rinței miniștrilor Afacerilor 
Externe ai S.U.A., Angliei, 
Franței și Germaniei occiden
tale, care și-a încheiat lucră
rile la Paris, ziarul subliniază 
că în ultima analiză acești 
miniștri nu au elaborat nici 
un plan care să urmărească 
reglementarea pașnică a pro
blemei germane și a proble
mei Berlinului occidental.

Mai mult decît atît, linia 
spre menținerea situației 
existente adoptată de puterile 
occidentale subminează în 
mod vădit baza pentru trata
tive pașnice în aceste pro
bleme.

dactare, pentru formularea de
finitivă, o serie de teze prin
cipiale referitoare la neutrali
tatea Laosului. Printre altele 
s-a ajuns la o înțelegere cu 
privire la obligațiile comune 
de a se recunoaște, de a se 
respecta și de a nu se încălca 
unitatea, suveranitatea, inde
pendența și neutralitatea Lao
sului, de a se abține de la ori
ce amestesc direct sau indirect 
în treburile interne ale acestei 
țări, de a nu se impune con
diții politice cu prilejul ajuto
rării Laosului, de a nu se 
atrage Laosul în alianțe in
compatibile cu ’statutul lui 
de neutralitate.

S-a ajuns de asemenea la o 
înțelegere în sensul că se vor 
organiza consultări în cazul 
încălcării saii pericolului de 
încălcare a suveranității, in
dependenței sau neutralității 
Laosului ș. a.

în cercurile apropiate de 
Conferința de la Geneva se 
subliniază că delegațiile pu
terilor occidentale au fost ne
voite în ultima analiză să ac-

cepte o serie de prevederi im
portante îndreptate spre asi
gurarea neutralității Laosu- 
lui.

Dar o înțelegere ar fi putut 
fi realizată încă de mult și 
pentru un număr mai mare de 
prevederi ale declarației, dacă 
delegațiile occidentale n-ar fi 
aplicat tactica tărăgănărilor. 
Puterile occidentale au formu
lat și continuă să formuleze 
cu îndărătnicie o serie întrea
gă de pretenții care contravin 
neutralității și suveranității 
Laosului.

Conform părerii care s-a 
rășpîndit la Geneva, astăzi, 
cînd conferința începe elabo
rarea acordului, delegațiile pu
terilor occidentale - dacă ele 
doresc cu adevărat să mani
feste bunăvoință și să arate 
că urmăresc realizarea progre
sului în lucrările conferinței — 
vor. trebui să renunțe la încer
cările; lor de a impune preve
deri care vin în contradicție 
flagrantă cu principiile suve
ranității și neutralității Laosu
lui.

Hor trece intre doi si cinci ani99

pînă ci nd S. II. A. vor putea repeta
ceea ce fac rușii astăzi“

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Comentînd zborul în Cosmos 
al maiorului Gherman Titov, 
ziarul „Washington Post ■ and 
Times Herald" scrie într-un 
editorial că în urma acestui 
zbor „hotarele cunoașterii s-au 
extins ; omenirea se poate 
pregăti pentru un nou pas — 
atingerea Lunii". Ziarul ara
tă că zborul de 25 de ore al 
navei „Vostok-2“ a confirmat 
din nou forța impunătoare a 
rachetelor sovietice. în edito
rial se subliniază că Uniunea 
Sovietică a demonstrat un sis
tem perfecționat de ghidare a 
zborului și de aterizare a cos
monautului la locul stabilit.

La rîndul său, „Daily News" 
scrie : „După părerea oameni
lor de știință americani, vor 
trece între doi și cinci ani

vorpină cînd Statele Unite 
putea repeta ceea ce fac rușii 
astăzi".

Arătînd că întreaga lume 
salută pe bună dreptate pe 
cosmonautul Titov, „New York 
Herald Tribune" scrie într-un 
editorial că „întreaga lume 
trebuie, de asemenea, să ad
mire armata de oameni 
știință și tehnicieni care 
trimis pe maiorul Titov 
Cosmos".
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Angolci continuă ciocniri crân
cene intre insurgenții angolezi 
și trupele coloniale portughe
ze. După cum anunță agenția 
France Presse, detașamente 
portugheze de pedepsire în
cearcă să blocheze regiunea 
Mambuangongo, situată in 
creierul munților, Ia 120 km 
de coastă, unde se pretinde că 
s-ar afla cartierul general al 
insurgenților.

Partidului Comunist din Ceho
slovacia, locțiitor al pre
ședintelui guvernului R. S. 
Cehoslovace- încă de diminea
ță, spre sediul C.C- al P.C. 
din Cehoslovacia, unde a fost 
depus sicriul cu corpul ne
însuflețit al defunctului s-au 
îndreptat oamenii muncii din 
Praga pentru a-și lua rămas 
bun de la eminentul condu
cător al partidului și statului-

ton Iugov, a sosit la 10 august 
Ia Sofia intr-o vizită oficială 
președintele Republicii Ghana, 
dr. Kwame Nkrumah-

PRAGA. — La 9 august Ia 
Fraga au avut Ioc funeraliile 
lui Vaclav Kopecky, membru 
al Biroului Politic al C.C. al

SOFIA 10 (Agerpres). — La 
invitația președintelui Prezi
diului Adunării Populare, Di- 
mităr Ganev, și președintelui 
Consiliului de Miniștri, An-

BERLIN. — Presa din 
R.D-G. publică știri care de
mască activitatea subversivă 
desfășurată în R-D-G. de a- 
genți ai serviciilor de spionaj 
imperialiste. Această activita
te este condusă și dirijată din 
Berlinul occidental, unde ac
tivează intens peste 80 de or
ganizații subversive, teroriste 
și de spionaj ale R.F.G- și ale 
altor țări occidentale-

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. 
a fost convocată în sesiune 
specială pentru a lua în 
discuție problema agresiunii 
franceze împotriva Tuni
siei. Sesiunea specială ur
mează, să înceapă luni, 21 
august. Convocarea sesiunii a 
fost cerută de grupul țărilor 
afro-asiatice, de țările socia
liste Și de un număr de alte 
țări din Europa și America 
Latină. Numărul țărilor care 
au cerut convocarea sesiunii 
speciale a ajuns la 51.

Ministrul de Externe al 
Franței, Couve de Murville, 
a declarat că delegația fran
ceză la O.N.U. va refuza să 
participe la dezbaterile se
siunii speciale a O.N.U.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 august 
Comitetul Central al P.C.U.S-, 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au oferit 
în Palatul Mare al Kremlinu
lui o recepție în cinstea pilo
tului cosmonaut Gherman Ti
tov, în cinstea eminentei rea
lizări a savanților, proiectau- 
ților, inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor sovietici 
care au asigurat înfăptuirea 
noului zbor al omului în spa
țiul cosmic.

La recepție au participat 
N. S. Hrușciov și alți conducă
tori ai Partidului Comunist și 
guvernului sovietic, precum și 
Gherman Titov, Iuri Gagarin 
și soțiile lor.

Șeful guvernului sovietic 
N. S. Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare în fața partîcipanți- 
lor la recepție. El a subliniat 
că noul zbor cosmic al omu
lui constituie o victorie a o- 
rînduirii sovietice socialiste. 
Aceasta este o victorie a co
munismului — a spus el. Po
porul sovietic se bucură de 
această remarcabilă victorie.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
subliniat că oamenii sovietici 
vor pace, o pace trainică pen
tru toate popoarele.

Amintind de amenințările 
din partea puterilor occiden
tale la adresa Uniunii Sovie
tice. N. S. Hrușciov a subli
niat că nici un fel de amenin. 
țări „nu ne vor opri, iar Tra
tatul de pace cu Germania va 
fi semnat".

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
declarat că oamenii sovietici 
apreciază în mod realist si
tuația. Vor trece norii întu- 
necoși și va apare soarele 
strălucitor. Vom face totul 
pentru a împiedica un nou 
război.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a declarat 
că Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru pace, pentru co
existență pașnică, pentru de
zarmare generală și totală.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
toastat pentru aviatorul cos
monaut Gherman Titov, pen
tru soția sa Tamara, pentru 
părinții cosmonautului și pă
rinții soției sale.

A luat apoi cuvîntul pilotul 
cosmonaut Gherman Titov. El 
și-a exprimat convingerea că 
primul și al doilea zbor vor 
fi urmate de alte raiduri cos
mice. „La noi are cine să zboa
re și avem pe ce zbura".

Pilotul cosmonaut a toastat 
pentru constructorii navelor 
cosmice sovietice, pentru po
poarele Uniunii Sovietice care 
construiesc comunismul.

S-a dat apoi citire decrete
lor Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. prin care 
maiorului Titov i s-a decernat 
titlul de Erou al Uniunii So
vietice și titlul de „pilot-cos- 
monaut al U.R.S.S.", pentru 
efectuarea unui zbor în per
fecte eondițiunî. Decorațiile au 
fost înmînate cosmonautului 
de către Leonid Brejnev. pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S S.

Leonid Brejnev a prins de 
vestonul lui Gherman Titov 
Ordinul Lenin și Steaua de 
Aur de Erou al Uniunii So
vietice; precum și insigna de 
„pilot-cosmonaut al U.RS.S." 
și l-a îmbrățișat cu căldură 
pe cosmonaut.

Pilotul cosmonaut a toastat 
pentru Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și pentru 
Comitetul său Central leninist.

Recepția festivă care a a- 
vut loc în Sala Gheorghi din 
Kremlin a durat cîteva ore.
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