
COMUN I CAT 
cu privire la vizita de prietenie 

făcută în Uniunea Sovietică 
de delegația de partid și guvernamentală 

a Republicii Populare Romîne

Hunedoa Proletari din toate țările, uniți vă!

^SciniEia 
tineretului

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a Guvernului Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C C. al P-M.R., . președintele 
Consiliului de Stat al RP. Romîne, a făcut o vizită de priete
nie în Uniunea Sovietică între 31 iulie—12 august 1961

în timpul șederii sale în Uniunea Sovietică, delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne a vi
zitat orașele Moscova, Leningrad, Tbilisi și Kiev avînd pri
lejul de a cunoaște nemijlocit realizările Uniunii Sovietice în 
construcția comunistă, a vizitat întreprinderi industriale, col
hozuri și instituții culturale- Delegația a avut numeroase în- 
tîlniri și convorbiri cu muncitorii, colhoznicii, cu reprezentanții 
intelectualității Uniunii Sovietice, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă și cordială prietenie.

în cuvîntările Ia mitingurile de prietenie care au avut loc 
Ia Moscova, Leningrad, Tbilisi și Kiev ca și în convorbirile 
și intilnirile cu oamenii muncii din Uniunea Sovietică, membrii 
delegației de partid și guvernamentale a R. P- Romine au re
latat despre însemnatele realizări ale R.P- Romîne în dezvol
tarea economiei naționale și culturii, în ridicarea bunăstării 
poporului romîn, despre munca imensă pe care poporul ro- 
mîn o desfășoară pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, în vederea desă- 
vîrșirii construirii socialismului în Republica Populară Romînă, 
despre politica ei externă iubitoare de pace.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare 
Romine socotește de datoria sa să sublinieze cu un sentiment 
de mare satisfacție primirea sinceră și caldă de care s-a 
bucurat pretutindeni. Aceasta a constituit o nouă și strălucită 
mărturie a prieteniei de nezdruncinat și a solidarității frățești 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Ro
mine la baza cărora stau principiile de neclintit ale marxism- 
Ieninismului și ale internaționalismului socialist, unitatea in
tereselor și țelurilor în lupta pentru socialism și comunism.

în timpul vizitei delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne în Uniunea Sovietică au avut Ioc 
convorbiri la care au participat :

din partea romînă — Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P- Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri al R- P. Romîne, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C- al P.M.R., secre
tar al C.C. al P.M.R., Lconte Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C- al P-M.R., șeful Direcției de Propagandă 
și Cultură a C C- al P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
C C. al P M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne, Nicolae Guină, membru al C C. al PMR., 
ambasador al R. P. Romîne în Uniunea Sovietică.

din partea sovietică — N. S- Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S-, 
L. I. Brejnev, membru al Prezidiului C.C. al P.C U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al U.RS.S-, F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. al P C.U S., secretar al C.C- al 
P.C.U.S., A- I. Mikoian, membru al Prezidiului C C. al P.C U.S-, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.SS., pre
cum și V- N. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R S.S , A. A- 
Gromîko, membru al C C. al P C U.S., ministrul Afacerilor 
Externe al U R.S S., I. V- Andropov, șef de secție la C.C- al 
P C.U S-, I. K. Jegalin, membru al C.C. al P.C.U S-, ambasado
rul U.R S.S. în Republica Populară Romînă, S- T. Astavin, șef 
de secție în Ministerul Afacerilor Externe al U R S S.

L
în timpul convorbirilor care s-au desfășurat într-o atmosferă 

de prietenie și cordialitate frățească, a avut loc un larg schimb 
de păreri asupra celor mai importante probleme ale situației 
internaționale contemporane, precum și asupra problemelor în
tăririi și dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și co
laborare frățească între Republica Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică. Părțile s-au informat reciproc despre situația internă 
a țărilor lor.

Convorbirile au confirmat încă o dată deplina unitate de 
vederi in toate problemele discutate.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne subliniază că victoriile de importanță istorico-mondiaiă 
obținute de Uniunea Sovietică, în care pentru prima oară in 
lume s-a făurit societatea socialistă și se înfăptuiește construc
ția desfășurată a comunismului deschid omenirii drumul spre 
culmile progresului. Uriașele succese ale poporului sovietic se 
datoresc conducerii sale de către gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu Comitetul său Central leninist, 
care constituie pentru toate partidele comuniste și muncitorești 
un model de aplicare consecventă și de dezvoltare creatoare 
a mărețelor idei ale marxism-leninismului în procesul, con
struirii socialismului și comunismului. în Uniunea Sovietică se 
rezolvă cu succes sarcina de însemnătate istorică mondială a 
creării bazei tehnico-materiale a comunismului și a dezvoltării 
continue a democrației socialiste. Se îmbunătățește neîncetat 
bunăstarea materială a poporului sovietic. Succese remarcabile 
au fost obținute de știința, tehnica și cultura sovietică. O în
cununare a victoriilor științei sovietice au constituit-o primele 
zboruri triumfale ale cosmonauților sovietici pe navele cosmice 
„Vostok-1“ și „Vostok-2“ în jurul Pămîntului- Această victorie 
fără seamăn a oamenilor de știință, inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor sovietici a deschis o nouă eră în cucerirea Cos
mosului și a demonstrat nesecata forță vitală a orînduirii so
cialiste. Construirea cu succes a comunismului in U.R.S S. întă
rește și mai mult forța lagărului socialist și însuflețește po
poarele din toate țările în lupta pentru pace, independență na
țională și socialism.

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne consi
deră necesar să sublinieze însemnătatea principială pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Republica Populară Romînă a 
experienței Partidului Comunist al Uniunii . Sovietice, 
acumulate în construirea socialismului și în înfăptuirea 
construcției desfășurate a comunismului, experiență care 
are valabilitate istorică universală- Succesele Uniunii So
vietice în construirea societății comuniste însuflețesc po
porul romîn în lupta pentru desăvîrșirea construcției socia
lismului și trecerea treptată la comunism. . .

Partea sovietică a subliniat cu mare satisfacție realizările de 
seamă ale poporului romîn care, sub conducerea avangărzii 
sale încercate de luptă, Partidul Muncitoresc Romîn, a 
schimbat în mod radical - într-o perioadă istorică scurtă - 
înfățișarea patriei sale, transformînd-o dintr-o țară cu o indus
trie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată intr-un stat 
industrial agrar dezvoltat. în prezent în Republica Populara 
Romînă a fost creată o industrie modernă energetică, meta
lurgică și de prelucrare a petrolului, noi ramuri ale construc
ției de mașini, a fost însușită fabricația de tractoare, automo
bile, nave, mașini agricole, utilaj electrotehnic, minier, .petro
lier etc : se dezvoltă intr-un ritm rapid industria chimică. In 
anii puterii populare clasa muncitoare din Romînia a crescut 
considerabil. Se dezvoltă cu succes știința și cultura, intelec- 
tualitatea strîns legată de popor urmează cu încredere parti- 
dul S-a înfăptuit pe scară largă transformarea socialistă a sa
tului, s-a pus pentru totdeauna capăt exploatării omului de 
către om. Datorită grijii permanente a Partidului Muncitoresc 
Romin și a guvernului R. P. Romîne se îmbunătățește an de an 
bunăstarea oamenilor muncii din Romînia.

Succesele Republicii Populare Romîne în construirea socia
lismului sînt în primul rînd rezultatul conducerii juste și con
secvente de către Partidul Muncitoresc Romîn a întregii opere 
de construire a socialismului, rezultatul, fidelității partidului 
față de măreața învățătură marxist-Ieninistă, al unității și 
coeziunii dintre partid și popor, al traducerii consecvente în 
viață a principiului internaționalismului proletar, al jntariru 
continue a prieteniei și colaborării frățești cu toate țările so
cialiste. _ ... x. _ . jCele două părți au constatat cu deplina satisfacție că înde
plinirea neabătută a declarației comune semnate de delegațiile 
guvernamentale ale Republicii Populare Romîne și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste Ia 3 decembrie 1956 a dus la 
continua consolidare a prieteniei frățești și colaborării multi
laterale dintre Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică.

în această perioadă, între R.P.R. și U.R.S.S. au fost încheiate 
o serie de acorduri de colaborare economică, tehnico-ștnnțifica 
și culturală care au constituit expresia legăturilor frățești din
tre cele două țări, care se întăresc și se lărgesc permanent.

Părțile dau o înaltă apreciere rezultatelor tratativelor econo
mice care au avut loc în 1960-1961 între Republica Populară 
Romînă si Uniunea Sovietică. Ca rezultat al acordurilor^ în
cheiate pentru livrări reciproce de mărfuri în 1961—1965 și 
pentru acordarea de către Uniunea Sovietică în. perioada 
1981_ 1968 de ajutor tehnic Republicii Populare Romîne în con
struirea unor întreprinderi industriale s-au întărit și s-au lăr
git și mai mult legăturile economice între ambele țări.

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne expri

mă recunoștința poporului romin pentru sprijinul multilateral 
primit din partea Uniunii Sovietice in opera de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare a economiei naționale.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
subliniază că colaborarea economică strinsă, care se dezvoltă 
între cele două țări, este avantajoasă și utilă pentru ambele 
părți și își afirmă hotărîrea de a lărgi și în viitor — prin 
toate mijloacele — această colaborare pentru care se creează 
posibilități și mai largi în legătură cu realizarea programului 
grandios al construcției comuniste în U.R.S.S. și desăvîrșirea 
construcției socialiste în R.P.R.

Ele și-au exprimat, de asemenea, satisfacția în legătură cu 
colaborarea rodnică care se dezvoltă cu succes între Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovietică în domeniul științei, 
culturii și artei. Schimbul de delegații culturale, vizitele oame
nilor de știință, literatură și artă au contribuit la cunoașterea 
reciprocă a realizărilor științifice și culturale și la apropierea 
continuă a popoarelor ambelor țări.

Cele două părți și-au exprimat convingerea fermă că rela
țiile de prietenie frățească și de colaborare multilaterală între 
Romînia și Uniunea Sovietică se vor dezvolta cu succes și se 
vor întări și în viitor spre binele popoarelor romîn și sovietic, 
ceea ce va contribui Ia întărirea continuă a sistemului socia
list mondial in ansamblu, la consolidarea unității statelor so
cialiste in lupta comună pentru pacea generală, pentru trium- . 
ful deplin al comunismului.

II. I

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
după ce au avut un schimb de păreri asupra celor mai impor
tante probleme ale situației internaționale contemporane, con
stată cu satisfacție unitatea deplină de vederi în toate proble
mele politicii externe. Ele consideră drept scop principal al 
activității lor în domeniul politicii externe, asigurarea condi
țiilor pașnice pentru dezvoltarea sistemului mondial al socia
lismului și izbăvirea, împreună cu toate popoarele iubitoare 
de pace, a omenirii de un război mondial de exterminare-

în politica lor externă, Republica Populară Romînă și Uni
unea Sovietică pornesc de Ia recunoașterea necesității obiec
tive a coexistenței pașnice a statelor socialiste și capitaliste. 
Războiul nu poate și nu trebuie să constituie un mijloc de 
rezolvare a litigiilor internaționale. Guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul Uniunii Sovietice își exprimă 
convingerea fermă că un război mondial poate fi pre- 
intimpinat prin eforturile unite ale tuturor celor cărora le este 
scumpă pacea. Totodată, guvernele R.P.R. și U.R.S.S. constată 
că forțele imperialiste agresive nu numai că nu au renunțat 
la politica lor de ascuțire a încordării internaționale și de pre
gătire a războiului, periculoasă pentru popoare, dar în ultimul 
timp desfășoară chiar o activitate sporită în această direcție. 
Cercurile conducătoare ale puterilor imperialiste ațîță focarele 
de încordare internațională din Europa și alte regiuni ale 
lumii, intensifică și mal mult ritmul cursei înarmărilor, extind 
activitatea blocurilor agresive N.A.T.O., C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O.

Un pericol deosebit pentru cauza păcii îl reprezintă încer
cările puterilor occidentale de a împiedica cu orice preț rezol
varea problemei reglementării pașnice cu Germania. Refuzind 
în condițiile actuale încheierea Tratatului de pace cu Germa
nia, puterile occidentale confirmă nu numai tendința acestora 
de a continua politica de stimulare a revanșismului și milita
rismului vest-german ci și dezleagă de fapt mîinile utilitariș
tilor vest-germani, la dispoziția cărora se pun cele mai moderne 
tipuri de arme, inclusiv arma rachetă. Cercurile imperialiste 
au nevoie de Germania occidentală militaristă și revanșardă 
ca instrument principal al politicii lor agresive îndreptate îm
potriva statelor socialiste.

Guvernele Republicii Populare Romine și Uniunii Sovietice 
sînt convinse că încheierea Tratatului de pace cu Germania 
pe o bază pusă de acord cu participarea tuturor părților co
interesate ar constitui o contribuție dintre cele mai importante 
la destinderea încordării internaționale în Europa. încheierea 
unui astfel de tratat de pace ar curăța calea spre îmbunătă
țirea relațiilor dintre state, ar lichida definitiv rămășițele celui 
de-al doilea război mondial, ar crea o barieră în calea forțelor 
militarismului și revanșismului din Germania occidentală, ar 
deschide în fața întregului popor german calea dezvoltării 
pașnice și democratice.

Pe baza încheierii Tratatului de pace cu Germania s-ar nor
maliza situația in Berlinul occidental, unde se menține pină 
în prezent ocupația militară, în condițiile căreia Berlinul oc
cidental este transformat intr-un focar de neliniște și de pro
vocări împotriva statelor socialiste. Guvernul Republicii Popu
lare Romîne este întrutotul de acord cu punctul de vedere al 
guvernului sovietic, că acordarea statutului de oraș liber și 
demilitarizat Berlinului occidental, cu cele mai sigure garan
ții internaționale, ar constitui soluția cea mai bună in situația 
creată.

Guvernele R.P-R. și U.R-S S- consideră că încheierea Trata
tului de pace cu Germania nu mai poate fi aminată. De aceea, 
dacă puterile occidentale vor refuza să participe la Încheierea 
unui tratat de pace cu cele două state germane — R.D.G. și 
R.F.G- — va fi necesară încheierea Tratatului de pace cu Repu
blica Democrată Germană, care și-a exprimat asentimentul său 
in această privință.

Guvernele R P-R. și U.R S S. sînt de acord că problema Tra
tatului de pace cu Germania și a normalizării pe baza acestui 
tratat a situației in Berlinul occidental, ca și toate celelalte 
probleme internaționale, trebuie să fie rezolvate pe calea tra
tativelor și nu pe calea amenințărilor și violenței. De aceea, 
măsurile militare adoptate de S.U-A. în legătură cu intenția 
unui șir de țări de a încheia Tratatul de pace cu R.D.G., nu 
pot fi privite altfel decît ca o provocare periculoasă împotriva 
cauzei păcii.

Guvernul romin, luind cunoștință de notele guvernului so
vietic adresate guvernelor S.U.A-, Marii Britanii și Franței, 
precum și de memorandumul din 3 august 1961 adresat guver
nului RFG-, iși exprimă acordul său deplin cu acestea

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
s-au consultat în prealabil asupra unor probleme legate de 
încheierea Tratatului de pace cu Germania. Ele declară solemn 
așa cum se prevede și în comunicatul Consfătuirii recente 
a primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din țările participante la Tratatul de 
la Varșovia, că în politica lor vor continua să se călăuzească 
de interesele păcii și că amenințările din partea cercurilor im
perialiste ale S U.A. și ale celorlalte țări membre ale N.A.T.O. 
nu le vor opri în înfăptuirea politicii de pace-

Guvernele Republicii Populare Romine și Uniunii Sovietice 
consideră că in condițiile actuale cind puterile occidentale des
fășoară și mai larg cursa înarmărilor și fac declarații îndrep
tate împotriva păcii, necesitatea rezolvării cit mai rapide a 
problemei dezarmării generale și totale care include și rezol
varea problemei interzicerii armei nucleare sub un control in
ternațional eficient devine, ca niciodată, o sarcină imperioasă 
care stă in fața omenirii. Pretutindeni se recunoaște că pro
punerile guvernului sovietic în această problemă reprezintă o 
bază rațională și constructivă pentru realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală și totală, acceptabil pentru 
toate statele. Ambele părți declară că sînt ferm hotărîte să 
lupte pentru traducerea în viață a acestor propuneri in inte
resul preîntîmpinării pericolului unui război și al instau
rării unei păci trainice pe planeta noastră.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
privesc încercările guvernelor puterilor occidentale de a substi
tui rezolvării problemei dezarmării generale și totale stabilirea 
controlului asupra înarmărilor, ca o barieră ridicată în mod 
conștient în calea realizării unei înțelegeri în problema dezar
mării. Ele sînt convinse că instaurarea unui control asupra 
înarmărilor, care ar însemna crearea unui sistem legalizat de 
spionaj, poate fi avantajoasă numai pentru agresorul potențial- 
deoarece aceasta i-ar înlesni să aleagă timpul și direcția prin
cipalei lovituri intr-un atac îndreptat împotriva statelor iubi
toare de pace Ambele părți declară că sînt gata să accepte 
orice control dacă guvernele statelor occidentale vor fi de acord 
cu dezarmarea generală și totală.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică acordă o 
deosebită Importanță eforturilor îndreptate spre Întărirea și 
dezvoltarea relațiilor pașnice multilaterale intre popoarele bal
canice, spre transformarea regiunii balcanice și adriatice într-o 
zonă a păcii, fără arme nucleare și arme-rachetă- înfăptuirea 
unei largi colaborări interbalcanice, propusă de multă vreme 
de către guvernul R.P. Romîne. precum și crearea în Balcani 
și în regiunea Adriaticîi a unei zone a păcii, ar contribui la îm
bunătățirea relațiilor dintre statele acestei regiuni și ar duce 
la întărirea păcii și securității în această parte a Europei, 
însănătoșirea atmosferei în regiunea Balcanilor este cu atît 
mai necesară cu cit politica puterilor occidentale de intensifi
care a încordării internaționale a dus la crearea unei situații

(Continuare în pag. a 3-a)
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I

DELEGAM BE PMEIB SI BWEKUMEmU

La sosire pe aeroportul Băneasa.
Foto: AGERPRES

Sîmbătă Za amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de 
la Moscova, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne

care la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice șî a 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică.

Delegația a fost alcătuită 
din tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat, conducă
torul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Nicolae Ceaușescu. mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., Leonte Răutu. 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șe

ful Direcției de Propagandă 
și Cultură a C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu. 
ministrul Afacerilor Externe. 
Din delegație a făcut parte 
de asemenea tov. Nicolae 
Guină, membru al C-C. al 
P.M.R., ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova.

Împreună cu delegația s-a 
înapoiat de asemenea I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Chivu

Stoica, .Alexandru Drăghicl, 
Dumitru Coliu, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai or
ganizațiilor obștești, activiști 
de partid și de stat.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Oameni ai muncii din Ca
pitală veniți în întîmpmare pe 
aeroportul Băneasa au făcut 
delegației o entuziastă pri
mire. Un grup de pionieri au 
oferit membrilor delegației 
flori.

(Agerpres)

Telegramă
Tovarășului NIKITA SERGHEEVIC! HRUȘCIOV, 

prim-secretar al Comitetului Central al P. C. U. S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Controlorul de calitate Du
mitru Șerban de la Uzinele 
Metalurgice din Tîrgoviște 
nu se mulțumește sâ dea 
numai explicații teoretice 
muncitorilor. Iată-1 expli- 
cînd în mod practic tînă- 
rului Constantin Semen 
cum trebuie lucrată o 

formă.
Foto : F. EUGEN

în momentul cînd trecem frontiera de stat a 
U.R.S.S. vă transmitem dv. și prin dv. întregu
lui popor sovietic un fierbinte salut frățesc. 
Ne înapoiem acasă cu satisfacția că vizita de
legației de partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne a însemnat o nouă contribuție pre
țioasă la întărirea prieteniei între poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovietice.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 

al R.P.R.

Sîntem încredințați că rezultatele convorbi
rilor noastre vor servi întăririi coeziunii în
tregului lagăr socialist, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să primiți cele 
mai bune urări pentru noi și mari succese în 
lupta pentru victoria cauzei comunismului și 
a păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P.R.

Finala celui de al VI-lea 
concurs a! artiștilor amatori

Ieri a început în Capitală marea întrecere 
a finaliștilor celui de al VI-lea concurs 

al artiștilor amatori de la orașe și sate, 
consacrat celei de a 40-a aniversări a partidului 
și a celei de a 17-a aniversări a eliberării patriei 
0 In cadrul celui de al VI-lea concurs au 
fost prezentate peste 95.000 spectacole la 
care au participat aproape 21 milioane de 
spectatori $ Finala concursului se desfă 
șoară între 12*'21 august *■ sala C C. S. 
£ In diferitele etape, pînă la întrecerea finală 
au participat 24.000 formații artistice, cu circa 
6.000 mai mult decît la al V lea concurs £ In 
finală participă: 70 orchestre, tarafuri, 
echipe de fluierași, 44 formații de dans, 
38 coruri, 35 brigăzi artistice de agitație, 
17 fanfare, 4 formații de operetă, 3 for
mații de estradă. ® In Piața Republicii, 
Arenele Libertății, pe scenele parcurilor și 
întreprinderilor bucureștenii vor putea par
ticipa la spectacole date de echipele artis

tice de amatori participante la finală
CITIȚI PAGINA 2-a t

Marea întrecere a artiștilor amatori

Minereu de fier peste plan
In întrecerea socialistă pe 

care o desfășoară în cinstea 
marii sărbători de la 23 Au
gust, minerii de î® minele de 
fier „Ghelar" au extras și li
vrat furnal'.știlor de la Hune
doara în prima decadă a ace
stei luni în medie zilnic cite 
200 tone minereu de fier peste 
sarcinile de plan. Ei au reali
zat astfel cea mai mare pro

ducție zilnică pe post, cunos
cută pînă acum la această 
mină.

Atplicînd inițiativa pornită 
la minele de fier „Teliuc' 
„nici un vagonet de minereu 
rebutat", minerii de la „Ghe
lar" au îmbunătățit calitatea 
minereului extras în luna a- 
ceasta cu aproximativ 2 la 
sută față de plan.

Tînăra Puica Călin, laborantă la Institutul de cercetări bac- 
teriologice-București, urmărește dezvoltarea trandafirilor 

din colecția institutului.



MAREA ÎNTRECERE
ARTIȘTILOR AMATORI

A început finala celui de al VI-lea Concurs al artiștilor amatori de la orașe și sate
It®

0 MIE DE MII DE IAIENÎE

peste 
instru- 

însu- 
artiști

artelor plastice — în 
mișcării artistice 

activînd peste 
oameni. ? 

vorbea 
artistică 
de artă 

uimitor de 
scenele cluburilor

de 
un 

înainte 
des- 

de 
care 

re

de
nu se 
brigada

e cînta și se juca 
și în trecut. O 
dovedesc primul 
cor de plugari 
din Chizătău, cu 
peste 100 de ani 

de existență, sau cel de la 
Săliște, corul din Nocrich — 
Brașov sau cel din Cenaș, 
care vin la această întrecere 
finală. Cîțiva călușari au ui
mit în trecut Londra și alte 
capitale ale lumii. Cei mai 
mulți cintau însă doine de 
dor și de jale pe plaiurile de 
munte sau la adunări ferite 
de prea multe priviri și u- 
rechi. Statisticienii burghezi 
consemnau cu „majuscule" în 
1938, 90 de coruri și 70 e- 
chipe de dans. Azi, numai la 
acest concurs au participat la 
prima fază 6.147 coruri, 9.121 
echipe de dans, 6.439 brigăzi 
artistice de agitație, 2.347 for
mații instrumentale, 
24.500 soliști vocali, 
mentiști și dansatori, 
mind laolaltă 615.000 
amatori. Și să ne gindim că 
acestora li se alătură membrii 
numeroaselor echipe de teatru, 
iubitorii 
cadrul 
amatori 
milion 
nici.
Pre 
agitație, gen 
a pătruns 
pede pe 
și ale căminelor culturale și 
azi sînt înregistrate cu peste 
3.000 de formații mai mult 
decîț la concursul din 1959. 
Dar acum sînt de asemenea, 
cu peste 900 mai multe coruri, 
Cu peste 1.100 mai multe e- 
Chipe de dansuri, cu aproape 
800 mai multe formații instru
mentale decît în 1959. Sînt 
cifre care demonstrează con
vingător 
mai masivă 
artistice la
6 asemenea 
nomen însemnat al revolu
ției culturale, creșterea numă
rului formațiilor a fost și este 
consemnată de la un concurs 
ta altul și căpătă linia ascen
dentă, caracteristică 
hoăstre.

Dezvoltarea mișcării artisti
ce de amatori poartă ampren
tă grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru o 
manifestă în general față de 
cultură. O deosebită atenție 
se acordă asigurării bazei ma
teriale pentru procesul larg; 
uriaș, al activității artistice și 
culturale.

In anii regimului democrat- 
popular, au 
oară create 
ale creației 
raionale de 
de cultură

participarea tot 
a formațiilor 

o întrecere de 
amploare. Fe-

vieții

fost pdhtru prima 
casele regionale 
populare, casele 

cultură și casele 
ale 

multe din cele 
cluburi și săli 
sindicatelor și 
mine culturale 
înzestrate, cu 
spațioase, materiale de practi
că culturală etc. Numai în 
ultimii doi ani au fost date 
in folosință peste 700 sedii 
noi de cămine culturale, ma
joritatea fiind ridicate prin 
contribuție voluntară, remar- 
cindu-se îndeosebi tineretul. 
De peste 5.000.000 lei au fost 
cumpărate instrumente muzi
cale și alte materiale de prac
tică culturală.

Creindu-se o asemenea bază 
materială pentru dezvoltarea 
culturii de masă în general și 
a vieții artistice în special, 
creșterea impetuoasă a mișcă-

tineretului, 
peste 4000 de 
culturale ale 

12.000 de că- 
la sate, fiind 
săli și scene

MUNCA-
1ZV0R DE FRUMUSEȚE

articiparea de ma
să la munca ar
tistică nu este sin
gurul aspect în
semnat al noii 
noastre vieți cul

turale. Cel de-al VI-lea Con
curs, această mare întîlnire 
artistică din țara noastră, ex
presie grăitoare a calităților 
artistice ale poporului a relie
fat sporita preocupare pentru 
conținutul manifestărilor si 
programelor artistice. S-a de
pășit simțitor diletantismul 
marcindu-se o exigență mai 
mare față de calitatea inter
pretării artistice, selectîndu-se 
cu grijă programele, bucățile 
muzicale și acordîndu-se aten
ția cuvenită promovării bunu
lui gust, al frumosului.

Finala la București va ilus
tra bunăoară grija manifestată 
de colectivele artistice pentru 
promovarea unui repertoriu 
corespunzător, legat de cerin
țele actuale, de preocupările 
colectivelor de muncă in ca
drul cărora activează forma
țiile respective. Închinat ani
versării partidului, concursul 
a relevat căldura, dragostea 
manifestată de poporul nos
tru pentru partidul clasei 
muncitoare; e semnificativă 
înscrierea în repertoriul fie
cărei formații artistice a unor 
lucrări muzicale, închinate 
partidului. In repertoriul nu
meroaselor formații corale, 
la Uzinele „Republica" sau în 
comuna Roznov, la C.F.R., 
P.T.T.R. Oradea sau la Bră- 
nești, sînt incluse bucăți co
rale de largă circulație, mult 

rit artistice de amatori este un 
rezultat firesc, consemnat cu 
bucurie în toate regiunile țării. 
Cei mai talentați muncitori și 
țărani muncitori, oameni pa
sionați pentru artă au urcat 
pe scenele puse din plin la 
dispoziție, prin grija partidu
lui, desăvîrșindu-și măestria 
artistică, folosindu-și în chip 
util și plăcut timpul liber.

Participarea în proporții de 
masă a talentelor populare la 
întrecerea artistică actuală se 
vădește de altfel și în numă
rul mare de coriști sau dan
satori ai fiecărei formații în 
parte, multe însumând pes
te 100 și chiar 200 de in- 
terpreți. Corul C.F.R.-Fetești 
sau cel al casei de cultură 
din Giurgiu, cel al Domnești
lor-Argeș sau Săliște-Brașoo 
numără peste 200 de artiști 
amatori. Formațiile de joc ale 
Întreprinderii metalurgice de 
utilaj Medgidia, Sindicatului 
învățămînt-Iași, Rafinăriei nr. 
1-Ploiești, Dăbuleni-Oltenia, 
Comana de Jos-Brașov și mul
te altele sînt colective de cite 
50 pină la 100 de dansatori, 
cifre neînregistrate vreodată 
în trecut. Apar pe scenă, în 
iureșul dansurilor populare 
reprezentanți ai tuturor gene
rațiilor, spectatorul avînd 
impresia că aproape tot satul 
se află la rampă. Nu e un 
neadevăr. In Ghimbavul cu 
numai 150 de familii, formația 
de jocuri e alcătuită din 60 
de dansatori, toți colectiviști.

Hotărît, cei 11.000 de artiști 
amatori care și-au început în
trecerea la București, aduc 
mesajul celor peste 1.000.000 
de artiști amatori ciți numără 
azi țara noastră. Astfel, în 
arta pusă în slujba desăvârși
rii construcției socialiste în 
patria noastră fiecare al 18-lea 
locuitor al țării este un des
toinic și activ interpret, un 
pasionat animator cultural-ar
tistic. Revoluția culturală și-a 
spus cuvîntul.

Fluierul însoțește glasul argintiu al fetei. Două generații de artiști amatori din comuna 
Botoș regiunea Suceava

îndrăgite de auditori ca „Te 
cînt partid" de M. Neagu, 
„Partidului" de V. Popovici, 
„Părinte drag, partid iubit" 
de Gh. Bazavan și altele. A- 
lături de cîntecele închinate 
Partidului stau la loc de cin
ste cele care aduc in imagini 
muzicale viața nouă.

Dar concursul — și finala 
va ilustra pe deplin acest lu
cru — a impulsionat simțitor 
creația originală, dirijorii, 
mulți dintre ei tineri, simțind 
nevoia să exprime în frumoa
se și valoroase cîntece, iar 
mulți instructori în dansuri cu 
subiect sau în programe ori
ginale pentru brigăzile artis
tice de agitație, procesul 
muncii colective, bucuria tra
iului nou al zilelor noastre.

Inspirate din realitățile 
vieții noi din orașele și 
satele patriei noastre, ase
menea bucăți stau la loc 
de cinste în repertoriul forma
țiilor artistice. Așa se întîmplă 
cu bucățile corale „Pe plaiuri 
hunedorene" la corul siderur- 
giștilor hunedoreni, sau „Sui
ta de la Cîmpulung", la I.M.S. 
Cîmpulung Muscel, ..Cîntec 
de colectivă" la Fierbinți — 
București sau „Cantata înfră
țirii" la Nocrich - Brașov, ne 
mai vorbind de „Hidrocentra
la de pe Argeș" închinată de 
dirijorul corului din Dom
nești marei construcții socia
liste din planul șesenal.

Instructorii formațiilor ar
tistice, muncind cot la cot 
cu interpreții, au realizări de 
valoare. Dar ceea ce este mai 
pregnant in activitatea lor* 

este -faptul că, mai mult de- 
cît înainte, la baza programe
lor formațiilor artistice — în
deosebi a brigăzilor artistice 
de agitație — stau reflectarea 
procesului muncii, viața co
lectivelor în mijlocul cărora 
activează aceste formații.

Dacă ar fi să amintim nu
mai de cele 35 brigăzi artis
tice de agitație care vin la 
finală și tot este edificator. Nu 
există astfel, formație al cărei 
program să nu fie direct le
gat de procesul muncii, la Fa
brica de încălțăminte ^Stă
ruința" din Suceava sav. la 
Sîntana — Crișana, la Schela 
Băicoi sau Lehliu — București. 
Tema principală a programu
lui brigăzilor artistice de la 
sate este înflorirea satului nou, 
colectivist. Cîteva titluri de 
programe vorbesc de la sine: 
„Se-ntărește și-nflorește co
lectiva din Negrești" (Negrești 
— Piatra Neamț). „Pe drumul 
belșugului" (Geoagiu-Hune- 
doara), „Taina milioanelor" 
(Romînași-Zalău).

Dovedind prospețime, pro
gramele brigăzilor artistice de 
agitație plac publicului larg. 
Iată bunăoară un program al 
muncitorilor mineri din Ani- 
noasa — Hunedoara, intitulat 
sugestiv „înflorește Valea 
Jiului". De la slăvirea solem
nă a vieții și muncii mine
rilor :
Tăiem cărbune în adine

de mină 
In Valea Bucuriei, lingă Jii, 
Dăm țării dragi căldură

și lumină 
Vieții noi, buchet de bucurii.
treeîndu-se apoi la probleme
le de producție, evidențiin- 
du-se fruntașii și desprinzîn- 
du-se munca oamenilor, totul 
este comparat cu ceea ce exis
ta în trecut. Scenetele, mai 
bine spus niște „momente", 
ne atestă că fostul vagonetar 
Cristea Aurel este astăzi un 
brigadier fruntaș, deputat în 
Marea Adunare Națională, că 

în repertoriul formațiilor artistice de amatori au intrat în ultimii ani lucrări muzicale complexe: lucrări simfonice, 
operete etc. Imagine din timpul spectacolului cu opereta „Ana Lugojana" în interpretarea artiștilor amatori din Orăștie.

alți mineri au plecat la facul
tate pentru a deveni ingineri, 
că foarte mulți muncitori 
urmează cursurile serale și 
că în general în toate sectoa
rele de muncă tinerii învață, 
își ridică calificarea, deve
nind muncitori destoinici. Cu 
umor sînt redate unele aspec
te ale vieții minerilor din 
trecut. De pildă, în dialogul 
„minerului — proprietar de 
pămint!“

„— Tatăl meu a fost pro
prietar de pământuri...

— Cum așa ?!
— Da, a avut mult pămint.

— De care pămint, arabil ?
— Nu, lipicios...
— Nu înțelegem. Expli- 

că-ne!
— Să vă explic. Tata a a- 

vut, ca orice om, două picioa
re. In picioare cîte odată a- 
vea bocanci, cîte odată nu. 
Dadă din noroaiele din Ani- 
noasa aducea acasă de fieca
re dată numai cîte două kg, 
faceți și dv. socoteala, cit 
pămint a adus el acasă dacă 
a trăit 40 de ani, fiindcă mai 
mult nu a putut din cauza si
licozei.

— N-are rost să mai calcu
lăm.

— De ce ?
— Pentru că în Aninoasa a- 

vem acum asfalt, deci nu mai 
avem proprietari de pămint 
lipicios".

Lupta pentru calitate, pen
tru economii stă pe primul 
plan în programul brigăzii. 
Numai în primul semestru al 
acestui an s-au realizat eco
nomii de 793.000 lei și lucrul 
acesta este consemnat cu 
promptitudine dc brigadă.

Munca fruntașilor c cîntă 
și brigada colectiviștilor din 
Negrești — Piatra Neamț. Pe 
melodia ..Periniței" ei au po
trivit versuri ca acestea :

„Azi voi scoate la mijloc 
Pe fruntași, cu ei să joc 
Să-ngenunche pe batiste 
Harnice colectiviste !
Iasă-n mijloc la poruncă 
Fruntașii în zile-muncă.

Tema muncii se reflectă și 
în programele unor colective 
de dansatori. Mai pretențios de- 
cît programul unei brigăzi 'ar
tistice de agitație, de pildă, 
dansul cu subiect a început 
să-și găsească tot mai mult loc 
printre formațiile de amatori 
care au reușit să realizeze va
loroase spectacole coregrafice. 
La Hunedoara dansatorii 
au hotărît să redea pe 
scenă, într-un chip cît mai 
plastic uriașa muncă ce se 
desfășoară în combinat. Apar 
astfel jurnaliști, oțeluri și la
minatori într-un ritm de dans 

tumultos care exprimă, in 
ultimă instanță, bucuria mun
cii creatoare. Sugerînd priete
nia care-i leagă pe muncitorii 
veniți la Hunedoara din toa
te colțurile țării, peste 70 
de tineri muncitori dau 
astfel viață frumosului 
dans intitulat deosebit de su
gestiv „Sărbătoarea muncii".

„Frumusețea pădurii" au in
titulat dansatorii Fabricii „Re
construcția" din Piatra Neamț 
dansul lor cu subiect. Lăcătu
șul mecanic Vasile Achiței, ins
tructorul echipei de dansuri a 
Fabricii „Reconstrucția" din

de cultură din Năsăud.
Piatra Neamț mărturisea: 
„Dansul nostru pe scenă du
rează 16 minute. Noi îl pre
gătim de 6 luni. Au fost luni 
de muncă intensă în care am 
avut foarte multe de învățat. 
Cu experiența acumulată vom 
porni, după confruntarea de 
la București, la noi realizări". 
Este un gînd exprimat de ma
joritatea instructorilor artis
tici, dornici să realizeze ceva 
nou, deosebit.

Iată deci că TEMA MUN
CII — nu ușor de redat în
tr-un dans — capătă viață 
prin creația unor entuziaste 
colective de dansatori care 
și-au pus tot talentul și pri
ceperea în slujba frumosului, 
oferind asemenea dansuri care 
desfată și educă.

Un puternic caracter educa
tiv au acele fragmente ale 
spectacolelor brigăzilor artis
tice de agitație și chiar core
grafice care satirizează diver
sele racile, rămășițe ale trecu
tului, în conștiința oamenilor. 
Cu multă inventivitate sînt 
criticate prin mijlocirea sati
rei manifestările de nepăsare 
față de avutul obștesc, atitu
dinea de gură cască, lenea, a- 
variția, ruperea de colectiv. 
Nu există program de brigadă 
artistică de agitație care, pre
zentat pe scenă, să nu facă să 
roșească pe cei care se aud 
amintiți printre oamenii care 
încă greșesc, care nu au reușit 
să țină pasul cu colectivul.

La Negrești - Piatra Neamț, 
bunăoară cei mai delăsători în 
muncă sînt satirizați direct.

Ileana, nevastă-mea 
Dă cu sapa parcă-ar sta.

SIMPLA MĂIESTRIE
ÎNALTĂ

ortină a căzut, dar 
aplauzele entuzi
aste ale spectatori
lor o silesc să se 
tragă deoparte, o 
dată, încă o dată, 

de mai multe ort. E limpede - 
artiștii amatori au satisfăcut 

gustul și setea de frumos a 
publicului. Acel „bravo'! ros
tit din toată inima de multe 
sute de oameni răsplătește 
ceasuri îndelungate de muncă 
pentru desăvîrșirea minuțioasă 
a fiecărui cîntec, dans sau pro
gram de brigadă. Căci străda
nia pentru prezentarea unor 
spectacole îngrijit finisate este 
o trăsătură esențială a mișcă
rii noastre artistice de masă, 
iar cel de al șaselea concurs 
confirmă progresele vizibile 
înregistrate în ultimii ani. In 
istoria mai fiecărui colectiv de 
artiști amatori se observă li- 

Corul Casei raionale

A dat o lună din sapă 
Și a prășit un fir de ceapă. 
Leaiiă, Leană, leie Leană 
Ai prășit azi de pomană 
Fiindcă-n urma ta mohorul 
Șî-a îndesit mai mult covorul.

Programele formațiilor ilus
trează în mod convingător fap
tul că mișcarea artistică de a- 
matori este încadrată activ în 
procesul de educare comunistă 
a maselor, că militează efectiv 
pentru răspândirea în rînaul 
oamenilor muncii, a ideilor 
înaintate ale epocii noastre. 
Tematica largă, bogată, intere
santă și tot mai strîns legată 
de actualitate a programelor 
artistice prezentate de zecile 
de mii de formații ale amato
rilor pătrunde adine în min
tea și sufletul maselor, stimu- 
lîndu-le elanul creator propriu 
constructorilor socialismului.

Prin mijlocirea cîntecului și 
a dansului, arta de amatori ri
dică nivelul conștiinței socia
liste a maselor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, îi 
înflăcărează în muncă, îi e- 
ducă în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalis
mului proletar. Artiștii ama
tori, dăruiți cu pasiune acestei 
nobile munci extraprofesio- 
nale, acel milion de muncitori 
și ingineri, medici și profesori, 
colectiviști și ostași, studenți și 
elevi aflați alături în mișcarea 
artistică de amatori din țara 
noastră, se educă ei înșiși prin 
însușirea frumuseților artei și 
a ideilor înaintate și contri
buie la educarea estetică a ma
selor largi populare.

nia ascendentă a calității 
interpretative, mai multă fan
tezie și culoare, o mai bună 
coordonare și armonizare a ta
lentelor, o sporită capacitate 
de a nuanța un text, un cîntec 
sau un joc - cu un cuvînt: 
creșterea măiestriei artistice.

Hotărîtor în această creștere 
este dobindirea unor cunoș
tințe temeinice, îa cadrul or
ganizat al studiului de spe
cialitate. Casa raională de cul
tură din Sighet, de pildă, se 
mândrește cu o orchestră se- 
misimfonică, ale cărei mani
festări artistice contribuie la 
propagarea a numeroase lu
crări muzicale de prestigiu ; 
fapt semnificativ, marea ma
joritate a membrilor or
chestrei sînt elevi sau absol
venți ai Școlii populare de 
artă.

însemnătatea învățăturii sis

tematice, continue, pentru ca
litatea manifestărilor artistice 
ale amatorilor se reliefează la 
cercetarea realizărilor unui 
mare colectiv de artiști ama
tori, cum este cel al corului 
de la Uzinele „Republica". Să 
ascultăm 120 de laminoriști în- 
terpretînd — cu voci bine ar
monizate și avînd un simț mu
zical în mod evident cultivat
— asemenea lucrări complexe 
cum sînt ; de exemplu, frag
mente din oratoriile romînești 
contemporane sau finalul ope
rei „Ivan Susanin" de Glinka 
și să ne gîndim că nucleul a- 
cestei formații corale au fost, 
cu ani în urmă, doar 25 de în
drăgostiți ai cîntecului. Unii 
dintre interpreții care își a- 
trag azi călduroasele aplauze 
ale publicului au străbătut dru
mul lung de la concepția lui 
„las' că putem cînta Și după 
ureche... notele sînt ele bune 
pentru profesioniști"... — pină 
la participarea pasionantă, asi
duă, de azi, la cursurile Uni
versității populare de educare 
muzicală. Paralel cu alfabeti
zarea muzicală, înfăptuită cu 
răbdare și dragoste membrii 
corului au învățat să analize
ze, vers după vers, o frază mu
zicală după alta, ideile lucrări
lor incluse în repertoriu. Au 
mai invățat să dea atenția cu
venită nuanțării interpretative, 
inimicii, diferitelor elemente 
dramatice legate de cîntec. 
Dacă în afară de acestea amin
tim audierile în colectiv ale 
emisiunilor radiofonice „Ghid 
muzical" urmate de discuții 
antrenante, și lecțiile la cercul 
de inițiere muzicală (cu ex
puneri și exemplificări muzi
cale, acestea din urmă susți
nute în parte chiar de corul 
uzinei); dacă adăugăm în sfîr- 
șit fructuoasele întîlniri „de 
lucru cu compozitorii noștri 
de frunte, participarea pe ba
ză de abonamente la concer
tele — lecții din sala studio a 
Ateneului, precum și vizionă
rile în colectiv a spectacolelor 
de operă și balet sau experi
ența repetițiilor corului C.C.S. 
la care membrii corului Uzine
lor „Republica" au asistat ca 
invitați nu doar o dată — avem 
imaginea de ansamblu a unei 
serioase și multilaterale acți
uni de educare a membrilor a- 
cestei puternice formații co
rale.

Așa stau lucrurile oriunde 
jăsirn realizări artistice de 
înaltă calitate- Succesele au 
fost obținute prin folosirea 
vastelor posibilități materiale 
destinate ridicării cunoștințe
lor și pe care orânduirea socia
listă le pune din belșug la în
demâna oamenilor muncii în
setați de cultură.

O adevărată risipă de fante
zie și inventivitate artistică a 
precedat impunătoarea mani
festare a celui de al VI-lea 
Concurs. Cu mijloace nepreten
țioase sub raportul cheltuieli
lor, dar sugestive și investite 
cu bun gust, brigăzile artistice 
de agitație au creat cadrul cu
venit elogiilor sau semnalelor 
critice din programele lor, iar 
echipele de dansuri au realizat 
ambianța necesară dansurilor 
cu subiect. Căci efectele cele 
mai sigure ale artei muncito
rilor și țăranilor nu provin 
din fastul exterior. O doină 
din frunză, un cîntec străvechi 
intonat cu ajutorul solzului de 
pește pot avea - și au efectiv
- șanse egale de a stirni emo
ția ca și melodia intonată la 
cine știe ce instrument com
plicat ; imitatorul de nai se în
trece cu năierul însuși, măcar 
că el se ajută cu palma goală. 
Aplauzele răsplătesc strădania 
și înalta măiestrie.

Simplitatea e ridicată la 
rangul de virtute în dansul 
colectiviștilor din Dăbuleni, 
raionul Corabia regiunea Ol
tenia. Bucuria muncii, bucuria 
de a trăi din plin, irumpe din 
dansul cu temă oglindind plan
tarea, legarea, săparea și stro
pirea viței de vie. Dansul an
trenează nu mai puțin de trei 
generații, de la copii la bă- 
trini, și pune stăplnire pe ini
ma spectatorului.

Talentele înflorind sub soa
rele generos al vieții noastre 
vin pe scenă cu întreaga, în- 
cintătoarea lor prospețime.

„Printre flori, colo-n grădină, 
Nu zboară nici o albină, 
Ci-n loc de albine, roi, 
Albinele sîntem noi..."
sună unul din cîntecele brigă
zii artistice a gospodăriei a- 
gricole colective „Drumul lui 
Lenin" din comuna Geoagiu, 
regiunea Hunedoara. E un pro
gram cu versuri sprințare, în 
care poți zări ca un desen în 
filigran, amintirea unor lec
turi din Topîrceanu. Ele ser
vesc însă actualității fierbinți: 
„Despre zborul lui Gagarin

Colo-n țarini 
Și copiii pot să-ți spună 
Aducindu-ți cu-argumente

Competente 
Amănunte despre Lună".

In cîntece, jocuri și texte de 
brigadă, tradițiile au venit în 
sprijinul creațiilor noi. Iscu
sința în alegerea hainei celei 
mai potrivite pentru a înves- 
mintă mai bine conținutul de 
idei găsește, după cum este și 
firesc, aprecierea spectatori
lor.

Și un lucru de care, iarăși, 
este cu neputință să nu se 
țină seamă : programele celor 
mai bune formații se caracte
rizează prin vioiciune, opti
mism sănătos, tonic. Aici își 
spune cuvîntul încrederea în 
viață, satisfacția imensă a 
18 000.000 de oameni care sub 
conducerea partidului își fău
resc un trai fericit.

Acum, în preajma zilei de 23 
August, ca o expresie a bucu
riei populare, marea întrecere 
a început. După lungul drum 
pe care l-au străbătut din în
treprinderea sau comuna lor 
pînă în inima Capitalei pa
triei, cei 11.000 de artiști ama
tori sînt gata să-și arate co
morile. Nu încape îndoială că 
aceste comori vor avea strălu
ciri de neuitat. La cea de a 
17-a sărbătoare a victoriei in
surecției populare, cîntecul 
dansul și cuvîntul poporului 
aduse de 11.000 de fruntași în 
producție, vor fi mai frumoase 
ca orieînd.

Urăm tuturor participanți- 
lor, din adâncul inimii: 
SUCCES !

© Cele mai frumoase per
formanțe le-au realizat for
mațiile corale ale I. M. S. 
Cîmpulung Muscel, Rulmentul- 
Brașov, Schela Moreni, Fier- 
binți-București, Roznov-Bacău, 
și formațiile de dansuri Co
mana de Jos și Ghimbav — 
Brașov, Giurtelec-Crișana, 
Sînandrei-Banat : pentTU pri
ma oară participă în con
curs și au și ajuns în finală.

• în 1959 a repurtat succese 
la București brigada artistică 
de agitație a Șantierului de 
construcții din Săvinești. A- 
cum în 1961 la finală vine bri
gada artistică de agitație a 
Fabricii de relon din Săvinești 
intrată deja în funcțiune.
• Conducătorul iluerașilor 

din Cătina-Cislău, Iliuță Po
pescu, a creat la fluer poemul 
„Baltagul" după cartea maes
trului Sadoveanu primită în 
dar cu prilejul unei vizite la 
acesta.

© „Rivalitatea" cetăților de 
foc Reșița și Hunedoara se 
exprimă nu numai în produc, 
ție dar și în artă. Hunedorenii 
vin la finală cu un cor, o e- 
chipă de dansuri și o orches
tră semisimfonică iar reșițenii 
cu o operetă, un cor și o or
chestră simfonică.

® La București sosesc trei 
coruri cu tradiții, decorate cu 
Ordinul Muncii iar mulți din 
interpreți, în frunte cu dirijo
rul, decorați cu ordine și me
dalii : Chizătău-Banat, Săliște 
și Nocrich-Brașov.

• Popa Pintilie și Guzgă 
Gheorghe-Suhulet Negrești, 
imită, fluierînd artistic, cînte
cul privighetoarei.

© Orchestra din Tg. Jiu diri
jată de Rakotzi Ladislau este 
alcătuită numai din pionieri și 
utemiști pînă la 18 ani.

ȘTEFAN IUREȘ
ȘERBAN RĂDULESCU



COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie 

făcută în Uniunea Sovietică 
de delegația de partid și guvernamentală 

a Republicii Populare Romîne
(Urmare din pag. l-a)

anormale în această regiune, în care unele țări participante 
la N A.T.O. ațâță în prezent isteria războinică.

Evenimentele din ultima vreme arată că politica agresivă 
promovată de S.U-A- șî de partenerii lor din N-A.T-O., precum 
și din alte blocuri militare întîmpină o împotrivire tot mai ho- 
tărîtă din partea statelor și popoarelor iubitoare de pace. Se 
intensifică lupta popoarelor din țările capitaliste împotriva 
bazelor militare și a pactelor militare, pentru drepturi demo
cratice și adevărată libertate

Părțile au constatat cu satisfacție că rușinosul sistem colo
nial se află pe marginea deplinei sale prăbușiri- Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovietică se pronunță cu hotărîre 
împotriva ficțiunilor tuturor colonizatorilor, atît ale celor vechi 
cît și ale celor noi, care încalcă în mod grosolan Declarația 
cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor co
loniale, adoptată la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale 
a O N U.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică sprijină 
multilateral eroicul popor cuban care luptă pentru întărirea 
independenței sale și consolidarea cuceririlor sale revoluționare, 
sprijină mișcarea de eliberare națională a popoarelor care nu 
s-au eliberat încă pe deplin de sub jugul colonial și sînt con
vinse că lupta eroică a popoarelor din Laos, Algeria, Tunisia, 
Angola, Congo și a altor popoare iubitoare de pace va fi încu
nunată de victoria deplină. Părțile condamnă încercările cercu
rilor imperialiste agresive de a se amesteca în treburile interne 
ale țărilor care luptă pentru întărirea independenței lor poli
tice, pentru lichidarea înapoierii economice, asigurarea progre
sului social și a bunăstării popoarelor lor

Ambele părți sînt convinse că actuala structură a O.N.U. nu 
corespunde schimbărilor care s-au produs în lume- Ele consi
deră drept dăunător pentru pace, faptul că puterea executivă 
O.N.U. este concentrată în mîinile unei singure persoane 
care exprimă interesele cercurilor imperialiste. Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovietică vor milita cu perseve
rență ca structura O.N.U. să fie pusă în concordanță cu rapor
tul de forțe real care s-a creat actualmente pe arena interna
țională. Sn organele executive ale O N U. trebuie să fie repre
zentate în egală măsură toate cele trei grupări de state exis
tente în 
blocurile

Părțile 
de către 
prezintă 
Chineze, — — .■—-----* — ---- -
in ce privește eliberarea acestei părți integrante a teritoriului 
R. P. Chineze. Părțile declară că înlăturarea artificială și pe 
viitor a Republicii Populare Chineze de la participarea la 
activitatea Organizației Națiunilor Unite aduce un mare preju
diciu acestei organizații, îngreunează examinarea rodnică a 
problemelor internaționale, pentru a căror rezolvare se cer efor
turi colective din partea tuturor statelor. Guvernele Republicii 
Populare Romîne Și Uniunii Sovietice vor insista și în viitor 
ca drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite să fie restabilite.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică consideră 
anormal faptul că Republica Populară Mongolă este lipsită 
pînă în prezent de posibilitatea de a fi membră a Organizației 
Națiunilor Unite și de a-și aduce prin participarea la lucrările 
acestei organizații aportul la rezolvarea sarcinilor întăririi păcii 
și lărgirii colaborării internaționale puse in fața O.N.U. prin 
carta acesteia. Părțile se pronunță pentru rezolvarea cit mai 
rapidă și pozitivă a problemei primirii R. P. Mongole în O.N.U.

Ambele părți sprijină unanim cererile juste ale poporului 
coreean cu privire la evacuarea trupelor americane de pe teri
toriul Coreei de Sud, precum și propunerile guvernului Repu
blicii Populare Democrate Coreene cu privire la unificarea 
pașnică a Coreei pe baze democratice.

Ele sînt profund convinse că unificarea pașnică a Coreei con
stituie înainte de toate o cauză a poporului coreean însuși-

Ambele părți confirmă năzuința lor neabătută spre îmbună
tățirea relațiilor cu toate statele, Indiferent de orînduirea lor 
socială, spre întărirea încrederii, spre dezvoltarea tuturor for
melor de colaborare internațională. Ele se pronunță pentru 
dezvoltarea liberă a comerțului internațional, pentru lăr
girea contactelor între personalitățile și organizațiile de stat 
și obștești, pentru un schimb larg în domeniul realizărilor cul
turii, științei și tehnicii.

Guvernele RP.R. și U.R.S.S. au subliniat cu satisfacție că 
forțele puternice ale socialismului și păcii cresc și se întăresc 
zi de zi. Tot mai multe state și popoare sprijină principiile 
coexistenței pașnice șl rezolvarea tuturor problemelor litigioase 
tn relațiile dintre state pe calea pașnică, pe calea tratativelor. 
Totodată statele și popoarele iubitoare de pace trebuie să dea 
dovadă de vigilență maximă față de uneltirile imperialiștilor 
și încercările cercurilor militariste reacționare de a ascuți pe 
calea aventurilor militare și a provocărilor situația internațio
nală, și de a amenința pacea. în legătură cu aceasta părțile 
consideră necesară întărirea și în viitor a organizației Trata
tului de la Varșovia și a capacității de apărare a marelui lagăr 
al socialismului.

prezent - statele socialiste, statele participante la 
militare occidentale și statele neutre.
condamnă cu hotărâre ocuparea ilegală în continuare 
Forțele armate ale S.U.A. a insulei Taiwan, care re- 
un act de agresiune împotriva Republicii Populare 
și sprijină întrutotul poziția justă a poporului chinez

în timpul convorbirilor dintre reprezentanții Partidului Mun
citoresc Romîn și ai Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie cordială 
și înțelegere reciprocă deplină, a avut Ioc un schimb reciproc 
de informații cu privire Ia munca ambelor partide, un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea continuă a colaborării fră
țești dintre P.M.R. și P.C.U.S., au fost de asemenea discutate 
problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Ambele părți au subliniat că Consfătuirea din noiembrie 1960 
de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și mun
citorești a inaugurat o nouă etapă în dezvoltarea mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, a solidarității frățești 
și a legăturilor multilaterale între partide. Ea a de
monstrat încă o dată coeziunea partidelor frățești din

țările socialiste, dezvoltarea și întărirea continuă a legăturilor 
internaționaliste pe baza egalității depline în drepturi și a 
independenței tuturor partidelor comuniste și muncitorești, în 
perioada care s-a scurs de la Consfătuire a crescut și mai mult 
coeziunea tuturor țărilor lagărului socialist, s-a întărit solida
ritatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Reprezentanții ambelor partide consideră că datoria lor su
premă este de a întări și în viitor—prin toate mi jloacele—unita
tea statelor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, pe 
baza mărețelor principii ale marxism-leninismulul, să ducă o 
luptă hctărîtă împotriva încercărilor cercurilor imperialiste și 
ale agenturii lor de a scinda mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Ele vor fi și în viitor intransigente în 
spirit leninist față de orice manifestări de revizionism, dogma
tism, sectarism, de abateri de la principiile internaționalismului 
socialist.

în unitatea și coeziunea țărilor lagărului socialist, a parti
delor comuniste și muncitorești, în fidelitatea lor față de în
vățătura marxist-leninistă rezidă principalul izvor al forței și 
invincibilității fiecărui partid frățesc, fiecărei țări socialiste, și 
a lagărului socialist în ansamblu, garanția de nădejde a înain
tării cu succes a țărilor socialiste spre comunism.

Reprezentanții ambelor partide au constatat cu satisfacție 
că legăturile de prietenie frățească dintre P.M.R, și P.C.U.S., 
dintre poporul romîn și poporul sovietic se dezvoltă și se întă
resc continuu. între Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, între Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică nu a existat niciodată o în
țelegere diferită a problemelor internaționale, a problemelor 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale și ale con
strucției socialiste.

Ca urmare a întîlnirilor și discuțiilor prietenești, care au avut 
Ioc în 1960 între tovarășul N. S. Hrușclov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, și a vizitelor reciproce ale delegațiilor de 
partid ale P.M.R. și P.C.U.S. in Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică în vederea schimbului de experiență îh do
meniul muncii de partid, colaborarea frățească dintre ambele 
partide s-a întărit și dezvoltat și mai mult. Studierea și folo
sirea reciprocă a experienței activității P.C.U.S. și P.M.R. au 
o deosebită însemnătate pentru construirea cu succes a socia
lismului și comunismului în ambele țări.

Reprezentanții P.M.R. au subliniat uriașa importanță istorică 
a luptei neobosite a P C.U.S. pentru întărirea continuă a unită
ții mișcării muncitorești internaționale, pentru păstrarea puri
tății mărețelor idei ale marxism-leninismului, pentru întărirea 
solidarității frățești a partidelor comuniste și muncitorești.

Un eveniment de însemnătate istorică mondială îl va prezenta 
examinarea și adoptarea de către cel de al XXH-lea Congres 
al P.C.U.S. a noului Program al P.CiU.S, în acest remarcabil 
document marxist-leninist, pe care popoarele l-au denumit Ma
nifestul Comunist al epocii contemporane, pe baza luării în 
considerație a experienței istorice a Uniunii Sovietice de con
struire a socialismului, a victoriilor mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, se face o caracterizare desfășurată a 
societății comuniste, se indică căile și metodele concrete de 
construire a comunismului în U.R.S.S. într-o perioadă istorică 
cit mai scurtă.

Noul Program al P.C.U.S. va fi o armă ideologică de nădejde 
și o busolă sigură pentru poporul sovietic în construirea comu
nismului.

Reprezentanții P C U.S. subliniază că ei privesc construcția 
comunistă in U.R.S.S. ca o măreață sarcină internationalists 
a poporului sovietic, care corespunde intereselor întregului sis
tem mondial socialist, intereselor proletariatului international 
și ale întregii omeniri.

Reprezentanții Partidului Muncitoresc Romîn au subliniat că 
noul Program al P.C.US- constituie o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea învățăturii marxist-leniniste, avînd o mare în
semnătate teoretică și practică internațională. Ei consideră 
acest document istoric, precum și experiența P.C-U.S. în con
struirea comunismului în U R.S.S-, drept un exemplu insufle- 
țitor pentru Partidul Muncitoresc Romîn în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, un exemplu pentru toate parti
dele comuniste și muncitorești-

Reprezentanții P-C.U.S. consideră drept datoria lor să subli
nieze contribuția de seamă a Partidului Muncitoresc Romîn la 
cauza întăririi unității și coeziunii partidelor comuniste și mun
citorești frățești, a marelui lagăr socialist, fidelitatea lui față 
de învățătura atotbiruitoare a marxism-leninismului, față de 
internaționalismul socialist.

P M.R. și P.C-U.S. sînt ferm hotărite să dezvolte șî mai mult 
legăturile frățești existente între ambele partide.

în timpul convorbirilor, ce au avut loc, reprezentanții ambe
lor partide au căzut de acord asupra măsurilor concrete de 
lărgire a schimbului reciproc de informații, a schimbului de 
experiență în munca de partid, precum și în ce privește dez
voltarea continuă a legăturilor frățești dintre oamenii muncii 
și organizațiile obștești din Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică.

în numele Comitetului Central al P M.R., al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a invitat o delegație de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice și personal pe tovarășul N. S. 
Hrușciov să viziteze R. P. Romînă. Această invitație a fost 
acceptată cu satisfacție, urmînd ca data vizitei să se stabilească 
ulterior de comun acord.

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

în Uniunea Sovietică, care a decurs într-o atmosferă deosebit de 
caldă și de cordială, a constituit o nouă și vie demonstrație a 
alianței strinse și de nezdruncinat dintre ambele țări în marea 
comunitate a statelor și popoarelor lagărului socialist.

Republica Populară Romină și Uniunea Sovietică, Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
vor întări și pe viitor prietenia frățească spre binele oamenilor 
muncii din ambele țări, spre folosul tuturor statelor socialiste 
și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în inte
resul menținerii și întăririi păcii în lumea întreagă, pentru 
triumful socialismului și al comunismului.

Moscova, 11 august 1961-
P.M.R.Prim-secretar al C C. al 

Președintele Consiliului de Stat al R P R. 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al C C al P.C.U.S 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S
N. HRUȘCiOV

Sîmbătă după-amiază a so
sit în Capitală, la invitația 
Grupului național romîn din 
Uniunea interparlamentară, o 
delegație a parlamentului ci
priot condusă de deputatul dr. 
Emilios Frangos.

La sosire, pe aeroportul Bă-

Informație
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de deputatul Ion Pas, 
vicepreședinte al comitetului 
de conducere al Grupului na
țional romîn din Uniunea in
terparlamentară, de deputați 
ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai grupului.

Cinematografe
Patria, București: El Hakim; 

Gh. Doja: Cavalerii teutoni; 
Republica, Elena Pavel, înfră
țirea între popoare, Miorița, 
Libertății (grădină). Stadionul 
Republicii, Stadionul Dinamo, 
Stadionul Ciulești: Carmela; 
Magheru, N. Bălcescu (grădi
nă). Grădina 13 Septembrie : 
Acțiunea Cobra; V. Alecsan- 
dri: Hoinarii; I. C. Frimu
(grădină): Trecerea interzisă ; 
Lumina, V. Boaită, (grădină), 
Volga : Oameni pe pod; Cen
tral; Pescuitori în apă tulbu
re; 8 Mai: Cenușăreasa; Vic
toria, Grădina Elena Pavel: 
O aventură în Marea Carai
bilor; M. Gorki: Hoinarii; 
Timpuri Noi: Cuba revoluțio
nară — Muzicantul d’Ester- 
hazy — Robert Koch — Nu i-a 
învățat, nimeni rău; 13 Sep
tembrie: Drumul partizanilor, 
Vrăjitoarele din Salem; Tine
retului: Duelul; 30 Decem-

brie: Libelula; B. Delavran- 
cea: Pescuitorii de bureți; 8 
Martie (grădină): Omul nu se 
predă; Al. Popov: Revista vi
surilor; Olga Bancic : Libe
lula; Grivița: Cerasella ; C. 
David: Fij atentă bunicuțo I; 
Flacăra: Pescuitorii de bureți; 
Unirea: Fii atentă bunicuțo!; 
AI. Sahia (grădină), 23 Au
gust. Patinoarul 23 August, 
Grădina Progresul : Omul cu 
două fețe; Arta (grădină), 
Munca, G. Bacovia: Romeo, 
Julieta și întunericul; Popular 
Micuța; L
Insula în flăcări; Donca Simo 
(grădină): Cerul Balticei ; 16
Februarie: Pescuitorii de bu
reți : M. Emînescu : Mama 
tata nevasta și eu; Floreasca: 
Adio copilărie; G. Coșbuc 
(grădină); Corabia zburătoare; 
Drumul serii: Dragostea și 
pilotul secund; A. Vlaicu : 
Război și pace (ambele serii).

Moșilor (grădină):

Foto : AGERPRfiSNoul furnal de 700 m.c. intrat recent în funcțiune

La Combinatul metalurgic din Reșifa

A fost dat în exploatare primul din cele doua
furnale de 700 metri cubi

La Combinatul 
din Reșița a 
exploatare primul 

cele două furnale de 700 me
tri cubi.

Noul obiectiv siderurgic 
caracterizează printr-un 
vel ridicat de mecanizare

metalurgic 
fost dat în 

din

se 
ni-

Și

automatizare a procesului de 
elaborare a fontei. încărcarea 
furnalului, controlul tempera
turii, funcționarea utilajelor 
de deservire și alte operații 
sînt în întregime mecanizate 
și automatizate. Aproape toa
te utilajele și aparatajele nou-

lui furnal au fost furnizate de 
către industria 
structoare de

Capacitatea 
agregat este 
mare decît 
două furnale 
cele de utilizare va fi cu cea

noastră con- 
mașini.

utilă a noului 
cu 200 mc mai 
volumul celor 
vechi, iar indi-

35 la sută mai ridicat- Numai 
furnalul intrat zilele acestea 
în funcțiune produce anual 
o cantitate de fontă de peste 
două ori mai mare decît în
treaga producție din anul 
1938.

(Agerpres)

„Drumul Romîniei spre socialism 
este un drum fericit“ 

Declarațiile unor oaspeți englezi care 
ne-au vizitat țara

T EL E G R A MĂ

„Vizita în Romînia a fost 
atît de bogată în impresii, in
cit ne-am hotărît ca într-un 
viitor apropiat să poposim din 
nou aci, au declarat oaspeții 
englezi Ruth și Edmund Frow, 
care ne-au vizitat țara la in
vitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din 
R.P.R. Sîntem siguri că vom 
găsi în Romînia atîtea lucruri 
noi, încît nu vom fi în stare 
s-o mai recunoaștem. Ceea ce 
ne-a impresionat îndeosebi, 
este că drumul Romîniei 
spre socialism este un drum 
fericit, pe care întregul po
por îl parcurge cu bucurie'’.

Doamna F.row, care este se
cretara Comitetului Păcii din 
Manchester și membră în 
Comitetul național al păcii 
din Anglia, a subliniat că din 
primul moment al sosirii a 
avut impresii neașteptate. Ve
nind de la aeroport spre oraș, 
am văzut blocuri mari, noi, 
clădite cu mult bun gust. 
Vastul plan de construcții ur
mărește ca muncitorii care 
locuiesc acolo să trăiască în 
demnitate și nu în mizerie. 
Ne-a impresionat grija deo
sebită care se dă grădinilor, 
florilor. Afluența din maga
zine ne-a arătat că nivelul de 
trai este în continuă creștere. 
De altfel, cu puțin înainte de 
a sosi noi aici avusese loc o 
reducere de prețuri. La oreșa 
unei fabrici am avut oglin

da grijii calde ce se acordă 
copiilor

Dl. Edmund Frow, ingi
ner, a vorbit despre impre
siile culese din vizitarea unor 
fabrici. M-a impresionat — 
a spus el — rolul pe care îl 
are mișcarea sindicală, care 
exercită înrîurirea și contro
lul asupra tuturor chestiuni
lor legate de asigurările so
ciale, de protecția muncii șl 
alte activități.

Impresia generală pe care 
ne-am format-o — a spus 
doamna Frow — este că pa
cea e primul lucru la care 
se gîndesc oamenii 
Oameni 
jurat cu 
au auzit 
mișcării

de aici, 
simpli ne-au încon- 
multă dragoste cînd ' 
că sîntem delegați ai 
pentru pace din An

glia. Este foarte clar că po
porul romîn 
pacea și este 
contribuie la

dorește sincer 
ferm hotărît să 
apărarea ei.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE] 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
Vă mulțumim dv., dragi tovarăși, și prin dv. întregului 

popor frate romîn, pentru felicitările și urările frățești pe 
cais ni le-ați adresat cu prilejul sărbătorii 
R.P. Polone.

Poporul polonez, ca și poporul romîn, este 
că colaborarea în continuă dezvoltare dintre 
reprezintă un aport însemnat la construcția lor socialistă, 
ceea ce contribuie la întărirea lagărului socialist și a 
luptei comune a țărilor socialiste pentru asigurarea păcii.

Vă urăm din toată inima dv., dragi tovarăși, și poporului 
romîn noi succese și prosperitate.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
ALEKSANDER ZAWADZKI 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

naționale a

ferm convins 
țările noastre

f-t O * E ”44„Cursa bcinten

La I.O.R.-București se produce printre altele și echipament medical. In fotogratie : mais. 
trul Marian Poschină și controlorul de calitate Octavian Săraru fac ultimele verificări la 

aparatul „Dentior" destinat secțiilor de stomatologie ale policlinicilor și spitalelor.

Ion Ardeleanu 
cîștigătorul etapei

H1MNICU-V1LCEA (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Valea Oltului a primit cu o răcoa
re plăcută pe cicliștii participanfi 
la „Cursa Scînteii", încălziți din 
primele secunde ale etapei a V-a 
dintre Sibiu—Rm. Vîlcea. Aerul 
rece al munților ce străjuiesc Va
lea Oltului le-a dat o mină de 
ajutor sportivilor în această etapă.

Etapa a fost mai puțin agitată, 
în minutul 17 în comuna Tălma- 
ciu evadează un grup de 11 ci
cliști printre care Ardeleanu, Cal
cișcă, Voinea, Vasilescu, Pelcaru, 
Ghifă, Vasiu, care reușesc treptat 
să se depărteze cu aproape 4 mi
nute de restul plutonului. Fugarii 
sînt urmărifi cu o viteză de 40 
km pe oră, dar nu pot fi ajunși.

Sprintul de la Călimănești este 
cucerit și de astă dată de Arde
leanu, un ciclist tînăr, debutant 
în „Cursa Scînteii", care conduce 
astfel distanțat în clasamentul 
sprinterilor.

Deși foarte „calmă" penultima 
etapă a acestei mari întreceri a 
adus considerabile schimbări în 
configurația clasamentului „Cursei 
Scînteii".

Ion Ardeleanu continuă să se 
remarce reușind o nouă perfor
manță : cucerirea etapei a V-a 
Sibiu—Rm. Vîlcea, frecînd astfel 
de pe locul 10 la locul 5, în cla
samentul general, la 3:09" față 
de purtătorul tricoului galben, di- 
namovistul Aurel Șelaru.

„Evadarea" de la kilometrul 17 
a permit îmbunătățirea situației

debutant,
Sibiu-Rm. Vîlcea
diri clasament a multor cicliști. 
Astfel, Voinea a trecut pe locul 
2 (pînă la etapa de ieri se afla 
pe locul 6), Ghifă ocupă locul 6 
de pe locul 9, Matei locul 11 (lo
cul 21), Calcișcă locul 13 (24).

Dacă evadații au fost direct a- 
vanfaiafi, cicliștii fruntași care au 
rămas în pluton au cunoscut re
versul medaliei. Doi dintre favo- 
riții cursei, Gabriel Moiceanu și 
Dobrescu, au cedat — primul lo
cul 4 pentru locul 7, al doilea 
locul 3 pentru locul 4.

Aurel Șelaru continuă să poar
te tricoul galben. In clasamentul 
debutanților locul de onoare a- 
parține tînărului ciclist brașovean 
Ion Ardeleanu, o autentică spe
ranță a ciclismului nostru.

V. RANGA
★

Astăzi se desfășoară ultima 
etapă : Curtea de Argeș— 
Pitești—București. Sosirea va 
avea loc pe stadionul Re
publicii în jurul orei 19- 
19,30, înainte de sosirea 
cicliștilor se va desfășura 
cu începere de la ora 
17,45 un program sportiv cu- 
prinzînd întreceri de călărie 
și meciul internațional de 
rugbi dintre echipele de tine
ret ale R.P. Romîne și R.P. Po
lone. Apoi, în nocturnă va 
avea loc jocul amical de fot
bal dintre echipa Rapid 
București și noua promovată 
în prima divizie Dinamo Pi
tești.

Fotbal
Stadionul Tineretului 

Brașov a găzduit sîmbătă ... 
tîlnirea amicală de fotbal din
tre echipele Steagul Roșu 
Brașov și Dinamo București. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 4-4 (3-2). 
Pentru localnici 
Năftănăilă (2), 
Nicula.

din 
în-

aii înscris
Meszaroș și

★
Stațiile noastre 

transmite astăzi începînd din 
jurul orei 19 de pe stadionul 
Republicii sosirea în ultima 
etapă a competiției cicliste 
„Cursa Scînteii". De Ia ora 
21,30 stațiile de radio vor 
transmite repriza a doua a 
Întâlnirii de fotbal Rapid 
București—Dinamo Pitești. 
Transmisiile se vor face pe 
programul I.

Noi recorduri mondiale
în cadrul campionatelor fe

minine de natație ale S.U.A. 
de la Philadelphia tînăra 
sportivă Dona Devărona, în 
virstă de 14 ani a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 400 m liber mixt cu tim
pul de 5’34’’5/10 (recordul 
mondial precedent era de 
5*36”5/10).

. *In prima zi a concursului 
internațional de atletism de 
la Frankfurt atletul american 
Jay Sylvester a stabilit un nou 
record mondial în proba de a- 
runcarea discului cu o perfor
manță de 60,56 m. Recordul 
mondial oficial este de 59,91 
m. și aparține atleților Piat
kowski (R. P. Polonă) și Bab- 
ka (S.U.A.).

de radio vor



Plecarea din Moscova a delegației
I de partid și guvernamentale

a R. P. Romine
MOSCOVA 12 Coresponden

tul Agerpres transmite: La 
12 august a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie, delegația 
de partid și 
a Republicii 
ne, condusă 
Gheorghe 
prim-secretar 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne,

Despărțirea de moscoviți a 
fost emoționantă. Deși ploua, 
începînd de la Kremlin, unde 
oaspeții au avut reședința, 
de-a lungul străzii Dimitrov 
și a bulevardului Lenin, zeci 
de mii de moscoviți au venit 
să-și ia rămas bun de la oas
peții pe care i-au găzduit cu 
frățească ospitalitate. întregul 
traseu era pavoazat cu drape
lele de stat ale celor două 
țări. Urările marelui popor 
sovietic erau exprimate în lo
zincile ce împodobeau traseul 
„Trăiască Republica Populară 
Romînă !“, „Salut frățesc oa
menilor muncii din R.P.R. 
care construiesc socialismul 
„Să se întărească și să în-

guvernamentală 
Populare Romî- 

de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, 
al Comitetului

era 
cu

Horească prietenia veșnică, de 
nezdruncinat, dintre popoarele 
sovietic și romîn !<•

Aeroportul Vnukovo 
împodobit sărbătorește
drapelele de stat ale Republi
cii Populare _Romîne și Uniunii 
Sovietice, 
aerogării 
tretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, N. S. Hrușciov, 
L. I. Brejnev. Pe pista de zbor 
erau adunați sute de repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din Capitala sovietică.

Pentru a conduce delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne, 
pe aeroport au sosit tovarășii 
N. S. Hrușciov, L. I. Brejnev, 
N. G. Ignatov, F. R. Kozlov, 
A. I. Mikoian, N. A. Muhitdi- 
nov, D. S. Poleanski, M. A. 
Suslov, G. I. Voronov; V. N. 
Novikov, K. N. Rudnev, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., I. S. Ko- 
dița, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul 
miniștri 
persoane

Pe 
se

frontispiciul 
aflau por-

Afacerilor Externe, 
ai U.R.S.S., și alte 
oficiale.

Pe aeroport erau prezenți 
șefi ai reprezentanțelor diplo
matice acreditați în U.R.S.S., 
personalul Ambasadei Repu
blicii Populare Romîne în 
U.R.S.S. în frunte cu Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne 
Sovietică, ziariști 
străini.

Tovarășului 
Gheorghiu-Dej 
raportul companiei de onoare. 
Se intonează imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și U.R.S.S. 
în acest răstimp au fost trase 
21 salve de artilerie în cinstea 
înalților oaspeți.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțiți de tovarășii 
N. S. Hrușciov și L. I. Brej
nev, trec în revistă garda de 
onoare. Conducătorii romîni 
își iau apoi rămas bun de la 
șefii misiunilor diplomatice. 
Cînd ajung în fața re
prezentanților populației mos
covite adunate pe aero
port, se aud aclamații „Tră
iască Partidul Muncitoresc 
Romîn !“, „Salut cordial po
porului frate romîn !“. Minu-

în Uniunea 
sovietici și

i
Gheorghe 

se prezintă

te în șir se scandează „Druj- 
ba“, „Drujba".

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări care au fost 
viu aplaudate.

Membrii delegației, însoțiți 
de conducătorii P.C.U.S. și 
ai guvernului sovietic, se în
dreaptă spre nava aeriană 
„11-18“. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer se îmbrățișează cu 
tovarășii N. S. Hrușciov, L. I. 
Brejnev și ceilalați conducă
tori sovietici. înalții oaspeți 
se urcă în avion. Avionul se 
înalță treptat deasupra aero
portului, îndreptîndu-se spre 
București.

Cu aceiași avion a plecat 
spre București I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

Moscova, marea țară a so
cialismului, și-a condus oas
peții din Republica Populară 
Romînă cu căldură frățească, 
emoționantă.

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
Iubite tovarășe Hrușciov,
Iubite tovarășe Brejnev,
Dragi tovarăși, membri ai

Prezidiului C C. al PCUS.,
Dragi tovarăși și prieteni,

După o vizită de aproape 
două săptămîni, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romine 
se întoarce azi în patrie-

Vizita noastră a fost deose
bit de rodnică, 
o nouă

reprezentând
și însemnată contri-

buție la întărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale ro- 
mîno-sovietice. Comunicatul 
comun cu privire la vizita 
delegației noastre în U.R S.S. 
exprimă unitatea deplină de 
vederi, in toate problemele 
relațiilor dintre țările noastre, 
a construirii socialismului și 
comunismului și a vieții inter
naționale.

Ne întoarcem acasă, fiind 
sub puternica impresie a ma
nifestărilor puternice de dra-

goste prietenească cu care am 
1’ost primiți pretutindeni.

Vă mulțumesc încă o dată 
dragi prieteni pentru ospitali
tatea tovărășească și căldura 
frățească pe care ni le-ați 
arătat în tot timpul șederii 
noastre în U.R.S.S., pentru 
bunele urări și cuvintele calde 
adresate partidului și 
vemului nostru, poporului 
min.

Urăm din tot sufletul 
porului sovietic să obțină 
și mari victorii în i

Nikita 
a

gu- 
ro-

po- 
noi 

con-

struirea societății comuniste, 
în lupta pentru apărarea pă
cii, iar dumneavoastră dragi 
tovarăși sănătate și noi succe
se în activitatea rodnică pe 
care o desfășurați

Așteptăm, iubite
Scrgheevici, vizita dv. și 
delegației de partid și guver
namentale a U-R.S-S. în R. P 
Romînă, unde poporul nostru 
vă va întâmpina cu toată dra
gostea și căldura.

La revedere, dragi prieteni.

i

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
Dragă

Dej,
Dragă
Dragi prieteni romîni.
Tovarăși,
Astăzi ia sfîrșit vizita dele

gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Romîne în țara noastră. Este 
totdeauna trist să te desparți 
de prieteni apropiați chiar 
dacă știi că ei locuiesc aproa
pe și vor fi totdeauna 
preună cu noi cu inima 
sufletul.

Vizita dv. în Uniunea 
vietică, dragi prieteni, a 
stituit un 
pentru oamenii sovietici. Oa
menii muncii din țara noastră 
v-au întîmpinat pretutindeni

tovarășe Gheorghiu-

tovarășe Maurer,

ca pe oaspeții cei mai dragi, 
și-au exprimat din toată inima 
sentimentele lor calde față de 
poporul frate romîn. Vizita 
delegației de partid și guver
namentale a R. P- Romîne în 
Țara Sovietică a constituit o 
demonstrație remarcabilă a 

și solidarității 
dintre popoarele

im-
Și

So- 
con- 

eveniment fericit

prieteniei 
proletare 
noastre-

Relațiile 
rile noastre și-au găsit reflec
tarea și în Comunicatul co
mun elaborat de către noi ca 
rezultat al tratativelor prie
tenești desfășurate într-o at
mosferă de deplină unanimi
tate asupra tuturor probleme
lor care interesează statele 
noastre- Acest document co-

cordiale dintre ță-

respunde intereselor prieteniei 
sovieto-romîne de nezdrun
cinat, el va sluji cauzei întă
ririi continue a unității între
gului lagăr socialist, menține
rii unei vieți pașnice pe pă
mînt.

Sintem convinși că vizita 
dv. în Uniunea Sovietică va 
contribui la adincirea și dez
voltarea continuă a celor mai 
strînse relații de prietenie și 
colaborare între popoarele 
sovietic și romîn, între țările 
și partidele noastre.

Vă rugăm, dragi tovarăși, 
să transmiteți un salut fierbin
te poporului frate romîn din 
partea oamenilor muncii din 
patria noastră-

Oamenii sovietici urează din

tot sufletul poporului frate 
romîn mari victorii în cauza 
nobilă a construirii socialis
mului, a întăririi puterii Re
publicii Populare Romîne, 
spre binele păcii și comunis
mului.

Să se întărească și să se 
dezvolte, spre binele popoare
lor noastre, prietenia de 
nezdruncinat sovieto-romină!

Trăiască gloriosul Partid 
Muncitoresc Romin și Comi
tetul Iui Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej !

Trăiască unitatea de mono
lit a marii comunități a țări
lor socialiste!

La revedere, dragi prieteni, 
drum bun !

Propunerile sovietice de rezolvare a problemei germane
sînt menite să asigure triumful principiilor

coexistenței pașnice
Guvernul R. D. G. este gata
pentru reglementarea pașnică

a problemei germane
— Sesiunea ordinară a Camerei Populare a R. D. Germane

BERLIN 12 (Agerpres). — 
La 11 august s-a deschis se
siunea ordinară a Camerei 
Populare a R. D. Germane. 
Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află problema încheierii Tra
tatului de pace cu Germania. 
Raportul a fost prezentat de 
Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
tru al Afacerilor Externe al 
R.D.G.

L. Bolz a subliniat că în
cheierea tratatului de pace și 
reglementarea problemei Ber
linului occidental este o ne
cesitate urgentă.

Guvernul R.D.G., a declarat 
L. Bolz, este gata pentru re
glementarea pașnică a proble
mei germane. Dacă S.U.A., 
Anglia și Franța refuză să în
cheie tratatul de pace, el, așa 
cum propune guvernul sovie
tic, va fi semnat numai cu 
R. D. Germană.

In numele guvernului Re
publicii Democrate Germane, 
a spus în încheiere L. Bolz, 
adresez Camerei Populare 
propunerea de a aproba în- 
trutotul punctul de vedere al 
guvernului Uniunii Sovietice 
în problema germană, așa 
cum a fost expus în cuvînta
rea președintelui Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S., N.S. 
Hrușciov, din 7 august și în 
documentele sovietice adresa
te puterilor occidentale și gu
vernului de la Bonn, precum 
și de a aproba rezultatele 
consfătuirii primilor secretari 
al C.C. ale partidelor comu-

niște și muncitorești ale țări
lor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia.

După raportul prezentat de 
L. Bolz. a luat cuvîntul W. 
Stoph, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

Guvernul nostru, a spus el, 
prezintă în permanență pro
puneri în scopul de a înlătura 
încordarea și a normaliza re
lațiile dintre cele două state 
germane. Dar în loc să mear
gă în întâmpinarea acestor 
propuneri autoritățile vest- 
germane organizează pe sca
ră largă negoțul cu oameni, 
și anume ademenesc în Ger
mania occidentală cetățeni ai 
R.D.G.

După 
la care 
zentanți 
cratice și ai organizațiilor ob
ștești, Camera Populară a a- 
doptat o rezoluție în proble
ma Tratatului de pace cu 
Germania.

în această rezoluția Came
ra aprobă poziția guvernului
R. D.G. în problema încheierii 
tratatului de pace. Ea se de
clară cu totul de acord cu a- 
precierea situației din Germa
nia occidentală făcută de 
N. S. Hrușciov în cuvîntarea 
pe care a rostit-o la 7 august 
la posturile de radio și tele
viziune sovietice. Camera 
Populară salută faptul că în 
notele adresate guvernelor
S. U.A., Angliei și Franței, gu
vernul U.R.S.S. nu și-a expri
mat numai hotărîrea de a 
duce tratative pentru regle-

dezbateri însuflețite 
au participat repre- 
ai partidelor demo-

mentarea pașnică a problemei 
germane, ci a și declarat toto
dată că în interesul 
păcii este hotărît să 
cheierea Tratatului 
cu Germania.

Camera Populară 
se spune în continuare în re
zoluție. este de acord cu con
cluzia Consfătuirii primilor 
secretari ai C.C. ale partide
lor comuniste și muncitorești 
din țările participante la Tra
tatul de la Varșovia că a a- 
mîna mai departe încheierea 
tratatului 
pentru o dată nedeterminată, 
înseamnă a contribui în mod 
conștient la accentuarea pri
mejdiei izbucnirii unui 
război în

Camera 
măsurile 
securității

asigurării 
obțină în
de pace

a R.D.G.,

de pace german

nou
Europa.
Populară aprobă 
pentru asigurarea 
Republicii Demo

crate Germane și încetarea 
negoțului cu oameni, organi
zat în Germania occidentală 
și Berlinul occidental, măsuri 
luate de Consiliul de Miniș
tri, de primarul marelui Ber
lin șj de consiliul unor dis
tricte.

„Propuneri 
acceptabile 

și rezonabile"
RANGOON 12 (Agerpres). — 

Intr-o declarație a Prezidiului 
Frontului unității naționale a 
Birmaniei, difuzată la Ran
goon, se spune: „Considerăm 
propunerea Uniunii Sovietice 
privitoare la încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
în cursul acestui an și rezol
varea pe această bază a pro
blemei Berlinului ca fiind 
propuneri acceptabile și rezo
nabile, îndreptate spre îmbu
nătățirea situației internațio
nale, spre triumful principi
ilor coexistenței pașnice.

Tratatul de pace cu Germa
nia este o problemă cardinală 
a contemporaneității, deoarece 
situația care s-a creat în pre
zent în centrul Europei im
plică o primejdie pentru pace.

Privitor la actuala situație 
internațională în ansamblu, 
în declarație se menționează 
că lagărul imperialist, în frun
te cu Statele Unite ale Ame
rica, caută să-și mențină po
zițiile în diferite regiuni ale 
lumii, îndeosebi în Asia, A- 
frica, America Latină. Dar 
forțele păcii nu se împacă cu 
aceste acțiuni ale imperialiști- 

urmă au su- 
Cuba, Congo. 
Algeria. Se 

certitudine că 
popor pentru 

pen-

lor. Aceștia din 
jerit eșecuri în 
Laos, Tunisia, 
poate afirma cu 
lupta întregului 
independență națională, 
tru progresul național, va fi 
încununată fără doar și poate 
de succes".

■ •

Americanii se comportă în Grecia 
ca înfr-o colonie

Ecoul internațional al mitingului 
prieteniei sovieto-romîne 

de la Moscova

Inaugurarea escalei 
„TAROM 

la Frankfurt pe Main
o

PARIS 12 (Agerpres). — A- 
genția France Presse a trans
mis în seara zilei de 11 au
gust ample relatări ale co
respondenților săi din Mosco
va privind cuvîntările rostite 
la mitingul prieteniei sovie
to-romîne de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov. și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romîne, 
care a întreprins o vizită în 
Uniunea Sovietică. Agenția 
subliniază pasagiile din cu
vîntarea șefului guvernului 
sovietic în care se arată că 
pentru a înfăptui construirea 
comunismului, Uniunea So
vietică are nevoie 
și este adresată o 
înțelegere pașnică 
paiele probleme 
oale. Agenția scoate de ase
menea în evidență 
lui N. S. Hrușciov 
arată posibilitatea 
la o înțelegere în 
Berlinului

Referindu-se la 
rostită la miting de conducă
torul . delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, agenția France Presse 
subliniază faptul că „primul 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn și șeful 
statului romîn a afirmat că 
problemele litigioase trebuie 
rezolvate prin tratative și 
și-a exprimat părerea că po
zițiile occidentului în proble
ma germană nu sînt nici re
zonabile, nici realiste". Agen
ția relevă de asemenea

„primul secretar al C.C. al 
P.M.R. a lansat un apel la 
dezarmare, în special prin în
cheierea unor acorduri prin 
care să se interzică bombele 
atomice în Balcani și în ba
zinul Mării Adriatice".

de pace 
chemare Ia 
în prinei- 
internațio-

cuvintele 
în care se
ajungerii 
problema

cuvîntarea

BUDAPESTA 12 Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Presa ungară acordă o atenție 
deosebită mitingului prieteniei 
romino-sovietice care a avdt 
loc la Moscova.

Ziarul „N epszabadsag" re
produce pe larg cuvîntările 
lui N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Comentînd cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ziarul „N epszabadsag" 
subliniază că succesele obți
nute de Romînia în construc
ția socialismului constituie o 
garanție că această construc
ție va fi desăvîrșită.

Referindu-se la cuvînta
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ziarul „Ma
gyar Nemzet" subliniază că 
au fost formulate din nou 
propunerile privind relațiile 
de bunăvecinătate între sta
tele balcanice.

NEW WORK 12 (Agerpres). 
— Agenția americană United 
Press International a relatat 
pe larg despre cuvîntarea 
rostită la mitingul prieteniei 
sovieto-romîne de conducăto
rul guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov și a transmis pa
saje din cuvîntarea conducă
torului delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Agenția citează îndeosebi

partea referitoare la proble
mele situației internaționale 
actuale din cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, subliniind pa
sajele în care se vorbește 
despre necesitatea încheierii 
tratatului de pace cu Germa
nia și pe această bază a re
glementării situației Berlinu
lui occidental și a poziției 
obstrucționiste a puterilor oc
cidentale.

Citind cuvîntarea rostită 
de primul secretar al C.C. al 
P.M.R. și președintele Consi
liului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, agenția arată că „au fost 
amintite propunerile pe care 
Romînia le-a făcut la O.N.U. 
în vederea unui acord regio
nal prin care regiunea balca
nică și a Mării Adriatice să 
fie transformată într-o zonă 
fără arme atomice și rachetă. 
Dl. Gheorghiu-Dej, adaugă a- 
genția, a afirmat că aceste 
propuneri s-au bucurat de un 
larg răsunet dar că din pă
cate, cercurile conducătoare 
din Grecia și Turcia au adop
tat o poziție foarte rigidă, 
de război rece".

FRANKURT PE MAIN 12 
(Agerpres). — La Frankfurt pe 
Main (R.F. Germană) s-a inau
gurat escala „Tarom" din ca
drul cursei regulate aerie
ne București-Viena-Bruxelles. 
Cu prilejul sosirii primului 
avion „Tarom", în salonul ofi
cial al aerogării din Frankfurt 
pe Main a avut loc o festivi
tate la care au luat parte 
Menzer, ajutorul primarului 
orașului Frankfurt pe Main, 
Walter Luz, directorul Aero
portului internațional din a- 
ceastă localitate, reprezentanți 
ai companiei aeriene „Luft
hansa" și ai altor întreprin
deri de transporturi aeriene 
vest-germane și străine. La 
festivitate au luat parte de a- 
semenea reprezentanți ai „Ta- 
rom“-ului și O.N.T.-Carpați, 
sosiți cu avionul care a efec
tuat zborul inaugural. Au asis
tat primul secretar al Agenției 
economice a R.P. Romîne în 
R.F.G., Alexandru David, și 
al ți membri ai agenției.

In cursul festivității au ros
tit cuvîntări Menzer, ajutorul 
primarului orașului Frankfurt 
pe Main, Walter Luz, directo
rul Aeroportului și ing. Vid- 
vischi, reprezentantul „Ta- 
romu-ului.

ATENA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Un nume
ros grup de muncitori și teh
nicieni greci care lucrează în 
instituțiile americane și la 
bazele militare americane din 
Grecia, au înaintat tribunalu
lui din Atena o plîngere îm
potriva încălcării de către 
americani a celor mai elemen
tare condiții de muncă și îm
potriva comportării lor bru
tale cu muncitorii. Americanii 
care se află în Grecia 
comportă ca 
considerîndu-i

„rasă inferioară" declară 
muncitorii greci.

In actele oficiale șt în ordi
nele pe care le emite către 
personalul grec direcția firma 
americane „Airfield Maitenens 
Company" care deservește 
bazele americane din Grecia, 
se adresează muncitorilor 
personalului tehnic grec 
termeni jignitori, folosind, 
vective.

Ziarul „Avghi" relatează
deși judecătorii au recunoscut 
că muncitorii au dreptate to
tuși, „ei s-au abținut de la 
pronunțarea unei hotăriri".

și 
în 

in-

că
se

într-o colonie, 
pe greci de

A luat sfîrșit procesul fostei clici 
conducătoare a Turciei

ISTANBUL 12 (Agerpres), 
— La 11 august a luat sfîrșit 
procesul foștilor conducători 
ai Turciei în care sînt im
plicați fostul președinte C. 
Bayar, fostul prim-ministru 
A. Menderes și membrii gu
vernului său precum și foștii 
conducători ai partidului de
mocrat care 
insula Iassî 
Marmara.

Tribunalul și-a început ac
tivitatea la 14 octombrie 1960 
și în decurs de aproape 10 
luni s-a ocupat cu examinarea 
acuzațiilor aduse lui Bayar,

s-a desfășurat pe 
Ada din Marea

Menderes și adepților lor. 
Acuzațiile principale sînt în
călcarea constituției, împușca
rea participanților la demon
strațiile studențești, abuz de 
putere și altele. Procuroul a 
cerut în repetate rînduri pe
deapsa cu moartea pentru 
Bayar, Menderes și ceilalți 
acuzați.

Președintele tribunalului. 
Salim Bașol, a declarat că la 
14 august tribunalul va anunța 
ziua pronunțării sentinței în 
procesul lui Bayar, Menderes 
ji a celorlalți acuzați.

Procesul criminalului Eichmann

Dezmățul rasist în S.U.A. con
tinuă. Sub ochii poliției ra
siștii maltratează populația 
de culoare sau pe cei care se 
pronunță împotriva segrega
ției rasiale. în fotografie ; Ra
siștii din Birmingham (statul 
Alabama) atacă pe unul din 

„călătorii libertății".

Lupte îndîrjite 
în Angola

Și în rechizitoriu au fost trecute 
sub tăcere numele complicilor 

acuzatului

MOSCOVA. — Anasias 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a părăsit Moscova 
plecînd spre Japonia cu pri
lejul apropiatei deschideri la 
Tokio a unei expoziții indus
triale sovietice.

Nu de mult în Japonia a avut loc un festival al studenților tineretului consacrat 
luptei împotriva înarmării atomice, împotriva amplasării de baze militare americane pe 

teritoriul Japoniei. în fotografie: aspect din timpul festivalului.

MOSCOVA. La 12 august, 
în drum spre R. P. Chineză, 
a sosit la Moscova, venind din 
Albania, dr. Kwame Nkru- 
mah, președintele Republicii 
Ghana și primul ministru al 
Republicii.

MOSCOVA.—La 11 august, 
ora 19,02, ora Moscovei, sta
țiune seismică centrală „Mos
kva" a înregistrat un puternic 
cutremur de pămînt. Potrivit 
datelor preliminare ale stați
unilor seismice din Uniunea 
Sovietică, epicentrul 
cutremur s-ar afla 
tanță de 7.090 km 
cova — în nordul 
(insula Hokkaido).
pune că la epicentru intensita
tea cutremurului a fost apro
ximativ de gradul 9.

NEW YORK. - După cum 
anunță agenția Associated 
Press, la 11 august președinte
le Kennedy a emis un ordin 
prin care dă dreptul Ministe
rului de Război de a chema 
soldați și ofițeri în serviciul 
activ și de a prelungi durata 
serviciului militar. Ordinul 
președintelui dă dreptul Mini
sterului de Război să cheme 
din rezervă în cadrele active 
ale armatei pe termen pînă 
la 1 an circa 250-000 de soldați 
și ofițeri de rezervă.

BERLIN. — în prezența a 
numeroși reprezentanți ai co
lectivelor de muncitori, func-

acestui 
la o dis- 
de Mos- 
Japoniei 

Se presu-

ționari și intelectuali din Ber
lin, la Tribunalul Suprem al 
R.D.G. a început procesul a 
patru agenți ai serviciilor de 
spionaj vest-germane și ame
ricane. în fața tribunalului au 
apărut Elena Fogt, Werner 
Herde, Margareta Paules, 
Manfred Wagner. Ei au desfă
șurat pe teritoriul R.D.G. o ac
tivitate dușmănoasă, au strîns 
date cu caracter de spionaj, au 
încercat la ordinul stăpînilor 
lor să atragă cetățeni ai 
R.D.G. în Germania occiden
tală. Procesul va dura cîteva 
zile.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
După cum informează ziarul 
„Nepszabadsag”, la 10 august 
a avut loc plenara lărgită a 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
din Ungaria. Tovarășul Ja
nos Kadar a informat pe 
membrii Comitetului Central 
asupra consfătuirii primilor 
secretari ai comitetelor cen
trale ale partidelor comu
niste și muncitorești ale ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a avut 
loc la Moscova.

new Work. - 
„New York Times" 
în S.U.A. numărul 
în luna iulie a fost 
ximativ 1.100.000
mai mare față de luna iulie 
1960.

LUANDA 12 (Agerpres). — 
în Angola continuă lupta 
.populației africane împotri
va colonialiștilor portughezi, 
în ultimele zile, în pofida 
întăririlor primite de tru
pele portugheze, acțiunile in
surgenților s-au intensificat.

După cum anunță agențiile 
de presă, în regiunea Nam- 
buangongo au loc lupte în
dîrjite. în apropiere de Can- 
hongoa — anunță agenția 
France Presse — răsculații 
angolezi au atacat o coloană 
militară portugheză. Totodată 
miercuri noaptea a avut loc o 
puternică ciocnire între tru
pele coloniale portugheze și 
patrioții angolezi în apropiere 
de localitatea Camabatela.

IERUSALIM 12 (Agerpres). 
Procurorul general Hausner 
și-a încheiat rechizitoriul — 
care a durat 13 ore — în pro
cesul Eichmann. Acest rechi
zitoriu a fost așteptat cu un 
interes și o nerăbdare legiti
mă.

„Eichmann a fost un ofi
țer superior operativ, care a 
condus exterminarea evreilor 
din Europa" — a declarat 
Hausner. „în planul nazist" 
de soluționare a problemei e- 
vreiești „au fost trei etape : 
înainte de război — alungarea 
evreilor din Germania, la în
ceputul războiului — alunga
rea evreilor din Europa, iar 
apoi — exterminarea fizică a 
evreilor. în toate cele trei e- 
tape Eichmann a jucat un rol 
de frunte". Procurorul l-a de
mascat pe Eichmann ca fiind 
nu numai un „expeditor 
moarte" ci și un

Tentativă de lovitură de 
în Argentina

la
individ care

stat

Ziarul 
arată că 
șomerilor 
cu apro- 
persoane

BUENOS AIRES 12 (Ager- 
preș). - Agenția France Preș- 
se anunță că in noaptea de 
11 spre 12 august a avut loc 
o tentativă de lovitură de stat 
împotriva guvernului condus 
de Arturo Frondizi. Potrivit 
relatărilor agenției Reuter, a- 
proximativ 40 de persoane au 
pus stăpînire pe clădirile pos
tului național de radio si acea 
a telefoanelor din Buenos Ai
res și au transmis prin radio 
o proclamație în care se vor
bește despre răsturnarea gu-

după aceea, 
au fost î«-

vemului. Imediat 
cele două clădiri 
conjurate de unități ale ar
matei, rebelii fiind siliți să se 
predea.

In dimineața zilei de 12 au
gust președinția Republicii Ar
gentina a dat publicității un 
comunicat in care se arată că 
încercarea de lovitură de stat 
a eșuat. Agenția United Press 
International precizează că 
cei ce au pus la cale lovitura 
de stat sînt ofițeri „ultra na
ționaliști și anticomuniști".

a rămas pînă în prezent na
zist, care nu regretă crimele 
săvîrșite și care susține că 
.,a îndeplinit- jurămîntul dat 
lui Hitler".

„Eichmann este vinovat de 
crime împotriva poporului e- 
vreu“ — a declarat în repe
tate rînduri Hausner, și a de
monstrat convingător aceasta.

Procurorul s-a oprit însă 
aici și a trecut sub tăcere pe 
complicii la crimele lui Eich
mann care ocupă în prezent 
posturi de răspundere în Ger
mania occidentală.

Comentînd rechizitoriul lui 
Hausner, ziarul „Kol Haam" 
scrie: „Procuratura s-a stră
duit să evite tot ceea ce are 
legătură cu crimele complici
lor lui Eichmann, complici 
care în prezent determină 
soarta Germaniei occidentale. 
Desigur că aceasta nu a hotă- 
rît procurorul ci el a primit 

• directive din partea guvernu
lui Ben Gurion. Trebuie să 
se știe că hotărîrea de a trece 
sub tăcere pe complicii în 
viață și activi ai lui Eich
mann — cum sînt cei de tea
pa lui Speidel, Heusinger, 
Globke etc. — decurge nu din 
interesele general umane și 
nici evreiești, ci din interesele 
străine și ostile ale conducă
torilor de la Bonn și protec
torilor lor din N A.T.O.

Această hotărîre nefastă a 
guvernului Ben Gurion a de
naturat procesul și menirea 
sa istorică — de a avertiza o- 
menirea 
catastrofei pe care 
voca militariștii 
germani".

împotriva
o 
și

repetării 
pot pro- 
fasciștii

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


