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Cu aclamafii entuziaste sînt înlîmpinafi pe aeroport înalfii oaspefi sovietici și conducătorii de partid și de stat ai țării noastre 
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Delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii So
vietice, în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, a părăsit luni 
dimineața Capitala, inapoin- 
du-se în patrie.

Pe întreg parcursul, de la 
reședința oaspeților pînă la 
aeroportul Băneasa, zeci de 
mii de bucureșteni și-au luat 
rămas bun de la solii po
porului sovietic. Tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dintr-o ma
șină deschisă, au răspuns cor
dial aclamațiilor mulțimii.

Aeroportul Băneasa era 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale R. P. Romîne și Uniunii 
Sovietice. Pe mari pancarte 
erau înscrise, în limbile ro
mînă și rusă, chemări în cin
stea prieteniei de nezdrunci
nat dintre cele două popoare, 
saluturi adresate gloriosului 
popor sovietic.

Delegația sovietică a fost 
condusă la plecare de tova
rășii Ion Gheorghe Maurer. 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș. Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea. Alexandru Bîrlădeanu. 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali si 
ofițeri superiori, ziariști ro- 
mîni și străini, mii de oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți I. K. Je
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, care a 
făcut parte din delegație, pre
cum și membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietice. 'Au fost de 
față șefii misiunilor diploma
tico acredita-ți la. București.

Se intonează imnurile de 
s+at ale Uniunii Sovietice si 
R. P. Romîne, în timp ce ră
sună 21 de salve de tun de 
salut. Tovarășii N. S. Hruș
ciov și Gh. Gheorghiu-Dej 
primesc raportul și trec în 
revistă garda de onoare, ali
niată pe aeroport. Apoi, tova
rășul N. S. Hrușciov își ia 
rămas bun de la șefii misiu

nilor diplomatice și celelalte 
persoane oficiale aflate pe 
aeroport.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej rostește cuvintul de ră
mas bun.

Cuvîntarea 
tovarășului 

6h. 6hsorghiu-Dej
Dragă tovarășe Hrușciov,
Dragi tovarăși, membri ai 

delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovie
tice,

Luîndu-ne rămas bun de la 
dumneavoastră, doresc să vă 
exprim, încă o dată, in nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, al întregului 
popor, mulțumirile noastre 
cordiale pentru vizita ce 
ne-ați făcut-o.

Această vizită a demonstrat 
din nou că relațiile de strinsă 
prietenie dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică, dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice, servesc cauzei po
poarelor noastre, cauzei imi
tații întregului lagăr socia
list. a mișcării comuniste in
ternaționale, intereselor păcii 
și securității în lumea în
treagă.

Vă rugăm să transmiteți 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului și în
tregului popor sovietic, sen
timentele noastre frățești și 
cele mai bune urări de noi 
victorii în opera de construi
re a comunismului.

Trăiască în veci prietenia 
dintre poporul romîn și po
porul sovietic!

Trăiască unitatea și coeziu
nea lagărului socialist!

Trăiască pacea în lumea 
întreagă !

La revedere și drum bun, 
dragi tovarăși!

(Aplauze prelungite, urale).
Răspunde tovarășul N. S. 

Hrușciov.

Cuvîntarea 
tovarășului 

N. S. Hrușciov
Dragă tovarășe Gheorghiu- 

Dej,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragii noștri tovarăși și 

prieteni romini,
Vizita noastră în Romînia 

frățească s-a apropiat de sfîr- 
șit. Ducem cu noi impresii de 
neuitat despre întilnirile cor
diale și călduroase cu oamenii 
muncii din Republica dv. — 
muncitori, țărani, reprezen
tanți ai intelectualității.

Pretutindeni delegația noa
stră a fost primită cu multă 
căldură și ospitalitate. Vor ră- 
mîne pentru totdeauna în a- 
mintirea noastră manifestările 
de caldă prietenie față de po
porul sovietic și față de Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice, pe care le-am intilnit 
peste tot pe unde a trecut 
delegația de partid și guver
namentală sovietică.

Permiteți mi să vă exprim 
încă o dată dv., și prin dv- 
întregului popor romîn pro
funda recunoștință a delega
ției noastre pentru primirea 
cordială, pentru căldura cu 
care am fost înconjurați din 
prima și pînă în ultima zi a 
șederii noastre pe pămîntul 
Romîniei, pentru bunele urări 
adresate poporului sovietic, 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și guvernului 
sovietic.

Intre țările noastre, între 
partidele și guvernele noastre 
s-au statornicit relațiile cele 
mai prietenești cu adevărat 
frățești. In timpul vizitei dele
gației noastre în țara dv., noi 
am avut mai multe discuții 
tovărășești și convorbiri cu 
conducătorii Partidului Mun
citoresc Romîn și ai guvernu
lui Republicii Populare Ro
mîne. în aceste discuții și 
convorbiri s-a manifestat din 
nou unitatea deplină de ve
deri în toate problemele pe 
care le-am discutat. Aceasta 
și-a găsit expresia în Comuni
catul comun semnat de noi, 
care va fi dat publicității.

Noi mergem înainte mîn- 
dri de marile noastre victorii

și cu încredere în viitorul 
nostru. Voința noastră, ener
gia noastră sînt înzecite de 
măreața forță pe care o re
prezintă coeziunea șl unitatea 
popoarelor țărilor socialiste.

Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice și Partidul 
Muncitoresc Romîn nu-și vor 
precupeți eforturile pentru în
făptuirea hotărîrilor istorice 
cuprinse în Declarația din 1957 
și în Declarația consfătuirii 
de la Moscova a partidelor 
frățești din anul 1960. Noi con
siderăm drept datoria noastră 
sfîntă să ducem o luptă neîm
păcată și consecventă pentru 
puritatea măreței învățături 
marxist-leniniste, împotriva 
oricăror manifestări ale revi
zionismului și dogmatismului, 
pentru triumful principiilor 
internaționalismului proletar.

Sperăm că venirea în Ro
mînia a delegației noastre ca 
și vizita de anul trecut în 
Uniunea Sovietică a delegației 
de partid și guvernamentale 
romîne, în frunte cu marele 
nostru prieten, tovarășul 
Gheorghiu-Dej, va servi cau
zei adîncirii și dezvoltării pe 
mai departe a celor mai strîn
se legături de prietenie și a 
colaborării între popoarele 
noastre, între țările noastre și 
partidele noastre.

Dorim din toată inima po
porului frate romîn. Partidu
lui Muncitoresc Romîn și dv. 
(Continuare în pag. a IlI-a)

La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Popu
lare Romine, între 18 și 25 iunie 1962 delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, a făcut o vizită de prietenie în Republica 
Populară Romînă.

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice 
a vizitat orașul București și regiunile București, Bacău, Hu
nedoara, Oltenia și Dobrogea, unde a luat cunoștință de acti
vitatea unor întreprinderi industriale, unități agricole, șan
tiere de construcții, așezăminte de cultură, stațiuni de odihnă 
și a avut numeroase întîlniri cu muncitori, tehnicieni, ingi
neri, țărani colectiviști, oameni de știință și cultură.

La călătoria delegației prin țară au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat; Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri; Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; 
Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., amba
sadorul R.P.R. în U.R.S.S.

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste a fost întîmpinată pretutindeni cu en
tuziasm și dragoste frățească, expresie a sentimentelor de adîncă 
și trainică prietenie ale poporului romîn față de poporul frate 
sovietic.

Delegația sovietică exprimă Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Guvernului Repu
blicii Populare Romîne și întregului popor romîn profunde mul
țumiri pentru această ospitalitate și primire călduroasă.

în cursul vizitei, al întîlnirilor cu oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă, delegația Uniunii Sovietice a avut pri
lejul să cunoască nemijlocit activitatea creatoare a poporului 
romîn, succesele sale în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al 
m-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn pentru desă- 
vîrșirea construirii socialismului. Oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă și-au exprimat bucuria și admirația față 
de victoriile mărețe ale poporului sovietic în realizarea gran
diosului program al construcției comuniste adoptat de Congre
sul al XXH-lea al P.C.U.S.

In cursul vizitei, între delegațiile de partid și guvernamentale
i romînă și sovietică au avut Ioc convorbiri la care au participat: 

din partea romînă : șeful delegației — tovarășul Gheorghe
' Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele 

Consiliului de Stat; membrii delegației tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Miniștri ; Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al PJMLIL, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Po- 

I litic, secretar al C.C. al P.MJL, Chivu Stoica, membru al Birou- 
' lui Politic, secretar al C.C. al P.MJL ; Leonte Răutu, membru 

supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
Propagandă și Cultură a C.C. al PALR.; Ștefan Voitec, mem-

l bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P3LIL, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat ; Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. 
al P.MJL, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; Gheorghe 
Gaston Marin, membru al C.C. al P.MJL, președintele Comite
tului de Stat al Planificării; Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe; Nicolae Guină, membru al C.C. al P3LR., am
basadorul R.P. Romine în UJLS.S.

din partea sovietică: șeful delegației — tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.; membrii delegației tovarășii 
V. V. Grișin, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele C.C.S. din U.R.S.S.; V. V. Kuznețov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-Iocțiitor al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S.; D. A. Kunaev, membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Kazahstan ; I. V. Andropov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S.; I. I. Bodiul, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim-seoretar al CiC. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească; M. S. Sinița, membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional Odesa al P.C. din Ucraina; 
R. A. Eldarova, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Autonome Daghestan; E. I. Afanasenko, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie sovieto-romînă, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R.; I. K. Jegalin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă.

Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate frățească, au dovedit din nou deplina uni
tate de vederi în toate problemele examinate.

In cadrul convorbirilor, cele două delegații s-au informat re
ciproc asupra principalelor probleme ale construcției socialiste 
și comuniste în țările lor, au avut un larg schimb de păreri 
asupra perspectivelor dezvoltării în continuare a relațiilor între 
Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică, între Parti
dul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, precum și asupra celor mai importante probleme ale situa
ției internaționale actuale.

I.
Delegația sovietică subliniază cu deosebită satisfacție că oa

menii muncii din Romînia au obținut în anii puterii populare, 
sub conducerea gloriosului Partid Muncitoresc Romîn, succese 
remarcabile în dezvoltarea economiei naționale, a științei și 
culturii, în ridicarea nivelului lor de trai. Intr-o perioadă isto
rică scurtă, poporul romîn a transformat patria sa dintr-o țară 
cu o industrie slab dezvoltată și cu o agricultură înapoiată 
într-un stat industrial-agrar avansat. In Republica Populară 
Romînă a fost creată o industrie modernă energetică, metalur
gică, de prelucrare a petrolului, electrotehnică, ușoară, chimică, 
constructoare de tractoare și automobile, noi ramuri ale con
strucției de mașini. Se înfăptuiește cu succes planul de șase ani 
de dezvoltare a economiei naționale adoptat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.

Un eveniment intern de mare importanță l-a constituit 
statornicirea relațiilor de producție socialiste în agricultura Ro- 
mîniei, triumful planului cooperatist leninist. în prezent, 
orînduirea socialistă a repurtat o victorie hotărîtoare în toate 
ramurile economiei naționale, socialismul a învins la orașe și 
la sate. Aceste succese remarcabile au fost obținute pe baza uni
tății moral-politice, de nezdruncinat a poporului romîn, a co
eziunii sale în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, a prieteniei

și colaborării strînse a Republicii Populare Romîne cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne relevă însemnătatea istorico-mondială a victoriilor ob
ținute de Uniunea Sovietică în construcția desfășurată a co
munismului, în înfăptuirea mărețelor sarcini ale noului pro
gram al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, adoptat de 
Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Succesele dobîndite de poporul sovietic în făurirea 
bazei tehnico-materiale a comunismului, în dezvoltarea științei, 
tehnicii și culturii, în ridicarea permanentă a nivelului de trai 
dovedesc marea forță vitală a ideilor socialismului și comunis
mului. Aceste succese constituie o contribuție hotărîtoare la 
întărirea continuă a lagărului socialist, exercită o profundă 
înrîurire asupra evoluției întregii omeniri, reprezintă un izvor 
de forță și entuziasm al oamenilor muncii în lupta pentru pace 
generală și progres social.

Victoriile obținute de poporul sovietic sînt rezultatul politicii 
înțelepte a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Comi
tetului său Central leninist, care rezolvă cu succes sarcinile 
complexe ale construcției comuniste și a cărui experiență con
stituie un model de aplicare creatoare a ideilor marxist-leni- 
niste. Delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne a subliniat marea însemnătate principială pe 
care o are experiența P.C.U.S. pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, în opera de construire a socialismului.

Delegația Republicii Populare Romîne și delegația Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste și-au exprimat deplina satis
facție că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilate
rală dintre cele două țări, relații bazate pe principiile marxist- 
leniniste ale internaționalismului socialist, se dezvoltă și se 
întăresc neîntrerupt. Cele două părți au subliniat că vizita 
făcută de delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne în Uniunea Sovietică, în anul 1961, a adus o 
contribuție de seamă la întărirea continuă a acestor relații.

Ambele delegații dau o înaltă apreciere perspectivelor de 
dezvoltare a colaborării economice reciproce în perioada pînă 
în 1980 pe baza coordonării planurilor, a perfecționării continue 
a diviziunii internaționale socialiste a muncii și a creșterii sis
tematice a schimburilor comerciale între toate țările socialiste.

în conformitate cu acordurile în vigoare, schimbul de mărfuri 
între R.P.R. și U.R.S.S. în perioada 1961—1965 va depăși cu 
aproape 40 la sută volumul schimbului de mărfuri din perioada 
anterioară de 5 ani. Uniunea Sovietică acordă Republicii Popu
lare Romîne sprijin tehnic în dezvoltarea industriei siderurgice 
și în special în construirea Combinatului siderurgic de la Ga
lați, în construirea unor importante întreprinderi chimice și a 
altor obiective industriale. De asemenea, Uniunea Sovietică 
acordă sprijin prin furnizarea de documentație pentru procese 
tehnologice noi și în pregătirea de cadre tehnice pentru diverse 
ramuri de producție.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne a exprimat Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Guvernului Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste recunoștința poporului romîn pentru sprijinul 
internaționalist multilateral acordat de Uniunea Sovietică în 
opera de industrializare socialistă și de dezvoltare a economiei 
naționale.

Cele două părți au subliniat că relațiile de colaborare și 
întrajutorare frățească a țărilor socialiste, bazate pe principiile
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Semnarea comunicatului cu privire 
la vizita de prietenie făcută 

în R.P. Romînă de către delegația 
de partid și guvernamentală 

a Uniunii Sovietice
La 24 iunie, la Palatul R.P. 

Romîne, a avut loc semnarea 
comunicatului cu privire la 
vizita de prietenie făcută în 
R. P. Romînă de către dele
gația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice.

Comunicatul a fost sem
nat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, și de tovarășul N.S. 
Hrușciov, prim-secretar ai C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

La semnarea comunicatului 
au fost de fața :

Din partea romînă tovară
șii : Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Gaston Marin, mem
bru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex. 
terne, Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.M.R., amba-, 
sadorul R. P. Romîne la Mos
cova, membri ai C. C. al 
P.M.R., miniștri.

guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, tovarășii: * V. V. 
Grișin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, V.V. Kuz
nețov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, 
D. A. Kunaev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ka
zahstan, I. V. Andropov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
I. I. Bodiul, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist din R.S.S. 
Moldovenească, M. S. Sinița, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului 
Regional Odesa al Partidului 
Comunist din Ucraina, R. A. 
Eldarova, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S.A. Daghestan, E. I. A- 
fanasenko, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, ministrul Lnvă. 
țămîntului al R.S.F.S.R., I. K. 
Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R. P. Ro
mînă. precum și membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHHJ-DEJ

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

In drum spre patrie din Romînia frățească, 
permiteți-mi în numele delegației de partid și 
guvernamentale sovietice și în numele meu 
personal să vă mulțumesc încă o dată din 
inimă și prin dv. întregului popor romîn pen
tru primirea caldă, prietenească făcută nouă,

25 iunie 1962
Bordul avionului IL-18

București 
reprezentanților Uniunii Sovietice, pe pămîn- 
tul Romîniei.

Exprimind sentimentele tuturor oamenilor 
sovietici, delegația noastră urează poporului 
romîn frate și dv. personal noi succese în 
construcția socialismului.

N. HRUȘCIOV

Din partea sovietică, mem
brii delegației de partid și

Foto : AGERPRES

Tovarășii N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej semnează comunicatul cu privire la vizita de prietenie a delegației de partid Și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice în R, P, Romînă, •
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COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice

în Republica Populară Romînă
(Urman <ttn pag. I)

Internaționalismului proletar, constituie o inepuizabili sursă de 
putere și progres pentru fiecare din aceste țări și pentru siste
mul mondial socialist in ansamblu, reprezintă un factor hotă- 
ritor pentru victoria socialismului în întrecerea economică paș
nică cu capitalismul. Recenta Consfătuire de la Moscova a re
prezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a confir
mat incă o dată uriașa importantă vitală și rodnicia acestor 
relații. Hotăririle adoptate au deschis noi posibilități pentru 
dezvoltarea rapidă, în continuare, a țărilor sistemului socialist 
pe baza unei largi diviziuni Internationale a muncii, speciali
zării și cooperării în producție, colaborării economice și tehni. 
CO-științifice multilaterale.

Ambele părți și-au exprimat hotărirea de a dezvolta și în 
viitor, pe toate căile, prietenia și colaborarea frățească romino- 
sovietlcă, fiind convinse că aceasta slujește intereselor popoa
relor romîn și sovietic și contribuie la întărirea continuă a 
lagărului socialist, a cauzei socialismului și păcii în lumea în
treagă.

II.
Delegațiile de partid șl guvernamentale ale Republicii Popu

lare Romîne șl Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste au 
examinat intr-o deplină unitate de vederi principalele probleme 
ale situației internaționale.

Cele două părți au reafirmat hotărirea lor de neclintit de a 
lupta împreună cu celelalte țări socialiste pentru menținerea 
și consolidarea păcii în întreaga lume. Necesitatea apărării pă
cii este cu atit mai imperioasă cu cît in actualele condiții de 
dezvoltare a tehnicii militare, un război racheto-miclear ar 
aduce pierderi incalculabile de vieți omenești, distrugeri fără 
precedent de bunuri materiale și valori spirituale. Nu trebuie 
subapreciat faptul că cercurile imperialiste promovează în con
tinuare linia de intensificare a cursei înarmărilor, de ațițare 
a focarelor de încordare internațională în Europa și in alte re
giuni ale lumii și se opun soluționării problemelor internațio
nale majore pe calea tratativelor. Toate acestea reclamă din 
partea popoarelor o mare vigilentă, întărirea combativității și 
unității lor în lupta pentru pace.

Cele două delegații au subliniat că datorită creșterii continue 
» forțelor păcii și socialismului, a puternicului front al clasei 
muncitoare Internaționale, a mișcării de eliberare națională, 
datorită intensificării combativității milioanelor de oameni ai 
muncii șl tuturor oamenilor de bună credință în lupta pen
tru menținerea și întărirea păcii, se dezvoltă și se întărește zi 
de zi puternica barieră în calea declanșării de războaie de către 
imperialiști.

Lupta consecventă a Uniunii Sovietice, a Republicii Populare 
Romîne și a celorlalte țări socialiste pentru menținerea șl 
consolidarea păcii zădărnicește uneltirile războinice ale cercu
rilor imperialiste, ridică tot mai mult autoritatea și prestigiul 
Internațional al întregului sistem socialist.

Delegația romînă a relevat roiul deosebit al Uniunii Sovie
tice, care prin inițiativele sale, prin energia și tenacitatea de 
care dă dovadă în lupta pentru salvgardarea păcii și-a cucerit 
considerația și respectul tuturor popoarelor. Propunerile con
structive ale guvernului sovietic în problema dezarmării gene
rale și totale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial și a rușinosului sistem colonial, pentru dezvolta
rea colaborării dintre țări cu sisteme social-politice diferite ca șl 
în alte probleme Internationale care frămintă omenirea se 
bucură de o largă adeziune și sprijin din partea maselor popu
lare de pretutindeni, a numeroase guverne și cercuri politice, 
ceea ce contribuie la întărirea forțelor păcii și progresului.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică consideră 
că singura politică justă și rațională în relațiile dintre state cu 
sisteme sociale diferite este politica de coexistentă pașnică șl 
declară că vor continua să militeze neabătut pentru solu
ționarea tuturor problemelor internaționale litigioase pe calea 
tratativelor, pe baza egalității în drepturi, * respectului inde
pendenței și suveranității.

Cele două părți reafirmă că Înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale este calea concretă șl eficientă care duce la în
lăturarea pericolului de războL Această problemă cheie nu-și

Mitingul prieteniei 
romîno-sovieiice

Pe stadionul Republicii din 
Capitală a avut loc duminică 
după-amiază un mare mi
ting consacrat vizitei in țara 
noastră a delegației de partid 
$i guvernamentale a Uniunii 
Sovietice.

Pe traseul străbătut de co
loana oficială de mașini pînă 
la stadion mii de bucureștem 
au salutat călduros pe oaspeți.

Zeci de mii de oameni 
ai muncii umplu tribunele și 
terenul stadionului împodobit 
sărbătorește. De jur împrejur 
flutură drapele de stat ale 
celor două țări și steaguri ro
șii ale partidului. In fața tri
bunei centrale se află portre
tele clasicilor comunismului — 
Marx, Engels, Lenin. De o 
parte și de alta sînt portretele 
tovarășilor N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe 
mari pancarte sînt înscrise, in 
limbile rusă și romînă, lozin
cile : „Slavă gloriosului popor 
sovietic constructor al comu
nismului", „Să înflorească in 
veci prietenia romîno-sovie- 
tică", „Trăiască unitatea in
destructibilă a lagărului so
cialist sub steagul invincibil 
al marxism-leninismului",
„Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea între popoare".

Sportivi în tricouri roșii a- 
șezați în tribune alcătuiesc 
inițialele uriașe R.PR.-U.R.S.S,

In tribuna oficială sînt pre- 
zenți membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale, orga
nizațiilor obștești, ai organelor 
locale de partid și de stat, 
academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate, precum 
și ziariști romîni și străini.

Sînt de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

Ora 16,30. Sosesc tovarășul 
N. S. Hrușciov și ceilalți mem
bri ai delegației sovietice, îm- 
preună CU tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 

\ Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
\ Nicolae Ceaușescu, Chiyu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 

1 Alexandru Moghioroș, Dumitru 
! Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
; Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 

Dalea, Alexandru Bîrlădeanu. 
Zecile de mii de participanți 
la miting — muncitori, ingi
neri și tehnicieni din fabricile 
și uzinele bucureștene, cons
tructori, intelectuali, studenți 

m ii intimpină cu urale și o- 
vații îndelungate.

Peste întregul stadion dom
nește aceeași atmosferă de pu
ternic entuziasm cu care au 
fost primiți oaspeții sovietici 
pretutindeni în cursul vizitei 
lor in țara noastră.

Se intonează imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice Și 
R. P. Romîne.

Mitingul este deschis de to- ; 
varășul Florian Dănălache, . 
membru al C C. al P.M.R., ■ 
prim-secretar al Comitetului ] 
orășenesc București al P.M.R. ;

Rostesc cuvintări de salut■ 
tovarășii: Antonache Hristache 
maistru forjor la Uzinele ,23 . 
AuqusI", Liliana lonescu, stu
dentă la Universitatea din 
București, Athanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mine.

Iau apoi cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov.

Cuvîntările, ascultate cu 
mare atenție, sint primite cu 
deosebită însuflețire. In repe
tate rînduri ele sînt subliniate 
de aplauze, ovații și urale pu
ternice. Răsună chemări în 
cinstea marii prietenii romîno- 
sovietice, a gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, conducătorul iubit al po
porului nostru, pentru pace și 
prietenie între popoare. Zeci 
de mii de glasuri scandează: 
„R.P.R.-U.R.S.S"; „P.M.R.-
P.C.U.S.".

In aplauzele entuziaste ale 
participanților, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov își string căl
duros mîinile.

Mină în mină, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ni
kita Sergheevici Hrușciov și 
Ion Gheorghe Maurer răspund 
cordial aclamațiilor mulțimii, 
care se prelungesc minute în 
șir.

Marele miting a constituit 
o puternică manifestare a 
legăturilor de prietenie de ne
zdruncinat ce unesc ~ Repu
blica Populară Romînă și Uni
unea Sovietică, partidele mar- 
xist-leniniste și popoarele ce
lor două țări în lupta comună 
pentru triumful socialismului 
și comunismului, pentru apă
rarea păcii.

ir
întreaga desfășurare a mi

tingului a fost transmisă prin 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

găsește rezolvarea datorită poziției negative a puterilor occi
dentale ale căror cercuri conducătoare interesate în intensifi
carea cursei înarmărilor și a „războiului rece" se pronunță îm
potriva oricăror propuneri constructive de dezarmare. Tratati
vele de Ia Geneva ale Comitetului celor 18 state au arătat că 
puterile occidentale continuă să se împotrivească adoptării șji 
înfăptuirii unor măsuri reale de dezarmare, încercînd să înlo
cuiască dezarmarea cu controlul asupra înarmărilor, menit să 
le înlesnească organizarea unui vast sistem de spionaj mili
tar pe teritoriile statelor iubitoare de pace.

Cele două părți declară că vor milita cu consecvență și de 
acum înainte pentru ca prin eforturile unite ale tuturor for
țelor iubitoare de pace să se realizeze un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală. Republica Populară Romînă spri
jină cu hotărîre proiectul de tratat prezentat de Uniunea So
vietică care prevede măsuri concrete, realiste și eficace de 
dezarmare cu aplicarea unui riguros control internațional.

Cele două delegații constată că puterile occidentale, în timp ce 
fac la Geneva declarații ipocrite cu privire la dezarmare, des
fășoară în fapt acțiuni îndreptate spre intensificarea cursei 
înarmărilor. Experiențele nucleare efectuate de S.U.A. în zona 
centrală a Oceanului Pacific și care constituie o sfidare a voinței 
de pace a popoarelor nu pot avea alt scop decît intensificarea 
cursei nefaste a înarmărilor și accentuarea încordării inter
naționale.

Guvernul Republicii Populare Romîne sprijină întrutotul de
clarația guvernului sovietic cu privire la exploziile nucleare 
americane la mare altitudine, în care se subliniază pe bună 
dreptate că măsurile S.U.A. pe linia extinderii pregătirilor mi
litare asupra spațiului cosmic vor sili Uniunea Sovietică să ia 
măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității sale, a 
securității țărilor socialiste și a tuturor țărilor iubitoare de 
pace. .

Exprimind voința de pace a popoarelor lor Republica Popu
lară Rcmînă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste își 
reafirmă hotărirea, ca împreună cu toate forțele iubitoare de 
pace, să lupte pentru interzicerea experiențelor nucleare. In le
gătură cu aceasta cele două părți subliniază din nou impor
tanța deosebită a propunerilor prezentate de țările neutre Co
mitetului celor 18 state, în vederea încetării experiențelor cu 
arma nucleară și condamnă faptul că puterile occidentale se 
opun realizării unui acord pe baza acestor propuneri.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică, apreciind 
că elaborarea proiectului de tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală este problema principală, consideră totuși că, 
paralel cu elaborarea proiectului unui asemenea tratat, ar fi 
utilă adoptarea imediată a unor măsuri îndreptate spre slă
birea încordării internaționale și crearea unei atmosfere de 
încredere reciprocă între state. Ele se pronunță pentru adop
tarea în special a unor măsuri importante cum ar fi crearea 
unor zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, preîntâm
pinarea răspîndirii în continuare a armelor nucleare, renunța
rea la folosirea lor, încheierea unui pact de neagresiune între 
N.A.T.O. și organizația Tratatului de la Varșovia, retragerea tru
pelor care staționează pe teritorii străine etc. Din păcate însă 
puterile occidentale nu dovedesc dorința de a ajunge la o în
țelegere nici în aceste probleme actuale.

Delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii 
Populare Romîne și Uniunii Sovietice consideră că menținerea 
păcii și securității în Europa șl în lumea întreagă cere în mod 
imperios lichidarea cît mai grabnică a rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial și reglementarea problemei germane. 
Reprezentanții Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovie
tice, după cum s-a arătat în declarația ședinței Comitetului 
Politio Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia (iunie 1962), reafirmă că reglementarea pașnică & pro
blemei germane prin încheierea tratatului de pace, lichidarea 
pe baza lui a regimului de ocupație în Berlinul occidental și 
crearea oralului liber Berlinul occidental, corespunde intere
selor securității in Europa ca șl intereselor păcii generale.

Reglementarea pașnică a problemei germane ar duce la lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, la îmbună
tățirea relațiilor Intre state și ar eonstixui un serios obstacol in 
calea uneltirilor agresive ale mDstariștilor și revanșarzilor 
vest-germani.

Eschivindu-se de la încheierea tratatului de paeo german șl 
încercînd să mențină In Berlinul occidental un focar de încor
dare și o sursă de amenințare a păcii, puterile occidentale 
încurajează cercurile cele mai agresive din Germania occiden
tală, care caută din răsputeri să pună mina pe arma racheto- 
nucleară și tind să dezlănțuie un nou război mondial. Pro
vocările din ultimul timp ale revanșarzilor șl militariștilor în 
Berlinul occidental, demonstrează o dată in plus cit de urgentă 
este sarcina normalizării situației in Berlinul occidental și a 
lichidării regimului de ocupație.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică subliniază 
că — dacă puterile occidentale vor dovedi și in viitor că nu 
doresc să se realizeze o reglementare coordonată a problemei 
germane — vor fi nevoite să încheie un tratat de pace cu 
Republica Democrată Germană împreună cu alte state care au 
luptat împotriva Germaniei hitleriste și care vor dori să sem
neze acest tratat Prin aceasta vor fi lichidate rămășițele celui 
de-al doilea război mondial, iar Berlinul occidental va fi con
siderat un oraș liber demilitarizat

Dacă la politica de pace a Uniunii Sovietice, a Republicii 
Populare Romîne și a celorlalte țări participante la 
Tratatul de la Varșovia se va răspunde prin acțiuni îndreptate 
împotriva intereselor securității lor, impotriva drepturilor su
verane ale Republicii Democrate Germane, împotriva interese
lor păcii, ele sint hotărite să apere așa cum se cuvine securi
tatea lor și pacea cu toate mijloacele de care dispun.

Prim-secretar al C. C al P. M. R., 
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. S. HRUȘCIOV

Zeci de mii da oameni ai muncii au venit la marele miting din Capitală să salute pe înalții oaspefi și pe conducătorii de partid și de stat ai fării noastre.
Foto ! AGERPRES

București, M ÎMI.

Cele două delegații au subliniat că o importantă contribuție 
la destinderea încordării internaționale ar aduce statornicirea 
unor relații de bună vecinătate și colaborare rodnică pe plan 
regional între state cu sisteme social-politice diferite.

Fiind convins că astfel de măsuri ar contribui la menținerea 
și consolidarea păcii, guvernul Republicii Populare Romîne a 
propus încă din 1957 măsuri concrete și eficiente care să con
tribuie la stabilirea unor relații de colaborare între țările 
balcanice, pentru asigurarea păcii și prosperității popoarelor 
din această parte a Europei.

La cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. din 
1960 guvernul Republicii Populare Romîne a prezentat propu
nerile privind „acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice diferite".

Toate aceste propuneri ca și acțiunile concrete întreprinse 
de Republica Populară Romînă pe linia stabilirii unor relații 
de bună vecinătate cu statele balcanice s-au bucurat de spri
jinul statelor socialiste, au găsit o largă aprobare în opinia 
publică din țări balcanice și își mențin pe deplin actualitatea.

Guvernul Republicii Populare Romîne susține cu căldură 
propunerile de a transforma Peninsula Balcanică și regiunea 
Adriaticii într-o zonă liberă de arme nucleare și rachete, pre
cum și declarația guvernului sovietic că este gata ca împreună 
cu celelalte mari puteri să garanteze respectarea angajamen
telor corespunzătoare pe care și le vor asuma statele balcanice 
în cadrul înțelegerilor regionale.

O nouă și importantă contribuție a Uniunii Sovietice la dez
voltarea relațiilor de bună vecinătate între țările din această 
regiune a lumii o reprezintă recenta sa propunere cu privire 
Ia transformarea Mării Negre într-o mare a păcii și prieteniei 
între popoare.

Contrar intereselor păcii, intereselor propriilor lor popoare, 
cercurile conducătoare ale Greciei și Turciei au împins aceste 
țări în blocul agresiv N.A.T.O., au pus teritoriile lor la dispo
ziția acestuia pentru instalarea de baze străine cu rachete 
și arme atomice fapt care periclitează pacea și securitatea în 
Balcani și agravează situația internațională.

Cele două delegații declară că R.P.R. și U.R.S.S. vor con
tinua să militeze cu perseverență pentru transformarea regiunii 
Balcanilor și Adriaticii într-o zonă a păcii și colaborării 
pașnice, ceea ce ar contribui Ia dezvoltarea schimburilor eco
nomice și culturale între țările din această zonă.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
declară solemn că sprijină pe deplin lupta dreaptă a popoare
lor coloniale și dependente din Asia, Africa și America La
tină pentru eliberarea de sub dominația străină și își exprimă 
hotărirea nestrămutată de a obține lichidarea completă a 
odiosului sistem colonial în timpul cel mai scurt.

Ele își exprimă din nou hotărirea de a întări și dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare cu noile state independente, 
pe baza deplinei egalități în drepturi, și de a susține prin toate 
mijloacele eforturile lor îndreptate spre realizarea unui pro
gres economic și social.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
sprijină ca și în trecut calea stabilită de comun acord pentru 
rezolvarea problemei laoțiene, cale care prevede crearea sta
tului cu adevărat neutru și independent — Laos. Ele consideră 
că acordul realizat la 11 iunie a.c. cu privire la formarea unui 
guvern de coaliție în frunte cu prințul Suvanna Fumma poate 
să constituie un pas important pe calea reglementării pașnice 
a problemei laoțiene, luîndu-se în considerație interesele po
porului laoțian.

Forțele iubitoare de pace vor trebui însă să mal depună 
eforturi pentru ca acest acord să fie tradus în viață, 
deoarece unul dintre participanții Ia acord — grupul Iui Fum! 
Nosavan — încearcă să zădărnicească înțelegerea de curînd 
realizată.

Părțile condamnă cu hotărîre debarcarea trupelor ame
ricane in Tailanda, prin care se urmăresc în mod evident 
•copuri agresive de luptă împotriva mișcării de eliberare na- 
ftonală dia Asia de sud-est.

Cele două părți ți-aa exprimat solidaritatea eu popoarele 
Vietnamului de sud și Coreei de sud care luptă peniru liber
tate și independență. Popoarele romîn și sovietic susțin cu căl
dură năzuințele drepte ale poporului indonezian care luptă 
pentru eliberarea itrăvecbiului său teritoriu, Irianul de Vest, 
de sub stăpînirea colonialiștilor olandezi.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică salută 
«uccesele luptei de eliberare națională ale poporului algerian 
și doresc înfăptuirea cît mai grabnică a aspirațiilor sale na
ționale.

Cele două părți își reafirmă hotărirea neabătută de a 
sprijini și în viitor prin toate mijloacele eroicul popor cuban 
în lupta sa curajoasă pentru consolidarea cuceririlor revolu
ționare și a independenței patriei sale, de a sprijini năzuința 
sa spre dezvoltarea multilaterală a țării pe calea vieții noi.

Guvernele romîn și sovietic declară că puterile occidentale 
și în special S.U.A. care împiedică restabilirea drepturilor le
gitime în O.N.U. ale Republicii Populare Chineze aduc un 
serios prejudiciu Organizației Națiunilor Unite. Acțiunile pu
terilor occidentale constituie cea mai grosolană încălcare a 
principiilor O.N.U. care cer ca la această organizație să poată 
participa toate statele care doresc și care recunosc Carta ei, 
indiferent de orînduirea lor socială. Cele două părți reafirmă 
că vor lupta cu perseverență și de acum înainte pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice 
subliniază însemnătatea deosebită pe care o are pentru cauza 
păcii și progresului popoarelor dezvoltarea nestingherită a 

colaborării economice și a schimburilor comerciale internațio
nale. Ele consideră că grupările economice închise ale țărilor 
capitaliste și în special „Piața comună" servesc intereselor 
monopolurilor, intensificării exploatării capitaliste, menținerii 
în forme noi a puterii imperialiștilor asupra fostelor popoare 
dependente și asigurării posibilității exploatării și jefuirii lor 
necruțătoare și în viitor. Toate acestea sînt folosite pentru 
întărirea blocului agresiv N.A.T.O. și intensificarea cursei 
înarmărilor.

Guvernul Republicii Populare Romîne sprijină întrutotul 
noua inițiativă a guvernului sovietic cu privire la convocarea 
unei conferințe internaționale pentru problemele comerțului, 
unde să se dezbată problema creării unei organizații comer
ciale internaționale care să cuprindă toate regiunile și țările 
din1 lume fără nici un fel de discriminare.

Cele două delegații și-au reafirmat hotărirea de neclintit 
ca împreună cu celelalte țări socialiste și cu toate forțele 
iubitoare de pace să lupte neobosit pentru menținerea și con
solidarea păcii, ceea ce corespunde intereselor vitale și năzu
ințelor popoarelor.

III.
Intre reprezentanții Partidului Muncitoresc Romîn și al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a avut loc un schimb 
de informații cu privire Ia activitatea celor două partide șl 
s-au examinat problemele dezvoltării continue a relațiilor fră
țești între ele.

Ambele părți subliniază cu profundă satisfacție faptul că 
între Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice există o deplină unitate de vederi în toate 
problemele dezvoltării mondiale contemporane, ale construc
ției socialismului și comunismului, strategiei și tacticii miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

Delegațiile celor două partide constată că legăturile de 
prietenie și colaborare frățească dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre po
porul romîn și poporul sovetic se dezvoltă și se întăresc 
continuu.

Reprezentanții ambelor partide consideră necesar să sub
linieze încă o dată importanța de neprețuit pentru activitatea 
lor, ca și pentru întreaga mișcare comunistă internațională, 
a Declarației din 1957 și a Declarației Consfătuirii de la Mos
cova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
din 1960, care servesc ca o busolă sigură în lupta pentru mă
rețele țeluri ce stau în fața comuniștilor, a clasei muncitoa
re, în fața oamenilor progresiști din toate țările.

Legăturile strînse dintre Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, întemeiate pe fideli
tatea nestrămutată față de învățătura marxist-leninistă, pe 
comunitatea de interese și țeluri ale celor două partide, au 
o mare însemnătate pentru construcția victorioasă a socialis
mului și comunismului în cele două țări.

Reprezentanții P.C.U.S. consideră necesar să sublinieze că 
Partidul Muncitoresc Romîn, credincios măreței învățături 
marxist-leniniste și principiilor internaționalismului socialist, 
duce o luptă consecventă pentru triumful ideilor marxist-le- 
niniste, pentru întărirea unității partidelor frățești din țările 
socialiste și a întregii mișcări comuniste și muncitorești inter
naționale. Aplicînd în mod creator teoria marxist-leninistă la 
condițiile țării sale, Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul 
său Central rezolvă cu succes sarcinile desăvîrșirii construc
ției socialiste în Republica Populară Romînă, conduc în mod 
sigur poporul pe drumul socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn acordă o înaltă prețuire uriașei 
activități desfășurate de Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, de Comitetul său Central leninist în slujba cauzei co
munismului, păcii și progresului. Prin această activitate 
marele Partid Comunist al Uniunii Sovietice și-a cîștigat ro
lul de detașament de frunte al mișcării comuniste și munci
torești internaționale. El dă dovadă de o profundă principia
litate și intransigență în lupta pentru puritatea teoriei mar- 
xist-leniniste. Experiența sa bogată și multilaterală constituit 
Un bun de preț al tuturor partidelor marxist-leniniste fră
țești, al întregii mișcări comuniste și muncitorești. Programul 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, adoptat de Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., constituie un exemplu de apli* 
care creatoare a învățăturii atotbiruitoare a lui Marx-Engels- 
Lenin în etapa actuală de trecere la comunism și reprezintă 
pentru poporul romîn, ca și pentru celelalte popoare care 
construiesc socialismul, un document de imensă valoare prin
cipială și practică — imaginea propriului lor viitor.

Cele două partide consideră ca o îndatorire internaționa- 
listă lupta fermă pentru întărirea continuă a unității lagăru
lui socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, pentru puritatea învățăturii marxist-leniniste, împotriva 
oricăror abateri de la principiile internaționalismului so
cialist. Cele două partide și-au exprimat hotărirea să 
dezvolte și să întărească necontenit colaborarea rodnică din
tre ele.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Populară Romînă 
s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, a prile
juit o nouă manifestare a prieteniei trainice, a colaborării 
frățești și a alianței de nezdruncinat dintre popoarele romîn 
și sovietic, care împreună cu celelalte popoare din marea fa
milie a țărilor socialiste înaintează cu pași fermi și în strînsă 
unitate, sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, 
spre victoria cauzei socialismului și comunismului, spre men
ținerea și întărirea păcii în lumea întreagă.



Plecarea delegației de partid

și guvernamentale

a Uniunii Sovietice
(Urmare din pag. I)

personal, dragii noștri tova
răși și prieteni, noi și mari 
succese in construirea socia
lismului, in lupta pentru pace 
în lumea întreagă.

Trăiască poporul romîn și 
noile sale victorii în construi
rea socialismului !

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej I

Să trăiască și să se întă
rească prietenia de nezdrunci
nat sovieto-romînă I

Trăiască pacea șl prietenia 
Intre popoare I

(Aplauze prelungite, urale).
Urale puternice ?i înde

lungi salută cuvîntările ros
tite. Se aud scandate de mii 
de glasuri „R.P.R.-U.R.S.S/.

Un grup de pionieri oferă 
flori. Membrii delegației so
vietice își iau rămas bun de 
la conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre. Tovară
șii N. S. Hrușciov și Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej se îmbră
țișează călduros.

Din ușa avionului, tovarășul 
N. S. Hrușciov răspunde încă 
o dată ovațiilor și uratelor 
celor aflați pe aeroport.

Avionul 
căruia călătorește 
sovietică, și-a luat 
dreptîndu-se spre

erl dimineață, noi 
toți, întreaga popu
lație a Bucureștiului 
i-am petrecut la 
aeroport pe solii 
poporului sovietic, 
le-am adresat încă

o dată cuvîntul de salut al pa
triei noastre și am fluturat apoi 
brațele, cu stegulefe și buchete de 
flori, către marea pasăre de ar
gint care li purta pe oaspeții 
noștri spre soare răsare.

Repede, neînchipuit de repede 
a trecut această săptămînă, cit a 
durat vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice. Dar numai în șapte zile 
s-au strîns un număr impresionant 
de imagini ale prieteniei de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și 
poporul sovietic. Oriunde au po
posit înalfii oaspeți, au fost în- 
timpinați cu frățească dragoste de 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
patriei noastre. Bucuroși să iasă 
cu pline și sare în calea prieteni
lor dragi, oamenii muncii de la 
noi i-au călăuzit pe drumurile Ro- 
mîniei socialiste. Ei le-au înfățișat 
cu mindrie orașele noastre, unele 
apărute pe harta fării în acești 
ultimi ani — ca Onești — altele 
înnoite prin prefaceri uimitoare — 
ca Hunedoara, Craiova, Con
stanța, orașe în care ti-e drag 
să muncești pentru că tot ce te 
înconjoară îți înfrumusețează 
viața. La Ceacu, în regiunea 
București, oaspeții au avut prile
jul să cunoască înfățișarea satu
lui romînesc de astăzi, căruia co
lectivizarea i-a deschis larg și 
pentru totdeauna porțile spre un 
trai fericit. Ei au văzut cum so
cialismul biruitor aduce în gospo
dăriile pălmașilor și argafilor de 
altădată bunăstarea, lumina, cul
tura ; iar vizitînd Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea au cu
noscut aspecte ale acțiunii de 
ridicare a nivelului științific al a- 
griculturii noastre. Prietenii po
porului nostru au putut urmări la 
Uzinele „Grivița Roșie ' cum se 
înnoadă firul marilor tradiții ale 
luptei revoluționare cu munca 
eroică dusă in zilele noastre de 
tineri și vîrstnici, umăr la umăr, 
pentru îndeplinirea mărețelor sar
cini ale planului de șase ani. Pe 
Valea Trotușului, în cetatea petro
chimiei, unde oameni tineri con
duc agregatele celei mai tinere 
ramuri industriale, aflată în tumul
toasă dezvoltare, la Combinatul 
siderurgic de la Hunedoara, unde
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pe bordul 
delegația 

zborul, în- 
Moscova.

★
Solemnitatea plecării a fost 

transmisă de stațiile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

se înalță furnale și ofelărli a că
ror capacitate depășește de ne- 

industriei 
Romînii 
vizitînd 
unde o 
îngloba 

productive din

numărate ori pe aceea a 
siderurgice a întregii 
burgheze, la Craiova, 
Uzinele „Electropufere" 
singură hală ar putea 
toate unitățile 
vechea Craiovă, pretutindeni solii 
poporului sovietic au avut prile
jul să cunoască direct, la fafa lo
cului, roadele politicii leniniste 
de industrializare a tării, înfăp
tuită consecvent și cu înțelepciune 
de partidul nostru, chezășia si
gură a dezvoltării noastre. La Lu- 
peni, minerii Văii Jiului, primind 
cu entuziasm în mijlocul lor un 
vechi miner al Dombasului, căruia 
Revolufia Socialistă și orînau- 
irea sovietică i-au încredințat sar
cini de cea mai mare răspundere 
— pe tovarășul Nikita Sergheevlci 
Hrușciov — ei i-au arătat 
cum $-a realizat pas cu pas, prin 
grija partidului, prefacerea Văii 
plîngerii de odinioară în Valea 
bucuriei de azi. In slirșit, pe li
toralul Marii Negre, delegația a 
întîlnit oamenii muncii veniji la 
odihnă și bucurîndu-se de condi
ții demne de epoca socialismului, 
a cărei valoare supremă este 
omul și binele lui.

Astfel, sîrăbătind meleagurile 
fării oaspeții, cunoscînd mai 
profund ''viața poporului nostru, 
înfăptuirile lui, au dat o înaltă a- 
preciere harnicilor constructori din 
Republica Populară Romină.

Numai o săptămînă a durat a- 
ceastă vizită, dar cîte minunate 
întîlniri a prilejuit ea, cîte mani
festări emoționante la care au 
participat milioane de oameni 
s-au înscris în cartea de aur a re
lațiilor de prietenie romîno-sovie- 
tice. In conștiința fiecăruia dintre 
noi, aceste zile fierbinfi de iunie, 
zile de sărbătoare pentru inimile 
noastre, vor rămîne ca o afir
mare strălucită a unității de vo
ință și de țeluri dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, in lupta 
comună pentru realizarea idealuri
lor comunismului, pentru menți
nerea și întărirea păcii în lumea 
întreagă.

De pe 
uriașul avion cu 
și-a luat zborul, 
patrie pe înafții 
dințați că îi va Însoți imagnea 
luminoasa a Romîn ei socialiste, 
rostim din adîncul inimii:

— La revedere, dragi prieteni I

aerodromul Bâ.ieasa, 
petru motoare 
dudndu-i spre 
oaspeți. Incre-

ȘTEFAN IUREȘ

După un an oe studiu sîrguin- 
cios, diploma de premiant a 
încununat succesele la învăță
tură ale celor trei pionieri pre
cum și ale tuturor colegilor lor, 
din toate școlile patriei, care 
au încheiat cu note maxime 

anuf școlar.

Cu prilejul 
vizitei 

scriitorului 
guatemalez 

M. A. Asturias
Cu prilejul vizitei în țara noa

stră a scriitorului guatemalez Mi
guel Angel Asturias, luni după- 
amiază a avut loc, în aula Aca
demiei R.P. Romîne, o ședință 
organizată de secția de limbă, 
literatură și artă.

Șeoința a fost prezidată de 
acad, lorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne, care 
a salutat pe oaspete în numele 
oamenilor de cultură din țara 
noastră. Acad. Zaharia Stancu și 
Eugen Jebeleanu, membru cores
pondent al Academiei, au vorbit 
despre opera literară a lui Miguel 
Angel Asturias, din care s-a tra
dus pînă acum in limba romină 
romanul domnul președinte".

A luat cuvîntul scriitorul Miguel 
Angel Asturias, care a mulțumit 
pentru primirea prietenească ce 
i s-a făcut în țara noastră. El a 
prezentat apoi o comunicare des
pre contribuția pe care romanul 
o aduce sociologiei.

(Agerpres)-- •--
Informații

Luni la amiază, la Casa Zia- 
riștilor din Capitală a avut loc o 
conferinfă de presa cu reprezen
tante ale organizațiilor de femei 
de peste hotare, care au parti
cipat la recenta Conferință națio
nală a femeilor din R.P. Romînă.

ir
Ambasadorul Republicii Popu

lare Polone la București, Janusz 
Zambrowicz, a oferit luni după- 
amiază, în saloanele ambasadei, 
un cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră, a delegației Crucii 
Roș»? a R. P. Polone, condusă de 
președintele ecestela, dr. Irena

Finala „Cupei regiunilor11 la oină
colecfi- 
comuna

Stadionul 
viștilor din 
Curcani, raionul Ol
tenița a găzduit timp 
de două zile jocurile 
finale ale competi
ției republicane de 
oină dotată cu trofeul 
j.Cupa regiunilor". La 
aceste întreceri au 
Host prezentate cele 
imai bune echipe din 
'fără, respectiv 
mafiile regiunilor Ba
cău, Maramureș, Bucu
rești și reprezentativa 
orașului București. Do
vedind o bună pre
gătire, cele patru e- 
chipe au oferit o se-

for-

rie de jocuri deose
bit de pasionante 
care au fost urmărite 
cu interes de cei 
peste 2 000 de spec
tatori. Remarcăm a 
doua întîlnire dintre 
echipa colectiviștilor 
din Gherăiești și re
prezentativa orașului 
București unde victo
ria a revenit primei 
formafii cu scorul de 
15-11. O comportare 
frumoasă a avut echi
pa asociatei sportive 
a minerilor din 
sar care a reușit 
întreacă echipa 
giunii Bacău și a

Să- 
să 

re- 
ter-

minat la egalitate: 
10-10 al doilea joc 
cu echipa orașului 
București.

Primul loc a fost 
ocupat de echipa o- 
rașului București care 
s-a prezentat mai 
bine pregătită avînd 
în componența sa o 
serie de maeștri ai 
sportului — llie Dă- 
cău, Constantin Dinu, 
Al. Ciobanu, Ion An
ton etc. Pe locurile 
următoare s-au cla
sat în ordine echipele 
regiunilor Maramureș, 
București și Bacău.

Campionatele 
mondiale de lupte 

Sportivii sovietici 
au cucerit locul I 

pe echipe
Campionatele sxxxu&le de lupte 

libere s-eu încheiat simbătă seara 
la Toledo cu un remarcabil succes 
al sportivilor sovietici, care au 
ciștigat trei medalii de aur și lo
cul iutii pe echipe. Reprezentan- 
tiva Iranului, victorioasă cu un an 
In urmă la Yokohama (5 titluri 
din 8) a obținut de data aceasta 
doar două titluri si locul 
echipe.

P E S C U R T

i • ce emoționează 
i oare așa de adînc, 
! orice serbare de 
i sfîrșit de an ? Pen

tru că vedem tinere- 
I tul adunat în mari 

amfiteatre ori în aer
liber, vesel, cu flori pentru pro
fesorii care i-au ajutat, un an 
școlar, să pătrundă în tainele ști
inței î Pentru că părinții, legați de 
școală, prieteni ai școlii noi, pri
vesc cu ochi rourafi de bucurie 
spre elevi, spre propriii lor copii 
și retrăiesc nostalgic serbări de 
fine de an care n-au fost sau n-au 
avut niciodată simplitatea, semni
ficația, puterea de convingere și 
strălucirea serbărilor de azi î

Desigur, pentru toate acestea, 
serbările de bilanț al școlilor 
noastre emoționează adînc. Așa 
răspundeam în gînd la proprii
le-mi întrebări, ascultînd cuvîntul 
directoarei Ioana Cosma de la 
Școala medie nr. 1 „Nicolae 
Bălcescu” din București.

Școala înfățișa, în final, un bilanț 
frumos. Instruirea practică la 
Uzinele „Semănătoarea" și la „Fa
brica de confecfii-București" cu 
rodnice rezultate, ca dovadă 
certă că școala noastră de cultură 
generală izvorește și crește din 
realitatea 
procesul 
mică și ______  - .
în pas cu viața. Și, numărînd șirul 
de elevi evidenfiafi la olimpiada 
de mătematică-fizică sau la cea 
de limba romînă, ascultînd numele 
elevilor cu media 10, înțelegi că 
școala medie „Nicolae Bălcescu", 
prezintă un raport de activitate 
cu care se poate mindri, în pal
maresul plin de succese al învă
țământului nostru mediu.

Nu-mi pot frîna curiozitatea de 
a sta de vorbă cu unul dintre 
acești evidenfiați: Grigorescu 
Șerban, din clasa a X-a, promo
vat intr-a Xl-a. Înalt, bine zidit, 
la cei 17 ani pe care-i împli
nește, cu o privire caldă și o ținută 
modestă, care-i stă ca o podoabă 
in plus a caracterului, Grigorescu 
Șerban a luat nu numai media 
10, d și premiul I ia olimpiada 
ce matematică, in faza regională

----- •----- -----------

vie, se angrenează în 
de transformare econo- 
culturală a fării, merge

Consfătuirea 
internațională privind 
combaterea chimică 

a buruienilor
L< Institutul Agronomic 

.Nicolae Bălcescu- din Capi
tală au început, luni diminea
ță, lucrările Consfătuirii in
ternaționale privind ^Comba
terea chimică a buruienilor 
din cultura porumbului și a 
altor plante agricole". Iau 
pane delegați din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. 
Romină, R. P. Ungară 
UJLS.S.

Cuvîntul de deschidere 
fost rostit
Giosan, vicepreședinte al Con
siliului superior al agricultu
rii.

Participanții la consfătuire 
vor prezenta comunicări în 
legătură cu rezultatele obți
nute în folosirea ierbicidelor 
la culturile agricole în țările 
respective.

P. 
îi
a

de prot Nicolae

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor 
celei de-a XXV 11-a Reuniuni

generale a C. E. 1.
Luni 25 iunie s-au deschis 

în aula Facultății de științe ju
ridice din Capitală lucrările ce
lei de-a XXVII-a Reuniuni ge
nerale a Comisiei Electrotehni
ce Internaționale (C.E.L).

Comisia Electrotehnică In
ternațională este cea mai veche 
și mai mare dintre organizații
le tehnice internaționale cu ca
racter neguvernamental. Țările 
membre ale C.E.I. 
peste trei sferturi din 
globului.

La reuniunea de la 
participă aproape 800 de per
sonalități marcante din indus
triile electrotehnică, energetică, 
electronică și telecomunicații din 
29 de țări de pe întregul glob.

In prezidiul ședinței festive 
au luat loc conducători ai Co
misiei Electrotehnice Internațio
nale, Organizației Internaționale 
de Standardizare, Comitetului 
Electrotehnic Romîn.

In prezidiul primei ședințe 
au luat loc, de asemenea. Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Tuzu, ministrul metalurgiei

întrunesc 
populația

București

ți construcțiilor de mașini. Bu
jor Almășan, ministrul minelor 
și energiei electrice, Dumitru 
Simulescu, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, acad. 
Athanase Joja, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, Isac Mar
tin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Ștefan 
Nădășan, președintele Comitetu
lui pentru tehnica nouă, și re
prezentanți ai unor organizații 
obștești.

Participanții la reuniune au 
fost Balutați de prof. Remus 
Răduleț, președintele Comitetu
lui Electrotehnic Romîn.

Discursul inaugural a fost 
rostit de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer.

Prof. G. de Zoeten, președin
tele Comisiei Electrotehnice In
ternaționale, a rostit cuvîntul 
de deschidere a Reuniunii Ge
nerale, 1962.

A vorbit apoi A. E. Viatkin, 
președintele Organizației Inter
naționale de - - —
(I.S.O.) care a 
salutul acestei organizații.

Standardizare 
adus reuniunii

In continuare, dr. I. Herlitz, 
fost președinte al C.E.I., a ținut 
cea de-a VllI-a conferință me- 
morială „Charles le Maistre‘\ 
Aceasta este ultima dintr-un ci
clu de conferințe anuale, con
sacrate memoriei primului se
cretar general al C.E.I., orga
nizatorul acestei comisii.

Participanții la cea de-a 
XXVII-a Reuniune generală 
vor dezbate timp de două săp
tămâni probleme ale apropierii 
și unificării practicilor, reguli
lor, prescripțiilor și standarde
lor naționale, în cadrul a 20 
do comitete tehnice și 15 comi
tete și subcomitete de experți 
în domeniul electrotehnicii, e- 
nergeticii, electronicii și tele
comunicațiilor.

★
Luni seara, Comitetul electro

tehnic romîn a oferit la restau
rantul Pescăruș un cocteil în 
cinstea participanților la cea 
de a 27-a reuniune generală a 
Comisiei electrotehnice interna* 
ționale.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

• Duminică, în orașul Rzeszow, 
echipa selecționată de tineret a 
R. P. Ronține la fotbal a repurtat 
o frumoasă victorie internațională, 
întrecînd cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa de tineret a R. P. Polone. 
Unicul punct a fost realizat de 
Marcu în minutul 70. Echipa R. P. 
Romîne a aliniat următoarea for
mație : Datcu, Nedelcu, Dan, Ivan, 
Ștefan, Nunweiller IV, Pîrcălab, 
Năftănăilă (Frățilă), Marcu, Var
ga, Codreanu (David).
• Echipa de șah a R. P. Romî

ne a repurtat o frumoasă victorie 
internațională întrecînd Ia Buda
pesta cu scorul de 13,5—10,5 punc
te echipa R. P. Ungare. Iată re
zultatele înregistrate în ultima run
dă : Lengyel—Ghițescu 0—1 j Day 
—Gunsberger 1—0; Troianescu— 
Szoelloessi O—1; Filep—Pavlov 
0—1 ; Nicolau—Karakas 1—0 ;
Haag—Drimmer remiză ; Soos— 
Bilek remiză ; Kluger—Gheorghiu 
remiză ; Barcza—Ciocîltea 
Radovici—Pogats 
Perevoznic 0—1 j 
lekne remiză.

• Duminică în
a campionatului cat. A de fotbal,

0-1 s
remiză, Honfi— 
Teodorescu—Bi-

penultima etapă

pe stadionul Dinamo din Capitală, 
echipa Progresul a învins cu sco
rul de 2—1 (0—0) pe Știința Ti
mișoara. La Arad, U.T.A. a reușit 
să întreacă cu 2—1 (1—0) pe
Steaua. Alte rezultate înregistrate: 
Știința Cluj—Rapid 1—3; Petrolul 
Ploiești—Dinamo Bacău 4—1 ; Me
talul Tîrgoviște—Steagul Roșu 
2—1 Jiul Petrila—Dinamo
tești 6—1.

® Peste 20 000 de spectatori 
urmărit duminică dimineața, 
stadionul Dinamo din Capitală, 
nala „Cupei campionilor euro
peni” ia rugbi, în care s-au întîl
nit echipele Grivița Roșie și Be
ziers (Franța). Rugbiștii francezi 
au obținut victoria cu scorul de 
11—3 (3—3).
• După două zile de concurs, 

duminică s-a încheiat la Praga în- 
tîlnirea internațională de canotaj 
dintre echipele selecționate ale 
cluburilor sportive Dukla Pr'aga și 
Steaua București. Vîslașii ceho
slovaci au obținut victoria cu sco
rul de 62—60.
• In ultima zi a concursului in

ternațional de atletism „Memoria-

Pi-

au
pe 
fi-

și premiul I la limba romînă, în 
faza pe țară. Cînd 11 întrebi ce-i 
place mai mult, iți răspunde fără 
ezitare : „Îmi place să învăț". 
Apoi își exprimă dorința de a 
urma electrotehnica, dar că deo
camdată se gîndește la excursiile 
pe care le va face în vara asta, 
ca să-și cunoască bine țara.

Dacă la serbarea de sfîrșit de 
an a luat cuvîntul, în numele pă
rinților, Augustin A. a făcut-o ca 
să releve încă o dată, necesita
tea legăturii indestructibile dintre 
familie și școală.

Profesorii și elevii au trăit 
cîteva clipe de aleasă bucurie și 
mulțumire, ascultînd cuvîntul ab
solventului Vîlceanu Adrian, în 
numele organizației U.T.M. : „Ne 
luăm zborul, ducînd cu noi în a- 
fară de pregătirea și cunoștințele 
noastre pe care vi le datorăm, a- 
mintiri scumpe și pline de far
mec, legate de fiecare dintre 
dumneavoastră. Rămînefi cu bine, 
scumpi dascăli, care ne-ați instruit 
și ne-aji întărit aripile în vederea 
lungului drum ce ne stă în față. Ne 
vom strădui să ne îndeplinim da
toria față de patria socialistă, să 
muncim pentru continua ei înflo
rire. Iar peste ani, făgăduim să 
ne reîntoarcem, încărcafi de bucu
ria faptelor împlinite și așezîn- 
du-ne în băncile pe care am copi
lărit, să răspundem apelului și 
examenului retrospectiv...

Și nu-i lipsit de semnificație 
nici programul serbării, cu versuri 
și cîntece de slavă închinate 
parfidului și oamenilor muncii, 
construirii socialismului și păcii. 
Nu-i lipsită de semnificație nici 
ținuta artistica a corurilor și dansu
rilor, variate și alese cu grijă.

Nu-i lipsită de semnificație nici 
pasiunea cu care recită elevele 
Arsenescu Dana sau Spătăroiu, 
pentru care versurile spuse sînt 
un fel de confesiune de credință 
în dragostea pentru partid, pentru 
marea operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Și dacă, alături de cîtece închi
nate partidului, corul a intonat și 
„O, lume, ce frumoasă ești”, a 
lui Beethoven, desigur că toți
participanții, de toate
mame care se cunosc și se res
pectă pentru că ajută aceeași 
școală, invitați din întreprinderile 
industriale, profesori și diriginți, 
elevii înșiși, toți au fredonat, în 
gind măcar u. „Răsună coruri ti
nerești, o, lume, ce frumoasă 
eșft r.

virstele,

DUMITRU ALMAȘ

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,
In numele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, am plăcerea de 
a vă ura bun venit în țara 
noastră.

Autoritățile romîne sint fe
ricite de a vedea Comisia E- 
lectrotehnică Internațională 
— cea mai veche organizație 
tehnică internațională — în
trunită în reuniune generală 
la București. Lucrările pregă
titoare ale Comisiei Electro
tehnice Internaționale se în
tocmesc prin colaborarea per
manentă a mii de oameni de 
știință, ingineri și tehnicieni 
din cercetare și producție, 
dintre care cei mai buni se 
întrunesc în reuniuni, spre a 
definitiva munca de apropie
re și unificare a practicilor 
existente în țările membre, 
în ramurile industriale 
specialitate electrotehnică 
domenii tot mai largi.

Comisia Electrotehnică 
ternațională se bucură 
înaltă apreciere în țara noa
stră. Aceasta se datorește nu 
numai nivelului științific al 
lucrărilor ei, ci și faptului că 
în cadrul comisiei, indiferent 
de gradul de dezvoltare a 
industriei țărilor participante, 
lucrările se desfășoară într-o 
atmosferă de comprehensiu
ne mutuală și responsabilita
te colectivă pentru hotărîrile 
luate. Constatăm cu satisfac
ție că, prin aceste prevederi 
și metode de/lucru, comisia a 
reușit să supraviețuiască două 
războaie mondiale, asigurînd 
colaborarea unor specialiști 
din țări cu sisteme sociale di
ferite.

Ținînd seama de obiec
tivul final al activității
Comisiei Electrotehnice In
ternaționale — ușurarea
schimbului de produse 
apropierea și unificarea 
dardelor naționale — 
lev cu plăcere că 
tuați o muncă tot mai 
sară, pe măsură ce nevoile 
industrializării a numeroase 
regiuni ale globului impun 
continua intensificare a schim
burilor internaționale. Cum 
relațiile economice dintre țari 
favorizează stabilirea de re
lații amicale în toate dome
niile, prin activitatea ei Co
misia Electrotehnică Interna
țională aduce mari servicii în 
realizarea sarcinii centrale a 
epocii noastre: extinderea și

Sosirea directorului general 
al O.N.U. pentru alimentație 

și agricultură
Duminică seara a sosit în 

Capitală, dr. B. R. .Sen, direc
torul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agriculturi 
(F.A.O.), însoțit de experți ai 
organizației.

Luni dimineața, dr. B. R. 
Sen. directorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.), împreună cu ex- 
perții care îl însoțesc in vizi
ta sa in țara noastră, s-a în- 
tâlnit cu membrii Comitetului

de 
din

în
de

nece-

adîncirea relațiilor de colabo
rare între popoare, pentru a 
crea condiții favorabile de 
coexistență pașnică a unor 
țări cu sisteme sociale dife
rite.

In problemele țării noastre, 
care au contingență cu acti
vitatea Comisiei Electroteh
nice Internaționale, țin să 
arăt că din 1957, cînd am de
venit din nou membri ai a- 
cestei organizații, am adop
tat integral sau parțial nu
meroase recomandări ale Co
misiei Electrotehnice Interna- 
ționale în standardele noastre 
naționale.

Apreciind ajutorul pe care 
acțiunea de standardizare îl 
aduce dezvoltării industriei, 
s-a înființat în țara noastră, 
încă din 1948, Oficiul de Slat 
pentru Standarde. De aseme
nea, conducerea statului spri
jină activitatea Comitetului 
Electrotehnic Romîn, membru 
participant al organizației dv.

în cursul reuniunii și după 
încheierea lucrărilor ei veți 
avea ocazia să cunoașteți 
cîteva dintre realizările po
porului nostru, cum și unele 
aspecte din varietatea geo
grafică a țarii. Permiteți-mi, 
deci, să vă spun cîteva cu
vinte despre țara noastră și 
despre rezultatele obținute în 
așezarea noii sale orînduiri 
sociale.

în 1962 realizăm în numai 
55 de zile producția industri
ală globală a țării din 1938. 
Pe principalele ei ramuri: 
producția de oțel a crescut 
de la 284 000 de tone în 1938, 
la 2 540 000 de tone. în indus
tria petrolului, extracția de 
țiței a atins 11850 000 de 
tone. Producția industriei 
chimice din 1938 se realizea
ză anul acesta în 20 de zile. 
Producția industriei construc
țiilor de mașini și prelucrarea 
metalelor a crescut față de a- 
ceea din 1950 de 8,2 ori, iar 
aceea a industriei electro
tehnice de 15 ori.

Producția industrială a ță
rii a crescut nu numai canti
tativ. Azi fabricăm produse 
complexe, de la tractoare și 
pînă la instalații de rafină
rii, pentru necesitățile inter
ne și pentru export

Progresele rapide ale in
dustrializării țării au impus 
și o dezvoltare considerabilă 
a acțiunii de pregătire a ca
drelor, în general, și a cadre
lor tehnice în special. în 
țara noastră, învățămîntul este 
gratuit de La învățămîntul e- 
lementar pînă la cel univer
sitar. In primii ani de invă- 
țămînt elevii primesc gratuit 
și toate cărțile școlare. Nu
mărul total al elevilor din în
vățămîntul nostru primar și

secundar se ridică la peste 
3 milioane, la o populație da 
18 500 000 de locuitori. Numă
rul total al studenților în în- 
vățămîntul superior este da 
aproape 84 000. Anul acesta, 
dintre cei 11 000 absolvenți ai 
învățamîntului superior, 3 800 
sint absolvenți ai învățămîn- 
tului tehnic superior, față de 
numai 440 ingineri promovați 
în anul 1938. Țara noastră are 
astăzi circa 68 000 de ingineri* 
față de numai 9 000 în 1938. 
Dintre ingineri, 11000 sint 
specializați în diversele ra
muri ale electrotehnicii.

în această perioadă consi* 
derată, cercetările tehnico- 
științifice din țara noastră au 
luat o dezvoltare deosebită. 
Avem peste 80 de institute 
de cercetări — și numărul lor 
este în continuă creștere. în 
acestea lucrează 16 500 de 
persoane din care cercetători 
de califioare superioară 4 400, 
Peste jumătate din aceste in
stitute efectuează cercetări în 
diferite domenii ale tehnicii, 
pentru a sprijini creșterea 
industriei în toate ramurile 
ei. Ca urmare, înflorirea a-i 
cestor cercetări a atins un 
nivel necunoscut în trecutul 
țarii noastre și a sprijinit a- 
vîntul excepțional al realiză
rilor noastre în construcțiile 
industriale și civile: întrea
ga țară este astăzi un mare 
șantier.

în vizitele și excursiile Ia 
care participați veți vedea 
atît vestigiile trecutului isto
ric al țării, cît și frumusețile 
ei, iar uzinele, fabricile și 
centralele pe care le veți vi
zita vă vor arăta cum înțe- 

dezvoltăm industrialegem să 
țării.

Tehnica 
ral - și 
special — ______ ______ r_
le, duce la stabilirea de le« 
gâturi între toate popoarele, 

facilitează 
comunități

modernă în gene- 
electrotehnica în 

„scurtînd" distanțe.

Prin aceasta, ea 
formarea unei ________
mondiale, fapt care arată im
portanța tehnicii în munca de 
îmbunătățire a înțelegerii în
tre popoare. Guvernul țării 
noastre, care duce o politică 
de promovare a coexistenței 
pașnice între popoare și care 
luptă pentru statornicirea 
păcii în întreaga lume, apre
ciază în mod deosebit aceste 
contribuții ale tehnicii.

Nu mă îndoiesc că șl lucră
rile celei de-a 27-a Reuniuni 
Generale a Comisiei Electro
tehnice Internaționale vor a- 
duce contribuția lor la o mai 
bună înțelegere între popoare, 
la promovarea ideii de pace, 

în acest spirit vă urez mun
că rodnică, succes deplin în 
lucrările Reuniunii și destin
dere plăcută în țara noastră.

național al R. P. Romîne pen
tru F.A.O.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de vederi în legă
tură cu activitatea F-A.O. și 
contribuția țârii noastre la îm
bunătățirea continuă a activi
tății acestei organizații.

Oaspetele, însoțit de Eugen 
Alexe. vicepreședinte al Comi
tetului național al R. P. Ro
mine pentru F.A.O.. a făcut 
apoi o vizită la Institutul a- 
gronomic ..Nicoiae Bălcescu- 
din Capitală,

(Agerpres)

Sosirea unei misiuni de bunăvoință
a Republicii Dahomey

Luni 
misiune 
publicii 
Sourou-Migan Apithy, 
președintele Republicii.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Anton 
Breitenhofer membru al Con
siliului de Stat, Gogu Radu
lescu, ministrul comerțului 
exterior, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe,^ Floca Arhip și 
Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, 
Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii romîne de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțu
lui Exterior.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
urat oaspeților bun sosit în 
patria noastră.

A răspuns Sourou-Migan 
Apithy.

a sosit in Capitală o 
de bunăvoință a Re- 
Dahomey, condusa de 

vice-

Afacerilor Externe, 
romîne de prietenie 
rele din Asia și Africa 
persoane oficiale.

Cu atest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

ai 
cu

Ugii 
popoa- 
și alte

★
Luni la amiază, oaspeții au 

depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei 
din Capitală.

o fru- 
atletul 
primul

Iul Roslcky- de Ia Praga, 
moașă victorie a obținut 
romîn Sorin loan, clasat pe _ 
loc la triplu salt cu 15,61 m. Ani
simov (U.R.S.S.,), care a parcurs 
400 m garduri in 50"8/10. Sprinte
rul Antao (Kenya) a realizat pe 
200 m plat timpul de 20’'8/10. 
hoslovacul Krybus a ciștigat 
ba de săritură în înălțime 
2,01. Ducu (R. P. Romînă) a 
lizat același rezultat.
• Marele maestru sovietic 

ran Petrosian s-a distanțat cu o 
jumătate de punct față de Keres 
înaintea ultimei runde a turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah și are astfel șanse, exceptînd 
o surpriză, să fie desemnat ca 
viitor adversar al lui Botvinnik în 
meciul pentru titlul mondial.

Clasamentul după 27 de runde :
1. Petrosian (U.R.S.S.) 17 punctej
2. Keres (U.R.S.S.) puncte j
3. Gheller (U.R.S.S.) 16 puncte j
4-5. Korcinoi (U.R.S.S.), Fisher 
(S.U.A.) 13*/t puncte ; 6. Benko 
(S.U.A.) 12 puncte j 7. Tal
(U.R.S.S.) 7 puncte ; 8. Filip (R. S. 
Cehoslovacă) 61/» puncte.

★

Tovarășul Ștefan Voitec a 
oferit luni un dejun cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
misiunii de bunăvoință a Re
publicii Dahomey.

Un grup de muncitori ai Uzinelor „Grivifa Roșie” din Capitală, consultînd ultimele noutăfi din lite
ratura de specialitate la cabinetul tehnic al uzinei.

Foto i AGERPRES

★

In aceeași zi, Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, a primit misiunea de 
bunăvoință a Republicii Da
homey, condusă de Sourou- 
Migan Apithy, vicepreședinte- 
tele Republicii.

La primire au fost de față 
membri ai Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai Ministerului

★

La Palatul R. P. Romîne au 
început luni după-amiază con
vorbirile între delegația R. P. 
Romîne condusă de Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R. P. Ro- 
mine, și misiunea de bunăvo
ință a ~ Republicii Dahomey 
condusă de Sourou-Migan A- 
pithy, vicepreședintele Republicii.

★

Seara, membrii misiunii au 
asistat la baletul „Spărgătorul 
de nuci" de P. I. Ceaikovski 
la Teatrul de Operă șl Ba
let al R. P. Romîne.

La sfîrșitul spectacolului 
oaspeții au oferit artiștilor 
flori.

(Agerpres)



'Jl
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov

participanților la adunarea

„O lume fără bombe*

A. Zawadzki 
despre politica 

externă 
a R. P. Polone

MOSCOVA 24
.TASS transmite : , o ___
lui sovietic, Nikita Hrușciov a 
adresat un mesaj participanților 
la adunarea „O lume fără bom
be” de la Acera. După cum se 
subliniază în mesaj, cu cît mai 
larg va fi frontul partizanilor 
păcii, indiferent de apartanența 
lor de rasă și națională, situa
ția socială și convingeri politice, 
cu cît vor fi mai strînse rîndu- 
rile lor cu atît mai repede va fi 
obținută o victorie hotărîtoare 
aysupra forțelor războiului și a- 
gresiunii”.

(Agerpres). —• 
Șeful guvernu-

N. , ___________
speranța eă lucrările adunării Ia 
care participă activiști de frunte 
pe tărîm obștesc din numeroase 
țări vor contribui la unitatea tu
turor celor cărora le este scum
pă pacea.

tn mesaj se spune că țelul pe 
care și l-au propus partieipanții 
la adunare atît de vin exprimat 
în deviza sa „O lume firi bom
be” corespunde aspirațiilor tutu
ror popoarelor care doreso să se 
pună capăt pentru totdeauna 
primejdiei războiului nuelear.

S. Hrașeior fi-a exprimat

lucrările adunării internaționale

IUIIIU I

ACCRA 25. — (Vp, la trimisul 
special Agerpres) Mircea Du- 
mitriu): La Accra, capitala 
Republicii Ghana, își continuă 
lucrările Adunarea internațio
nală „O lume fără bombe". In 
cadrul ședinței plenare din 
25 iunie au luat cuvîntul, 
printre alții cunoscutul om de 
știință american, Du Bois, care 
a spus că singura speranță 
actuală a omenirii este men
ținerea păcii.

In cursul zilei a mai luat, 
de asemenea, cuvîntul prof. 
Valeriu Novacu, membru co
respondent al Academiei 
R-P, Romîne, care i-a sa
lutat pe participanți în nu
mele oamenilor de știință 
din R.P. Romînă. El a sub-

Uniat că singura 
realizarea unei 
bombe este dezarmarea gene
rală și totală- Tergiversarea 
semnării unui asemenea 
tat, a spus el, nu 
ăecit la creșterea 
unui nou război.

„Nici un

cale pentru 
lumi fără

tra- 
poate duce 
pericolului

VARȘOVIA 25 (Agerpres). 
— PAP transmite : Luind cu
vîntul la 24 iunie la sesiunea 
de la Plock a Consiliului 
popular al voievodatului Var
șovia și a Comitetului voievo- 
dai al Frontului unității po
porului, Aleksander Zawadz. 
ki, președintele Consiliului 
de Stat ăl Republicii Populare 
Polone, a declarat: ^Împreu
nă cu statele frățești din la
gărul socialist ne-am asumat 
sarcina istorică de a salva lu
mea de catastrofa unui nou 
război. Aceasta este problema 
cheie a actualului moment is
toric.

In prezent, cînd revanșarzii 
de la Bonn își spor osc forțele 
armate, cer arma atomică, re
clamă în mod tot mai perfid 
revizuirea frontierelor, a ară
tat A. Zatoadzki, trebuie si 
ne ascuțim vigilența și să în
tărim unitatea națională, să 
păstrăm unitatea comunității 
statelor socialiste, care consti
tuie o garanție a securității 
noastre colective, o garanție a 
securității patriei noastre, a 
frontierei noastre pe Oder- 
Neisse.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
TASS transmite: La 25 iu
nie, delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S., în 
frunte cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
Moscova, venind de la Bucu
rești.

Pe aeroportul Seremetievo, 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale Uniunii Sovietice, au venit 
un mare număr de reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova.

Delegația de partid și gu
vernamentală a fost întîmpi- 
nată de tovarășii : L. L Brej- 
nev, A. P. Kirilenkd, O. V. 
Kuusinen, A L Mikoian, D. S. 
Poleanski. M. A Suslov, N, M. 
Șvernik, G. I. Voronov, P. N. 
Demicev. L. F. Hicev, B. N. 
Ponomariov, A. N. Șelepin; 
N. N. Organov și S. M. Aru- 
șanian, vicepreședinți ai Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
UJL&&; N. G. Ignatov, V.N.

Novikov, K. N. Rudnev, D. F. 
Ustinov, A. F. Zaseadko, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.; I. V. 
Peive, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., K. E. Vo- 
roșilov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U. R. S. S.; miniștri ai 
U.R.S.S.; membri ai Comi
tetului Central al P.C.U.S.; 
președinți ai comitetelor de 
stat ale U.R.S.S.; deputați 
ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și republicilor unio
nale ; mareșali ai Uniunii So
vietice, conducători ai organi
zațiilor de partid și de stat 
din Moscova și regiunea Mos
cova și alte persoane oficiale.

Pe aeroport s-au aflat șefi 
ai reprezentanțelor diplomati
ce acreditați în U.R.S.S., 
membrii Ambasadei Republicii 
Populare Romîne, studenți ro- 
mîni care învață în instituți
ile de învățămînt superior din 
capitala U.R.S.S., ziariști so
vietici și străini.

Locotenentul Stepanov
a fost găsit

fel de baze americane
in Anglia'7

Glasul poporului 
cuban

HAVANA 25 (Agerpres). — 
La Havana a avut loc confe
rința națională a „Mișcării 
cubane pentru apărarea păcii 
și suveranității popoarelor*.

în ședința de închidere, 
participanții la conferință au 
aprobat două rezoluții princi
pale : „Cu privire la dezar
mare și pace, la dezvoltarea 
economică și suveranitatea 
popoarelor din America Lati
nă “ și „Cu privire la partici
parea Cubei la Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace*.

GREEN HAM-COMMON 24 
(Agerpres). — „Nici w fel ăe 
baze americane i» Anglia T, 
„Jos zborurile de spionaj 
JVu, bombei" — nb aceste 
lozinci a avut loc la 23 nnte 
o demonstrația in țața bazei 
aeriene militare pentru bom
bardierele nucleare cmericar.e 
de la Greenhcm-Common (co
mitatul Berkshire), la care cu 
participat suie de pamzasti ai 
păcii englezi.

Din megafoanele inșjalcie 
pe autocamioanele poliției a 
fost difuzată o c;^ poziție: 
„Ldsați liber dmsssl ori veți 
fi arestați". Demonztras^u cm 
primit acest ordin pr-.n huidu
ieli și strigăte de batjocură. 
S-a apropiat un mare camion 
și polițiștii au începet să a- 
resteze persoanele cșezate pe 
drum și să le împingi in au
tocamion. Unul din demons
tranți, aruncat în mașină, a 
exclamat: „Sîntem milioane 
și nu ne veți

Autocamionul s-a umplut. 
Dar el n s-a puzut urni din 
loc. Răzb.nd prin baraj, un 
gnsp de hsen s-a așezat în 
fața radiatorului camionului. 
A început o nouă serie de a- 
restări. In aproximativ jumă
tate de c-i poliția c arestat 
efrea 50 de persoane. Dar a- 
ceasta nu a oprit, pe demons
tranți. De ambele părți ale 
șoselei mereu noi grupuri de 
oameni se apropiau de Gre
enhorn-Common.

-r a începutul anului trecut, în 
/ revista „Nedelea", sup'i- 

'*~~1 meritul săpfămînal al ziaru
lui „Izvestia”, a apărut articolul 
„Unde vă aflafi, locotenente Ste
panov L', scris de corespondentul 
radiodifuziunii romîne la Moscova, 
Al. Stark.

Este acel locotenent Mihail 
Dmitrievici Stepanov pe cere îl 
cunosc foarte bine locuitorii la
șului și care a fost amintit in 
filme și reportaje despre |era 
noastră. Numele lui se află pe 
numeroase clădiri ale lașului sub 
inscripția „Nu sînt mine". Această 
inscripjie datează din zilele de 22 
și 23 august 1944. Înainte de a 
se retrage din lași, fasciștii au 
minat clădire cu clădire. Datorită 
eroismului locotenentului Stepa
nov și al tovarășilor săi, multe 
edificii din lași care reprezintă o 
valoare istorică și arhitecturală au 
fost salvate. Inscripția „Nu sînt 
mine" și semnătura lui Stepanov 
se află și într-o încăpere a Biblio
tecii universitare din lași. Nimeni 
nu cunoștea 
sovietic.

In ultimul 
„Nedelea" a 
„Stepanov a fost găsit", însofit de

însă soarta eroului

număr al revistei 
apărut articolul

două fotografii ale eroului. Mi
hail Dmitrievici Stepanov, decorat 
pentru faptele lui eroice în 
timpul războiului cu ordinele 
„Steaua Roșie" și „Apărarea pa
triei", locuiește în orașul Kirovo
grad.

lata ce a declarat la telefon fov. 
Mihail Dmitrievici Stepanov cores
pondenților Agerpres și radiodifu
ziunii romîne la Moscova : „Sînt 
emoționat de faptul că în Romînia 
oamenii își amintesc de mine. Aș 
vrea să transmit un salut călduros 
locuitorilor lașului. Știu că de
legația de partid și guvernamen
tală sovietică în frunte cu tova
rășul Hrușciov a făcut primul po
pas pe pămîntul romînesc în ora
șul de care mă leagă atît ea a- 
mintiri. Prietenia romîno-sovie- 
tică care s-a manifestat din nou cu 
aiîta sinceritate în zilele vizitei 
delegației sovietice în țara dv a 
fost cimentată în lupta noastră co
mună împotriva fascrsmului. Imi a- 
mintesc că atunci, la lași, fas
ciștii camuflaseră minele cu multă 
minuțiozitate. Dar datorită măies
triei tovarășilor mei, ele au putut 
ii descoperite. La lași și-au dat 
viața doi prieteni ai mei, geniștii 
Skvorțev și Matveev”*

inrijmda?

Grecia: Primul Congres național 
pentru dezarmare și pace

'ATENA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie 
a avut loc la Atena primul 
Congres național pentru de
zarmare și pace, convocat de 
Comitetul grec pentru destin
dere internațională și pace și 
de alte organizații obștești, în 
cadrul pregătirilor în vederea 
Congresului mondial de la 
Moscova.

In pofida piedicilor puse de 
autorități, la Congresul națio
nal au sosit delegați din di
ferite colțuri ale țării. In zi
lele pregătirii în vederea con-

greșului, ziarele au relatat 
despre arestarea unor parti
zani ai păcii, pe motiv că au 
strîns semnături pe o decla
rație în apărarea păcii.

La congres au participat 
deputați ai parlamentului, 
fruntași ai vieții publice și 
politice de cele mai diferite 
orientări, scriitori, activiști 
sindicali, muncitori, țărani, 
femei, tineri.

Participanții la congres au 
adoptat textul unui mesaj de 
salut adresat Congresului 
mondial de la Moscova. Foto : TASS

Nou! f’p de cc—c “-ă ca*bo“ 'edi ce r-.>re productivitate creată în U.R.S.S. la uzina de utilaj mi- 
r e~ din Kopeitslq regiunea Celiabinsk»

0 nouă revistă „Marșul pentru pace• • al tineretului american
a tineretului sovietic
In curînd va apare în 

UJLS.S. o nouă revistă 
a tineretului „Roves- 

nik“. Primul număr al acestei 
reviste va însera un articol 
semnat de scriitorul englez 
James Aldridge precum și 
alte articole ale oamenilor de 
cultură din diferite țări.

Revista va informa pe citi
torii sovietici despre felul în 
care tineretul democrat luptă 
împotriva colonialismului, pen
tru pace, democrație șl socia
lism.

studenților libanezi
Studenții din Liban spri

jină Congresul mondial 
pentru dezarmare gene

rală și pace, 
libanezi, ca și tineretul 
întreaga lume, se spune I 
clarația publicată de 
„An Nida", vedem în 
înarmărilor un pericol ; 
mare pentru pace și securi
tate și considerăm că dezar
marea generală și totală este 
un mijloc capabil să lichideze 
pericolul unui război nuclear, 
să instaureze o pace trainică. 
De aceea, declarăm că spriji
nim Congresul de la Moscova 
și chemăm 
din Liban 
congres și 
studențești 
în vederea

,Noi, studenții1 din 
în de- 
ziarul 
cursa 

foarte

pe toți studenții 
să sprijine acest 
toate organizațiile 
să se pregătească 

lui".

650 de mile—aproape 1000 de 
km — aceasta este distanța stră. 
bătută pe jos în decurs de două 
luni de un mare grup alcătuit 
din studenți și tineri muncitori 
americani din orașul Hanover 
(statul New Hampshire) care a 
sosit la Washington pentru a 
exprima protestul împotriva 
cursei înarmărilor și experien
țelor nucleare efectuate de Sta
tele Unite. „Marșul pentru pace” 
al tineretului ameriean care se 
desfășoară în prezent în S.U.A 
este încă una din manifestările 
recente ale opiniei publice din 
S.U.A., expresie a îngrijorării 
ei față de continuarea cursei 
distrugătoare a înarmărilor. Or
ganizat din inițiativa diferitelor 
organizații de tineret din Statele 
Unite, printre care „Uniunea 
studenților pentru pace”, „Stu
denții pentru o politică nucleară 
sănătoasă”, „Studenții pentru 
apărarea societății democratice”, 
acest marș care demonstrea
ză că tineretul american parti
cipă din ce în ce mai activ la 
mișcarea pentru pace din lumea 
întreagă, a avut un puternic 
ecou. O dată cu tinerii din orașul 
Hanover, alte grupuri de tineri 
au plecat pe jos spre Washing
ton din orașele Chicago și Nash
ville. Peste tot P® unde au tre
cut, tinerii americani au fost 
întîmpinați cu căldură de locui
torii diferitelor orașe precum și 
de cei ai capitalei americane.

„în toate orașele — au decla
rat corespondenților de presă 
participanții la acest marș — im 
observat un interes crescînd din 
partea poporului american față 
de mișcarea pentru pace, împo
triva războiului. Pe tot parcursul 
noi am simțit sprijinul america
nilor, mulți au vrut să ne asculte 
și să stea de vorbă cu noi. ■ în 
prezent, numeroși americani

rimpli rint gat* si sprijine le- 
xincila fi progrzxaul

De-a iuuxni drumuiui stră
bătut, tinerii americani au des
fășurat o puternică campanie de 
iprijin față de ideile picii și 
dezarmării. Mesajul nostru este 
pacea — se arată in chemarea 
adresată cetățenilor americani 
de tinerii care au pornit din 
Chicago. Pacea nu rine de la 
sine. Oameni, la fel ca voi, tre
buie să o asigure”.

„Să se pună capăt războaielor 
— subliniază manifestul difuzat 
Ia Washington de participanții 
la „Marșul păcii” al tineretului 
american din orașul Nashville. 
Chemăm poporul țării noastre 
să respingă politica de sporire a 
puterii militare care poate duce 
numai la autodistrugere și să 
participe la puternica mișcare 
pentru pace”.

„Cu toții dorim să trăim în 
pace — au arătat tinerii din 
orașul Hanover în chemarea a- 
dresată americanilor. Creșterea 
continuă a forței militare și a 
puterii armei nucleare, din ce în 
ce mai distrugătoare, nu a adus 
și nu va aduce securitate po
porului american”.

Ca întotdeauna, în asemenea 
împrejurări, tinerii americani 
care au pornit pe jos spre Wa
shington pentru ca să-și exprime 
protestul față de politica mili- 
taristă a guvernului au fost îm- 
proșcați cu tone de calomnii și 
injurii din partea reprezentanți
lor anumitor cercuri, interesate 
în continuarea cursei înarmări
lor. Dar aceștia au primit răs
punsul cuvenit. „Țara noastră, 
după cum se afirmă, este condu
cătoarea „țărilor libere” — au 
arătat într-un manifest membrii 
grupului de tineri partizani ai 
păcii din orașul Hanover. Dar 
în ce stare se află libertatea

itro”.
noastră ? Intrebați-1 pe negrul 
din America ce gîndește el 
despre libertatea de a fi victi
mă a segregației, linșării, boico
tului, concedierii pentru „vina” 
de a-și fi apărat dreptul la vot 
sau dreptul la învățătură. între- 
bați-i pe învățătorii americani 
care sînt obligați să semneze 
„jurămîntul de loialitate”. între- 
bați-1 pe ziarist ale cărui arti
cole sincere nu sînt publicate 
deoarece nu sînt pe placul edi
turii sau agențiilor de publici
tate. Tineretul din Hanover — 
subliniază manifestul — cere să 
se pună capăt neîncrederii și 
vrajbei între popoare. Noi, cre
dem că se poate ajunge la în
țelegere cu rușii pe baza prie
teniei”.

La 22 iunie, în cea de a pa
tra zi a manifestațiilor pentru 
pace organizate la Washington 
de tineretul american, zeci de 
pichete au fost instalate în fața 
clădirii Pentagonului (Ministe
rul de Război n.r.). Tineri și 
tinere purtau pancarte în care 
se cerea să se pună capăt cursei 
înarmărilor și exploziilor nu
cleare americane. Grupuri de 
tineri au cerut să fie primiți de 
generalii americani pentru a le 
înmîna personal manifestele care 
cheamă la înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale și înceta
rea experiențelor nucleare. Dar 
răspunsul Pentagonului a venit 
sub forma unor... unități de po
liție care au arestat 16 tineri. 
Ei au fost trimiși în judecată, 
procesul lor urmînd să aibă loc 
la 26 iunie. Cu o zi înainte, ti
nerii participanți la „Marșul pă
cii” au instalat pichete în fața 
clădirii „Agenției Centrale de 
Investigații” al cărei rol în pre-

gătirea provocărilor de război 
este bine cunoscut.

Ultimele demonstrații ale ti
neretului din S.U.A. au atras 
atenția locuitorilor Washingto
nului precum și a presei ameri
cane. Ziarul „Washington Post 
and Times Herald” a scris nu 
de mult că tinerii din S.U.A. 
„încep să aibă alte preocupări 
decît înainte”. După cum se 
vede, una dintre aceste preocu
pări de frunte este intensifica
rea luptei pentru pace, pentru 
ferirea omenirii de efectele 
distrugătoare ale unui război.

L RETEGAN

Noi blocuri de locuințe recent date în folosinfa oamenilor mun
cii la Budapesta.

Ministrul R.P.R. in Islan&'a

ți-a prezentat scrisorii®

de acreditare

guvern

A

iii

condamnă

americane

VIENTIANE 25 (Agerpres). 
— După cum relatează cores
pondentul agenției United 
Press International, noul gu
vern de coaliție al Laosului 
a condamnat la 24 iunie dis
locarea de trupe americane în 
Tailanda.

In legătură cu aceasta, 
Fummi Vongvicit. ministrul 
informațiilor al Laosului, a 
făcut următoarea declarație: 
„Guvernul laoțian protestea
ză împotriva debarcării de 
trupe americane în Tailanda, 
considerînd-o drept un act 
care amenință pacea și neu
tralitatea Laosului. Laosul este 
o țară independentă și nu are 
nevoie ca vreo țară să-i ape
re neutralitatea. Aceasta con
travine spiritului declarației 
Conferinței de la Geneva în 
care guvernul Statelor Unite 
arată că nu va folosi terito
riul altei țări sau propriul său 
teritoriu în scopul amestecu
lui în treburile Laosului".

La întrebarea în ce constă 
pericolul creat pentru Laos de 
trupele americane din Tailan
da, Vongvicit a răspuns: 
„Cînd o țară care se ameste
că în treburile interne trimi
te trupe ale sale spre fron
tierele noastre, este clar în ce 
mod amenință acest lucru 
Laosul".

VIENTIANE 24 (Agerpres). — La 
24 iunie, noul guvern laofian a 
finul prima sa ședinfă cu care 
prilej a fost hotărîtă încetarea tu
turor ostilitafilor pe întreg teri
toriul laofian, Fummi Vongvicity

ministrul informațiilor, a declarat 
că ordine în acest sens au fost 
transmise tuturor comandanților 
de unită|i.

De asemenea, a fost numită de
legația care va reprezenta Laosul 
la conferința de la Geneva în 
problema neutralității Laosului. 
Delegația, compusă din cinci per
soane, va fi prezidată de Quinim 
Pholsena, ministrul de Externe.

Vongvicif a anunfat că în 
timpul absenfei prinfului Suvanna 
Fumma, care pleacă la Paris, 
prinful Sufanuvong 
funefia de președinte 
liului de Miniștri.

va
al

asuma 
Consi-

REYKJAVIK 25 (Agerpres).— 
La 23 iunie, trimisul extraordi
nar și ministrul plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Reykjavik, 
Al. Lăzăreanu, și-a prezentat seri, 
sorile de acreditare președinte
lui Republicii Islanda, Asgeir 
Asgeirsson. în cuvîntul rostit cu 
acest prilej, ministrul romîn a 
transmis din partea președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gh. Gheorghiu-Dej, urări 
pentru prosperitatea poporului 
islandez, și pentru fericirea per
sonală a președintelui Islandei. 
Mulțumind, președintele Islandei 
a transmis urările sale căl
duroase pentru sănătatea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romine și pentru bunăsta
rea poporului romîn.

După depunerea scrisorilor de 
acreditare, președintele Islandei 
s-a întreținut în mod cordial cu 
ministrul romîn.

La ceremonie a asistat Gud- 
mundur Gudmundsson, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Islanda.

în aceeași zi, președintele Is
landei a oferit o masă în cin
stea ministrului romîn, la care 
au participat ministrul afacerilor, 
externe, Gudmundur Gudmunds
son, secretarul general al M.A.E. 
islandez Agnar Jonsson, Magnus 
Armasson, președintele Asocia
ției de prietenie Islanda-Romî- 
nia, și alte persoane.

în sprijinul
Festivalului

~r~) n număr de 60 de frun* 
/ / tași ai vieții publice, oa-.

meni de cultură și re
prezentanți ai mișcării de ti
neret din Grecia au dat pu
blicității un apel în sprijinul 
celui de-al 8-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen* 
ților de la Helsinki.

După cum anunță agenția 
TASS, în apel se cere tutu
ror organizațiilor obștești, 
culturale, sportive și de tine
ret din Grecia să sprijine 
Festivalul.

Populația algeriană se pregătește 
pentru referendum

ALGER 25 (Agerpres). — 
Populația algeriană se pregă
tește activ pentru referendu
mul de la 1 iulie. După cum 
relatează corespondentul a- 
genției Associated Press, gru
puri de tineri lipesc • pretutin
deni afișe și lozinci în care 
îndeamnă întreaga populație 
să participe la referendum. 
Nici unul dintre partidele 
care vor lua parte la referen
dum nu îndeamnă populația 
să voteze împotriva indepen
denței Algeriei. Pînă și euro
penii care se opuneau inde
pendenței, subliniază cores
pondentul, au ajuns la conclu
zia că nimic nu mai poate 
opri procesul istoric de dobîn- 
dire a independenție.

Au fost create echipe spe
ciale care pregătesc listele e- 
lectorale. Proprietarii de ve. 
hicule au fost mobilizați pen
tru a transporta pe alegători 
din cătunele îndepărtate spre 
circumscripțiile de vot. Fie
care partid care ia parte la 
campania pentru referendum 
a primit un număr egal de 
ore în cadrul emisiunilor de 
radio și televiziune. în cadrul 
acestor emisiuni reprezen
tanți ai populației europene 
au chemat pe compatrioții lor 
„să accepte realitatea politică* 
și să voteze „pentru nașterea 
statului național algerian din 
care ei înșiși fac parte”.

PE SCURT£
DJAKARTA. După cum re

latează agenția Antara, pes
te 100 de patrioți indonezieni 
au 
Iul 
în 
ke.
cu 
garnizoană olandeză din Me-< 
rauke s-a dat alarmă.

fost parașutați pe litora- 
sudic al Irianului de vest, 
regiunea orașului Merau- 
Parașutarea a avut loc 
succes, deși în întreaga

VIENA’. La 24 iunie, can
celarul Austriei, A. Gorbach, 
a plecat într-o vizită oficială 
de trei zile în Franța. El este 
însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Kreisky, și de se
cretarul de stat al Ministeru
lui Afacerilor Externe, Stei
ner.

PARIS. între 23 și 24 iunie 
a avut loc în sala „Centraux* 
din Paris Conferința Națio
nală a partizanilor dezarmă
rii generale din Franța, con-, 
vocată din inițiativa Consi
liului Național al 
Franța.

Păcii din

24 iunie 
al S.U.A.,

al S.U.A. s-a între-

PE SCURT
de stat 
ținut cu ministrul de externe, 
lordul Home, cu care a con
tinuat discuțiile în cursul zi
lei de luni. Agenția France 
Presse afirmă că principalele 
probleme discutate priveau 
intrarea Angliei în Piața co
mună, „rolul N.A.T.O." și 
chestiunea Berlinului occîden- 
taL

VIENTIANE. Agenția Uni
ted Press International rela
tează că la 24 iunie, primul 
ministru al Laosului, prințul 
Suvanna Fumma, a plecat la 
Paris.

ALGER. Corespondentul a- 
genției Reuter scrie că teroa
rea dezlănțuită în Oran (Al
geria de vest) de „Organizația 
armată secretă" continuă. 
Pentru a treia oară în două 

arată corespondentul,

O.A.S.-iștii 
măria din 
clădire a 
flăcări.

au incendiat pri- 
Oran. O parte din 
fost mistuită de

— Cel de al XIII-PRAGA.
lea Festival al filmului de la 
Karlovy-Vary a luat sfîrșît. 
Marele premiu — tradiționa
lul „Glob de cristal” — a fost 
acordat filmului sovietic 
„Nouă zile dintr-un an” reali
zat de cunoscutul regizor, Mi
hail Romm. Două premii 
principale au obținut filmele 
„O picătură de miere* al lui 
Richardson (Anglia) și „Accat- 
tone” al lui Pasolini (Italia).

PNOM PENH. — Ministerul 
Afacerilor Externe al Rega
tului Cambodgiei a dat pu
blicității o declarație cu pri
vire la provocările săvîrșîte 
recent de militariștii sud-viet
namezi împotriva Cambodgiei.

1

LONDRA. — La 
secretarul de stat 
D. Rusk, a sosit Ia Londra; 
a cîncea etapă a vizitei sale în 
Europa occidentală după Pa
ris, Berlinul occidental, Bonn 
și Roma.

La scurt timp după sosirea 
sa, Rusk a avut o întrevedere 
cu premierul Macmillan. In 
cursul aceleiași zile secretarul

Tineri din Berlinul occidental 

împotriva uneltirilor utilitariștilor

Tineri muncitori, înainte 
în lupta pentru un Ber
lin occidental demilita

rizat, liber și neutru !“ — sub 
această lozincă a avut loc în 
Berlinul occidental conferința 
organizației Uniunii Tineretu
lui Liber German din Berli
nul occidental. Conferința a 
adoptat o chemare adresată 
tineretului vest-berlinez în 
care se cere să se pună capăt 
politicii nefaste a „orașului de 
front* promovate de 
Berlinului occidental, 
nuarea acestei politici 
se spune în chemare, va face 
ca situația din Berlinul occi
dental să devină și mai nesi
gură și mai periculoasă și va 
crea o amenințare și mai mare 
pentru viitorul tineretului din 
Berlinul occidental*. Partici-

Senatul 
„Conti- 
nefaste.

panții la conferința cer ca se
natul vest-berlinez să fie de
terminat să ducă tratative cu 
guvernul R.D.G., să pună ca
păt persecuțiilor împotriva ti
neretului progresist din Ber
linul occidental, să încheie 
tratatul de pace german și să 
transforme Berlinul occiden
tal într-un oraș liber demili
tarizat.

Un mesaj de salut a fost 
transmis conferinței de Dane- 
lius, prim-secretar al condu
cerii organizației P.S.U.G. din 
Berlinul occidental. El a che
mat tineretul vest-berlinez să 
lupte împotriva politicii an
ticomuniste promovate de au
toritățile vest-berlineze și 
pentru destinderea încordării 
și înțelegere reciprocă între 
popoare.
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La 22 iunie revista Britanica „Economist”, 
scria că bursa de acțiuni din Londra este 
aproape paralizata de perturbațiile bursei din 
Wall-Street. (Ziarele)
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