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Sub semnul indestructibilei
prietenii romi no-sov i etice

■MV

In gara Bâneasa

partid și 
Sovietice,

S. Hiuș-
C.C. al

în limbile romînă și rusă, 
„Bun venit solilor poporului 
în frunte cu N. S. Hruș- 

„Slavă gloriosului popor 
constructor al comunismu-

; „Trăiască și să se întărească
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1NALTILOR OASPEȚI SOVIETICI
Lunl, 18 iunie, dimineața a sosit 

la București delegația de 
guvernamentală a Uniunii 
condusă de tovarășul N. 
ciov, prim-secretar al
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice.

Capitala patriei noastre a întîm- 
pinat cu dragoste pe solii gloriosu
lui popor sovietic. Marile bulevarde, 
străzile orașului sînt împodobite 
festiv : pretutindeni flutură drape
lele de stat ale celor două țări, pe 
mari pancarte sînt înscrise saluturi 
de bun sosit, chemări în cinstea 
prieteniei de nezdruncinat care lea
gă poporul romîn de poporul sovie
tic, a colaborării frățești dintre cele 
două țări, urări închinate păcii, 
prieteniei șl colaborării între po
poare, atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniste, Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Gara Bâneasa este pavoazată 
sărbătorește. Sînt arborate drapele
le de stat ale R. P. Romîne și Uniu
nii Sovietice. Pe frontispiciul gării 
se află portretele tovarășilor Nikita

Sergheevicl Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Se pot citi pe mari 
panouri, 
urările : 
sovietic 
ciov 1’ ; 
sovietic, 
lui 1 
în veci prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul romîn și po
porul sovietic 1*.

In întîmpinarea delegației sovie
tice au venit tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă
deanu, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Sînt de față membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor ob
ștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, generali șl ofi
țeri superiori.

Sint, de asemenea, prezenți am
basadorii extraordinari și plenipo
tențiari ai R. P. D. Coreene — Kim 
Ben Dik ; R. P. Polone — Janusz 
Zambrowicz ; R. D. Germane — Wil
helm Bick ; R. P. Chineze — Siu 
Gien-guo; R. P. F. Iugoslavia — Arso 
Milatovic ; R. P. Bulgaria — Ivan 
Kinov ; Greciei — Alexandre Cimon 
Aigyropoulo ; R. S. Cehoslovace — 
Jaroslav Sykora ; Indoneziei — Su- 
krisno ; Cubei — Manuel Yepe Me
nendez ; Ghanei — Emmanuel Kod- 
joe Dadzie ; miniștrii : Italiei — Al
berto Paveri Fontana ; Izraelului —• 
Katriel P. Salmon ; Elveției — Emile 
Bisang ; Marii Britanii — James Dai- Kuznețov, 
ton Murray ; Iranului — Tahmuress 
Adamiyatt ; S.U.A. — William A. 
Crawford ; Braziliei — Carlos Ja- 
cyntho de Barros ; Belgiei — Ho
noré Cambier ; însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai Suediei — Olof 
Landenius ; Turciei — Zübeyir Aker ; 
Republicii Arabe Unite — Saad 
Mortada ; Indiei — K. M. Kannam- 
pilly ; R. D. Vietnam — Le Van 
Chat ; Danemarcei — W. Winther 
Schmidt ; Austriei — Franz Irbin-

ger ; Argentinei — Enrique J. B. 
Chaillon ; R. P. Ungare — Jenö 
György.; Franței — Jean du Bois- 
berranger.

în gară se află ziariști romîni, 
corespondenți ai presei străine acre
ditați la-București și trimiși speciali 
ai agențiilor de presă și ziarelor 
din străinătate.

Ora 9. Trenul oficial intră în gară. 
In aplauzele și uralele celor de față 
coboară Nikita Sergheevici Hruș
ciov și ceilalți membri ai delegației : 
V. V. Grișin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele C.C.S. din U.R.S.S. ; V. V. 

membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-locțiitor 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 Ka- 
zahstan ; 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, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R. S. S. Mol
dovenească ; M. S. Sinița, membru

(Continuare în pag. IlI-a)
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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Hrușciov,
Dragi tovarăși membri ai delega

ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice,

Permiteți-mi ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii Popu
lare Romîne, în numele întregului 
popor, să vă urez bun venit în Re
publica Populară Romînă.

Poporul nostru întimpină cu ini
ma deschisă pe 
Partid Comunist al Uniunii Sovie
tice, al marelui popor sovietic, ale 
cărui victorii strălucite în opera de 
construire a comunismului sînt 
exemplu însuflețitor pentru popoa
rele tuturor țărilor socialiste, pentru 
oamenii muncii de pretutindeni. Cu 
deosebită bucurie și satisfacție sa
lutăm în fruntea delegației pe pri
mul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, 
eminent fruntaș al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
tovarășul și prietenul nostru drag, 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

Muncitorii, țăranii colectiviști, 
telectualii, toți oamenii muncii 
orașele și satele patriei noastre 
așteaptă cu bucurie, dornici să vă 
exprime sentimentele lor de . caldă 
prietenie și dragoste tovărășească, 
să vă împărtășească din munca și 
v eocupările lor, din realizările pe 

le-au obținut în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste și de 
făurire a bunăstării poporului. Pen
tru noi va rămîne de neuitat pri
mirea caldă, cu adevărat frățească, 
de care s-a bucurat delegația noa
stră în timpul vizitei în Uniunea 
Sovietică în august 1961, care a con
stituit un eveniment de mare im
portanță în dezvoltarea continuă a 
relațiilor noastre prietenești.

' r

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

solii gloriosului

in- 
din 
vă

Vizita dv. în Romînia va fi o ade
vărată sărbătoare a prieteniei since
re, frățești, între popoarele romîn și 
sovietic, o nouă și strălucită mani
festare a unității 
țărilor noastre și 
socialist.

Apărarea păcii, 
încă în epoca actuală de coșmarul 
unui nou război este privită drept o 
înaltă misiune istorică - de către 
partidele comuniste și muncitorești, 
de către statele membre ale marii 
comunități a țărilor socialiste. In- 
tîlnirile pe care le veți avea cu oa
menii muncii din țara noastră, dis
cuțiile și tratativele ce vor avea loc 
vor prilejui o puternică afirmare a 
voinței de pace a popoarelor noas
tre, a hotărîrii lor de a milita și pe 
viitor cu neabătută perseverență 
pentru triumful rațiunii în relațiile 
dintre popoare, pentru coexistența 
pașnică a statelor cu sisteme socia
le diferite, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pentru re
zolvarea problemelor internaționale 
arzătoare în conformitate cu inte
resele tuturor popoarelor, ale între
gii omeniri.

Îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să-mi 
exprim încă o dată bucuria de a vă 
avea în mijlocul nostru. Oriunde 
veți merge pe pămîntul Romîniei, 
veți fi primiți ca prietenii cei mai 
apropiați și de nădejde ai poporului 
nostru.

Trăiască și înflorească în veci 
prietenia romîno-sovietică !

Trăiască partidul lui Lenin, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
Comitetul său Central și guvernul 
sovietic, în frunte cu Nikita Ser
gheevici Hrușciov !

Trăiască unitatea de nezdruncinat 
a lagărului socialist și a mișcării co
muniste internaționale !

Trăiască pacea șl prietenia dintre 
popoare !

de nezdruncinat a 
a întregului lagăr

izbăvirea omenirii

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,

Dragă tovarășe Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni, stimați 
locuitori ai Capitalei Romîniei fră
țești, București.

Permiteți-mi să vă transmit dv. și 
în persoana dv. tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Ro
mînă un fierbinte și cordial salut 
din partea Partidului Comunist, .a 
guvernului și popoarelor Uniunii So
vietice și să vă mulțumesc din toată 
inima pentru primirea călduroasă.

Delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice a sosit 

în minunata dv. țară la invitația Co

mitetului Central al Partidului Mun-

citoresc Romîn, a Consiliului de Stat

și a guvernului Republicii Populare 

Romîne. Vă mulțumim din toată ini

ma pentru această invitație.

Oamenii sovietici cunosc bine rea-

te cu marele nostru prieten, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Colaborarea multilaterală dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă se întărește și se 
dezvoltă tot mai mult pe an ce tre
ce. Partidele noastre marxist-leni- 
niste și popoarele țărilor noastre sînt 
strîns legate între ele prin țeluri și 
sarcini comune în construirea socia

lismului și comunismului și își acor-

dă frățește ajutor și sprijin reciproc. 

Acest ajutor neprecupețit, izvorît 

dintr-o inimă curată, întruchipează 

triumful principiilor internaționalis

mului socialist.

Vă putem încredința, dragi tova

răși și prieteni, că oamenii sovietici 

vor face și de acum înainte totul 

pentru întărirea și dezvoltarea prie

teniei și colaborării sovieto-romîne.

Trăiască Republica Populară Ro-

lizările remarcabile ale poporului mînă și poporul frate romîn ! 

romîn frate în construirea Romîniei Trăiască Partidul Muncitoresc Ro-

socialiste. Ne bucură sincer succe- mîn și Comitetul său Central, în 

sele obținute de oamenii muncii din frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor- 

țara dv. în construirea vieții noi, sub 

conducerea încercatei voastre avân

garde Partidul Muncitoresc Romîn, 

a Comitetului său Central, în frun-

ghiu-Dej !

Trăiască prietenia de nezdruncinat 

dintre popoarele Uniunii Sovietice 

și Republicii Populare Romîne !

Prima întîlnlre cu populația Capitalei

Lum la ora 11, membrii delega
ției de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S. în frunte cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au fost primiți la Pa
latul R. P. Romîne de conducătorii 
de partid și de stat.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, ți'ei sovietice, pe Calea Victoriei și

prim-secretar al C.C. al P.M.R., în Piața Palatului, se aflau un mare 
președintele Consiliului de? Stăt/.'hUrh'ăr dA.bîicîireșterii'- care au oya- 
Iön Gheorghe Maurer, președintele : fionai călduros pe-"membrii deîe- 
Consiliului de Miniștri, și ceilalți 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., de membri ai Ç. C. al 
P.M.R. și ai guvernului.

în drumul de la reședința delega-

gației sovietice. La intrarea în palat, 
N. 'S. Hrușciov a răspuns cordial6 
aclamațiilor mulțimii. s.,

Primirea s-a desfășurat într-o- at>- - 
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

A. ' .............- . , . . ... ' ............’ ■'

începerea convorbirilor dintre delegațiile
... 1 • vuv’țț. iiwùtiüû iuàUl’.

de partid și guvernamentale
ale R. P. Romîne și Uniunii Sovietice

în după-amiaza zilei de luni 18 iunie, la Palatul 
R.P. Romîne au început convorbirile dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale R.P. Romîne și Uniu
nii Sovietice.

Din partea romînă, la convorbiri au participat t 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului 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, secretar aLC.C. 
al P.M.R., Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de Propagandă și Cultură a C.C. al P.M.R., Ște
fan yoitec, membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., .vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston 
Marin, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.M.R., ambasadorul R.P. Romîne la Moscova.

Din partea sovietică, la convorbiri au participat! .
N. S., Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele.. Consiliului.de „Miniștri, V. V. Grișin, membru 
supleant al Prezidiului-C.C. al P.C.U.S., președintele . 
Consiliului Centrat al -Sindicatelorp--V.‘ V. Kuznețov, 
membrii al 'C.C." ăl P.C.U.S.1; prim-locțiitor'al ministru- 
lui afacerilor externe, D. A. Kuriăev; rrîêïhb'fü'hl C.C. ’ 
al P.C.U.S., prim-secretar al Comîtetulùi Central al ’ ’ 
Partidului Comunist 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-

- șecrețar aî Comitetului-Geritral-aÎ- Partidului. Comunist 
dîn 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 Prezidiului Sovietului Suprem ăl R.S.S.A. ’ 
Daghestan, E. I. Afanasenko, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie șovieto-romiriă', ministrul învă-, 
țămîntului al R.S.F.S.R., I. K, jȚegalin,..membru? al C.C.

■ al P.C.U.S.,. ambasadorul Uniunii .Sovietice în. R,P. Ro->. 
mînă.

Convorbirile au decurs' îritr-b atmosferă cordială, de 
prietenie frățească. ........... : (Agerpres).

Aspect de la convorbirile dintre delegațiile de partid șl guvernamentale ale R. P. Romîne șl Uniunii Sovietic®.
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CT PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT

la nivelul tehnicii înaintate
’ 'Printre întreprinderile constructoare actuale ale-tehnicii. Specialiștii din uzi- 

de mașini care s-au dezvoltat mult în nă, pe baza propunerii colectivului a- 
ultimii ani se numără și uzinele „întră- - mințit;’ au trecut, la reproiectarea lui, 
țirea“ din Oradea. Recent, aici a fost

...construită și dată în folosință o nouă 
XifJ hală modernă de mare capacitate do- 

tată cu mașini și utilaje de înalt nivel 
tehnic. în noua hală muncesc cu multă estetică, și mai modernă, iar domeniul 
fîvnă colectivele secțiilor prelucrări " de utilizare a acestui tip de fierăstrău 
mecanice, montaj și yopsitorie. a fost simțitor lărgit. S-a creat, de

: j ", Programul de fabricație al uzinei. cu-., asemenea, prin modernizare, posibili- 
" prinde în acest an un bogat sortiment tfltea olosirh pinzei fierăstrăul^ pe 
;';;;'" de mașinii In prezent, în uzină se fa- *®a,a lun9FIr,ea de lucru, ceea ce adu- 

care 5 tipSde mS‘d^’SmiV.Xă -..iM '

tipuri de mașini de rabotat transversal,
' o mașină de frezat universală de seu-- 

lărie, diferite-fierăstraie, polizoare, p’r-e- J
IȚXîîSse, ciocane pneumatice ș.a. La produ- 
ț.Ț? cerea acestui bogat sortiment de ma

șini se execută nu mai puțin de 6.500 
de repere, iar totalul pieselor fabricate 
anual se ridică la peste 1 500 000 de 
bucăți.

Pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid privind realizarea unor ma
șini cu înalte caracteristici tehnice, spe- folosi mai judicios metalul și de a re- 
cialișfii uzinei studiază literatură de duce greutatea mașinilor și utilajelor, 
specialitate, căufînd îh permanență șă Comitetul uzinal de partid (secretar 
se țină la curent cu fot ceea ce . apa- fov. Zoltan Haidu) a organizat, pe pro
re nou, în acest domeniu, în tehnica blemele gospodăririi judicioase a me- 
mondială. talului, o susținută muncă politica de

agitație. La gazeta de perete au apă
rut în acest sens diferite materiale, iar 
la locurile de muncă au fost expuse lo
zinci care îndeamnă pe muncitori, teh
nicieni și proiectanți să lupte pentru 
economisirea acestei prețioase materii 
prime. Ca urmare, în uzină s-a dezvol
tat o puternică opinie pentru buna gos
podărire a metalului. La proiectarea și 
modernizarea ciocanului pneumatic 
C.P.-75, destinat lucrărilor de forjare, 
s-a ținut seama în mare măsură de ne
cesitatea reducerii greutății acestuia.

realizînd produsul F.A.-250. Noul tip de 
fierăstrău a fost omologat și pus în fa
bricație. El prezintă următoarele îm
bunătățiri : arhitectura mașinii este mai

La uzinele 
„îrifrqțiretq"-Oradeâ

''HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1' 

ce însemnate economii Ia exploatare. 
Randamentul herăstrăului a crescut cu 
100 la sută.

Partidul și guvernul au pus în tafa 
constructorilor de mașini sarcina de a

Modernizarea mașinilor
în centrul atenției

nomice superioare și economii 
metal.

O metodă valoroasă

de

Un colectiv de ing.neri și tehnicieni, 
în frunte cu fov. Alexandru Nagy, in- 
giner-șef, și loan Rozental, tehnolog șef, 
au studiat posibilitatea aplicării, în uzi
nă, a metodei de prelucrare pe gru
puri a pieselor și semifabricatelor. 
Esența acestei metode constă în aceea 
că la elaborarea proceselor tehnologi
ce și emiterea comenzilor de fabricație 
nu se iau ca bază reperele individuale, 
ci un grup de repere similare, care 
se pot prelucra 
asemănătoare.

Aplicarea pe 
metode a cerut 
tehnicienilor o 
tru organizarea

cu utilaje și dispozitive

Realizarea unor produse de calitate 
superioară și de înalt nivel tehnic — 
sarcină importantă trasată de Congre
sul al lll-lea al partidului — a cerut 
din partea inginerilor și tehnicienilor 
din uzină o mare preocupare pentru 
modernizarea și perfecționarea mașini-

.X..---- |or pentru introducerea și extinderea _ ’ ..u " 1 u ' ,
procedeelor .tehnologice avansate. f.p _. ciocanu| pneumafic C.P.-63 -

WÄÜ7 ' hază urnii plan, concret de lucru, omologat încă de la începutul anului.
-» .ȚJ..'..Un colectiv de ingineri și tehnicieni, Acest ciocan are o greutate mai mică 

cu o înaltă calificare, analizează amă- cu 1 300 kg, iar randamentul'lui a cres- 
.. "™Jnunțit fiecare tip de mașină și utilaj în cut simțifdr.
“™.'':'parfe, se' consultă cu muncitorii și cu Inginerii și tehnicienii de la „înfrăți- 

. maiștrii care lucrează la ele, stabilind rea“ au mai reproiectat și modernizat 
V.-*-XȚW. modificările constructive ce trebuie fă- și alte produse aflate în fabricația cu- 

cute. Fierăstrăul alternativ F.A.-200, de rentă a întreprinderii, realizînd, pe a- 
pildă, nu mai corespundea cerințelor ceasta bază, performanțe tehnicö-eco-

";Z

a Combinatului- chimic de la 
Borzeșfi, a stațiunilor de odih
nă de pe Valea Oltului sau a 
bazinului carbonifer din Va
lea Jiului. Programul acestor 
excursii este întocmit în așa 
fel incit ele să nu fie deloc 
obositoare. Numeroase - ex
cursii s-au; organizat .în Jpcu-

scară largă a acestei 
din partea inginerilor și 
temeinică muncă pen- 
procesului de produc

ție pe baze noi, științifice. In adună
rile de producție muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au propus ca, odată cu in
trarea în funcțiune a noii hale, să se 
organizeze prelucrarea reperelor pe fa
milii de piese. Pe baza propunerilor 
făcute, s-a trecut la clasificarea tuturor 
reperelor în grupe de piese asemă
nătoare din punct de vedere construc
tiv și tehnologic. Astfel, au fost stabi
lite 8 grupe în cadrul cărora se pro
duc piese similare.

Organizarea producției pe baza a- 
cestei metode avansate a dat rezultate 
bune. De la începutul anului și pînă 
în prezent, planul de producție a fost 
îndeplinit ritmic și pe sortimente; s-au 
întărit răspunderea și exigența fiecărui 
muncitor și tehnician, a crescut produc
tivitatea muncii, iar calitatea mașinilor 
și utilajelor s-a îmbunătățit.

★
Experiența, rezultatele obținute pe 

linia modernizării și perfecționării ma
șinilor dovedesc că la uzina „Infrăfi- 
rea“-Oradea lucrează un colectiv har
nic, entuziast. îmbunătățindu-și con
tinuu munca, constructorii de mașini- 
unelte din această uzină pot aduce pe 
viitor o contribuție și mai importantă la 
înzestrarea diferitelor unități industriale 
din țara noastră cu mașini și utilaje 
de înalt randament.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

UZIMA PETROCHIMICĂ Nr. 2- 
PLOIEȘTI

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
— Colectivul Uzinei petrochimice 
nr. 2 Ploiești și-a îndeplinit îna
inte de termen sarcinile de plan 
pe primul semestru al anului. 
Pînă acum uzina a și'livrat pes
te plan 203 tone de detergenți și 
alte produse. O deosebită atenție 
au acordat muncitorii, tehnicienii 
și inginerii reducerii prețului de 
cost al produselor. In acest scop 
au fost puse în practică nume
roase măsuri. Bunăoară, pe. baza 
unor studii s-a schimbat mate
ria primă folosită la fabricarea 
detergenților, consumul de mate
rie primă fiind redus, prin aceas
ta, cu 260 kg pe tona de produs 
finit. Consumul- specific de acid 
sulfuric a fost micșorat cu peste 
20 la sută față de anul trecut. 
In primele 5. luni, colectivul uzi
nei a realizat 1 000 000 lei econo
mii suplimentare și beneficii pes- 

plan în valoare de 3 461 000te lei.

la sută sub limita 
realizat peste plan 
5 luni ale acestui 

lei economii și

buturile cu 0,4 
admisă și s-au 
— in primele 
an — 362 000
650 000 lei beneficii. Succesele se
datorescîn mare măsură aplică
rii unor importante măsuri teh- 
nico-organizatorice.

Dintre echipele fruntașe s-a 
remarcat în această perioadă e- 
chipa condusă de Teodor Copil. 
(De la Iile Belciu, planificator).

UZINELE „V!CTGRIA“-CALAN

la Uzinele Vic- 
au îndeplinit cu 
lună înainte de 

planului de pro-

fost

FABRICĂ DE PRODUSE 
REFRACTARE 

„PROLETARUL“-TURDA

Planul pe semestrul I a
îndeplinit de colectivul Fabricii 
de produse refractare „Proleta
rul" din Turda, cu 14 zile mai 
devreme. Principalii indici eco
nomici planificați au fost realizați 
și depășiți. Producția de calitate 
superioară a crescut cu 2 la sută 
față de prevederi ; au scăzut re-

Furnaliștii de 
toria din Calan 
o jumătate de 
termen sarcinile 
ducție pentru primul semestru al j 
anului. Ca urmare a ridicării în I 
continuare a productivității agre- J 
g ațelor, ei au produs și livrat ) 
turnătoriilor din țară între 1 ia
nuarie și 18 iunie, cu 2 642 de tone j 
mai multă fontă decît în între- J 
gul semestru I al anului trecut. j

Furnaliștii de la Calan au ob- j 
ținut succese de seamă în reali- j 
zarea și depășirea tuturor indi- J 
cilor de plan. Procentul declasa- j 
telor a fost redus de la începu
tul anului în medie cu aproape j 
40 la sută față de normele ad
mise, realizîndu-se pe această j 
cale în plus însemnate cantități j 
de fontă de calitate superioară. { 
Reducerea prețului de cost pe J 
fiecare tonă de metal a permis s.ă j 
se obțină în primele 5. luni ale I 
anului economii suplimentare în j 
valoare de peste 3 200 000 de let. )

(Agerpres) )

Un nou
(coresp.

Ieri con- 
nave din 

lansat

GALAȚI 
„Scînteii"). — 
structorii de 
Galați au 
apă un nou cargou de 
4 500 tone. Cinstea 
a tăia panglica și de 
a da semnalul de lan
sare a revenit celui mai 
în vîrstă constructor de 
nave, maistrul Dumitru 
Cazacu.

Noul cargou este a 
noua navă de acest iei 
construită de colectivul 
șantierului naval Galați.

la

de

cargou lansat la apă
Spre deosebire de ce
lelalte cargouri con
struite aici, el are ca
racteristici tehnice su
perioare. Cargoul a fost 
echipat cu mecanisme 
de încărcare și descăr
care perfecționate care 
permit o folosire mai 
bună a vasului.

In anii puterii popu- muncii din orașul Ga- 
lare, constructorii na
vali din Galați au rea
lizat peste 500 de vase 
de diferite tipuri. De 
numele fiecăreia dintre

ele este legată hărnicia 
și priceperea construc
torilor Nicu Macovei, 
maistru, a muncitorilor 
Anton Sandu, Marin 
Matei, Stan Ioniță, An
drei Filimon, Ion Savin 
$1 mulți alții.

Pe cala de lansare, 
numeroși oameni ai

lăți, prezenți la festivi
tatea de lansare, au 
felicitat pe constructorii 
de nave pentru noul lor 
succes.

0*0

După finala campionatului 
mondial de fotbal

agenției United Press remarcă: ...Bra
zilienii cu binecunoscuta lor a'4 'rie 
tehnică, au învins destul de gr -u h- 
chipa R. S. Cehoslovace, robi ă și 
cu o metodă de joc bine concepută, 
superioară chiar celei braziliene".

Trimișii agențiilor de presă consem
nează de asemenea arbitrajul imparțial 
și competent prestat de Nikolai Latî- 
șev, primul arbitru sovietic care a con
dus finala unui campionat mondial. 
După terminarea înfîlnirii, președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous, i-a înmînat lui 
Lafîșev distincția „Fluierul de argint" 
acordată și altor 7 arbitri care au ofi
ciat la campionatul mondial.

Cîfeva declarații după meci i
P. M. de Carvalho, conducătorul 

delegației braziliene: „Băieții noștri 
au jucat așa cum am dorit. Ei au 
crezut tot timpul în victorie și au 
obținut-o pentru că nu și-au pierdut 
nervii nici în cele mai grele situații. 
Meciul nu a. fost însă ușor. Ceho
slovacii au jucat excepțional și îmi 
permit să aduc omagii acestui ad
versar valoros pentru fotbalul prac
ticat și pentru conduita sportivă 
exemplară”.

SANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). 
Comentatorii de fotbal prezenți la 

finala celui de-al 7-lea campionat mon
dial subliniază în unanimitate jocul de 
înaltă factură practicat de cele două 
echipe. Succesul brazilienilor, trans
mite corespondentul France Presse, nu 
poate fi contestat, dar fotbaliștii ceho
slovaci, care au furnizat un joc neaș
teptat de bun, au merite egale în rea
lizarea unui spectacol de neuitat.

în acest turneu, jucătorii cehoslovaci 
își cîștigaseră reputația unei echipe 
prin excelență defensivă. La finală ei 
au dovedit însă că știu să joace foarte 
bine și în atac. Timp de o oră ceho
slovacii au dat mari emoții brazilieni
lor și în primele 45 de minute au efec
tuat ofensive de asemenea anvergură 
îneît apărarea sud-americanilor s-a de
gajat cu greu din situații extrem do 
critice. Aplicînd, ca și adversarul lor, 
sistemul 4—2—4, cehoslovacii nu au 
rămas în apărare ci au folosit această 
tactică pentru a relansa contraatacuri 
deseori periculoase. Manevrînd într-un 
ritm mai încet, dar cu o precizie geo
metrică și demonstrînd o bună tehnică 
individuală, ei s-au ridicat la valoarea 
prestigiosului adversar. Golul lui Ma- 
sopoust, remarcabil pregătit printr-o țe
sătură de pase, a fost magistral. La 
începutul reprizei a doua cehoslovacii 
au ținut piept cu brio brazilienilor. 
Apoi oboseala s-a tăcut resimțită prin
tre jucătorii cehoslovaci și echipa brazi
liană a început să joace în largul său, 
trimițînd mereu cîte 2-3 oameni din apă
rare la atac,

Din echipa braziliană cei mai buni 
jucători au fost portarul Gilmar, fun
dașul D. Santos, iar Didi, jucînd re
tras pe linia de mijlocași a fost un 
neegalat constructor al jocului. Vava, 
Zagalo și Amarildo au strălucit în li
nia de înaintare, în timp ce Garincha, 
sever marcat de Novak și Masopoust, 
n-a reușit decît vreo 4 sau 5 curse dar 
atunci a produs panică în careul ad
vers. In ansamblu, sud-americanii au 
etalat o tehnică mai bună și au atacat 
mai mulf, trăgînd 57 de șuturi la poartă 
față de 38 realizate de cehoslovaci.

Din echipa cehoslovacă s-a remarcat 
în primul rînd extrema dreaptă Pos- 

ipichal, pătrunzător, rapid și totdeauna 
bine plasat la fazele de poartă. Kvas- 
nak a condus inteligent acțiunile ofen
sive, iar Masopoust a muncit enorm 
ajutînd și atacul în prima repriză. No
vak și Schroif au fost cei mai buni 
jucători din apărare. Corespondentul

Aymore Moreira antrenorul echi
pei Braziliei: „Formația. Cehoslova
ciei a făcut un meci mare. Jocul său 
colectiv a fost intr-adevăr demn de 
admirat, în ciuda unei superiorități 
tehnice de ansamblu a echipei noas
tre. Victoria s-a conturat destul de 
greu, atît de dîrză a fost rezistența, 
cehoslovacilor”.

Rudolf Vytlacil, antrenorul echi
pei R. S. Cehoslovace: „O partidă 
bine jucată cu ambiție și măiestrie 
tehnică de o parte și de alta. Este 
cel mai bun joc pe care l-a prestat 
echipa noastră de cînd o antrenez. 
Brazilienii1 au avut mai multă șansă. 
Dar îi felicit pentru că sînt demni 
de titlul mondial”.

Schroif, portarul echipei ceho
slovace: „Sînt vinovat de cel de-al 
treilea gol. Am fost orbit de soare 
și mi-a scăpat din mîini o minge pe 
care trebuia s-o rețin fără nici un 
efort. Victoria brazilienilor e meri
tată, dar scorul trebuia să fie doar de 
un punct diferență pentru a reflecta 
mai bine fizionomia jocului. Cred că 
spectatorilor le-a plăcut acest 
de o calitate mult superioară 
disputat la Vina del Mar”.

meci 
celui

și vor oferi elevilor și pionie
rilor un bogat program edu
cativ. Elevii din taberele tu
ristice au posibilitatea să vi
ziteze numeroase întreprinderi 
și gospodării colective, să în
vețe înotul sub supraveghe
rea specialiștilor. 1n cadrul 
taberelor vor avea loc zil-

A sosit vacanța. Pentru a 
afla cum își vor petrece elevii 
bucureșteni zilele de vară 
ne-âm adresat fov. Sofia 
Anghel, șeful secției de învă- 
fămlnt a Sfatului popular al 
Capitalei,, care ne-a relatat ur- 
mătoarele.c .. ...

îsr? er- £u Sp‘Hiinûl;-MIni5téruTùi In- - ... . ;. .
,văfămînfului,J'jComifpjyluJ .ZeCA^ ■■ de.orien ar.e 'u'.__  . jra( u.t.m, . a| Û.C.F.SC ÖJ4.T. luptă ă phrticfiilui' fioitță, ' ' la ristidă, ioturi pionierești, focuri 

•*- ‘ ’ll- •.?'V- casele memoriale ăle' unor
mari scriitori romîni.

Numeroși elevi vor pleca în 
aceste luni în taberele deschise 
în 40 de localități situate în 
cele mai pitorești colțuri ale 
țării — Sinaia, Bran, Homo-- 
rod, Zizin, Cheia, Sighișoara, 
Năvodari, Costihești și altele. 
Aceste tabere vor găzdui pes
te 23 000 de copii din-’Capi-

Consfătuire științifică romîno-sovietică

s-au inițiat o seama de ac- 
. ■> ■ fiuni care dau tuturor copii

lor din București posibilitatea 
să se bucure din plin de zi
lele vacanței.

Anul acesta s-a pus un ac
cent deosebit pe drumeție. 
Zeci de mii de copii vor lua 

xill parte în- lunile următoare la
j. , excursii pentru . cunoașterea

r.A z'.. patriei, excursii, care vor dura .. ■
-J. fiecare între trei și șapte zile. tâlă in ser" de-ede-1-4 zile.

" Elevii v’Or vizita mari torribi- Îh împrejurimile' Bucureșflu- 
nate și: thtfeprinderl irtdus-r' lui se înființează ' fâbere“çtu- 

' '< 'ov triale, șantiere, locuri1 pitorești;''" ristice. .pentru .toată durata; ve- 
Micii excursioniști așteaptă cu

'’C nerăbdare vizitarea litoralului, 
a marilor întreprinderi și a hi- 

4’. . .. drocentralelor de pe Valea Bis-
triței, a noului oraș Onești și amenajate în vile sau corturi

de tabără, întreceri sportive și 
artistice etc. O mare tabără

? rt £ ' ’ rt

va
canța un mare număr de co- 

bucureșteni in serii de 
cîte o săpfămînă ; ele .sînt

rii. Aici își va'petrece

pil

plus, vor funcționa mai multe 
centre de înot — la Ștrandul 
Tineretului, Palatul Pionierilor, 
Lacul Tei și la baza sportivă 
nautică Dinamo unde, sub în
drumarea profesorilor, vor în
văța să Înoate peste 15 000 
de copii. Toate ștrandurile din 
București își vor deschide 
porțile trei zile pe săptămînă 
între anumite ore numai pen
tru elevi ; ei vor intra aici 
gratuit, vor înota, vor lace

turistică a luat ființă zilele a-’ plajă. In fot timpul cit va 
cestea la Snagov, unde au și J dura vacanța, pe marile sta
plecat 400 de elevi. S-au în
ființat asemenea tabere turis
tice și în locurile frumoase 
din jurul Capitalei — pădu
rile Andronache, Mogoșoaia, 
Brăneșfi, la Buda pe Argeș, 
în taberele turistice locale 
fi- găzduiți peste 13 000 
elevi.

Elevi din clasele mari și 
din școlile profesionale au la 
dispoziția lor cluburile mari
lor întreprinderi și școli din 
București, a căror activitate se 
va desfășura după un pro
gram special dedicat lor. In

vor
de

cei

dioane bucureștene și pe toa
te terenurile sportive școlare 
se organizează Întreceri și 
concursuri sportive pentru 
elevi.

Din toate regiunile țării vor 
sosi in Capitală aproximativ 
10 000 de elevi. Ei vor vizita 
marile construcții, cartierele 
noi, întreprinderi și locuri is
torice sub îndrumarea Unor 
profesori-ghizi din București ; 
elevii venifi în drumeție din 
provincie vor lua parte și la 
numeroase manifestări artisti
ce și sportive în tabere, la 
Palatul Pionierilor, la cluburi.

Luni s-au deschis, în aula Acade
miei R. P. Romîne, lucrările Consfă
tuirii științifice romîno-sovietice cu 
tema; „Chimia fizică a electroliților 
topiți", organizată de Academia R.P. 
Romîne — Centrul de cercetări chi
mice și Institutul de studii romîno- 
sovietic. Participă numeroși oameni 
de știință, cercetători, ingineri și teh
nicieni din țara noastră, precum și 
oamenii de știință sovietici : prof. 
A. I. Beleaev, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
și prof. B. F. Markov, de la Institu
tul de chimie generală și anorganică 
al Academiei de Științe a R.S.S. U- 
crainene.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. P. Constantinescu-Iași, di
rectorul Institutului de studii romî- 
no-sovietic. Prof. A. I. Beleaev a a- 
dus salutul oamenilor de știință so
vietici.

în cadrul ședinței acad. I. Mur

gulescu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, ministrul învățămîn- 
tului, a prezentat conferința „Struc
tura și proprietățile fizico-chimice 
ale sărurilor topite".

Lucrările consfătuirii continuă

în cîte va rîndurl
lele Cupei R.P. Romîne va avea 
la sediul federației de fotbal.

★
Suedezul Ingemar Johansson 

campion de box al Europei la 
grea. El l-a deposedat de 
Dick Richardson (Țara Galilor), dé care 
a dispus prin K.O. în rtindul 8 într-un 
meci desiășurat la Göteborg. (Agerpres)

Ieri s-a rejucat la Cluj meciul Steagul 
roșu Brașov—Jiul Petrila din cadrul sfer
turilor de finală ale competiției de fot
bal „Cupa R.P. Romîne". Repurtlnd vic
toria cu 
roșu s-a 
echipele 
gerea la

scorul de 4—1 (2—0) Steagul 
calificat în semifinale alături de 
Progresul, Rapid si Steaua. Tra- 
sorti a întîlnirilor din semifina-

loc mîine

este noul 
categoria 

centură pe

Mersul lucrărilor agricole
* *

In gospodăriile colective din raionul Huedin

în regiunea lași Prășitul se desfășoară intens
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Co

lectiviștii și lucrătorii din gospo-
- zidăriile agricole de stat din- regkt- 

■i, nea Iași 'au terminat prașila I la 
toate cele 234 480 ha cultivate cu 
porumb-boabe,' ' 54 200 ha floarea- 
soarelui, 14 680 ha sfeclă de zahăr, 
19 500 hă pbrtimb siloz, iar prdșila

. 'II-a s-a executat pe aproape trei
> pătrimi din această suprafață. A-

■ - . colo unde munca a fost bine orga
nizată și s-tr primit, un sprijin mai cut încă la prașila a II-a cu toate 

Că plantele sînt dezvoltate. Este ne
cesar ca în timpul cel mai scurt 
consiliile agricole raionale să ia 
măsuri pentru intensificarea lucrări
lor de îngrijire a culturilor acolo 
unde au întîrziat.

pe 301 ha porumb precum și 98 ha 
floarea-soarelui. Au făcut a treia 
prașilă -și colectiviștii din Blăgești, 
Ivești, Dudg, Negrești .și alții.

■ Lucrările ' de îngrijire a culturilor 
nu se desfășoară peste tot cu ace
eași intensitate. La gospodăria co
lectivă Mînzătești, raionul Iași, abia 
zilele acestea s-a terminat prașila 
întîia pe cele 253 ha cu porumb și 
52 ha floarea-soarelui și nu s-a tre-

Adăposturi corespunzătoare 
numărului de animale

* mare din partea mecanizatorilor de
S.M.T., s-a terminat și prașila a 

....... .II-a și se execută acum de zor cea 
de-a treia. Colectiviștii din Sîrbi, 

' "' raionul Bîrlad, spre exemplu, au 
" laminat și cea de-a treia prașilă SV. Ml-.f

ia I V «

Se apropie strîhgerea recoltei. Lu
crătorii gospodăriei noastre știu că 
recoltatul poate fi,..făcut, repede și.fără 
pierderi numai dacă totul este pre
gătit din vreme.

în vara aceasta, gospodăria <
, de sfrîns recolta de pe 2 400 ha. Vom 
folosi 47 dé combine, 17 prese de 
balotat paie precum .și alte mașini. 
Combinele, presele, greblele meca
nice au fost bine reparate și revizuite 
încă de la începutul lunii iunie. S-au 
evidential în această muncă mecani
zatorii Constantin Consfanțineasa, Ion 
Ariciu, Dumitru Șerban și alții. Dar 
buna desfășurare a recoltatului nu 
depinde numai de reparații. Intrucît 

. gospodăria . a fost înzestrată de cu- 
rînd cu uri număr important de com
bine, prese și alte mașini noi, am 
acordat o atenție deosebită pregă
tirii cadrelor necesare. Conducerea 
gospodăriei și organizația de partid 
au luat din vreme măsuri de instruire 

ja mecanizatorilor ți mînuitorilor. de 
“ "5 agregate. Aceasta se face în mod or-

> ganizaf pe brigăzi.

Consiliul ’ gospodăriei s-a preocu- ; 
pat șl de revizuirea și dezinfectarea ; 
magaziilor în care va fi depozitată < 
sămînța, de punerea în stare de tune- . 
ționare a tuturor, mijloacelor de tran- ! 

are sport. j
— Campania' de recoltare se va des- ; 

fășura după plan. Am prevăzut, pe 1 
baza forțelor-' de care dispunem, ca ! 
recoltatul, să nu dureze mai mult de ] 
8 zilç. Am luat, măsuri pentru asigu-' 
rarea sç.himbulüi II pe un număr de < 
tractoare, pentru ca,, paralel cu re- < 
coitatul, să trecem la executarea ară-ț 
Jurilor de vară. ;

Intrucît pînă la strînsul recoltei au < 
mai rămas puține zile, am și început < 
discutarea planului operativ al cam- < 
paniei în grupele de partid, după < 
care îl y,pm. aduce la cunoștința tu-j 
turo.r mecanizatorilor. Aceasta va a- ] 
sigura desfășurarea lucrărilor la timp ' 
și în condiții cîf mai bune. 1Și condiții cîf mai bune.

STELIAN BOGDE 
organizator de partid 

G.A.S. Jegălia, regiunea București

în acest an numărul animalelor 
proprietate obșteasca a gospodă
riilor colective din raionul Huedin nul este procurat din resurse locale, 
va crește cu peste 4 100 de bovine, 
530 de scroafe, 7 000 de oi și cu peste 
30 000 de păsări. Pentru asigurarea 
a.dăpostirii corespunzătoare a între
gului efectiv de animale sînt plani
ficate să se construiască în acest an 
52 de grajduri, 15 maternități, 18 
saivane, 9 îngrășătorii de porci, 10 
cotețe de păsări etc.

în multe gospodării colective din 
raion există încă din anii trecuți o 
experiență valoroasă ■ în realizarea 
unor construcții bune și ieftine. în 
anul trecut gospodăria colectivă din 
comuna Mesteacăn avea în plan con
strucția a două grajduri pentru tine
retul bovin și a unui saivan pentru 
oi. Organizația de bază și consiliul 
de conducere au analizat posibilita
tea realizării acestor construcții fără 
cheltuieli prea mari, urmînd ca eco
nomiile realizate la construcții să fie 
folosite pentru procurări de animale. 
Construcțiile au fost amplasate a- 
colo unde este pășunea, sursa de apă 
și unde tineretul bovin și oile stau 
cea mai mare parte din an.

Colectiviștii au adunat piatra pen
tru fundații ce se găsește aici din 
belșug, au scos din arboretele de pe 
pășuni lemnele mai bune și le-au fo
losit la construcție. Pereții s-au fă
cut din pămînt bătut amestecat cu 
pleavă, iar acoperișul — din paie. 
Atît grajdurile cît și saivanele au fost 
realizate într-un timp scurt. Cheltu
ieli bănești s-au făcut numai pentru 
procurarea fierăriei 
economiile realizate 
strucții colectiviștii 
vaci și 12 vițele.

Avînd adăposturile și furajele ne
cesare asigurate, gospodăria a putut 
să mărească numărul de animale. 
Acum are aproape 600 taurine și 
peste 1 000 de oi. La sfîrșitul anului 
acesta va avea 800 taurine și circa 
1600 ovine. Creșterea numărului de 
animale impune și cbnstruirea de noi 
adăposturi. Cărămida necesară pen-

tru un grajd de vaci a și fost con
fecționată de către colectiviști. Lem-

necesare. Din 
la aceste con- 
au procurat 10

Acest grajd nu va costa mai mult de 
200 lei pe cap de animal. Construcția 
grajdului și a unui atelier este în 
toi. Colectiviștii au început să ridice 
un nou grajd pentru tineretul bo
vin, cu pereți din cărămidă nearsă. 
Lemnăria va fi procurată și confec
ționată pe plan local.

în altă parte a raionului se află 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Mînăstireni. Gospodăria are 
multă piatră de construcții, iar pe 
pășune cresc numeroși arbori. Aceste 
materiale au fost folosite din plin 
la construcții. Anul trecut s-a con
struit chiar pe pășune un grajd 
pentru 70 capete tineret, care a cos
tat 7 000 de lei. Anul acesta, colec
tiviștii au de construit două graj
duri pentru cîte 60 de animale fie
care, două saivane pentru oi și o ma
gazie.

Și în multe alte gospodării colec
tive din raion se muncește cu spor 
pentru realizarea construcțiilor pre
văzute în acest an, pe bază de mate
riale ieftine procurate pe plan local. 
Sînt însă și gospodării colective unde 
se amînă de la o zi la alta începe
rea construcțiilor sau procurarea ma
terialelor. în gospodăriile colective 
din Fildul de Jos, Sîncraiul Almașu- 
lui și în altele n-au fost terminate 
nici construcțiile ce trebuiau date 
în folosință anul trecut.

Este nevoie ca organele raionale 
să ia măsuri urgente pentru ca toate 
lucrările de construcții prevăzute 
pentru acest an să fie realizate în
tr-un termen scurt și la un preț de 
cost scăzut. Consiliul agricol raio
nal are sarcina de a organiza răs- 
pîndirea pe scară 
ței gospodăriilor 
la construcții, de 
dele bune folosite 
strucțiilor la timp și cu cheltuieli 
mici.

largă a experien- 
colective fruntașe 

a extinde meto- 
în realizarea con-

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

(Agerpres)

I

La mina Poenari din cadrul trustului minier Argeșul. In fotografie : maistrul Gheorghe B. PIrșa îm
preună cu echipa minerului Constantin I. Enache. în abatajul frontal al acestei brigăzi a fost introdusă 
cu rezultate bune armarea metalică.

♦♦♦

ijTlEÆTIRlE • 'SaaSŒiia • ^Te/ev/z/une
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : LAKMË — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

ÎNTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) • CIOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS 
— (orele 18).

TEATRUL 
DIN TOATA

TEATRUL aAiiiuo ,,v»
TÄNASE“ (Sala Savoy) ; VORBA RE
VISTEI — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : CESKOSLOVEN- 
SKË ATRAKCË — spectacol prezentat 
de circul din Praga — (orele 20).

REGIONAL BUCUREȘTI : 
INIMA — (orele 20). 
SATIRIC MUZICAL „C.

CINEMATOGRAFE. SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTĂ : Sala Palatului 
R. P. Romîne (16,30; 19,30), Patria (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Floreasca 
(11; 16; 18; 20), Stadionul Dlnamo (20,30), 
Grădina Progresul (20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; "
21). UN OM TRECE -------
București (9; 11; 13;
21), Libertății (10; 12; 14;
20.30 — grădină 21), Alex. 
13; 15; 17; 19; 21 — grădină 
tie (11; 15; 17; 19 — grădină 20,30), Sta
dionul Republicii (20,30). DUELUL N-A 
AVUT LOC : Magheru (10,15; 12; 15; 17j

17; 19; 
PRIN ZID : 
15; 17; 19;

16,30; 18,30;
Sahia (9; 11; 
20.30), 8 Mar-

19; 21). POVESTE SENTIMENTA
LA rulează la cinematografele V.
Alecsandri (15; 17; 19; 21), C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). FOCURI ÎN MUNȚI : 
Lumina (rulează în continuare de la 0- 
rele 10 pînă la orele 14. după-amiază 16; 
18,15; 20,30), volga (15; 17; 19; 21), Unirea 
(15; 17; 19 — grădină 20,30), Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20.30). TOT AURUL 
DIN LUME rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). ---------------- - --------------- _. . . (10. 

16,45; 19; 21,15). POST-RES- 
■ lia (xû; 12,15; 14,30; 16,45;

Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
Aurel vialcu (16; 18,15; 20,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII ; 13 Septem
brie (10; 11). RAZE PE GHEAȚA : 13 Sep- 
tèmbrle (12,15; 15; 17; 19; 21 — grădină 
20,15), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina Mo
șilor (20,15). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). UNDE NU AJUNGE DIAVOLUL : 
Tineretului (16; 18; 20). COMEDIANȚII : 
înfrățirea între popoare (10,30; 16; 18,15;
20.30) , Flacăra (11; 16; 18,15; 20,30), Lu
ceafărul (15; 17; 19,15 — grădină 20,30). 
ÎNVIEREA — ambele serii rulează la ci
nematografele Gh. Doja (10; 15,45; 19,30), 
23 August (10; 15,30; 19,30 — grădină 20,30), 
Stadionul Giulești (20,15). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii Cultural (14; 
17,15; 20,30). MEXICUL C'INTA : Alex.
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). GARDIANUL : Gri- 
vița (15: 17; 19; *“ ---------------------- --------
GULLIVER : V.
CARMEN DE 
dimirescu (16;
20.30) . TOM
(10; 15; 17;

BATRINUL ȘI MAREA : Central 
12,15; 14,30; 16,45, 15,
TANT : Victoria (10; 12,15;
19; 21,15), M. T ’

21). CĂLĂTORIILE LUI 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19). 
LA RONDA ; T. Vla-

18; 20 — grădină
DEGEȚELUL : Munca 
19; 21). COCOȘATUL

Popular (10; 12,15; 14,30; 
POMPIERUL ATOMIC : 
— grădină 20,30), 8 Mai 
21), G. Coșbuc (10; 12;

— cinemascop : 
16,45; 19; 21,15). 
Arta (15; 17; 19
(10; 15; 17; 19; 41;, xx. vușuuu viu; xx, 
15; 17; 19; 21), Arenele Libertății (20,30). 
MELBA : Moșilor (16; 18). CINE-I DE 
VINĂ ? rulează la cinematograful Donca 
Simo (16; 18; 20). AUSTERLITZ — ambele 
serii ; 16 Februarie (16; 19). AGRAFA 
ALBA : Iile Pintilie (15; 17; 19 — gră
dină 20,39), Drumul Serii (16; 18; 20). DE
PARTE de PATRIE rulează la cinema
tograful N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). ÎN 
NOAPTEA DE AJUN : G. Bacovia (16; 
18; 20). ȘOFERII IADULUI : 30 Decem
brie (10; 15; 17; 19; 21). ANII FECIORIEI 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18; 20). EL HAKIM : Grădina 
V. Roaită (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
copii. 20,00 — Emisiune de știință șl teh
nică. 20,20 — Montajul literar „CON
STRUCTORILOR COMUNISMULUI“. 20,40
— Film documentar. 21,00 — „Noile des
coperiri arheologice la Constanța“. 21,15
— Muzică ușoară. In încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori și ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 

și 22 iunie : Vreme frumoasă și căldu- 
roasă, cu cer variabil, mai mult senin, 
în cursul după-amiezelor ploi izol.de, în
soțite de descărcări electrice, se vor sem
nala în nord șl regiunea muntoasă a 
țării. Vînt slab pînă ia moderat din vest. 
Temperatura în creștere ușoară. Minime
le vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
Iar maximele între 24 și 34 de grade.

izol.de
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Oejön oferit de Comitetul Central al 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri

' Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au oferit un 
dejun în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice.
r La dejun a participat delegația 
sovietică în frunte cu N. S. Hrușciov, 
consilieri ai delegației, precum și 
reprezentanți ai ambasadei sovietice.

Din partea romînă au parti
cipat Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion

Gheorghe Maurer, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și N. S. Hrușciov au rostit toasturi.

Apoi tovarășul N. S. Hrușciov a 
oferit în dar tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej o copie a fanionului 
trimis în Lună de racheta cosmică 
sovietică.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

Dej a mulțumit călduros, subliniind 
că acest dar simbolic caracterizează 
culmile pe care au ajuns știința și 
tehnica sovietică, succesele mari pe 
care le-a dobîndit poporul sovietic 
în acest domeniu, succese care sînt 
și ale întregului lagăr socialist, ale 
întregii lumi progresiste.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de caldă, tovără
șească.

Toastul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

să aduc cele
Comitetului 

Comunist al

Scumpe Nikita Sergheevici,
Dragi oaspeți, 
Tovarăși, 
înainte de toate țin 

mai calde mulțumiri 
Central al Partidului
Uniunii Sovietice și guvernului so
vietic pentru venirea în țara noastră 
a delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, ca răs
puns Ia invitația Comitetului Cen
tral al partidului nostru, a Consi
liului de Stat și a guvernului Re
publicii Populare Romîne.

Vizitele reciproce ale conducători
lor de partid și de stat au devenit 
o tradiție în relațiile dintre țările 
socialiste, fiind expresia strînsei 
prietenii dintre aceste țări, a unită
ții lor internaționaliste, a interesu
lui și respectului reciproc ce și-l 
poartă, fie că e vorba de țări mari 
sau mici.

Ați fost cu toții martorii bucu
riei și entuziasmului cu care po
porul nostru i-a primit pe tovarășul 
Hrușciov și pe ceilalți membri ai 
delegației, soli ai prieteniei dintre 
țările noastre, dintre partidele noas
tre marxist-Ieniniste.

Știrea cu privire la vizita delega
ției sovietice în Republica Populară 
Romînă se bucură de un larg ecou 
în străinătate. Ea a trezit un viu in
teres nu numai în țările socialiste, 
dar și în lumea capitalistă. Spre de
zamăgirea feluriților amatori de 
senzații și ticluitori de speculații, 
noi putem „destăinui" de la bun în
ceput că această vizită se va solda 
cu o nouă afirmare a consecvenței 
cu care ambele noastre guverne, 
partidele noastre frățești militează 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor multilaterale de prietenie din
tre Uniunea Sovietică și Republica

Populară Romînă, pentru întărirea 
continuă a unității lagărului socia
list, pentru coexistența pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale diferite.

La baza relațiilor de tip nou, sta
tornicite . între țările membre ale 
marii comunități socialiste, se află 
principiile întrajutorării și colabo
rării frățești. în promovarea și în
făptuirea acestor principii, un rol 
deosebit are Uniunea Sovietică, care 
acordă celorlalte țări socialiste un 
sprijin multilateral, internaționalist.

Din primii ani de existență a pu
terii populare, ne-am bucurat de a- 
jutorul poporului sovietic. în în
făptuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al IH-lea al partidului, în 
industrializarea socialistă a.țării și 
făurirea bazei tehnice-materiale a 
socialismului, Uniuuea Sovietică ne 
acordă sprijin prin livrarea de ma
șini și utilaje pentru obiective in
dustriale importante, prin ajutor 
tehnico-științific, prin împărtășirea 
experienței înaintate.

îngăduiți-mi, scumpi oaspeți, să 
exprim Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului și în
tregului popor sovietic recunoștința 
fierbinte a poporului romîn pentru 
acest sprijin prețios, care înlesnește 
considerabil înfăptuirea de către oa
menii muncii din Romînia a operei 
de desăvîrșire a construcției socia
lismului și atingerea mărețului obiec
tiv — ca țara noastră, împreună cu 
celelalte țări socialiste, să treacă în 
limitele aceleiași epoci istorice la 
comunism.

Munca plină de elan a popoarelor 
noastre pentru înfăptuirea țelurilor 
mărețe și nobile ale socialismului și 
comunismului se împletește indisolu
bil cu lupta neobosită pe care o duc 
pentru instaurarea unei păci trai
nice pe pămînt.

Ca urmare a acțiunilor cercurilor 
imperialiste agresive, în lume s-a 
adunat mult material inflamabil. 
Pentru a se evita o catastrofă ter
monucleară, este necesar să se pună 
capăt cursei înarmărilor, să încete
ze experiențele nucleare, să fie în
făptuită dezarmarea generală și to
tală sub un strict control internațio
nal, să se lichideze rămășițele celui 
de-al doilea război mondial, să fie 
șterse definitiv și pentru totdeauna 
de pe fața pămîntului rămășițele 
rușinosului sistem colonial, inegali
tatea dintre popoare, încălcarea 
dreptului lor de a dispune libere de 
propria lor soartă. Lupta pentru 
înfăptuirea acestor țeluri reprezintă 
un element fundamental al politicii 
externe a Uniunii Sovietice, a Re
publicii Populare Romîne, ca și a 
celorlalte state socialiste.

Iubiți oaspeți,
Dragi tovarăși,
Vă propun să toastăm în sănăta

tea prietenului de nădejde al po
porului romîn, înflăcărat luptător 
pentru cauza comunismului și păcii 
— tovarășul Hrușciov ;

în sănătatea tuturor membrilor 
delegației, tovarășii Grișin, Kuzne- 
țov, Kunaev, Andropov, Bodiul, Si- 
nița, Eldarova, Afanasenko, Jegalin.

Să toastăm in cinstea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, de
tașament de frunte al mișcării co
muniste internaționale, în cinstea 
Comitetului său Central leninist și 
a guvernului sovietic ;

pentru noi victorii strălucite ale 
poporului sovietic în înfăptuirea 
mărețului Program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Pentru marea comunitate a țări
lor socialismului, pentru triumful 
cauzei păcii în lume !

Toastul tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov
Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej !
Dragă tovarășe Maurer !
Dragi tovarăși și prieteni !
Este o plăcere și o bucurie să te 

întîlnești cu prieteni adevărați. As
tăzi, după primirea caldă, priete
nească pe care oamenii muncii din 
București au făcut-o delegației 
noastre, încercăm un sentiment de 
emoție și de profundă recunoștință. 
Sentimentele frățești manifestate 
aici față de noi constituie o expre
sie a marii prietenii care leagă po
porul romîn de popoarele Uniunii 
Sovietice, de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. Vă pot încredința, 
dragi prieteni, că oamenii muncii 

’ din țara noastră răspund poporului 
romîn cu aceeași prietenie frățească, 
caldă și sinceră.

Relațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică, 
dintre Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre guvernele țărilor 
noastre sînt cum nu se poate mai

bune. Și între conducătorii celor 
două state socialiste ale noastre s-au 
stabilit și se întăresc relațiile cele 
mai prietenești, se poate spune, re
lații cu adevărat frățești. între ei au 
existat întotdeauna și continuă să 
existe unitate și comunitate de ve
deri în toate problemele.

Comuniștii din Uniunea Sovietică 
manifestă un profund respect pen
tru lupta eroică a comuniștilor ro- 
mîni, acordă o înaltă prețuire acti
vității lor creatoare organizatorice 
în domeniul construirii socialismu
lui, contribuției remarcabile a Parti
dului Muncitoresc Romîn la cauza 
întăririi unității și coeziunii parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești și a marelui lagăr socialist. 
Urăm din toată inima Partidului 
Muncitoresc Romîn frățesc, care a 
fost întotdeauna și rămîne credin
cios învățăturii marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, 
noi succese remarcabile în îndepli
nirea sarcinilor istorice ce îi stau în 
față.

Nădăjduim că vizita in Republica 
Populară Romînă a delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
va servi la dezvoltarea și adîncirea 
continuă a legăturilor dintre parti
dele noastre, dintre guvernele celor 
două țări, va contribui la întărirea 
prieteniei și lărgirea colaborării în 
toate domeniile între Uniunea So
vietică și Republica Populară Ro
mînă.

Ingăduiți-mî să toastez pentru 
gloriosul Partid Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central, în 
frunte cu marele nostru prieten, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !

Pentru guvernul Republicii Popu
lare Romîne, pentru tovarășul Mau
rer, șeful guvernului !

Pentru prietenia frățească veșni
că, de nezdruncinat între poporul 
sovietic și poporul romîn !

Pentru învățătura marxist-leni- 
nistă, pentru internaționalismul pro
letar — steagul de luptă al mișcării 
comuniste internaționale !

In piața gării Bâneasq

Depuneri de coro
la

Luni la amiază, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovie-
tice, în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, a depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei și 
Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnități au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
membri ai C. C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai
vernului, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate.

Erau, de asemenea, de față
brii Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

în piețele din fața monumentelor 
și pe străzile din împrejurimi se 
afla un mare număr de cetățeni.

Gărzile de onoare aliniate în fața 
monumentelor au prezentat onorul-. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanelor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor ro- 
mîni și sovietici.

A urmat apoi defilarea gărzilor 
de onoare.

Pe panglicile coroanelor erau în
scrise cuvintele ;

„Eroilor romîni căzuți în lupta 
pentru eliberarea patriei lor de
jugul fascist, din partea delegației 
de partid și guvernamentale a Uniu
nii Sovietice. Anul 1962“ ; „Ostașilor 
eroi sovietici care au căzut în lupta 
împotriva fascismului, din partea 
delegației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice. Anul 1962“.

ane la Monumentul Eroilor 
i’oilor Sovietici

Patriei
ntu

(Agerpres)

și

La Monumentul Eroilor Sovietici

La sosirea în gara Băneasa
(Urmare din pag. I-a)

dl
P.C. 
pre-
Su- 

E. I.
al

mașinile de abia străbat prin mul
țime. Pe balcoanele și acoperișurile 

C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al
Comitetului regional Odesa al
din Ucraina ; R. A. Eldarova, 
ședințele Prezidiului Sovietului 
prem al R. S. S. A. Daghestan ; 
Afanasenko, membru supleant
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de conducere al Asociației 
de prietenie sovieto-romînă, minis
trul învățămîntului al R. S. F. S. R., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București. Din același tren 
coboară tovarășii Emil Bodnăraș, 
Constantin Lăzărescu, membru su
pleant ai C.C. al P.M.R., șef-ad- 
junct de secție la C.C. al P.M.R., și 
Aurel Mălnășan, adjunct al minis
trului afacerilor externe, care 
însoțit delegația sovietică de 
Iași pînă la București, precum 
Nicolae Guină, ambasadorul 
Romîne în Uniunea Sovietică.

au
la

clădirilor, în pomi, pe statuia Avia
torilor se ailă numeroși bucureșteni. 
Mulți cetățeni fotografiază momen
tele emoționante. Un grup de bucu
reșteni au venit în întîmpinarea 
oaspeților cu un panou mare alcă
tuit din trandafiri roșii, pe care erau 
înscrise cuvinte închinate prieteniei 
romîno-sovietice.

Tovarășii Nikita Sergheevici Hruș
ciov și Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
celelalte persoane oficiale răspund 
cu căldură manifestărilor de dra
goste și prietenie care au loc la 
fiecare pas 
gației.

Mult timp 
de mașini,
continuat să domnească atmosfera 
caracteristică zilelor de sărbătoare.

pînă la reședința dele-

după trecerea coloanei 
pe străzile Capitalei a

S'.uoud

Spectacol de gală
Luni seara, la Teatrul de Operă ghe Maurer și a celorlalți conducă- 

și Balet al R. P. Romîne, ă avut loc tori ai partidului și’Statului nostru, 
un spectacol de gală 'în 'cinstea' de- ' 
legației de partid, și. guvernamen
tale a Uniunii Sovietice.

Pe străzile care duc spre Teatrul 
de Operă și Balet precum și în pia
ța din fața clădirii, mii de locuitori 
ai Capitalei au salutat cu însufle
țire pe solii poporului sovietic.

La spectacol au asistat membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și-organiza
ții obștești, oameni de artă și cul
tură, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei,. ziariști . 
rom ini și străini. . ............

Au fost prezenți. șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Publicul prezent a salutat cu a- 
plauze prelungite și 
în lojile oficiale 
N. S. Hrușciov și a 
legației sovietice, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor.

ovații apariția 
a tovarășului - 
membrilor de- 
a tovarășilor

R. P. ' '' 'A * ' * Tk, h * *.'h <i * Ir. •
•A M -V

A.u .fr«ț,1mțppatfi.;imnurile de stat 
aler;U.RiS;S.‘ și Ri'-R. Romîne.

Bogatul' brbgrăm ''artistic prezen
tat a cuprins1 cîntece și dansuri 
populare îomînești și sovietice, pie
se instrumentale, coruri, arii din 
opere. La reușita spectacolului și-au 
dat concursul corurile reunite ale 

■ Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, Radiodifuziunii și Televiziu
nii romîne, Ansamblului Forțelor 
Armate și Ansamblului „Ciocîrlia“, 
Orchestra simfonică a cinematogra
fiei, colectivele de.,dansuri ale An
samblului . Forțelor Armate și An
samblului , Sfatului popular al Ca
pitalei, mari formații 
muzică' populară 
de frunte.-

Spectacolul s-a 
deosebit succes.

Artiștilor le-au 
sfîrșitul spectacolului 
partea delegației sovietice.

Spectacolul a fost transmis de 
către televiziunea romînă.

•«*** —

reunite de 
precum și soliști

bucurat de

.fost oferite 
flori

un

la 
din

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Nikita Sergheevici Hrușciov 
se îmbrățișează cu căldură. Condu
cătorii de partid și de stat și mem
brii delegației sovietice se salută 
cordial.

Se intonează imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne. 
Răsună 21 de salve de tun. Tova
rășii N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej primesc raportul și 
tiec în revistă garda de onoare 
aliniată pe peronul gării.

Membrilor delegației le sînt pre
zentați șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, precum și 
persoanele oficiale.

Un grup de pionieri romîni și so
vietici oferă buchete de flori și 
cravate roșii.

Apariția înalților oaspeți și a 
conducătorilor partidului și guver
nului nostru la tribuna din piața 
gării este salutată cu puternice a- 
clamații și nesfîrșite urale de o mul
țime imensă.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvîntarea de bun ve
nit. Răspunde tovarășul N. S. Hruș
ciov. Cuvîntările sînt primite cu a- 
plauze furtunoase și ovații înde
lungi. Se aud lozinci. Se scandează 
„R. P. R.—U. R. S. S. sînt în veci prie
tene".

Garda de onoare defilează în fața 
persoanelor oficiale.

Apoi tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej iau loc în
tr-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, care este urmată de 
coloana mașinilor oficiale. Sute de 
mii de bucureșteni, aflați , de o 
parte și de alta a șoselei, formează 
un adevărat culoar viu. Ei salută 
cu entuziasm, flutură stegulețe și 
buchete de flori.

în Piața Scînteii, pe șoseaua Ki- 
seleff, pe bulevardul Aviatorilor,

0 PRIMIRE FIERBINTE CA SOARELE DE IM
Aveți un soare fierbinte și inimi 

calde — spunea Nikita Sergheevici 
Hrușciov adresîndu-se ieri dimi
neață imensei mulțimi de bucu
reșteni veniți să-i întîmpine pe 
înalții oaspeți sovietici. Sînt cu
vinte care redau pe deplin primirea, 
făcută de capitala patriei noastre 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice. Sute 
de mii de bucureșteni au salutat 
pe solii poporului -sovietic, pe 
care-l simt atît de aproape, au 
exprimat năzuința lor spre în
tărirea continuă a prieteniei 
de nezdruncinat care leagă po
poarele romîn și sovietic, toate 
popoarele lagărului socialist, hotă- 
rîrea lor de a lupta fără preget 
pentru cauza păcii și socialismului. 
Cuvintele scandate de mulțime — 
„R.P.R.—U.R.S.S. sînt în veci prie
tene" dădeau glas sentimentelor 
puternice ale întregului nostru 
popor.

Sărbătoresc și voios era chipul 
orașului în dimineața acestei 
zile. Se înălțau sub seninul cerului 
mii de steaguri roșii și tricolore, 
iar de-a lungul marilor bulevarde 
și în piața din fața gării Băneasa 
înfloriseră parcă nesfîrșite pajiști 
de flori. Pe clădirile orașului se 
văd portretele lui Marx, Engels, 
Lenin, portretele tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej. 
Sărbătorească și voioasă era în
fățișarea bucureștenilor care din 
primele ore ale dimineții se în
dreptau spre gara Băneasa, spre 
locurile pe unde urmau să treacă 
oaspeții.

De la Atelierele centrale I.T.B. 
au ieșit în întîmpinarea oaspeților 
peste 1 000 de oameni. Unii adu
seseră cu ei aparate de radio por
tative ca să asculte transmisia de 
la gara Băneasa. I-am întîlnit în- 
tr-un grup pe lăcătușii Ion Miro- 
șanu și Gh. Neacșu.

— Ii așteptăm pe oaspeții sovie
tici — ne spunea Ion Miroșanu — 
ca pe niște prieteni dragi, de care

ne leagă munca și lupta noastră 
comună péntru construirea socia
lismului și comunismului.

Un tînăr înalt, utilat ca un fo
tograf de profesie, ne atrage aten
ția. Cu un evident accent ardele
nesc ne informează că, împreună 
cu alți 11 tovarăși de muncă de 
la Direcția de sistematizare, arhi
tectură și proiectări în construcții 
din Cluj, a venit azi dimineață'în 
excursie la București: Cu „Zorki“- 
urile și „Kiev“-urile pregătite, ei 
așteaptă acum de-a lungul acestor 
largi culoare, vii și entuziaste, tre
cerea oaspeților dragi.

Intr-un grup, un băiețel flutură 
două stegulețe. Nicușor Almă- 
jan, fiul unei muncitoare de 
la fabrica de confecții „București", 
l-a mai văzut pe tovarășul Hruș
ciov, dar numai la cinematograf. 
Acum s-a sculat de la cinci dimi
neața ca să-l vadă „de-adevărate- 
lea“.

...Ora 9. Un freamăt străbate 
mulțimea. La capătul peronului se 
zărește înaintind încet trenul ofi
cial.

In uratele și aplauzele ce
lor prezenți coboară din tren 
Nikita Sergheevici Hrușciov și 
ceilalți membri ai delegației. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej îl 
îmbrățișează cu căldură pe primul 
secretar ai P.C.U.S., șeful guvernu
lui sovietic. E un moment care.ex
primă cu vigoare legăturile fră
țești, indestructibile dintre cele 
două popoare, legături pe care po
porul nostru le-a numit atît de 
cuprinzător: „marea prietenie”".

Purtate de undele radioului 
și televiziunii, imaginile aces
tea se răspîndesc pe întreg întinsul 
țării. Parcă în aceste clipe este de 
față întregul nostru popor, luînd 
parte cu inima deschisa la entu
ziastă primire.

Cincizeci de purtători ai cravate
lor roșii îi înconjoară pe scumpii 
odspeți și pe conducătorii de partid 
șl de stat ai țării noastre, oferin-

du-le buchete de' flori și prinzîn- 
du-le la- gît- cravate pionierești

' După-solemnitatea‘din piața gă
rii Băneasa) cortegiul de mașini 
însoțit de- garda- de-onoare a moto- 
cicliștilor, își croiește cu greu drum 
prin culoarul viu, fremătător, al 
sutelor de mii "dé cetățeni. Fiecare 
vrea să fie cit măi' aproape de ma- 
șirta'deschisă“în care se află tova
rășii Nikita"'Serghe'evici Hrușciov 
și Gheorghe- Gheorghiu-Dej, să-și 
facă auzită urarea de bun venit a- 
dresată oaspeților, să întindă bu
chetul său de flori. După primii 
metri străbătuți, mașina deschisă 
pare o adevărată grădină' care 
plutește prin mulțime. Pe umerii 
multor oameni sînt ridicați copii 
care dăruiesc oaspeților zîmbete și 
flori.

...Spre ceasurile amiezii, Calea 
Victoriei și bulevardele din centrul 
orașului', ealpătaseră- o înfățișare 
impresionantă. Aflînd că pe aici, 
vor trece înalții oaspeți, spre Mo
numentul Eroilor . Patriei, mii de ' 
bucureșteni. s-au . adunat pe traseu, 
.ßalcoaiiele, împodobite cu covoar.e 

,.Și 9.i“.Ș?re de flori, se transforma
seră în ciorchini de capete. Pretu
tindeni pe unde' trecea cortegiul 
de mașini, răsunau aclamații, și a- 
plauzè, cuvinte 'calde de salut. ;;

Solemne și emoționante au fost 
momentele cînd del.egația a depus, 
la Monumentul, Eroilor Patriei și 
la Monumentul Eroilor Sovietici, 
mari jerbe de garoafe roșii. îm
preuna cu oaspeții sovietici, mii de 
oanieni ai muncii din Capitală au 
ținut să'aducă'omagiul lor de re- 

' c'UhoȘ'tință ' ostășîWr Sovietici și ro
mîni care și-au înfrățit sîngele în 
lupta comună pentru nimicirea 
fascismului,

de. ,up,uitat, o zi în: care 
.Căldura, inimilor a. . fost chiar mai 
puternică decît căldura soarelui de 
iunie.

VICTOR BÎRLĂDEANU 
ION MÄRGINEANU



Pag7 4 SCÎNTE1 A Nr. 5564

ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI ★ ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE știri

Discutarea situației din Rhodesia de sud

.’’ •' • ■ ■' ■' .
■ •

ANGLIA. Organizația . „Mișca
rea pentru dezarmare nucleară”, 
care luptă activ împotriva partici
pării Angliei la cursa înarmărilor 
nucleare' și la blocurile militare 
agresive, va trimite la Congresul 
mondial pentru dezarmare gene-, 
rală și pace de la Moscova o dele
gație de observatori alcătuită din 
18 persoane. Delegația, va fi con
dusă de canonicul John Collins, 
președintele Comitetului Executiv 
al „Mișcării pentru dezarmare 
nucleară", și de Kingsley Mar
tin, fost redactor-șef al revistei 
laburiste „New Statesman”.

.... .. î

V • •

,Marșuri ale păcii" spre WashingtontAț.... .........
NEW ŸÔRK 18 (Agerpres). — de partizani ai păcii porniți din 

După- cum anunță agenția Associa- . Chicago și Nashville (Tennessee), 
led-Press, un grup de partizani ai ps de altă parte, un număr de par- 

'pacir.a' organizat.uri marș.. de '650 tiza.ni ai pâcii di Washington se 
mile, pornind din Hanover (statul nt 
New Hampshire) pentru a ajunge la 
Washington. Grupul se. va întîlni 
marți la monumentul lui Lincoln din ^n fața clădirilor 
Washington cu alte două ; grupuri energia atomică

pregătesc în vederea organizării 
unor pichete și a unor demonstrații 

Comisiei pentru 
și Pentagonului.

NEW YORK 18 - -----:-----
(Agerpres). - La IN ADUNAREA GENERALĂ 
18 iunie, în Adu- A O.N.U.
narea Generală a —■—
O.N.U. au început discuțiile în legă
tură cu situația din Rhodesia de sud.

19 țări afro-asiatice au prezentat 
un proiect de rezoluție care cere 
Angliei să convoace de urgență o 
conferință constituțională, cu parti
ciparea reprezentanților tuturor 
partidelor politice din Rhodesia dc 
sud, în vederea elaborării unei noi 
constituții care să garanteze drepturi 
și libertăți majorității populației, 
luarea unor măsuri- imediate pentru

restabilirea drep
turilor populației 
africane, desfiin
țarea tuturor res

tricțiilor și pedepsirea politicii sau 
practicilor de discriminare rasială, 
amnistierea tuturor deținuților poli
tici și punerea lor în libertate.

Semnatarii proiectului de rezolu
ție amintit sînt : Etiopia, Ghana, 
Guineea, Indonezia, Irakul, Liberia, 
Mali, Marocul, Nepalul,' Nigeria, 
Sierra Leone, Somalia, Siria, Tanga- 
nica, Tunisia, India, Nigerul, R.A.U. 
și Mauritania.

Oeo

•■.‘t

la mare altitudine

Cinstirea memoriei lui Gheorghi Dimitrov
SOFIA 18 (Agerpres). — La 18 

iunie, în R. P. Bulgaria s-a sărbăto
rit împlinirea a 80 de ani de la 
nașterea marelui fiu al poporului 
bulgar, Gheorghi Dimitrov, emi
nent militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

La 17 iunie, în piața „9 Septem 
brie” din Sofia a avut loc 
derea festivă a adunării pe 
pionierilor.

A luat cuvîntul Todor 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., care 
i-a îndemnat pe pionieri să mua-

---------- e>eo

deschi- 
țară a

Jivkov,

ceașcă, să învețe și să-și iubească 
patria ca Gheorghi Dimitrov.

La 18 iunie a avut loc depunerea 
de coroane la mausoleul Gheorghi 
Dimitrov. Au participat conducă- 
tori de partid și de stat, membrii 
corpului diplomatic ai țărilor socia
liste acreditați la Sofia și mii de 
cetățeni ai capitalei.

în seara zilei de 18 iunie a avut 
loc o adunare festivă. Raiko Damia- 
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., a vorbit despre viața 
și activitatea lui G. Dimitrov.

Cu privire la Congresul al VIII-lea 
Bulgaral P. C

Comunicatul conferinței țărilor membre 
la Casablancaale Cariei de

SOFIA 18 (Agerpres). — La 17 iu
nie a fost dat publicității la Sofia 
următorul Comunicat al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar : „In scopul unei mobilizări 
și mai depline a tuturor forțelor 
partidului și poporului pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor tra-

------------

sate de consfătuirea din iunie, Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Bulgar consideră necesar să 
amine pentru noiembrie a. c. data 
convocării Congresului al VIII-lea 
al partidului care urma să aibă loc 
la 30 august'.

FRANȚA. In prezent în dife- 
rite, regiuni ale Franței se desfă
șoară mari manifestații . ale 
luptătorilor pentru pace .sub lo- 
zinca dezarmării generale și. a 
coexistenței pașnice: ...Ung - dintre 
aceste manifestații a avut loc la 
17 iunie în orașul Narbonne din 
sudM Franței.. Au participat pes
te 5HÖ0 de persoane idin- șase de- 
Ț)Q/Tt'(l>TÎZOZtC.

• , • ••■-i - -, .
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IÉAK. „Poporul ^akicPii^Tsè,. 
pronunță în sprijinul Congresului 
păcîrî' de la.Mosiovdi’. 'iT.Cerem: 
dezSrmare totală... ș^Țjffen^rjttlă^' 
„Jos, experiențele nucleara”. „Jos 
colonialismul”' — Sub;., aceste;, lo
zinci a avuteldc là Bagdad iAte 
miting al pàriizanilor ÿdc.ïiZCd’ità:. 
sacrat pregătirilor in-, vedéted 
Congresului mondial pentru, de
zarmare generală . și pace. -

<■'

■ -xÿ

declarat printre altele, că S.U.A. nu 
iau măsuri pentru slăbirea încordării in
ternaționale, deoarece „eroii războiu
lui rece ți întregul nostru complex ml- 
litar-indusfrial nu doresc acest lucru. 
In locul unor asemenea măsuri ei do
resc intensificarea cursei Înarmărilor”. 
Fleming a subliniat că numai presiu
nile din partea 
o modificare a 
lui.

Conferința a 
o rezoluție în care sînt expuse țelu- 

i înființării „Congresului oamenilor 
sociățlei americane pentru promovarea de știință pentru menținerea existenței'’.

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
New York și-a încheiat lucrările con
ferința oamenilor de știință americani 
care luptă pentru pace. La această con
ferință, care a durat trei zile, au par
ticipat peste 700 de persoane. Confe
rința a hotărî! să creeze o organizație 
permanentă pentru sprijinirea cauzei 
păcii, care a fost denumită „Congresul 
oamenilor de știință pentru menținerea 
existenței”.

Cu asentimentul participantilor la
conferință, Chaunieÿ Leake, profesor 
de farmacologie, fost președinte al A- rije 

științei, prcțedintele conferinței, a adre- îh. rezölufie se spune că congresul are 
sat președintelui S.U.À., Kennedy, o te- jaforja ri(fe a uni energia oamenilor

de

poporului pot duce la 
politicii Washingtonu-

adoptat de asemenea

■

legramă prin care se cere renunțarea 
la experiențele nucleare la mare alti
tudine.

Luînd cuvîntul la conferință, 
mulți participant! . a'ù arătat că 
staurarea unei păci trainice este împie
dicată! de UnduStriașii americani produ- 
călori de armament și de birocrația 
Penfaqonului. -Fleming, ‘profesor la Uni- 
Vërsitafea Vanderbilt, autorul multor 
cărți despre relațiile internaționale, a

de știință și a organizațiilor (or 
promovarea unui program pozitiv 
luptă pentru pace".

Proteste împotriva înarmam 
nucleare a Angliei

au continuat să rămînî în mijlocul 
drumului. ... ,

★
LONDRA ' 17' ' (Agerpres). 

protest,"împotriva çpntinûarîf.'’ cürsëi"'primăria din St-Pâncras^rartier^al 
înarmărilor nucleare de- către Anglia.

Primul ministru,-Macmillan, care a 
luat cuvîntul la Bromley la un mi
ting al Asociației conservatoare din 
localitate, a reafirmat intenția Angliei 
de a continua cursa înarmărilor nu
cleare. De îndată ce primul ministru a 
părăsit parcul unde se desfășura mi
tingul,. aproximativ 30 de partizani ai 
dezarmării nucleare s-au așezat pe șo
sea, barînd calea automobilului lui 
Macmillan.

Poliția, care 
să-i ’

LONDRA 18 — (Agerpres). — Un 
grup ■' de partizani - englezi ■ ai dezar
mării nucleare aut organizai la .Br.omr 
ley, Jffigă Lonțjgj^p ffepWQîtfMjgji&S

• - • * _ î..... — — rn*t fii — - - - -
Londrei) și-a- încheiat lucrările cea 
de-a 4-a conferință anuală a „Miș
cării pentru dezarmarea nucleară .

A fost aprobat raportul anual cu 
privire la activitatea organizației în 
lupta pentru renunțarea Angliei, la 
politica bazată pe arme nucleare.

Participanții Ia conferință au a- 
doptat o rezoluție extraordinară, 
prin care cer din nou guvernului 

u. englez nu numai renunțe ime
diat la armele nucleare proprii, ci

„„Ia, «re a Intervenit, a căutat și să ia..inițiativa ieșirii Angliei din 
■împrăștie pe demonsfrantt-dar ei toate alianțele militare.

mai 
in-

TOKIO 18 (Agerpres). — La 
blioteca Parlamentului japonez

CAIRO 18 (Agerpres). — La Cai
ro a luat sfîrșit cea de-a doua se
siune la nivel înalt a Comitetului 
politic al țărilor membre ale Cartei 
de la Casablanca. La sesiune, care 
a durat trei zile, au participat regele 
Hassan al II-lea al Marocului, Ga
mal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U., Seku Ture, președintele Re
publicii Guineea, Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali, Yusșef 
Ben-Khedda, președintele guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
precum și Ako Adjei, ministrul a- 
facerilor externe al Ghanei, care îl 
reprezintă- pe președintele Kwame 
Nkrumah.

Participanții au dat publicității 
un comunicat.

In legătură cu pericolul pe care 
îl reprezintă pentru omenire conti
nuarea experiențelor nucleare, par
ticipanții cer marilor puteri să pună 
capăt neîntîrziat acestor experien
țe. Trecînd la problemele Africii, 
comunicatul adresează un apel tu
turor partidelor politice africane 
pentru „constituirea de fronturi u-

«O-------

nice care să cuprindă toate forțele 
naționaliste antiimperialiste“.

Carta de Ia Casablanca, se arată 
în continuare în comunicat, este 
deschisă tuturor țărilor africane. în 
acest scop se propune convocarea 
unei conferințe largi cu participa
rea țărilor întregii Africi.

Pe plan economic participanții la 
sesiune anunță convocarea unei con
ferințe pentru dezvoltarea economi
că cu începere de la 9 iulie la 
Cairo.

In ce privește problema algeria
nă a fost publicată o declarație se
parată în .care se arată că statele 
membre ale grupului de la Casa
blanca vor cere admiterea Algeriei 
independente la O. N. U. imediat 
după proclamarea rezultatelor refe
rendumului.

Cuvînfarea lui John Gollan
LONDRA 18 (Agerpres). — TASS. 

Noi sarcini pe linia creșterii conti
nue a rîndurilor și întăririi Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
au fost trasate de conferința de 
partid care și-a încheiat lucrările la 
17 iunie la Londra.

Adresîndu-se celor 320 de dele
gați, John Gollan, secretarul gene
ral al partidului, a declarat că slă
birea poziției conservatorilor, întă
rirea forțelor de stingă în sînul par
tidului laburist, amploarea mereu 
crescîndă a mișcării pentru dezar-

o«o

marea nucleară și a mișcării parti
zanilor păcii, creșterea nivelului con
științei politice a oamenilor muncii 
și tineretului și, însfîrșit, creșterea 
numărului membrilor partidului co
munist și Uniunii tineretului comu
nist — toate acestea creează în țară 
o nouă atmosferă al cărei rezultat 
poate să fie înlăturarea guvernului 
conservator.

In anul care a trecut, a spus 
Gollan, numărul membrilor partidu
lui 
In 
nii 
cu
tidului comunist au întrunit apro
ximativ 100 000 de voturi în alege
rile pentru consiliile municipale.

Conferința a chemat pe comuniști 
la noi eforturi în lupta pentru pace, 
pentru apărarea drepturilor oame
nilor muncii.

comunist a crescut cu 3 405. 
același interval rîndurile Uniu- 
tineretului comunist au crescut 

1187 de persoane. Candidații par-

oe<> —
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După demisia guvernului sud-coreean
SEUL 18 (Agerpres). - Intr-un țat că dictatorul sud-coreean Pak 

comunicat oficial dat publicității ,1a , Cijan .Hi și-a asumat și funcția de 
Seul - se anunță că recent „a. fost, prim-ministru. După cum se știe, 
descoperit un- „complot“ împotriva fostul prim-ministru Song. Yu Chan, 
dictaturii militare din Coreea de 
sud. Au fost arestate 74 de persoa
ne, printre care mai mulți ofițeri 
de rezervă. , « . - • - -

Pe de altă parte, la Seiil. s-a anun- mică.

a demisionat la 16 iunie datorită 
unor divergențe existente în gu
vern cu privire la politica econo-

Căr|i și publicații romîneșfi 
oferite Bibliotecii 

Parlamentului japonez

Congresul național al frontului Național 
al Germanici democrate

Demonstrație a mamelor Ia Was
hington In semn de protest împo
triva experiențelor nucleare efec
tuate de S.U.A. in Oceanul Pacific.

Bi- 
a 

avut loc ceremonia predării in dar 
a 260 de cărți și publicații din do
meniile tehnico-științifice și literare 
romînești, precum și a unor albume 
de prezentare generală a R. P. Ro
mine.

Inmînînd, în numele I.R.R.C.S.r 
colecția de publicații, directorului ad- 
interim al Bibliotecii parlamentului, 
Shiro Okabe, Ion Obradovici, mi. 
nistrul R. P. Romîne la Tokio, a 
menționat, printre altele, că acest 
dar va ajuta la cunoașterea de că
tre japonezi a muncii și realizărilor 
poporului romîn și va contribui ia 
mai buna înțelegere reciprocă din
tre cele două popoare.

In răspunsul său, Shiro Okabe a 
mulțumit călduros pentru darul 
primit și și.a exprimat dorința ' ca 
schimburile de publicații și informa
ții dintre cele două țări să se ex
tindă.

BERLIN 18 (Agerpres). — La 17 
iunie, la Berlin 
crările Congresul 
tului Național al 
erate.

Participanțli la 
două state germane, printre care se 
aflau muncitori, țărani, oameni de 
știință, fruntași ai vieții publice,, au 
aprobat în unanimitate documentul 
național „Sarcina istorică a R. D. 
Germane și viitorul Germaniei". Cei 
ce au luat cuvîntul au vorbit des
pre năzuința poporului german de 
a trăi în pace, de a nu admite dez
lănțuirea unui nou război mondial. 
De pe tribuna congresului au ră
sunat cuvinte pline de mînie, con- 
damnînd politica agresivă a guver
nului de la Bonn.

Pentru cetățenii pașnici ai R. F. 
Germane, a declarat Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Germania este clar 
că Adenauer nu va mai deține mult 
postul de cancelar. Dar lucrurile 
nu se rezumă numai la Adenauer, 
ci este nevoie în primul 
se pună capăt politicii lui 
dioase.

In încheierea lucrărilor 
sului a luat cuvîntul W. 
prim-secretar al C.C. al

și-a încheiat lu- 
național al Fron- 
Germaniei demo-

discuții, din cele

rînd să 
primej-

congre-
Ulbricht,
P.S.U.G.,

președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

W. Ulbricht a declarat, între al
tele, că Republica Democrată Ger
mană propunîndu-și ca sarcină cre
area unei Germanii neutre, ■ expri
mă interesele naționale ale poporu
lui german. Guvernul de la Bonn, 
dimpotrivă, consideră cu neputință 
promovarea unei politici naționale 
și sacrifică interesele populației 
vest-germane pentru planurile mi
litare ale puterilor occidentale im
perialiste și pentru profiturile mo
nopolurilor vest-germane și inter
naționale. Cine ar putea să pună 
la îndoială faptul că pînă la urmă 
majoritatea poporului se va pronun
ța pentru interesele naționale, iar 
aceasta înseamnă — pentru înțele
gere reciprocă între cele două sta
te germane și pentru o evoluție 
pașnică și în Germania occidentală?

W. Ulbricht, s-a ocupat în în
cheiere de necesitatea reglementării 
pașnice a problemei germane, în
cheierii tratatului de pace german, 
a transformării Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, neutru, de
militarizat.

%
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Demonstrații 
antiguvernamentale 

în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA. In 

ultimele zile, în ciuda unor noi legi 
represive decretate de guvern, în 
Guatemala s-au intensificat acțiu
nile împotriva regimului dictatorial 
al lui Ydigoras Fuentes. Potrivit re
latărilor agenției Prensa Latina, o 
bombă puternică a explodat într-un 
camion militar care staționa la mai 
puțin de 100 m distanță de clădi
rea Palatului Național. Explozia a 
spart geamurile și a provocat ava
rii clădirii cazarmei situate în a- 
propiere.

Corespondentul ■ din Ciudad de 
Guatemala al agenției France Presse 
transmite, de asemenea, că la sfîrși- 
tul săptămînii trecute au explodat 
două bombe, una la etajul al doilea 
al Palatului Național, iar cealaltă la 
etajul al treilea al Comisariatului 
central de poliție.

MOSCOVĂ. Alexei Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a plecat cu avionul 
la 18 iunie din Moscova, îndreptîn- 
du-se spre Italia. Ca oaspete al am
basadorului sovietic Semion Kozî- 
rev, el va face timp de 10 zile o 
călătorie prin Italia; în cursul că
reia, la invitația cercurilor de afa
ceri italiene va vizita citeva centre 
industriale și întreprinderi din țară.

PR AGA. în dimineața zilei de 18 
iunie a avut loc la Praga semnarea 
convenției de prietenie și colaborare 
între Universitatea din București și 
Universitatea Carolină din Praga. 
Convenția a fost semnată de prof. 
Jean Livescu, rectorul Universității 
din București, și de dr. Jaroslav 
Prochaska, rectorul Universității Ca
roline.
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Sovietică în februarie 1962 
vicemareșalul de aviație Umăr Dani,
ministru, șeful marelui stat major 
al aviației Republicii Indonezia.

HANOI. Postul de radio „Elibera
rea“ al patrioților sud-vietnamezi 
transmite că 8 000 de soldați din 
trupele ngodindiemiste au trecut de 
partea partizanilor sau s-au reîn
tors în satele lor în primele patru 
luni ale acestui an.

BUENOS AIRES. „In clădirea 
poștei din Buenos Aires s-au strîns 
stocuri mari de scrisori și telegra
me, ca urmare a grevei funcționa
rilor poștali“ — transmite agenția 
U.P.I. Greviștii au încetat lucrul în 
semn de protest împotriva întîr- 
zierii plății salariilor.

de către

LENINGRAD. In urma unui acci
dent de automobil a încetat din 
viață Nikolai Smirnov, președintele 
Comitetului executiv al Sovietului 
orășenesc Leningrad, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., deputat al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Manifestare revanșarda în Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 

gerpres). — TASS : La 17 iunie, în 
fața primăriei de la Schöneberg 
(Berlinul occidental) a avut loc un 
miting revanșard ațîțător. Principa
lii vorbitori au fost Adenauer, can
celarul de la Bonn, și Brandt, pri
marul general al Berlinului occiden
tal. Discursurile celor doi vorbitori 
au abundat în calomnii 
potriva R. D. Germane 
laite țări socialiste.

Adenauer s-a străduit
întreaga opinie publică mondială 
împotriva măsurilor legitime ale 
guvernului R. D. Germane pentru

înrăite îm- 
și a celor-

să întărite

asigurarea drepturilor suverane ale 
Republicii. El a chemat puterile oc
cidentale să sprijine politica Bonnu
lui care urmărește să zădărnicească 
reglementarea pașnică a problemei 
germane și să agraveze situația din 
Berlinul occidental.

Brandt a îndemnat fățiș la noi 
provocări la frontiera cu R. D. Ger
mană.

La miting au asistat numeroși in
vitați din țările occidentale, aduși 
în mod special în Berlinul occiden
tal pentru a participa la această ac
țiune provocatoare.

<>»O---------------

Recent, Ia Seul dri avut loc puternice demonstrații studențești în 
semn de protest împotriva comportării soldaților americani din Coreea 
de ^ud. Polițiq.,a intervenit cu brutalitate operînd numeroase arestări,
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CONCLUZIILE UNEI COMISII DE EXPERȚI A 0. N. U.
ÎE MARGINEA SITUAȚII:! ECONOMICE A GRECIEI

ATËNA 18 (Agerpres). — După rural, nu depășește 150 de dolari 
cum 'relatează corespondentul dih ' pe an, iar în localitățile de munte 
New York af ziăftîui „Elëftheria”, și mai puțin, fund de aproximativ 
în capitala S.U.A; a fost ’ publicat 80 de dolari ' v x
raùoftul cu privite' là situația so- Ziarul „Avghi anunță că, potrivit, 
cială și economică a Greciei întoc- datelor Confederației generale a 
uaia 91 e e _____ AkTTI muririi din GrftCia. Cistl-
raportul cu privite' là situația so- Ziarul „Avghi” anunță că, potrivit.
UlcUd ccviioiuivii i. — - .---- ,
mit de comisia de experți a O.N.U.. 
care a vizitat Grecia la sfîrșitul a-

‘oamenilor muncii din Grecia, cîști- 
gul mediu pe zi al unui muncitor

nului 1959 Ziarul scrie că experții din Grecia nu depășește 45 de drah- 
au conturat „un tablou sumbru al me s au un dolar și jumătate. înLUV/, OUU LIH HWILIL y* j —---
situației economice a țării”. țară sînt peste _ 280 000 de șomeri

In raport se arată, că venitul me- care nu au mei un fel de venit, 
diu pe cap de .Țocujțoj), jdinj ,:njediul scrie ziarul. <

BERLIN. La Weimar (R. D. Ger
mană) a avut loc Conferința știin
țifică a reprezentanților țărilor so
cialiste consacrată luptei împotriva 
tuberculozei. Participanții la confe
rință au discutat problema colabo
rării internaționale în domeniul vin
decării și profilaxiei tuberculozei.

MOSCOVA. Potrivit acordului cu 
privire la schimburile tehnico-știin
țifice între U.R.S.S. și S.U.A., la 18 
iunie a plecat spre Statele Unite ale 
America o delegație de specialiști 
sovietici în domeniul flotei mariti
me. Delegația este condusă de Ana
toli Kolesnicenko, locțiitor al mi
nistrului flotei maritime. Marinarii 
sovietici vor vizita marile porturi a- 
mericane New York, Baltimore, 
New Orleans și Buffalo. Se prevede 
ca această vizită să dureze 30 de 
zile. In iulie-august a.c. specialiști 
din transportul maritim al S.U.A. 
vor face o vizită în U.R.S.S.

PNOM PENH. Agenția France 
Presse transmite că la 16 iunie uni
tăți sud-vietnameze au violat în pa
tru rînduri frontiera Cambodgiei. 
Ele erau sprijinite de vehicule am- 
fibii blindate. La Pnom Penh s-a a- 
nunțat că „gravitatea acestui inci
dent obligă statul major al Cambod
giei să ia măsurile de securitate ne
cesare“.

MOSCOVA. Comandantul suprem 
al forțelor aeriene militare ale 
U.R.S.S., prim-mareșalul de aviație 
Verșinin, a plecat la 18 iunie cu a- 
vionul spre Indonezia. El va răspun
de astfel vizitei făcute în Uniunea

VIENTIANE. Corespondentul a- 
genției France Presse relatează că 
la 18 iunie prințul Suvanna Fumma, 
premierul guvernului laoțian, a so
sit la Vientiane. La 19 iunie el se 
va întîlni cu regele Laosului, cu 
care va discuta problema aprobării 
oficiale de către rege a componen
ței noului guvern de coaliție 
Laosului.

In preajma referendumului 
din eria

PARIS 18 (Agerpres). — Chawki 
Mostefai, delegat cu afacerile ge
nerale ale organului executiv pro
vizoriu algerian, a rostit la 17 iunie,

La 1 Iulie va 
avea loc referen
dumul in proble
ma autodetermi
nării Algeriei. In 
fotografie : La
Rocher Noir (se
diul Organului 
executiv provizo
riu din Algeria) 
in timpul trierii 
numeroaselor scri
sori prin care 
populația algeria
nă își manifestă 
hotărirea de a 
participa la refe
rendum.

la postul de radio Alger un discurs 
în care a chemat populația euro
peană să înceteze violențele și asa
sinatele. El a declarat că în viitoa
rea Algérie independentă europenii 
vor putea trăi și munci liber la fel 
ca și algerienii. El a făcut apel la 
restabilirea imediată a păcii și a în
țelegerii, la transformarea zilei de 1 
iulie, cînd va avea . '.oc referendu
mul, „într-o zi a speranței și ner- 
spectivei îmbucurătoare pentru toți”.

Acest apel la rațiune a fost, se 
pare, ascultat. Căpeteniile O.A.S.-iste 
încep să-și dea seama de situația 
disperată și de inevitabilitatea Alge, 
riei independente. Cel puțin o parte 
din conducătorii O.A.S. înclină in 
prezent să pună capăt crimelor sin- 
geroase, cu atît mai mult cu cît 
Mostefai a declarat că imediat ce 
„condițiile suveranității o vor per
mite” va fi proclamată amnistia și 1 
că europenii se vor bucura de 
drepturi civile. Intr-o emisiune a 
postului de radio al O.A.S.-iștilor, 
care a urmat după cuvîntarea lui 
Mostefai, un purtător de cuvînt al 
O.A.S. a declarat că s-a dat ordin 
de încetare a oricăror acțiuni tero
riste în Algeria.
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