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• Partidul Mișcarea Națională 
Congoleză continuă lupta pentru 
lichidarea jugului colonial (pag. 
3-a).

• Știri sportive (pag. 3-a).
• O nouă scădere simțitoare 

la bursa din New York (pag. 3-a).
• Cuvântarea șefului delegației 

R. P. Romine la conferința O.I.M. 
de la Geneva (pag. 4-a).

® Presa internațională despre 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S. în R. P. 
Romînă (pag. 4-a).

e Cuvîntarea premierului 
Nehru la conferința pentru pro
blemele luptei împotriva înar
mărilor nucleare (pag. 4-a).

® Corespondență telefonică din 
Paris : Michel Lebrun — în 
preajma referendumului din Al
geria (pag. 4-a).

Trustul regio
nal de con

strucții Bacău

man, mai multe spații comerciale, o 
fabrică de gheață în orașul Piatra 
Neamț și alte lucrări.

Entuziaste manifestări
ale prieteniei frățești romîno-sorietice
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In citadela revoluționară 
a „Griviței Roșii“

Muncitorimea glorioasei „Grivițe 
Roșii' a trăit ieri o zi de adevărată 
sărbătoare, una dintre acele zile 
care rămîn pentru totdeauna în me
morie, printre amintirile scumpe ini
mii. Salutîndu-i cu dragoste fră
țească în mijlocul lor pe solii 
poporului sovietic, în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov, și 
pe conducătorii partidului și sta
tului nostru, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mun
citorii, tehnicienii și inginerii vechil 
citadele revoluționare bucureștene 
și-au manifestat în cele mai felu
rite forme — de la caldele strîngeri 
de mînă și zîmbetele înflorite spon
tan pe chipuri pînă la furtunile de 
aplauze și ovații — sentimentele 
fierbinți de prietenie și solidaritate 
internațională cu eroica clasă mun
citoare sovietică, cu poporul sovie
tic, care transformă pentru întîia 
oară în istorie comunismul în reali
tate vie a lumii contemporane.

Nici nu putea fi o introducere mai 
grăitoare în atmosfera „Griviței Ro
șii' de astăzi decît trecerea corte
giului de mașini printre șirurile de 
blocuri semețe și luminoase, care au 
înnoit din temelii înfățișarea acestui 
vechi cartier muncitoresc. Miile de 
bucureșteni, masați de-a lungul tro
tuarelor, la balcoanele transformate 
în ghirlande de capete, zîmbeau, 
aclamau, aplaudau cu întreaga căl
dură a sufletelor lor de prieteni sin
ceri al poporului sovietic.

în uzină, împreună cu delegația 
sovietică, au .venit tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ni
colae Ceaușescu, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Nicolae 
Guină, ■ ambasadorul R.P. Romîne la 
Moscova, șl alte persoane oficiale.

în fața intrării principale a uzi
nelor mașinile etrăbat cu greu prin 
mulțime. Urarea „Bine ați venit, 
dragi oaspeți !“, înscrisă în limbile 
rasă și romînă deasupra intrării 
principale, este reluată de mii de 
glasuri. Aici, oaspeții sînt înttmpi- 
nați de Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Florian Dănălache, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Ion Cozma, președin
tele Sfatului popular al Capitalei, de 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat, ai conducerii uzinelor, ai 
comitetului de partid, sindicatului și 
organizației U.T.M., fruntași în pro
ducție.

Prezenttndu-1 lui N. S. Hrușciov pe 
cunoscutul mecanic de locomotivă, 
Ștefan Lungu, Erou al Muncii Socia
liste, tovarășul Gheorghiu-Dej spune 
surîzînd :

— Deși a ieșit la pensie, to var ă- 
s' 1 Lungu nu vrea să se odihnească, 

toată vîrsta înaintată, mai con
tinuă să transmită din experiența sa 
tinerilor, pregătind cadre noi de me
canici de locomotivă.

...în sala de consiliu a uzinei a 
avut loc o convorbire însuflețită. Di
rectorul uzinelor a înfățișat Istoricul 
întreprinderii, realizările obținute, 
perspectivele de dezvoltare.

Tovarășul N. S. Hrușciov spune : 
„Noi cunoaștem lupta revoluționară 
de aici șl pe cei care au orga
nizat-o”. în continuare, șeful dele
gației sovietice se interesează de 
unele aspecte ale producției șl des
pre condițiile de muncă și viață ale 
muncitorilor.

Străbătînd uzina, inalții oaspeți

s-au oprit ou emoție în acele locuri 
care evocă luptele eroice desfășu
rate de proletariatul ceferist, în 
1933, sub conducerea Partidului Co
munist din Romînia, împotriva re
gimului de exploatare capitalistă.

Pentru mulți dintre cei de față 
mai sînt încă vii în memorie nume
roasele mărturii de solidaritate fră
țească a clasei muncitoare sovietice 
cu luptele vitejești ale muncitorilor 
ceferiști. Luminoase și trainice sînt 
tradițiile legăturilor internaționa
liste dintre muncitorii țărilor noas
tre, dintre partidele noastre înfră
țite de telul comun al socialismului 
și comunismului.

— Vedeți — spune tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, adresîn- 
du-se tovarășului Hrușciov — aici, 
unde acum se întinde o pajiște de 
flori, pe vremea aceea era așa- 
numitul „banc de nisip”, unde aveau 
loc mitingurile muncitorilor. De la 
balconul acela luau cuvîntul vorbi
torii. Prin gardul acesta s-a tras în 
muncitori...

Acum, dincolo de gard pînă în 
depărtare, se zăresc blocurile noi 
ale Căii Griviței întinerite, ca un 
simbol al victoriilor cucerite de 
clasa noastră muncitoare sub în
cercata conducere a partidului.

în hala cazangeriei — o mulțime 
de stegulețe roșii și tricolore, pa
nouri și grafice. La fel șl în secția 
montaj. Aici, așezați pe trupurile 
masive ale locomotivelor, sute de 
muncitori îi aclamă pe oaspeți. To
varășul Hrușciov stă de vorbă cu 
montatorul Ion Iiie, pe care-1 în
treabă despre condițiile de califi
care în uzină. Acesta arată largile 
posibilități de .ridicare, a calificării. 
Apoi, tovarășul Hrușciov se intere
sează de controlul asupra calității 
pieselor executate.

— Calitatea pieselor se verifică 
de controlul de calitate de la secția 
care le produce. Noi le montăm și 
aici se verifică lucrările — răspun
de Ion Iile.

— Pe vremea cînd eram ttnăr — 
spune N. S. Hrușciov — nici vorbă 
de asemenea procedee și de o ase
menea grijă pentru controlul cali
tății.

La secția prelucrări mecanice, 
tovarășii Hrușciov și Gheorghiu-Dej 
stau de vorbă cu trasatorul Ta- 
tian Marin, un tînăț de 26 de ani. 
Șeful delegației sovietice se intere
sează de pregătirea profesională a 
muncitorului, de familia sa, de con
dițiile în care trăiește. Tatian Ma
rin răspunde că a absolvit școala 
profesională și termină cursurile 
școlii medii, că lucrează în prezent 
la piese de locomotivă, că are doi 
copii și că a primit mai de mult un 
apartament nou pe bulevardul 
1 Mai.

Continuînd vizita, oaspeții întîl- 
nesc pe unul din mezinii uzinei, uce
nicul Răzdoi Nicolae din atelierul 
de armătură. N. S. Hrușciov îl în
treabă cu căldură despre părinții 
săi, despre meseria în care se ca
lifică. După ce primește răspunsurile 
din partea viitorului strungar, el îl 
mîngîie cu dragoste și-i dăruiește 
insigne repreze.ntînd pe cosmonau- 
ții Gagarin șl Titov, nava cosmică 
„Vostok".

— Tineretul acesta este viitorul 
Romtniei 1 »pune N. S. Hrușciov.

Vizitînd sala de mese a cantinei, 
oaspeții discută îndelung cu con
ducătorii uzinei despre condițiile îrt 
care iau masa muncitorii.

Aici, directorul uzinelor a înmtnat

tovarășului N. S. Hrușciov un baso
relief înfățișînd evenimentele de la 
Grivița Roșie din 1933 și alte daruri.

Căldura dragostei frățești, care 
și-a găsit atîtea expresii sugestive 
în tot decursul vizitei delegației prin 
atelierele uzinei, a culminat în mă
rețul miting la care au participat 
peste zece mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile raionului. Dacă 
priveqi de la tribună uriașa hală a 
vagoanelor, aveai în față imaginea 
unei mări fremătătoare.

Mitingul este deschis de secreta
rul comitetului de partid al uzinei, 
Nicolae Alexandru. Au vorbit ingi
nerul Dumitru Miron, directorul uzi
nelor, și Dumitru Ștefănescu, vechi 
muncitor.

Apoi, iau cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov. Cuvîntările sînt subliniate 
de aplauzele furtunoase și ovațiile 
îndelungi ale miilor de participant!. 
Ele sînt ascultate cu atenție de ze
cile de corespondenți de peste ho
tare, prezenți la miting. Stilourile loz 
aleargă cu febrilitate pe filele car
netelor.

La sfîrșitul fiecărei cuvîntări, dînd 
glas sentimentelor care însuflețesc 
pe oiioare om al muncii din țara 
noastră, mulțimea scandează minute 
în șir : „R.P.R.-U.R.S.S. sînt pe veci 
prietene“, „P.M.R.-P.C.U.S.', „Vom 
munci și vom lupta, pacea o vom 
apăra*.

în aplauzele șl uralele puternice 
ale miilor de participanți, tovarășii 
Gheorghe GheoTghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov se îmbrățișează călduros.

...,„Grivița Roșie' a trăit această 
măreață sărbătoare a prieteniei ro- 
mîno-sovietice la o temperatură 
înaltă — a inimilor înfrățite.

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MÄRGINEANU

Pe lanurile do porumb ale Institutului de cercetări pentru cereale șl 
plante tehnice de la Fundulea

La Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea

Delegația sovietică în frunte cu 
N. S. Hrușciov, împreună cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Mihai Dalea 
și alte persoane oficiale, au vizitat 
marți după-amiază Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Numeroși locuitori din localitățile
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MITINGUL DE LA UZINELE „GRIVIȚA ROȘIE” 
DIN CAPITALĂ

Cuvîntările tovarășilor GH. GHEORGHIU-DEJ 
și N. S. HRUȘCIOV

situate pe traseu au ieșit să salute 
pe oaspeți.

La intrarea în comuna Brănești ei 
au fost întîmpinațl cu căldură de 
mii de colectiviști, de conducători ai 
organelor de partid și de stat ale 
regiunii București și ale raionului 
Lehliu.

Tovarășul Gheorghe Necula, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional București al 
P.M.R., a urat delegației bun sosit 
pe teritoriul regiunii.

Din mulțimea care ovaționează 
minute în șir Be desprinde Iancu 
Ruse, cel mai bătrîn colectivist din 
Brănești, care — după o străveche 
datină romînească — oferă tovară
șului N. S. Hrușciov pîine și sare. 
Fete îmbrăcate în costume națio-

(Continuare în pag. IlI-a)

BACĂU (re
dacția ziarului 
„Steagul Ro
șu'). — Munci
torii, inginerii

și tehnicienii Trustului regional de 
construcții Bacău au reușit pînă în 
ziua de 19 iunie să îndeplinească 
sarcinile de plan privind producția 
globală pe primul semestru al 
anului.

Uzinele 
„Ciocanul”-

Nădrag

Ca urmare a creșterii gradului de 
industrializare a lucrărilor, a folo
sirii panourilor mari prefabricate 
din beton, constructorii au izbutit să 
scurteze simțitor durata de execuție 
a lucrărilor, realizînd în același timp 
lucrări de bună calitate. De la în
ceputul anului și pînă acum, con
structorii au dat în folosință 300 de 
apartamente în orașele Bacău și Ro

TIMIȘOARA 
(coresp. „Scîn- 
teii').— colec
tivul uzinelor 
„Ciocanul'-Nă-

drag acordînd o atenție deosebită fo
losirii din plin a agregatelor și a 
timpului de muncă, a reușit ca în ziua 
de 18 iunie să îndeplinească sarcinile 
de plan pe primul semestru al aces
tui an.

în întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici și-au propus ca o- 
biectiv principal îmbunătățirea cali
tății produselor. Ca urmare a aces
tui fapt, cantitatea de tablă cositorită 
de calitatea,I-a a crescut de la 55 la 
sută, cît era planificat, la 81 la sută, 
iar Ia tabla zincată de la 95 In. sută 
la 97,5 la sută.

Crește capacitatea de producfie 
a Combinatului chimic din Tîrnăveni
La Combinatul chimic din Tîrnăveni se 

află in construcție un cuptor de carbid 
cu o capacitate egală cu producția ac
tuală a combinatului.

Alimentarea cuptorului cu materii pri
me și scurgerea carbidului vor ii în în
tregime mecanizate.

Noul cuptor, care va produce un car
bid de calitate superioară, se constru
iește după proiecte primite din Uniunea

Sovietică. O bună parte din utilajele sale 
se execută în fără.

Constructorii de pe șantier au turnat 
fundafiile cuptorului și ale halelor de ră
cire, de sortare și depozitare.

Paralel cu această construcfie, în ca
drul combinatului se mai ridică trei cup
toare de var, care vor acoperi necesarul 
de var pentru întregul combinat,

(Agerpres)

Pregătiri pentru recoltare
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii'). — în regiu
nea Ploiești, pregătirile 
în vederea campaniei 
agricole de recoltare a 
păioaselor se apropie 
de sfîrșit. Mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T. au 
terminat deja revizia și 
repararea combinelor, 
batozelor și celorlalte 
mașini care vor fi folo
site în această campa

nie. Față de anul tre
cut, parcul de combine 
al S.M.T.-urilor a cres
cut cu 212, cefea ce va 
duce la scurtarea peri
oadei de recoltare.

Un șir de măsuri s-au 
luat și pentru asigura
rea transportului șl 
depozitarea în bune 
condiții a recoltei. La 
punctul de revizie a va
goanelor de la Ploiești-

Sud și Ploiești-Triaj 
inscripția : „Bun pentru 
cereale — 1962' a fost 
aplicată pînă acum pe 
733 vagoane. Lucrările 
de revizie a vagoanelor; 
vor fi terminate aci cu 
aproape 15 zile mal de
vreme. Au fost revizuit 
te și etanșate de ase-, 
menea 358 autocami
oane ale I.R.T.A. car® 
vor fi folosite la trans
portul cerealelor.

—.... ..........=»<? ■

Trei abataje, care seamănă în
tre ele ca trei picături de 

apă; abatajele frontale 1, 2 și 3 din 
; sectorul II, de la mina Lupeni.

Grosimea stratului este aceeași. 
Cărbunele, diamant negru sclipi
tor, este peste tot același. Dacă laș, membru de partid. Ca șefi de 
în fiecare abataj frontal n-ar lu
cra alți oameni, le-ai putea con
funda ușor. N-ai ști unde te afli: 
în abatajul 1, în 2, sau în 3.

I Trei abataje surori — trei bri-
; găzi vecine. Dar 
; de mult lucruri 
■. care le deose

beau în multe
I privințe : în a- 
; batajele 1 și 2 

lucrau brigăzi-
• le fruntașe con

duse de minerii 
loan Popa și Andrei Nagy. în a- 
batajul 3, brigada, condusă de 
minerul Demeter era socotită o 
brigadă mai slabă. Oamenii lui 
Demeter au rămas de „căruță“ — 
spuneau minerii din sector. In 
brigadă se simțea lipsa unei bune 
organizări a muncii, o seamă de 
lucrări erau executate de mîntu- 
ială. Dacă este vorba de calitatea 
cărbunelui, nici în această 'pri
vința brigada nu avea cu ce să 
se laude.

In adunări de partid, în con
sfătuiri de producție, chiar și izo
lat — între ei — minerii fruntași 
au discutat de multe ori cu aprin
dere despre datoria ce o au de 
a-i ridica pe cei rămași în urmă 
la nivelul lor. Era destul oare 
atît ? Vorbele trebuiau urmate de 
fapte. Trebuia deci ca brigada 
lui Demeter să ajungă și să fie 
luată în „căruța" celor fruntași 
din sector. Cine va face primul 
pas ?

La toate acestea s-a gîndit mi
nerul Andrei Nagy. Conducerea 
sectorului a primit cu bucurie 
propunerea acestuia de a trimite 
în brigada rămasă în urmă pe cei 
mai buni mineri din brigada 
care el o conduce.

Multi ani au muncit cot 
cot. Intr-atît au ajuns să 
cunoască încît era de-ajuns 
schimbe între ei priviri pentru 
a-și înțelege unul altuia gînduri- 
le. Să se despartă ? Le era greu. 
Dar dacă interesele producției 
o cer, atunci... Și au făcut-o r-t

de ce să nu o spunem — eu oa
recare stringer e de inimă la în
ceput, dar fără șovăire. In frun- '■ 
tea brigăzii de la abatajul fron- i 
tal nr. 3, conducerea sectorului'^ 
l-a numit pe minerul Teodor Mi-:i2

SC 
schimburi, la tăiere și montare, r, 
au fost numiți de asemenea ^alțCI' 
doi membri de partid tot din bri
gada lui Nagy : Gheorghe Gălan 
și Iosif Turcaș. Conducerea 
schimbului de „răpire" i-a fost 

încredințată mi-
erau pînă nu

■dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN neruîui ’ văsile
Biltz. 4 mineri 
destoinici își 
părăseau bri
gada în care au 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM muncit ani de-a
rîndul și s-au 

apucat cu rîv'nă de muncă in 
noua lor brigadă.

In locul lor, din vechea bri
gadă a lui Demeter, au plecat să 
urmeze „școala" lui Nagy, mine
rii Andrei Magyarl, Doicear. 'Ale
xandru, Ion Șaitiș. Și vor, avea 
ce învăța.

Minerul Andrei Nagy și-a 'dat 
seama că prin trimiterea a 4 
mineri fruntași din brigada sa 
la noul loc de muncă nu a 
rezolvat lucrurile. Brigada ve
cină a primit forțe proaspete, ca
pabile. Ortacii lui de pînă mai 
ieri trebuiau să fie ajutați în con
tinuare să „tragă" 
treaga brigadă.

Ochii oamenilor sînt ațintiți 
spre noua brigadă. ~ 
Nagy este la numai cîțiva pași 
de frontalul nr. 3. Nagy vizitează 
zi de zi locul de muncă al to
varășilor care pînă nu de mult 
i-au fost oameni în brigadă. Și, 
atent, ochiul lui Nagy surprinde 
lucruri care trebuie îndreptate. 
Le dă sfaturi prețioase.

Deocamdată brigada „se sudea
ză". Crește. Se înmulțesc zi de zi 
și tonele de cărbune cocsificabil 
trimise de ea la suprafață. Peste 
puțin timp, se vor întrece între 
ele trei brigăzi fruntașe. Printre 
cei mulțumiți de rezultatele în
trecerii va fi atunci de bună sea
mă și minerul Andrei Nagy, se
cretarul organizației de bază din 
sectorul II Lupeni.

CONSTANTIN MORARU

Fapte din abatajele 
Lupenilor

după ei în

Frontalul lui

pe

la 
se 
să

Aspect de la mitingul oamenilor muncii de la uzinele „Grivița Roșie
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Mitingul de la Uzinele „Grivița Roșie“ din Capitală
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Cuvîntul tovarășului Dumitru Miron,
directorul Uzinelor „Grivița Roșie“

Vizita delegației de partid și guverna
mentale sovietice în uzina noastră, a spus 
tovarășul ing. Dumitru Miron, directorul 
Uzinelor „Grivița Roșie“, ne prilejuiește o 
mare bucurie. Clipele sărbătorești, pe 
care le trăim acum, vor rămîne mereu 
vii în inimile noastre, înscriindu-se ca un 
eveniment de seamă în istoria „Griviței 
Roșii".

în emoția cu care v-am așteptat, în at
mosfera entuziastă de care este cuprinsă 
acum uzina noastră, vă rugăm, dragi to
varăși, să vedeți expresia sentimentului 
de prietenie profund, statornic, de neclin
tit, pe care noi, ca și întregul nostru po
por, îl nutrim față de poporul frate so
vietic, fată de gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Sîntem bucuroși că în timpul vizitei pe 
care ați făcut-o la noi în uzină, am putut 
Să vă înfățișăm munca, realizările și pers
pectivele colectivului nostru. în anii pu
terii populare au fost reconstruite din te
melii vechile ateliere, uzina noastră și-a

Cuvîntul tovarășului Dumitru Ștefănescu, 
muncitor la Uzinele „Grivița Roșie“

Muncitorii uzinelor noastre, a spus tova
rășul Dumitru Ștefănescu, muncitor la 
,(Grivița Roșie“, participant la luptele din 
1933, vă întîmpină cu inimile deschise, pli
ne de bucurie, așa cum este în firea po
porului nostru să-și întîmpine prietenii 
buni.

Sîntem adunați aici oameni din diferite 
generații pentru a saluta pe înalții noștri 
oaspeți. Cei mai tineri cunosc din poves
tiri, cei mai vîrstnici din zilele trăite de 
ei înșiși istoria frămîntată a „Griviței” — 
citadelă muncitorească cu vechi tradiții de 
luptă revoluționară. Aici, la „Grivița Ro
șie", în urmă cu aproape 30 de ani, munci
torimea ceferistă, cu sprijinul activ al ce
lorlalte detașamente ale clasei muncitoare 
din țara noastră, a înscris o pagină glo
rioasă în istoria luptei revoluționare a po
porului nostru. în fruntea muncitorilor au 
stat cei mai buni dintre noi, comuniștii. 
Ne mîndrim că din rîndurile celor care au 
condus eroicele- bătălii de clasă din anul 
1933,' s-au ridicat încercați conducători ai 
partidului, ai clasei muncitoare și ai în
tregului popor, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntarea
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși,
Sînt două zile de cînd în mijlocul po

porului romîn se află scumpii noștri oas
peți, solii marelui popor sovietic, delega
ția de partid și guvernamentală în frunte 
cu primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și șeful guvernului sovietic, militant 
neobosit pentru triumful ideilor marxism- 
leninismului, tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov. (urale prelungite).

Pretutindeni, oamenii muncii i-au în- 
tîmpinat pe membrii delegației sovietice 
într-o atmosferă sărbătorească, exprimînd 
sentimentele de stimă și dragoste fră
țească ale poporului romîn față de poporul 
sovietic, marele și încercatul nostru prie
ten.

Convorbirile între delegația romînă și 
delegația sovietică se desfășoară în spi
ritul deplinei înțelegeri reciproce care a 
caracterizat întotdeauna relațiile frățești 
dintre partidele noastre, dintre țările noas
tre socialiste.

Tradiția prieteniei și solidarității cu 
Patria lui Octombrie, cu gloriosul partid 
al lui Lenin, străbate ca un fir roșu în
treaga istorie a mișcării muncitorești re
voluționare din Romînia, a partidului 
nostru. Din primele zile după victoria Re
voluției din Octombrie, clasa noastră mun
citoare a fost stegarul luptei pentru prie
tenie cu Uniunea Sovietică. într-unul din 
primele manifeste ale comuniștilor ro- 
mîni se spunea : „Vom întinde deasupra 
capetelor unor oligarhii învechite în rele 
și crime și deasupra uneltirilor lor cri
minale pentru un nou măcel — mîna 
noastră, zdravănă și bătătorită, de soli
daritate și frăție, fraților ruși care duc 
cea mai eroică luptă pentru eliberarea tu
turor popoarelor” (aplauze vii. puternice). 
Cuvinte emoționante, pornite din inimă, 
în care-și găseau ecoul dragostea fierbinte 
și admirația față de poporul sovietic care, 
pășind primul pe căi neexplorate ale is
toriei. deschidea în fața întregii omeniri 
calea viitorului.

De-a lungul anilor grei ai stăpînirii 
burghezo-moșierești. înfruntînd cu eroism 
temnițele și plutoanele de execuțte, comu
niștii au răspîndit în mase adevărul^ des
pre primul stat al muncitorilor și țărani
lor. Veștile despre primele cincinaluri, 
despre realitățile din țara fără șomaj și 
exploatare erau urmărite cu arzător in
teres de muncitori, țărani, de intelectua
litatea înaintată. Fiecare victorie a po
porului sovietic în construirea noii orîn- 
duiri sociale insufla comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii din țara noastră 
curaj și încredere în propriile lor forțe, le 
întărea convingerea în biruința cauzei so
cialismului.

în anii grei ai războiului hitlerist, strălu
citele victorii ale Armatei Sovietice insu
flau un puternic a vînt luptei patrioților 
romîni care, în frunte cu comuniștii, luptau 
cu abnegație împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și războiului antisovietic, luptă 
ce a culminat cu insurecția armată din 
august 1944, răsturnarea regimului fascist 
și întoarcerea armelor de către Romînia 
împotriva Germaniei hitleriste. Niciodată 
nu va uita poporul nostru că în lupta sa 
pentru eliberarea patriei de sub jugul fas
cist, a orimit puternicul sprijin frățesc, 
internationalist al poporului sovietic. 
(aplauze îndelungi, urale) Nicicînd nu se 
va șterge în inima poporului romîn recu
noștința fierbinte fată de eroicii ostași și 
ofițeri ai glorioasei Armate Sovietice, care 
și-au vărsat sîngele pentru eliberarea ță
rii noastre.

în anii nuferii nopulare s-au închegat 
între Romînia și Uniunea Sovietică rela
ții de sinceră prietenie și frăție așa cum 
pot exista numai între popoare care pă- 

schimbat înfățișarea — au fost înălțate 
noi hale, au fost înlocuite în mare măsură 
utilajele și mașinile-unelte vechi, au fost 
construite edificii moderne pentru nevoile 
social-culturale ale muncitorilor. Ca urma
re a acestor măsuri, producția globală 
realizată în anul trecut a fost cu 93 la 
sută mai mare decît cea din 1938. Toate 
acestea sînt rezultatul eforturilor pline de 
însuflețire ale harnicilor noștri muncitori, 
sînt rodul înțeleptei politici a Comitetului 
Central al partidului nostru.

Pentru contribuția de seamă la lupta 
revoluționară a clasei muncitoare, pentru 
rolul important în refacerea și normali
zarea transporturilor pe cale ferată, pre
cum și în dezvoltarea economiei naționale, 
uzina noastră a fost de două ori decorată 
cu ordine ale Republicii Populare Ro- 
mîne.

Colectivul nostru este hotărît să-și în
deplinească cu succes și pe viitor noile 
sarcini încredințate de partid, să înalțe 
tot mai sus prestigiul uzinei.

Tradițiile luptelor de la Grivița au fost 
păstrate cu sfințenie de ceferiști. îngădu- 
indu-ne o comparație, am putea spune că 
așa cum muncitorii de la Putilov nu au 
încetat lupta după revoluția din 1905, tot 
așa și muncitorii noștri, conduși de eroi
cul partid comunist, au continuat să lupte 
și după 1933 împotriva fascizării țării, a 
dictaturii militaro-fasciste, participînd ac
tiv la insurecția armată din august 1944, 
iar după eliberarea țării constituind un de
tașament de bază al luptei poporului nos
tru în construcția socialistă.'

între muncitorii romîni și muncitorii so
vietici, între poporul romîn și poporul so
vietic, a spus în continuare vorbitorul, 
există strînse legături de prietenie, colabo
rare și unitate, așa cum există între toate 
popoarele care luptă pentru țelul comun 
al comunismului. Pentru întărirea conti
nuă a acestei prietenii acționează în per
manență conducerile de partid și de stat 
din țările noastre. Noi, muncitorii, știm că 
între Partidul Muncitoresc Romîn și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice sînt cele 
mai frățești relații, bazate pe temelia de 
granit a învățăturii marxist-leniniste.

șese umăr lîngă umăr spre același țel. 
Prietenia de nezdruncinat dintre Republi
ca Populară Romînă și Uniunea Sovie
tică este cauza scumpă a întregului po
por romîn.

Dragi tovarăși,
Alături de muncitorii, inginerii și teh

nicienii Uzinelor „Grivița Roșie” ne ex
primăm marea bucurie de a avea aici, în 
mijlocul nostru, pe tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovietice. 
(urale). Grivița a fost centru] marilor bă
tălii proletare din februarie 1933, orga
nizate de Partidul Comunist Romîn împo
triva exploatării capitaliste și înfeudării 
țării monopolurilor imperialiste, împotriva 
fascismului și a pregătirilor de război 
antisovietic.

Luptele din februarie 1933 îndreptate 
împotriva jafului capitalist și politicii de 
fascizare a țării reprezintă, prin întreaga 
lor desfășurare ca și prin urmările lor, un 
moment de cotitură în istoria partidului 
și a întregii mișcări muncitorești. Ele au 
sporit imens prestigiul clasei muncitoare 
ca cea mai înaintată forță socială, preves
tind luptele ce aveau să ducă la cuceri
rea puterii de către oamenii muncii de 
la orașe și sate.

în acele zile a răzbătut pînă la noi 
glasul clasei muncitoare sovietice care și-a 
exprimat solidaritatea de clasă cu munci
torimea romînă, cu lupta sa eroică.

Eroismul și spiritul de sacrificiu al ce
feriștilor „Griviței Roșii“ s-au manifestat 
din plin în perioada răsturnării dictaturii 
fasciste. în lupta dîrză pentru instaurarea 
puterii populare, ca și în munca plină de 
abnegație din anii regimului democrat- 
popular peptru refacerea și dezvoltarea 
economică a țării.

Din rîndurile ceferiștilor s-au format 
sute și sute de cadre valoroase, care își 
îndeplinesc cu devotament și înalt spirit 
de răspundere datoria în aparatul de 
partid, de stat și economic.

Pentru colectivul Uzinelor „Grivița Ro
șie" se deschid acum noi perspective de 
afirmare a muncii sale creatoare pe fron
tul construcției socialiste. Ținînd seama 
de cerințele noi de dezvoltare ale econo
miei noastre naționale. Uzinele „Grivița 
Roșie" se reprofilează în vederea cons
trucției de mașini pentru industria chi
mică. Sîntem convinși, dragi tovarăși, că 
veți îndeplini cu cinste noile sarcini de 
mare însemnătate încredințate de partid 
și guvern, dovedindu-vă și de acum înain
te la înălțimea glorioaselor voastre tra
diții revoluționare, scumpe clasei noastre 
muncitoare, întregului popor, (aplauze pu
ternice).

Tovarăși,
Oamenii muncii din țara noastră urmă

resc cu admirație munca poporului sovie
tic care, însuflețit de perspectiva ca încă 
actuala generație să trăiască în comu
nism, traduce în viață politica leninistă a 
partidului comunist, înfăptuind cu avînt 
planul grandios de construire a societății 
comuniste.

Victoriile Uniunii Sovietice în realiza
rea sarcinilor istorice stabilite de cel 
de-al XXII-lea Congres a! Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, realizările 
sale epocale în domeniul științei și tehni
cii, al folosirii energiei nucleare în sco
puri pașnice și al cuceririi Cosmosului, 
ritmul susținut de dezvoltare a economiei, 
demonstrează întregii lumi superioritatea 
orînduirii socialiste față de orînduirea ca
pitalistă. uriașele posibilități pe care le 
creează socialismul și comunismul pentru 
înaintarea omenirii sure cele mai înalte 
culmi ale civilizației. Nu mai este departe 
vremea cînd Uniunea Sovietică va cu-

Colectivul „Griviței Roșii", ca și între
gul nostru popor, dă o înaltă prețuire 
uriașelor succese obținute de oamenii so
vietici, care, transpunînd în viață istori
cele hotărîri ale Congresului al XXII-lea 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice înscriu zi de zi noi fapte mărețe ale 
construcției comunismului. Țara Marelui 
Octombrie, care prima în lume a doborît 
puterea moșierilor și capitaliștilor, dă as
tăzi omenirii exemplul strălucit ai forței 
socialismului biruitor, obținînd victorii 
epocale în știință și tehnică. în economie 
și cultură. Aceste ■ succese și succesele ce
lorlalte țări socialiste constituie pentru 
oamenii muncii de pretutindeni exemple 
mobilizatoare în lupta pentru eliberarea 
de exploatare.

Mulțumim fierbinte tovarășului Hruș
ciov și celorlalți membri ai delegației, a 
spus în încheiere vorbitorul, pentru cin
stea pe care ne-au făcut-o vizitîndu-ne 
uzina.

Pentru fiecare om al muncii de la noi, 
prietenia cu Uniunea Sovietică, unitatea 
și colaborarea frățească cu toate statele 
socialiste, sînt prețioase ca lumina ochilor. 
Și, într-adevăr, așa cum o veche și înțe
leaptă zicală romînească spune că unirea 
face puterea, pășind alături de milioane 
de frați ai noștri în lagărul păcii și socia
lismului, ne simțim mai dîrzi, mai pu
ternici.

Ca muncitor mai vîrstnic, sînt fericit că 
trăiesc acești ani cînd patria noastră în
florește sub soarele socialismului biruitor, 
cînd comunismul — visul drag al omenirii 
muncitoare — devine realitate în Uniu
nea Sovietică și, nu peste mult timp, va 
fi realitate și în țara noastră.

Sînt foarte bucuros, iubite tovarășe 
Hrușciov, că am putut să vă cunosc pe 
dumneavoastră, vrednic fiu al clasei mun
citoare, dîrz și neobosit luptător pentru 
triumful cauzei comunismului și păcii, ca 
și pe ceilalți membri ai delegației sovie
tice.

Din inimile noastre pline de bucuria pri
lejuită de vizita dv. trimitem un salut fier
binte gloriosului popor sovietic.

ceri primul loc în lume în ce privește 
producția calculată pe cap de locuitor, 
ceea ce va însemna o victorie istorică a 
socialismului în întrecerea cu capitalis
mul. (vii aplauze). întreaga politică a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
este îndreptată spre înfăptuirea țelului su
prem al politicii sale — ridicarea bunăstă
rii poporului, satisfacerea cît mai deplină 
a cerințelor materiale și spirituale ale oa
menilor sovietici.

In prevederile Programului Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, oamenii 
muncii din toate țările găsesc pentru în- 
tîia oară tabloul concret al societății co
muniste, căile sigure care duc la comu
nism, la instaurarea pe pămînt a domniei 
Păcii, Muncii, Libertății, Egalității, Fră
ției și Fericirii tuturor popoarelor, (aplauze 
prelungite).

Poporul sovietic, cu prețul multor sacri
ficii și biruind nenumărate greutăți, a acu
mulat în construcția socialismului și co
munismului o uriașă experiență, care 
constituie o cucerire din cele mai pre
țioase ale mișcării comuniste și munci
torești mondiale. Experiența istorică a 
Uniunii Sovietice a pus pentru prima oară 
în evidență și a verificat în practică le
gile generale obiective ale transformării 
socialiste a societății. Experiența Romîniei 
și a celorlalte state socialiste a confir
mat, în condițiile concrete specifice fie
căreia dintre ele, caracterul universal va
labil al acestor legi.

Minunatele înfăptuiri ale poporului so
vietic, strîns unit în jurul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, al Comitetu
lui său Central leninist în frunte cu to
varășul Nikita Sergheevici Hrușciov, spo
resc mereu forța de atracție a socialismu
lui în întreaga lume (urale).

Tovarăși,
Poporul romîn pășește cu hotărîre pe 

calea deschisă de Marele Octombrie, ideile 
atotbiruitoare ale leninismului triumfă și 
în patria noastră.

Plenara recentă a Comitetului Central 
al partidului și sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale consacrată ter
minării colectivizării agriculturii, au con
sfințit victoria definitivă a socialismului 
la orașe și sate, (urale). Obiectivele stabi
lite de Congresul al III-lea al partidului 
se îndeplinesc cu succes.

Eforturile pline de abnegație ale clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității își 
arată roadele oglindite în creșterea pro
ducției industriale și agricole potrivit pre
vederilor planului de stat, în dezvoltarea 
echilibrată a tuturor ramurilor economiei 
naționale și ridicarea sistematică a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. Produc
ția industrială globală realizată în' primele 
cinci luni ale acestui an este cu peste 14 
la sută mai mare decît producția din pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. O 
muncă plină de avînt se desfășoară pe 
ogoare pentru asigurarea unei recolte bo
gate. Partidul continuă cu consecvență po
litica leninistă de dezvoltare a bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, pe calea 
creșterii susținute a forțelor de produc
ție, perfecționarea neîncetată a producției 
prin promovarea tehnicii celei mai înalte, 
sprijinindu-se în primul rînd pe valorifi
carea cît mai deplină a resurselor mate
riale ale țării.

Din experiența Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și din propria noastră ex
periență am învățat să rezolvăm proble
mele complexe ale construirii noii orîn- 
duiri potrivit cerințelor fiecărei etape, bi
ruind greutățile inerente și ținînd seama 
necontenit de schimbările care au loc în 
economie, în conștiința oamenilor. în în
treaga societate.

Poporul romîn este conștient că succe
sele obținute în dezvoltarea economiei și 
culturii socialiste, în ridicarea nivelului 
său de trai sînt indisolubil legate de rela
țiile de colaborare și întrajutorare stator
nicite între țările socialiste și, în primul 
rînd, de sprijinul multilateral, cu adevărat 
frățesc, primit din partea Uniunii Sovie
tice în toate domeniile de activitate și, în
deosebi. în dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale țării, (aplauze puternice).

Poporul romîn înaintează, în strînsă unire 
cu celelalte țări ale lagărului socialist, 
spre mărețul țel comun — construirea so
cialismului și comunismului. Sistemul so
cialist mondial a devenit forța hotărîtoare 
a dezvoltării societății. Prin munca sa crea
toare, poporul nostru își aduce contribu
ția la întărirea forței economice a lagă
rului socialist, la eforturile comune ale ță
rilor sistemului socialist mondial pentru a 
obține victoria socialismului în întrecerea 
economică cu capitalismul.

Partidul Muncitoresc Romîn, călăuzin- 
du-se cu neabătută consecvență după ideile 
Declarațiilor Consfătuirilor de ia Moscova 
din 1957 și 1960, consideră ca o înaltă da
torie' să militeze cu consecvență pentru în
tărirea continuă a lagărului socialist mon
dial, a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului. (aplauze). Forța 
noastră stă în coeziunea de monolit a 
popoarelor de peste un miliard de oa
meni care construiesc noua orînduire so
cială, a zecilor de milioane de comuniști 
din întreaga lume pe care îi unesc prin
cipiile internaționalismului proletar, comu
nitatea de idei și mărețul țel comun. în
treaga desfășurare a evenimentelor inter
naționale demonstrează că existența și în
tărirea continuă a sistemului mondial so
cialist este cea mal puternică chezășie a 
victoriei socialismului și păcii, (aplauze 
furtunoase).

Tovarăși,
Strălucitele realizări ale Uniunii Sovie

tice, înfăptuirile celorlalte țări socialiste 
sînt cel mai convingător propagandist pen
tru socialism, ele îmbărbătează popoarele 
în lupta pentru progres social, pentru o 
viață mai bună.

Victoriile socialismului, orînduirea tînă- 
ră, viguroasă, fac să apară și mai evidente 
bolile de nevindecat ale capitalismului. în 
ultimul timp, apologeții capitalismului fo
losesc adesea cuvîntul „miracol", referin- 
du-se la o oarecare înviorare a afacerilor 
în unele țări occidentale. Crahul ’de la 
bursa din New York, urmat de puternice 
oscilări la alte burse, care au produs neli
niște în lumea oamenilor de afaceri, de
monstrează sugestiv instabilitatea econo
mică proprie sistemului capitalist.

Chiar dacă în unele țări capitaliste se 
ajunge pentru scurtă vreme la o conjünc- 
tură „mai bună", cine profită de pe urma 
acestei situații ? Cum se tpune : unii cu 
foloasele, alții cu ponoasele. Marii mono- 
poliști își sporesc și mai mult cîștigurile, 
iar masele largi ale oamenilor muncii su
portă povara cheltuielilor militare care se 
ridică la sume fabuloase, urmările scum- 
petei provocate de inflație, sînt victime 
ale măsurilor dé intensificare a ritmului 
muncii, de „perfecționare" a sistemului de 
exploatare.

Aceste realități crude spulberă basmele 
cu privire la „armonia de clasă", la „sta
tul bunăstării generale”. Grevele munci
torești împotriva exploatării capitaliste au 
luat în ultimii ani o nâare amploare în ță
rile capitaliste ; numărul greviștilor a 
crescut de la 23 milioane în 1957 la 53 
milioane în 1960 și peste 60 milioane în 
1961. Eroica luptă a proletariatului spa-

tovarășului
Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi să vă salut în numele po

porului sovietic, al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și să vă urez succese 
și fericire, (aplauze furtunoase, prelun
gite).

Atît mie, cît și întregii delegații de 
partid și guvernamentale a Uniunii So
vietice ne este plăcut să ne aflăm în mij
locul dv., ne-a făcut plăcere să vizităm 
uzina dv., să ne aflăm în mijlocul 
muncitorilor care au ridicat cu curaj 
steagul luptei clasei muncitoare din Ro
mînia împotriva asupritorilor lor și au 
învins, (aplauze prelungite).

Printre corespondenții de aici văd pe 
unul care, judecind după cum a reacțio
nat la cuvîntări, este probabil un cores
pondent american. Mă înșel oare ?

O voce : Sînt american !
N. S. Hrușciov : Văd că vă este greu 

să ne înțelegeți, (rîsete). Fac această ob
servație deoarece atunci cînd am spus 
„ați ridicat cu curaj steagul luptei împo
triva asupritorilor voștri și ați învins" 
el a dat din cap în semn de negare. N-are 
decît să dea din cap. Doar este un fapt 
cert că clasa muncitoare, oamenii muncii 
din Romînia i-au învins într-adevăr pe 
dușmanii lor de clasă. Lucrul acesta a 
fost înfăptuit de clasa muncitoare, de po
porul Romîniei sub conducerea partidului 
său comunist, a Comitetului său Central 
în frunte cu remarcabilul fiu a] poporului 
romîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a fost conducătorul și organi
zatorul eroicei greve de la Grivița din 
anul 1933. (aplauze furtunoase, prelun
gite. Participanții la miting scandează : 
„P.M.R.—P.C.U.S. !", „R.P.R.—U.R.S.S..'").

Se știe că în trecut în Romînia stăpî- 
neau moșierii și capitaliștii, boierii, în 
frunte cu regele. Unde sînt ei acum ? 
Poporul romîn i-a măturat ca pe un gu
noi. (aplauze furtunoase). Oare aceasta 
nu este o victorie ? Dar corespondentul 
american, vedeți dv., dă din cap. (Ani
mație. Aplauze). El dă din cap ca o ma
șină mecanică — pornește mașina și 
capul începe să se clatine. (Explozie de 
rîsete. Aplauze).

Da, clasa muncitoare din Romînia, îm
preună cu țărănimea, sub conducerea 
partidului său comunist, în frunte cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej. a obținut o vic
torie istorică, (aplauze furtunoase, pre
lungite).

Dragi tovarăși,
Am dori să vă exprimăm dv.. tuturor 

tovarășilor romîni. care ne întîmpină pre
tutindeni atît de călduros, cele mai cor
diale și profunde mulțumiri. Deîndată ce 

niol, care a zguduit odiosul regim al că
lăului Franco, a arătat că un sfert 
de veac de crîncenă dictatură fas
cistă n-a putut îngenunchia un popor în
setat de libertate, (aplauze). Clasa mun
citoare din țara noastră urmărește cu un 
sentiment de caldă simpatie și solidari
tate lupta clasei muncitoare din țările ca
pitaliste, pentru interesele ei vitale, pen
tru drepturi și libertăți democratice, pen
tru o viață mai bună, (aplauze).

Tovarăși,
Popoarele țărilor socialiste, consacrîn- 

du-și toate forțele muncii creatoare pen
tru înflorirea patriilor lor, luptă fără pre
get pentru statornicirea unei păci trainice, 
pentru relații de colaborare și prietenie 
între toate popoarele, (aplauze). Linia ge
nerală a politicii externe a țărilor lagăru
lui socialist este politica coexistenței paș
nice, singura alternativă rațională a unui 
război termo-nuclear, a unei catastrofe cu 
urmări incalculabile pentru omenire. A- 
ceastă politică corespunde aspirațiilor și 
intereselor vitale ale întregii omeniri, în 
promovarea ei sînt interesate toate po
poarele.

Cu cîteva zile în urmă, vorbind în fața 
noii promoții de ofițeri ai Academiei Mili
tare de la West Point, președintele Ken
nedy a afirmat că „problemele fundamen
tale care stau în fața lumii nu sînt sus
ceptibile de a primi o soluție militară". 
Iată considerații realiste care ar găsi pre
tutindeni un ecou favorabil cu condiția ca 
faptele, acțiunile practice să corespundă 
vorbelor — acesta fiind singurul criteriu 
pe baza căruia popoarele judecă politica 
guvernelor. Evoluția evenimentelor inter
naționale este însă departe de a confirma 
existența unei concordanțe între vorbele 
și faptele forurilor conducătoare din Oc
cident. După cum știți, cercurile agresive 
din S.U.A. și aliații lor din cadrul N.A.T.O. 
întrețin în diferite părți ale lumii focare 
de încordare, intensifică cursa înarmări
lor, au reluat experiențele nucleare, ter
giversează realizarea unui acord în ca
drul tratativelor pentru dezarmare dé la 
Geneva. Pe insula Christmas din Oceanul 
Pacific se succed exploziile nucleare, iar 
recent, la numai cîteva zile după ce gu
vernul american și-a afirmat solemn do
rința de a ajunge la o înțelegere cu pri
vire la elaborarea unui program de fo
losire a spațiului cosmic exclusiv în sco
puri pașnice, Washingtonul a anunțat că 
se pregătește să efectueze explozii nuclea
re și în Cosmos, ceea ce a stîrnit o pu
ternică mînie și indignare în toate țările. 
Prin aceasta guvernul american și-a asu
mat o grea răspundere. Este întrutotul 
justă poziția Uniunii Sovietice, care a ară
tat că va fi nevoită să ia măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea țărilor so
cialiste și a tuturor țărilor iubitoare de 
pace.

Sînt încă vii în amintirea voastră sufe
rințele și distrugerile pricinuite de răz
boiul dezlănțuit de Germania hitleristă. 
împingerea Romîniei în criminalul război 
antisovietic a avut consecințe dezastruoase 
pentru poporul nostru. Economia națio
nală a fost înfeudată Germaniei hitleriste, 
petrolul, grîul și alte bogății ale țării — 
jefuite pentru nevoile mașinii de război 
fasciste, floarea tineretului — trimisă să 
moară pentru o cauză străin# și potrivnică 
intereselor naționale ale poporului romîn. 
După eliberarea țării de sub jugul fascist, 
poporul nostru a muncit cu abnegație pen
tru a lecui rănile pricinuite de războiul 
hitlerist și de dictatura fascistă. Ați ridicat 
din ruine, cu mîinile voastre, atelierele 
„Grivița”. Calea Griviței, pe care războiul 
a pustiit-o, nu numai că a renăscut din 

Cuvîntarea
Nikita Sergheevici Hrușciov

am trecut frontiera Republicii Populare 
Romîne, noi am simțit peste tot căldura 
frățească a poporului romîn față de po
poarele Uniunii Sovietice, ai căror repre
zentanți sîntem. (Exclamații : „Ura !". 
Aplauze prelungite).

Uneori, ziariștii burghezi scriu în ziarele 
lor : Și ce-i cu asta, au .scos oamenii pe 
străzi și i-au pus să strige „ura“. Acest 
lucru, ar fi, chipurile, foarte simplu. (Ani
mație). Dar eu i-aș întreba pe acești co
respondenți, pentru ce nu s-a procedat ast
fel, de pildă, cu poporul japonez, cînd re
prezentantul președintelui S.U.A. a fost 
primit în Japonia nu cu strigăte de „ura“, 
ci cu demonstrații furtunoase de protest și 
cu strigăte d'e : „Jos !“, „Afară de pe pă- 
mîntul japonez !“. Doar și guvernul japo
nez ar fi vrut ca japonezii să-1 întîmpine 
cu aplauze pe reprezentantul american. 
Dar poporul japonez a hotărît altminteri. 
S-ar mai putea să-i scoți pe oameni în în- 
tîmpinarea cuiva, dar nu poți să-i obligi 
să și zîmbească. Ca Un om să zîmbească, 
el trebuie să simtă nevoia sufletească pen
tru aceasta Sentimentele omului sînt ex
primate pe fața sa.

Poporul romîn întîmpină cu căldură și 
cordialitate delegația noastră, exprimînd 
sentimente de prietenie frățească față de 
poporul sovietic. Reprezentanții țărilor ca
pitaliste înțeleg aceasta, dar nu vor s-o 
recunoască fățiș, deoarece a recunoaște în
seamnă a spune poporului adevărul des
pre caracterul de monolit al comunității 
noastre socialiste, despre trăinicia priete
niei dintre popoarele țărilor socialiste, des
pre prietenia frățească dintre popoarele 
sovietic și romîn (aplauze furtunoase, 
urale, se scandează „Trăiască prietenia 
dintre popoarele romîn și sovietic 1").

Sîntem mîndri și admirăm hărnicia po
porului romîn care prin munca sa plină 
de abnegație a obținut succese uriașe. în 
anii puterii populare. Republica Populară 
Romînă a străbătut un drum măreț și a 
obținut realizări remarcabile în dezvolta
rea economiei și culturii. Acum, poporul 
romîn stă ferm pe o bază socialistă. Pe 
pămîntul romînesc, socialismul a învins șj 
în industrie și în agricultură. Acum există 
o economie socialistă unică. Iar aceasta, 
tovarăși, este o mare victorie ! (aplauze 
prelungite).

Am repurtat mari victorii. Dar noi nu 
trebuie și nu vom rămîne pe loc. Bazîn- 
du-ne pe cele realizate, noi vom înainta cu 
și mai multă încredere spre țelul nostru 
final.

Printre ziariștii americani există și din
tre aceia care scriu uneori obiectiv despre 
țările socialismului Acest lucru se întîm- 
plă rar. dar totuși se întîmplă ca și cores
pondenții americani să scrie adevărul. 

cenușă dar, cu noile ei blocuri de . 
a devenit una din podoabele Capre* ; 
simbolizînd schimbarea la față a între/, li 
țări sub razele soarelui dătător de viață ăl 
socialismului, (urale prelungite). în strînsă 
unire cu popoarele Uniunii Sovietice, ale 
celorlalte țări socialiste, poporul nostru 
este hotărît să apere munca sa pașnică și 
creatoare !

O problemă internațională care se află 
în centrul atenției opiniei publice mon
diale este problema germană. A venit 
timpul ca prin lichidarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial să înde
părtăm norii ce întunecă cerul Europei. 
Exprimînd voința popoarelor țărilor so
cialiste, Comitetul Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia a reafirmat hotărîrea fermă de a 
asigura reglementarea pașnică germană 
prin încheierea unui tratat de pace, lichi
darea pe această bază a regimului de ocu
pație în Berlinul occidental și transforma
rea acestuia în oraș liber. Reglementarea 
pașnică cu Germania, crearea unui climat 
de pace și securitate în centrul continen
tului european corespunde intereselor tu
turor popoarelor europene — atît din răsă
rit, cît și din apus.

Prestigiul internațional al Uniunii Sovie
tice, al țărilor socialiste este azi mai mare 
ca orieînd. Popoarele lumii s-au convins pe 
baza propriei lor experiențe că lagărul so
cialist este principala forță care se ridică 
în apărarea păcii. Ele nutresc o recunoștin
ță fierbinte față de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste care, prin politica 
lor externă, activă și clarvăzătoare, contri
buie la izolarea continuă a cercurilor a- 
gresive, la unirea tot mai strînsă a forțe
lor păcii. Politica externă leninistă a țări
lor socialiste, îmbinînd o înaltă principiali
tate cu elasticitatea în folosirea tuturor 
posibilităților practice de slăbire a încor
dării internaționale, este caracterizată prin- 
tr-un inepuizabil spirit de inițiativă și o 
neslăbită perseverență în soluționarea paș
nică a problemelor internaționale. Aducîn- 
du-și propria contribuție la lupta pentru 
apărarea păcii, Republica Populară Romî
nă sprijină cu hotărîre acțiunile de uriașă 
însemnătate întreprinse de Uniunea Sovie
tică, pentru realizarea unui climat de înțe
legere și cooperare între state, pentru de
zarmarea generală și totală, pentru cre
area unei lumi fără războaie și fără arme. 
(vii aplauze).

Viața însăși dovedește că în epoca noas
tră, datorită raportului de forțe pe arena 
internațională, este pe deplin posibilă 
preîntîmpinarea războiului mondial. Avem 
convingerea că rațiunea și chibzuință se 
vor impune în relațiile internaționale, că 
uneltirile cercurilor agresive vor fi înfrîn- 
te. Chezășie stă lupta unită într-un singur 
front al uriașelor forțe mondiale ale con
temporaneității care se ridică în apărarea 
păcii. Popoarele vor ști să-și impună voin
ța. Pacea va birui, (urale).

Dragă tovarășe Hrușciov, scumpi tova
răși,

Nu ne îndoim că vizita dumneavoastră 
în Republica Populară Romînă va întări 
și mai mult legăturile de prietenie și co
laborare între partidele noastre, între ță
rile și popoarele noastre, strîns unite în 
cadrul lagărului socialist.

Trăiască marea Uniune Sovietică și 
gloriosul ei popor, constructor al comu
nismului !

Trăiască eroicul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, Comitetul său Central 
în frunte cu Nikita Sergheevici Hrușciov !

Trăiască în veci prietenia romîno-sovie- 
tică!

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Ovații, urale prelungite).

Spun că acest lucru se întîmplă rar, nu 
pentru că aș considera că toți ziariștii bur
ghezi sînt oameni răi. Adeseori, acești 
ziariști nu scriu obiectiv pentru că nu li se 
plătește, sau li se plătește foarte puțin 
atunci cînd scriu adevărul ; pentru min
ciună însă, li se plătește mai mult. (Ani
mație. Aplauze). Și totuși, chiar și în aflȘ* 
ceste condiții, presa burgheză este nevoiA' 
să recunoască succesele țărilor socialiste.

Noi trebuie să apreciem lucid realizările 
pe care le-au obținut popoarele romîn și 
sovietic și popoarele celorlalte țări socia
liste. In comparație cu situația de la care 
am pornit, succesele noastre sînt într-ade
văr mari. Acest lucru, totuși, este insufi
cient în comparație cu ceea ce avem ne
voie. Mai avem multe de făcut. Cerințele 
muncitorilor, țăranilor, intelectualității 
cresc neîncetat. Oamenii doresc să aibă 
locuințe mai bune, doresc să mănînce, să 
se îmbrace mai bine, doresc să aibă mai 
multe bunuri materiale și culturale. Ei 
doresc să aibă mai multe instituții pen
tru odihnă civilizată, doresc să aibă mai 
multe școli și instituții de învățămînt su
perior. Mamele doresc să fie mai multe 
creșe, grădinițe de copii. Eu știu bine a- 
cest lucru și dv. îl știți la fel de bine ca 
și mine. Și noi, conducătorii, înțelegem 
că aceste cerințe ale poporului trebuie sa
tisfăcute. Dar noi spunem : trebuie să se 
țină seama de condițiile obiective și de 
posibilități Noi putem realiza numai ceea 
ce ne permit mijloacele materiale.

Dacă e să ne exprimăm în limbajul e- 
conomiștilor, nivelul de trai al popoarelor 
din țările socialiste depinde de gradul 
dezvoltării forțelor de producție, de pro
ductivitatea muncii, de posibilitățile de 
producție. Noi nu putem trăi mai îmbel
șugat decît posibilitățile pe care le creea
ză munca muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor. Dacă noi am consuma mai 
mult decît proaucem, atunci aceasta ar 
duce la dezorganizarea întregii noastre 
economii.

Noi trebuie să trăim ca o bună gospo
dină care stabilește cu pricepere cînd și 
ce trebuie să cumpere. Intrînd în maga
zin, ea examinează întii un lucru, apoi 
altul. Să presupunem că vreun lucru îi 
place mai mult decît altele, dar acest lucru 
nu se potrivește cu buzunarul ei ; pen
tru el nu ajung banii și de aceea ea cum
pără un alt lucru, iar acela pe care l-a 
dorit îl cumpără poate peste un an Fie
care gospodină își planifică gospodăria po
trivit veniturilor familiei. Și acest lucru 
este firesc. Și noi ne planificăm economia, 
dar facem aceasta pe scara întregului stat.

(Continuare în png JU ■>)
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Americanii spun că la ei nivelul 
de trai este mai ridicat. Da, noi nu 
negăm acest lucru, dar noi știm 

asemenea că el își are explica- 
' i sa istorică. America n-a suportat 

i/mările distrugătoare ale războa
ielor mondiale. Cînd poporul sovie
tic și celelalte popoare și-au vărsat 
sîngele în lupta împotriva agreso
rilor fasciști, cînd războiul distru
gea economia noastră (este cazul să 
spun că și uzina dv. a fost distrusă 
în timpul războiului de către aviația 
americană), nici o uzină din Ame
rica n-a avut de suferit. Monopo
liștii realizau miliarde de dolari de 
pe urma livrărilor de război Ei se 
îngrășau din sîngele oamenilor care 
au pierit în cele două războaie mon
diale. Popoarele noastre sîngerau, 
iar monopoliștii americani jefuiau 
întreaga lume. Iată de ce monopolu
rile americane au reușit să ridice 
industria la un nivel atît de înalt. 
Iată de ce astăzi Statele Unite ale 
Americii au posibilitatea să pro
ducă mai multe mărfuri și să con
sume mai mult.

La americani productivitatea 
muncii în industrie este mult mai 
ridicată decît în Romînia și decît 
în celelalte țări socialiste. Știm a- 
cést lucru.

De ce în Statele Unite ale Ameri
cii productivitatea muncii este mai 
mare ? Poate pentru că muncitorii 
și fermierii americani lucrează mai 
bine decît oamenii muncii romîni 
sau sovietici ? Poate pentru că po
porul american este un popor deo
sebit ? Desigur că nu. Poporul ame
rican s-a format din reprezentanți 
ai multor țări : din englezi, 
cezi, italieni, germani, negri, 
nezi, romîni. ruși, oameni din 
colțurile pămîntului. Poporul
rican este la fel ca și toate celelalte 
popoare ale lumii. Dar, deocamdată, 
americanii au mai multe mașini, un 
nivel tehnic al producției mai ridi
cat. Americanii ne critică pentru că 
în Uniunea Sovietică productivita
tea muncii în agricultură este mai 
scăzută decît la ei, în S.U.A. Ei și ? 
Noi nu negăm acest lucru. Dar. bă- 
gați-vă în cap, domnilor imperia
liști, vom fi înaintea voastră și în 
acest domeniu, (aplauze prelungite).

Sîntem convinși că vom depăși lu
mea capitalistă în întrecerea eco
nomică. Dar pentru aceasta trebuie 
să lucrăm mai bine, și mai bine. 
Numai prin muncă, numai datorită 
muncii vom realiza o viață mai 
bună. în biblie-se spune că cineva 
a trimis cîndva oamenilor mană ce
rească. Că s-a trimis — se spune, 
dar că cineva ar fi mîncat din a- 
ceastă mană, nu se spune (rîsete, 
însuflețire generală).

Nu ne este îngăduit să așteptăm 
mană cerească, ci trebuie să creăm 
prin muncă tot ceea ce este nece
sar omului. Pentru a obține recolte 
bogate, avem nevoie de și mai multe 
mașini agricole și îngrășăminte de
cît avem. Atunci va fi și grîu, va 
fi și mămăligă. Ce, sînteți împotri
va mămăligii ?

Voci : Nu, sîntem „pentru I“
N. S. Hrușciov : Fiecare popor își 

are mîncărurile sale preferate și se 
mîndrește cu ele. Dacă mămăliga 
este bine pregătită, plastic vorbind, 
omul poate să-și înghită și limba 
mîncînd-o (rîsete, aplauze). Iată, aici, 
tovarășul Gheorghiu-Dej amintește 
de găluștele ucrainene. Vă aduceți 
aminte că în povestirea lui Gogol 
„în noaptea de ajun' este zugrăvit 
următorul tablou : un ucrainean stă,

fran- 
chi- 

toate 
ame-

iar găluștele sar din smîntînă direct 
în gura lui. Nu-i bine să citești pe 
stomacul gol acest pasaj din poves
tire (rîsete, animație). Dar ce sînt 
găluștele ? Pentru ucraineni, găluș
tele sînt exact ceea ce este mămă
liga pentru romîni. (aplauze).

Dragi tovarăși ! Am văzut uzina 
dv.. am vizitat o serie de secții. Nu 
pot spune că am văzut totul, dar 
cîte ceva tot am reușit să vedem. 
Uzina e bună, dar oamenii sînt și 
mai buni. Muncitorii sînt aceia care 
prin munca lor înfrumusețează 
orice uzină, (aplauze furtunoase).

Dar, după cum bine au spus to
varășii dv.. este timpul ca 
prinderea să fie reorganizată, 
reînnoit utilajul 
strunguri sînt 
mea (animație, 
că 
fie 
dern. 
te 
muncitorii 
tivitate a 
aceasta, tovarăși, este una din sur
sele bogăției noastre. Dacă la noi 
productivitatea muncii nu va crește 
înseamnă că nu va crește nici ni
velul de trai al poporului. Oricine 
înțelege că nivelul de trai al po
porului este st.rîns legat de crește
rea productivității muncii, de creș
terea potențialului economic 
țării. Pentru acest lucru, noi tre
buie să luptăm și mai activ, (a- 
plauze).

Acum, permiteți-mi să mă refer 
la unele probleme ale păcii și răz
boiului. Pozițiile noastre în aceste 
probleme sînt bune. Noi ne pro
nunțăm consecvent pentru dezar
marea generală și totală, pentru în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară. Din păcate, americanii și 
partenerii lor occidentali nu accep
tă deocamdată să semneze tratatul 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală. Aceasta ne silește să pro
ducem rachete, bombe și alte mij
loace pentru întărirea capacității 
noastre de apărare. Nu avem altă 
ieșire. Desigur, nu ne este plăcut 
că trebuie să cheltuim munca mul
tor oameni nu pentru producția de 
bunuri materiale, ci pentru produc
ția mijloacelor de distrugere. Dar 
atît timp cît trăim într-o lume in 
care există țări imperialiste, atît 
timp cît monopoliștii nu vor să ac
cepte realizarea unei înțelegeri cu 
privire Ia dezarmare, noi sîntem 
nevoiți să avem o armată dotată 
cu tehnica militară și cu armamen
tul cel mai perfecționat. Cred că 
acest lucru îl înțelegeți bine și dv. 
(aplauze).

Imperialiștii americani ar dori să 
schimbe raportul de forțe în lume 
în favoarea lor. Ei ar dori ca noi 
să reducem cheltuielile pentru apă
rare. Putem accepta aceasta ? Nu, 
nu putem.

Recent, în Uniunea Sovietică s-a 
ivit -următoarea problemă: Statul 
vindea populației carne la prețuri 
mai scăzute decît cele cu care o 
cumpăra de la colhozuri, adică car
nea era vîndută la un preț mai scă
zut decît costul ei. Acest preț nu 
compensa cheltuielile de muncă de
pusă de colhoznici în producția căr
nii. Vă dați singuri seama că în
tr-o asemenea situație creșterea a- 
nimalelor nu poate să se dezvolte 
cu succes.

Și iată că în fața noastră s-a ri
dicat problema majorării prețurilor 
de achiziție a cărnii, astfel încît col
hozurile să obțină mai mult pentru 
ea. Dar de unde era să luăm fon
durile ? Desigur, noi am fi putut

deoarece 
cam de 

aplauze). 
aceste étrunguri 
înlocuite cu utilaj 
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reduce mijloacele alocate pentru a- a țării este o chestiune a fiecărui 
parare. Am fi produs mai puține popor, (aplauze furtunoase). 
bombe, rachete și alt armament. 
Dar ne-am gîndit — ar fi oare re
zonabil să procedăm astfel ? Ne 
va lăuda oare poporul pentru acea
sta? Atît eu, cît și toți membrii gu
vernului sovietic, Comitetului Cen
tral al partidului nostru, știam că a- 
tunci cînd se majorează prețurile la 
carne, oamenii care o cumpără nu 
vor striga „ura”. Orice om dorește 
să cumpere produse mai bune și să 
le plătească mai ieftin. E și firesc. 
Dar noi am hotărît totuși să ma
jorăm prețurile la carne.

Ne-am adresat muncitorilor, po
porului și ei ne-au înțeles just. Ei 
spun : Comitetul Central al partidu
lui nostru, guvernul, au procedat 
just, vom avea răbdare, dar cheltu
ielile pentru apărarea țării nu tre
buie reduse. Principalul este să asi
gurăm ca bombele americane să nu 
cadă deasupra țărilor noastre. Noi tre
buie să ne îngrijim de apărarea po
poarelor noastre, de apărarea state
lor noastre socialiste. (aplauze 
furtunoase).

Generalii americani și vest-ger- 
mani țin discursuri și se laudă că 
au acumulat atîta armament încît 
vor putea distruge Uniunea Sovie
tică. însuși președintele S.U.A., dl. 
Kennedy, a spus că în anumite îm
prejurări Statele Unite pot mani
festa primele inițiativa și începe un 
război nuclear împotriva țării noas
tre. Acest lucru, tovarăși, trebuie 
să-1 ținem minte în permanență. A- 
cest lucru a fost spus de președin
tele american, acest lucru îl spun 
generalii americani, generalii hitle- 
riști germani, care au în momentul 
de față rolul principal în N.A.T.O.

Imperialiștii ne amenință cu răz
boiul. Dar situația actuală este de 
așa natură încît înainte de a începe 
războiul, imperialiștii trebuie să se 
gîndească bine unde va duce aceas
ta. Cei mai clarvăzători 
ajung la concluzia justă 
ataca înseamnă a merge 
dere, deoarece noi avem 
tea să dăm o asemenea ripostă încît 
din dușmanii noștri să nu rămînă 
nimic, (aplauze furtunoase, prelun
gite).

Au trecut timpurile cînd S.U.A. 
puteau fi, cu pierderi și jertfe mini
me, în rîndurile învingătorilor în 
cele două războaie mondiale. în ulti
mul război mondial S.U.A. au pierdut 
aproximativ 300 000 de oameni, în 
timp ce Uniunea Sovietică a pierdut 
multe milioane de oameni. Și cît de 
mari au fost și pierderile suferite de 
alte popoare !

Așa a fost în trecut. Acum însă, 
dacă imperialiștii vor declanșa un 
nou război mondial, acest război 
se va purta și pe teritoriul Statelor 
Unite ale Americii. Dispunem 
o cantitate suficientă 
intercontinentale și de 
care să ajungă pînă 
(aplauze furtunoase,

Vedeți, corespondentul 
nu aplaudă. Lui, firește, nu-i place 
că dispunem de asemenea forțe. Dar 
noi nu vrem să purtăm război cu 
S.U.A. ; nu vrem să lansăm bombe 
asupra americanilor ; nu vrem să 
lansăm bombe asupra nici unui po
por.

Noi trăim în țări socialiste și nu 
vă băgați nasul, domnilor 
liști, în treburile noastre.

Noi dorim să trăim în 
toate popoarele, fără să ne 
căm în treburile lor interne, 
poarele să-și aleagă singure orîn- 
duirea socială care le convine mai 
mult. Problema orînduirii interne
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că a ne 
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posibilita-

de 
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Cortegiul de mașini trece printre șirurile de blocuri semețe, luminoase ale Caii Grlviței-

Va veni, firește, timpul — sîn
tem siguri de aceasta cum sîntem 
siguri de ziua de mîine — cînd 
steagul roșu al socialismului va 
flutura și deasupra Statelor Unite 
ale Americii ! (aplauze furtunoase, 
prelungite, urale).

Dar nu noi vom arbora acest 
steag, acest lucru îl va face însăși 
clasa muncitoare americană, po
porul american. Da, însuși poporul 
american va face aceasta ! (aplauze 
furtunoase).

Iată că corespondentul american 
dă din nou din cap, el nu este de 
acord cu mine. Dar poporul ameri
can nu-1 va întreba ce să facă. Și 
în Romînia au fost corespondenți 
burghezi care spuneau „nu“ atunci 
cînd li se declara că în Romînia va 
veni poporul la putere. Ei susți
neau că regele, puterea capitaliști
lor și a moșierilor vor exista aici 
pe vecie. Dar poporul a măturat din 
calea sa pe moșieri, pe capitaliști 
și pe ceilalți asupritori. Cine a fă
cut aceasta ? Firește că nu acești co
respondenți. Și nici în America acest 
lucru nu-1 vor face corespondenții, 
îl va face clasa muncitoare a Ame
ricii, poporul american, și le urăm 
succes, (aplauze furtunoase).

Cîteva cuvinte despre tratatul de 
pace german. în cuvîntarea sa, to
varășul Gheorghiu-Dej a mai abor
dat această problemă. Noi propunem 
S.U.A. și celorlalte țări să semnăm 
tratatul de pace german cu ambele 
state germane și să rezolvăm pe 
ceastă bază 
cidental, ca 
vom reuși 
aceste țări, 
pace cu Republica Democrată Ger
mană. Astfel se va pune capăt re
gimului de ocupație din Berlinul 
occidental, (aplauze furtunoase).

Drept răspuns la aceasta sintern 
amenințați cu război. Dar trebuie să 
declar că astfel pot proceda numai 
demenții, deoarece, in momentul de 
față, a apasa pe buton și a declanșa 
un război împotriva noastră înseam
nă a apăsa în mod automat pe bu
ton și impotriva lor înșiși, — ra
chetele vor zbura și asupra cape
telor acelora care vor declanșa răz
boiul. Așadar, numai un sinucigaș 
poate declanșa un război.

Imperialiștii să nu ne sperie cu 
războiul, noi nu sîntem dintre cei 
sperioși. Țările socialiste, împreună 
cu toate popoarele iubitoare de pace, 
sînt in stare sa înfrîneze pe orice 
agresor. Avem destule mijloace pen
tru aceasta. 
prelungite).

Tovarăși ! 
noastre sînt 
cum se spune, nici nu putem dori 
mai mult, (aplauze prelungite).

Intre Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice și Partidul Muncito
resc Romîn există cea mai strînsă 
prietenie și o deplină' unanimitate 
de vederi. între guvernele țărilor 
noastre există o deplină înțelegere 
reciprocă. Dacă cineva se îndoiește, 
n-are decît să-l întrebe pe tovarășul 
Maurer, el ii va confirma aceasta. 
(aplauze furtunoase).

Relațiile dintre Comitetele Cen
trale și personal între mine și to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
între membrii Prezidiului Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și membrii 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
sînt de asemenea-, cele mai bune, cu 
adevărat frățești, (aplauze furtu
noase).

între popoarele noastre s-a creat 
o prietenie trainică, indestructibilă. 
Avem un singur țel — construcția 
vieții noi, construcția socialismului 
și comunismului. Acesta este țelul 
sacru al popoarelor noastre. Sint 
convins că și de acum înainte vom 
merge împreună, strîns uniți, în a- 
celași rînd. (aplauze furtunoase).

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să vă 
urez succese și fericire. Vă dorim 
ceea ce ne dorim și nouă, (aplauze 
furtunoase).

Trăiască poporul romîn !
Trăiască Partidul 

Romîn — conducătorul 
torul clasei muncitoare 
gului popor romîn !

Trăiască 
partidului 
Gheorghe

Trăiască 
rele Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne !

înainte, spre victoria comunismu
lui !

(Aplauze furtunoase, urale).

Comemorarea poetului 
bulgar Pencio Slaveikov 
Printre figurile proeminente ale 

culturii universale, a căror sărbăto
rire este recomandată anul acesta de 
Consiliul Mondial a] Păcii, este și 
aceea a poetului bulgar Pencio Sla
veikov. de la a cărui moarte se îm
plinesc 50 de ani.

Cu acest prilej, Asociația Slaviști- 
lor din R. P. Romînă a organizat 
marți o ședință la Muzeul de Isto
rie a orașului București. în cadrul 
ședinței, lectorul universitar Laura 
Baz-Fotiade a făcut o comunicare 
despre viața și opera lui Slaveikov. 

(Agerpres).
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Relațiile dintre țările 
foarte bune, și, după
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Central alComitetul
în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej !
prietenia dintre popoa-

Entuziaste manifestări ale prieteniei frățești romino - sovietice
La Institutul de cercetări pentru cereale 

și plante tehnice
(Urmare din pag. I-a)

de la Fundulea

nlE G R A M E EXTERNE
Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 9. Coreeană

nale și copii înmînează oaspeților 
flori, în semn de caldă prietenie.

De aici, delegația se îndreaptă 
spre institutul de la Fundulea.

Vizitarea institutului începe cu 
sectorul culturilor irigate. Delegația 
trece apoi prin alte sectoare de pro
ducție : zootehnic, mecanic, cîmpul 
secției de agrotehnică a culturilor 
neirigate, cel de ameliorare a ce
realelor, culturile de grîu și loturile 
de porumb pentru hibridare etc.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae

Giosan, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, director 
general al Institutului central de cer
cetări agricole, precum și alți spe
cialiști au dat explicații oaspeților.

După vizitarea sectoarelor de pro
ducție și a cîmpurilor experimen
tale, în sediul institutului a avut loc 
o convorbire cu privire la activita
tea de cercetare științifică și la pro
ducția agricolă.

La sfîrșitul vizitei tovarășul Nico
lae Giosan a oferit oaspeților al
bume cuprinzînd aspecte din activi
tatea institutului.

Printre colectiviștii din Ceacu
De la Fundulea, coloana oficială 

de mașini se îndreaptă spre satul 
Ceacu, comuna Cuza Vodă din re
giunea București.

De-a lungul întregului traseu, prin 
comunele Călăreți, Ileana, Șteiă- 
nești, Lehliu mii și mii de colecti
viști, mecanizatori din S.M.T., lucră
tori din G.A.S. fac înalților oaspeți 
o entuziastă primire. Tineri și vîrst- 
nici, fete îmbrăcate în minunate 
costume naționale flutură stegulețe

roșii și tricolore, acoperă șoseaua 
cu un adevărat covor de flori. Ră
sună ovații, urale, se aud lozinci în 
cinstea prieteniei frățești dintre cele 
două popoare.

Comuna Cuza Vodă. Mașinile îna
intează cu greu printre miile de oa
meni. La intrarea în sat, pe un arc 
de triumf, împodobit cu ghirlande 
de verdeață, era înscrisă urarea : 
„Bine ați venit, dragi oaspeți sovie
tici',

Un moment plin de pitoresc. Co
lectiviști călări, îmbrăcați în cos
tume naționale, încadrează, ase
meni unei gărzi de onoare, coloana, 
conducînd-o pînă la sediul gospo
dăriei. Aproape 20 000 de locuitori 
din Cuza Vodă și din împrejurimi 
s-au adunat pentru a saluta pe oas
peți.

în întîmpinarea oaspeților au ve
nit reprezentanți ai organelor raio
nale și comunale de partid și de 
stat.

Prin mulțime își face loc și se 
apropie de tovarășii N. S. Hrușciov 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej unul din 
cei mai vîrstnici colectiviști din 
Ceacu, Tănase Mitea, împreună cu 
tinerele Alexandrina Petre și E- 
lena Slav, care-i întîmpină pe 
oaspeți cu pîine și sare. Pionierii le 
oferă flori, cravate roșii și insigne.

Mulțumind pentru înalta cinste ce 
li se face prin vizita la gospo
dăria lor, președintele gospodăriei, 
Gheorghe Peicu, îi poftește pe oas
peți în sediul gospodăriei, rugîndu-i 
să se simtă ca la ei acasă. El înfă
țișează pe scurt istoricul gospodă
riei, vorbind cu mîndrie despre suc
cesele colectiviștilor, obținute sub 
îndrumarea partidului. Astăzi colec
tiva din Ceacu este multimilionară.

Tovarășii N. S. Hrușciov, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celelalte persoane 
oficiale au vizitat incubatoarele. 
Aici tovarășul N. S. Hrușciov se 
întîlnește cu șefa de echipă Maria 
Pantilie, pe care a cunoscut-o cu 
prilejul celui de-al IlI-lea Congres

al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Aceasta vorbește oaspeților despre 
rezultatele obținute în gospodărie la 
creșterea păsărilor. Apoi, oaspeții 
vizitează ferma de vaci unde se 
interesează de rezultatele obținute. 
Despre munca îngrijitorilor de anima
le din gospodărie le vorbește mul
gătorul fruntaș Alexandru Florea.

Pe terenul de sport al comunei, a 
avut loc un miting.

Tribuna este străjuită de portre
tele tovarășilor N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, încadrate 
de drapelele de stat ale celor două 
țări prietene. De o parte și de alta a 
ei sînt înscrise în limbile romînă și 
rusă lozinci în cinstea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a Par
tidului Munciforesc Romîn.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Gh. Necula. Au rostit cuvîntări de sa
lut președintele gospodăriei agri
cole colective Gheorghe Peicu și 
colectivista Maria Pantilie.

Primiți cu puternice aplauze, au 
luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov. Cu- 
vîntările au fost subliniate în repeta
te rînduri prin ovații și urale înde
lungi.

La plecare, în amintirea vizitei, 
oaspeților le-au fost oferite daruri 
din partea comitetului regional de 
partid, sfatului popular regional și 
din partea colectiviștilor din Ceacu.

Seara, la întoarcerea în Capitală, 
coloana oficială de mașini este sa
lutată la trecerea prin comunele de 
pe traseu cu aceeași căldură.

Economii la prețul de cost

în primele cinci luni ale anului 
în curs muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din cadrul trusturilor de foraj 
au forat peste sarcinile de plan mai 
mult de 13 100 m. Din totalul metri
lor forați în această perioadă, circa 
50 la sută s-au realizat cu ajutorul 
turbinelor. Gospodărind cu pricepe
re materialele — sape cu role, pră
jini de foraj, lubrifianți, chimicale 
etc. — pînă la sfîrșitul lunii mai 
sondorii au făcut economii peste 
plan la prețul de cost de circa 2 mi
lioane lei.

-----o®o-----

Cadre calificate 
pentru marile obiective 

industriale
DEVA (coresp. „Scînteii"). — In

PHENIAN 19 (Agerpres). — La 18 
iunie, noul ambasadoi’ al Republicii 
Populare Romîne în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Manole 
Bodnăraș, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D.C., Țoi En-Ghen.

în cuvîntarea ținută cu această 
ocazie, ambasadorul R. P. Romine 
a subliniat succesele obținute . de 
poporul coreean în anii puterii popu
lare. El a spus că „poporul și gu
vernul romîn împărtășesc și spri
jină pe deplin aspirațiile naționale 
ale poporului coreean privind uni
ficarea pașnică a patriei sale. între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Democrată Core
eană ca și între popoarele țărilor 
noastre s-au dezvoltat relații de 
trainică prietenie și colaborare, în
temeiate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar. Poporul romîn este hotărît 
ca în cadrul puternicului lagăr al 
socialismului să adîncească prietenia 
cu poporul coreean și să dezvolte 
relațiile de colaborare frățească 
menite să contribuie la realizarea 
țelurilor noastre comune — con
struirea socialismului în țările noa
stre, promovarea coexistenței paș
nice, triumful cauzei socialismului 
și păcii în lumea întreagă”.

în cuvîntarea sa de răspuns, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu

lare Supreme a R.P.D.C. a remarcat 
succesele obținute de poporul romîn 
în toate sectoarele economiei națio
nale. „Recent, a spus Țoi En-Ghen, 
poporul romîn a desăvîrșit transfor
marea socialistă a agriculturii și 
prin .aceasta a mai cucerit o victorie 
în revoluția socialistă, iar în pre
zent desfășoară o luptă energică 
pentru îndeplinirea planului șesenal. 
Noi cunoaștem ajutorul și sprijinul 
poporului romîn acordat poporului 
coreean în lupta pentru unificarea 
patriei și construirea socialismului 
și ne bucurăm sincer de toate suc
cesele obținute de poporul romîn în 
construirea socialismului, ca de ale 
noastre proprii. Poporul coreean re
marcă cu satisfacție faptul că rela
țiile de prietenie frățească dintre 
ambele noastre țări, bazate pe prin
cipiile internaționalismului proletar, 
se dezvoltă pe zi ce trece în toate 
domeniile politicii,, economiei și cul
turii“.

La solemnitatea depunerii scriso
rilor de acreditare au participat Pak 
Sen Cer, ministrul afacerilor ex
terne ; Pak Mun Ghiu, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme, precum și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D.C.

Noul ambasador al Republicii 
Populare Romîne la Phenian a fost 
însoțit de membrii ambasadei ro
mîne.

regiunea Hunedoara se acordă o a-
tenție deosebită pregătirii viitorilor 
muncitori și tehnicieni care vor lu
cra la importantele obiective indus
triale ale regiunii. în acest an șco
lar, peste 8 900 de tineri au urmat 
cursurile școlilor profesionale și 
tehnice, pregătindu-se să devină 
muncitori în industria extractivă, în 
siderurgie sau construcții. In școlile 
medii serale, mai mult de 7 400 de 
muncitori din întreprinderi, mine, 
Șantiere își completează cunoștin
țele de cultură generală.

ȘTIRI SPORTIVE
Marti dimineața au părăsit Capitala, 

cu avionul, luptătorii romîni care vor 
participa la campionatele mondiale de la 
Toledo (S.U.A.). Au făcut deplasarea : 
D. Pirvulescu, I. Cernea, M. Șultz, V. 
Bularca, I. Tăranu, Gh. Popovici, N. Mar-
tinescu pentru clasice, L. Balo și Al. 
Geantă pentru libere.

* •<
în ultimul . meci al turneului pe care 

l-a întreprins in U.R.S.S., selecționata de 
fotbal a Indoneziei a jucat la Moscova 
cu reprezentativa R.S.F.S. Ruse. Victoria 
a revenit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 3—1. După acest meci echipa indone
ziana va întreprinde un turneu în R. P. 
Bulgaria și R. P. Romînă.

★
Toate cele trei partide (Petrosian-Ghel- 

1er ; Keres—Korcinoi și Filip—Fisher) 
disputate în runda 24-a a turneului can- 
didatilor la titlul mondial de șah s-au 
terminat remiză. S-a aminat partida Tal 
—Benkö, Keres a cîștigat în 73 de mutări 
partida întreruptă la Fisher.

înaintea ultimelor patru runde, în cla
sament conduc Petrosian și Keres 
(U.R.S.S.) cu 15,5 puncte.

★
în cadrul unui concurs atletic desfă

șurat în orașul Dublin, sportivul negru
Serafim Antao (Kenya) a parcurs distanta 
de 100 yarzi în 9”2/10, performantă ce 
egalează recordul mondial deținut de 
americanul R. Hayes.

*

Parașutiștii sportivi sovietici au stabilit 
două noi recorduri mondiale la saltul 
combinat în grup. O echipă de șase pa- 
rașutiști de la aeroclubul din Minsk s-a 
lansat de la 600 m, realizînd o aterizare 
medie de 8,54 m fată de centrul cercului. 
Un alt grup de nouă parașutiști, sărind 
de la 1 000 m, a realizat o aterizare de 
29,74 m.

*
Formația franceză de fotbal Sedan 

susține astăzi al doilea joc în tara noas
tră întîlnind pe stadionul Republicii din 
Capitală echipa Rapid. întîlnirea se va 
disputa în nocturnă, cu începere de la 
ora 20,30.

(Agerpres)

O9O .....   ■

Partidul Mișcarea Națională 
pentru lichidarea

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — 
La Leopoldville a avut loc instala
rea festivă a sediului partidului Miș
carea Națională Congoleză (M.N.C.) 
— unul din cele mai mari partide 
politice din Congo, creat de eroul 
național a] poporului congolez Pa
trice Lumumba.

în discursul rostit cu prilejul in
stalării Biroului M.N.C., președintele 
partidului, Christoph Gbenye, a a- 
mintit despre evenimentele tragice 
din 1960 care au silit biroul ce func
ționa anterior să-și înceteze activi
tatea. Vorbitorul a subliniat că as
tăzi^ M.N.C., mergînd pe calea indi
cată de Patrice Lumumba, este ferm 
hotărît să continue lupta pentru li-

Congoleză continuă lupta 
jugului colonial

chidarea jugului colonial, pentru a- 
devărata libertate a CongouluL

La propunerea lui Gbenye, sute de 
congolezi aflați în fața clădirii nou
lui Birou al M.N.C. au cinstit, prin- 
tr-un moment de reculegere, memo
ria înflăcăratului patriot congolez 
Patrice Lumumba.

Una din principalele sarcini ale 
conducerii M.N.C., a subliniat în 
continuare Gbenye, este întărirea 
unității forțelor naționale-patrio- 
tice ale țării și lupta hotărîtă împo
triva încercărilor de scindare a aces
tor forțe întreprinse de elementele 
reacționare din ordinul protectorilor 
lor străini. în această situație, a spus 
el, partidul nostru nu poate să tacă.

-------------C»®O-------------

Critici la adresa politicii Bonnului
Declarația partidului Uniunea germană a păcii

BONN 19 (Agerpres). — Partidul 
vest-german Uniunea germană a 
păcii a dat publicității o declarație 
în care cere în mod hotărît schim
barea politicii reacționare promova
te de Bonn. Politica cancelarului fe
deral, care ar vrea să întoarcă îna
poi roata istoriei și să modifice si
tuația creată în urma celui de-al 
doilea război mondial, cu ajutorul 
alianței cu puterile occidentale, s-a 
dovedit a fi o iluzie, se subliniază 
în declarație. Orice încercare de a 
rectifica actualele hotare ale Ger
maniei ar duce la dezlănțuirea unui 
al treilea război mondial.

„De aceea, declară Uniunea ger
mană a păcii, este imperios necesar 
de a se proclama și promova o nouă 
politică. în prezent, cînd era lui 
Adenauer se apropie de sfirșit, în
treaga lume așteaptă din partea ger
manilor să aducă un aport construc
tiv la slăbirea încordării în Europa 
Centrală“. Scopul acestei noi politici, 
după cum se arată în declarație, tre
buie să fie lichidarea pericolului 
unui nou război, recunoașterea fap
telor reale existente în Germania și 
în întreaga lume, apropierea dintre 
cele două state germane, reducerea 
cheltuielilor militare și sporirea a- 
locațiilor în scopuri pașnice.

Dat fiind că nici unul din con
gresele celor trei mari partide vest- 
germane nu a dat răspuns la între
bările arzătoare care preocupă pe

toți germanii, se spune în declara
ție, pentru oricine devine limpede că 
politica Bonnului se poate schimba 
„numai prin strîngerea rîndurilor 
tuturor forțelor de opoziție indife
rent de apartenența de partid“.

Rezultatele alegerilor 
din Canada

OTTAWA 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, rezultatele definitive ale ale
gerilor parlamentare din Canada 
sînt următoarele : Conservatorii — 
118 locuri, liberalii — 97 locuri, Par
tidul creditul social — 30 locuri, 
Noul partid democrat — 19 locuri, 
vacant — 1 loc.

Deși conservatorii continuă să 
aibă cel mai mare număr de locuri 
în parlament, rezultatele alegerilor 
constituie o grea înfrîngere pentru 
partidul premierului Diefenbaker, 
care în fostul parlament a deținut 
o majoritate absolută de 203 locuri. 
Agențiile de presă sînt unanime în 
a considera că această înfrîngere ex
primă nemulțumirea poporului ca
nadian față de politica guvernului 
conservator.

Greve studențești 
în Columbia și Nicaragua

o®<>

0 NOUA SCĂDERE SIMȚITOARE LA BURSA DIN NEW YORK
Cercurile economice americane sînt îngrijorate

NEW YORK 19 (Ager
pres). — Bursa din New 
York a înregistrat luni 
din nou o scădere simfi- 
foare a cursului aefiuni- 
lor, anunfă agenjiile de 
presă. Tendința este din 
nou slabă, subliniază 
France Presse și indicele 
Dow-Jones al ac|iunilor 
industriale s-a stabilit la 
574,21, ceea ce înseamnă 
o scădere de 3,97 de 
puncte. Au înregistrat 
pierderi acjiunile societă

ților „American Telep
hone and Telegraph”, 
„International Harvester”, 
„Eastman Kodak" și al
tele. Au fost vîndufe în 
cursul zilei peste 4 800 000 
de acțiuni.

Tendinfa cronică de 
scădere a bursei din New 
York îngrijorează profund 
cercurile economice a- 
mericane. După părerea 
lui „Journal of Commer
ce“, exponent al acestor 
cercuri, scăderea cursului

acțiunilor va slăbi evi
dent economia ameri
cană. Marasmul din Wall 
Street, arată acest ziar, 
nu numai că va duce pro
babil la dispariția dorin
ței de a face investiții 
de capital — investițiile 
au scăzut deja sub nive
lul la care se aștepta gu
vernul — dar în același 
timp se va repercuta ne
gativ asupra cheltuieli
lor consumatorilor.

BOGOTA 19 (Agerpres). — Studenții 
universității naționale din Bogota — 
cea mai mare instituție de InvSfămînt 
superior din Columbia — au declarat 
grevă pe termen nelimitat, în semn de 
protest împotriva eliminării a șase stu- 
denfi care au luat parte la o demonstra
ție in lafa ambasadei S.U.A. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, studen
t'll au ocupai clădirea universității pe 
care refuză să o părăsească.

★
TEGUCIGALPA 19 (Agerpres). — A- 

genția Prensa Latina, citind postul de 
radio Managua, anunță că studenții uni
versității din capitala Nicaraguei au de
clarat grevă pe timp nelimitat în semn 
de protest împotriva măririi taxelor uni
versitare. Studenții au ocupat clădirea 
universității.
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Sub titlul „Fur
tuna de primă
vară care a lo
vit Wali-Street-ul”, 
revista cercurilor 
de afaceri ameri
cane, „U. S. NEWS 
AND WOHLD RE
PORT" înfățișează 
prin acest grafic, 
desenat pe o foto- 
graiie reprezen- 
tind bursa din 
New York, scăde
rile înregistrate la 
cursul acțiunilor 
din luna martie 
pînă în iunie. In- 
diceie Dow-Jones 
a scăzut în aceas
tă perioadă de la 
725 la 575 puncte.



SCÎNTE1A

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Pag. 4

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Cuvîntarea șefului delegației R. P. Romîne 
ia conferința o. I. M. de la Geneva
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ÎN ÎNTÎMPINÀREA CONGRESULUI MONDIAL

PENTRU DEZARMARE GENERALĂ Șl PACE

O forță de neînvins“

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Vi
zita în R. P. Romînă a delegației so
vietice de partid și guvernamentale 
în frunte cu tovarășul N. S. Hruș
ciov este oglindită pe larg de către 
întreaga presă sovietică. în artico
lul de fond consacrat vizitei și in
titulat „în același pas spre țelul 
măreț“, ziarul „Pravda“ scrie prin
tre altele : „Țările noastre sînt ve
cine. Dar nu numai frontiera co
mună leagă popoarele sovietic și 
romîn. Ne unesc, de asemenea, înal
tele idealuri ale marxism-leninis- 
mului, idealurile luptei pentru co
munism care va instaura pe pămînt 
pacea, munca, libertatea, egalitatea, 
frăția și fericirea tuturo» popoare
lor“.

„Oamenii sovietici, scrie în con
tinuare „Pravda“, sînt mîndri de 
victoriile istorice repurtate de frații 
romîni pe calea construirii vieții noi 
și admiră aceste victorii. Romînia 
de astăzi înfățișează tabloul înain
tării victorioase a socialismului“.

„Atenția întregii lumi, se spune 
în încheierea articolului de fond', 
este concentrată acum asupra vizi
tei delegației de partid și . guverna
mentale sovietice în Romînia fră
țească. Oamenii de bună credință 
de pe toate continentele sînt con
vinși că ea va avea drept rezultat 
întărirea continuă a forțelor socia
lismului, ceea ce înseamnă, și întă
rirea păcii".

Sub titlul „Sărbătoarea priete
niei popoarelor înfrățite", la 19 iu
nie „Pravda” publică pe pagina în- 
tîia informații și reportaje despre 
sosirea delegației la București, cu- 
vîntările de salut rostite de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

„Peste 300 000 de locuitori ai 
Bucureștiului — scrie ziarul — au 
salutat cu entuziasm pe oaspeții 
dragi. “De-a lungul largilor magis
trale verzi — un coridor viu neîn
trerupt. Șl bătrînî și tineri au ieșit 
pe străzile scăldate în soare pentru 
a saluta pe oaspeții sovietici dragi, 
pentru a-și exprima sentimentele de 
dragoste , și stimă față de poporul 
sovietic,*-. * față de tovarășul N. S 
Hrușciov“.

Ziarul „Izvestia“ din seara zilei 
de 18 iunie consacră, de asemenea, 
aproape în întregime prima pagină 
sosirii delegației sovietice la Bucu
rești. Sub titlul „Cordialitate, căl
dură, sinceritate“, corespondenții 
„Izvestiei“ scriu : „Ne face o mare 
plăcere să relatăm oamenilor sovie
tici despre întîmpinarea excepțional 
de entuziastă și cordială pe care au 
făcut-o oamenii muncii din Romînia 
frățească oaspeților sovietici. Aceas
tă întîlnire va rămîne multă vreme 
în amintirea acelora care au fost 
martorii ei... Văzînd acest emoțio
nant -tablou al bucuriei populare, 
ești cuprins de mîndrie pentru ma
rea noastră patrie, pentru înțeleptul 
partid al lui Lenin, pentru puterni
cul nostru lagăr socialist...

Totul emoționează, bucură în ca
pitala Romîniei ; inimile fierbinți și 
soarele fierbinte... Razele mîngîie- 
toare ale soarelui de sud au inun
dat orașul trandafirilor, întinsele 
parcuri verzi, piețele și străzile, chi
purile vesele ale oamenilor. Toate 
acestea la un loc alcătuiesc 
zîmbetul Bucureștiului — minunata 
capitală a poporului frate romîn“.

Materiale consacrate vizitei au 
apărut în toate celelalte ziare sovie
tice, sub titluri ca : „împreună spre 
țelul comun“ („Komsomolskaia 
Pravda“), „Frați buni, prieteni cre
dincioși’ („Sovietskaia Rossia”), „E- 
moționanta și călduroasa întîlnire 
de la București" („Krasnaia Zvez- 
da"), „Să trăiască în veci prietenia 
dintre popoarele U.R.S.S. și R. P. 
Romînă“ („Trud").

Amplele reportaje despre vizita

delegației de partid și guvernamen
tale sovietice în R. P. Romînă sînt 
însoțite de numeroase fotografii. 
Postul de radio Moscova a consacrat 
emisiuni speciale acestui eveniment 
deosebit. Au fost transmise progra
me speciale de muzică romînească.

★
VARȘOVIA 19 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Vizita delegației guvernamentale 

și de partid a Uniunii Sovietice, con
duse de N. S. Hrușciov, în țara noas
tră, ocupă un loc de frunte în toate 
ziarele varșoviene. Ziarul „Trybuna 
Ludu" publică în pagina întîia un 
amplu reportaj al corespondentului 
agenției P.A.P. la București, despre 
calda primire făcută de poporul ro
mîn înalților oaspeți sovietici. In a- 
ceeași pagină poate fi văzută o foto
grafie reprezentînd pe tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej 
în mașină deschisă, răspunzînd acla
mațiilor bucureștenilor.

Ziarul publică, de asemenea, ex
puneri ale cuvîntărilor rostite de to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov în gara Băneasa, precum 
și informații despre desfășurarea 
primei zile a vizitei.

Informații și reportaje asemănă
toare au apărut în ziarele „Zycie 
Warszawy”, „Sztandar Mlodych”, 
„Trybuna Mazowiecka”, „Dziennik 
Ludowy", „Zolnier Wolnosci”, „Slo- 
wo Powazechne”, „Express Wiec- 
zorny’ și „Kurier Polski”.

★
PRAGA 19 — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Ziarele cehoslovace de marți pu

blică informații amănunțite despre 
vizita delegației de partid și guver
namentale sovietice în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov, în Republica 
Populară Romînă. 
Pravo", „Obrana 
Fronta”, „Prace”, „Lidova Demokra- 
cie", „Zemedelske Noviny” și altele 
publică știrile din București în pri
ma pagină. Sînt scoase în evidență 
cordialitatea și bucuria cu care oa
menii muncii din Romînia îl întîm- 
pină pretutindeni pe Nikita Ser
gheevici Hrușciov.

„Bucureștiul îl salută pe tovarășul 
N. S. Hrușciov", „O sărbătoare a 
prieteniei frățești”, iată cîteva din 
titlurile sub care au apărut repor
tajele despre această vizită priete
nească.

Ziarele „Rude 
Lidu”, „Mlada

★
BERLIN 19 — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Relatînd despre vizita delegației 

de partid și guvernamentale sovie
tice la București, ziarul „Neues 
Deutschland" subliniază entuzias
mul și căldura cu care locuitorii 
Bucureștiului l-au salutat pe Nikita 
Sergheevici Hrușciov. în reportajul 
publicat de acest ziar, sub semnătura 
corespondentului A.D.N. la București 
se spune că la ieșirea din gara Bă
neasa sute de mii de oameni au în
conjurat mașina deschisă a celor doi 
conducători — N. Ș. Hrușciov și 
Gh. Gheorghiu-Dej — și au acope
rit-o literalmente cu 
flori.

„Drum triumfal pe străzile Bucu
reștiului', acesta este 
publică ziarul „Junge Welt’ 
tajul despre începerea vizitei dele
gației sovietice în țara noastră.

Informația ziarului „Der Morgen” 
este intitulată „Ploaie de flori în 
București”, iar cea din „Nazional 
Zeitung”, „Bucureștiul îl sărbăto
rește pe Hrușciov”. Relatări asemă
nătoare au mai apărut în „Berliner 
Zeitung' și „Tribune”.

★
BUDAPESTA 19 — Coresponden

tul Agerpres transmite :
Pagina întîia a ziarelor „Népsza- 

badsăg”, „Magyar Nemzet”, „Neps- 
zava” este rezervată în mare parte.

buchete de

titlul sub care 
repor-

europeană să Înceteze violențele țd 
asasinatele și a declarat că In vii
torul stat algerian europenii vor trăi 
și munci liber ca și algerienii.

Comentatori de presă francezi și 
din alte țări au apreciat anunțarea 
de către Susini a acordului ca o 
recunoaștere a faptului că O.A.S.-ul 
și-a dat seama de eșecul suferit și

Au mai rămas puține zile pînă la 
data de 1 iulie — ziua referendu
mului din Algeria pentru autodeter
minare. Cu cît se apropie mal mult 
această dată, cu atît se ivesc noi 
elemente care fac situația deosebit 
de complicată șl de confuză.

Unul din aceste elemente este a- 
cela că teroriștii din O.A.S. au con
tinuat șl intensificat în ultima vreme 
fărădelegile lor, aplicînd cu și mai 
mare înverșunare „tactica pămîntu- 
lui pîrjolit", adică incendieri de 
școli șl instituții publice, spargeri la 
bănci, asasinate.

Paralel cu tactica teroristă, căpe
tenii ale O.A.S. recurg și la diferite 
manevre de camuflare a intențiilor 
lor de viitor. Nu odată, din sursa 
lor s-au anunțat aranjamente cu 
conducerea F.L.N. (Frontul de Elibe
rare Națională) în baza cărora ei 
ar urma să fie absolviți de răspun
dere pentru crimele lor. Purtătorii 
de cuvînt ai G.P.R.A. au dezmințit 
că s-au purtat tratative cu O.A.S. în 
vederea unor astfel de aranjamente.

Duminică, s-a anunțat că a inter
venit o înțelegere între Susini, una 
din căpeteniile O.A.S. din orașul 
Alger, și Mostefai, delegat cu afa
cerile generale ale organului exe
cutiv provizoriu algerian. Potrivit 
ziarelor, în baza acestui acord ver
bal, căpetenia O.A.S. făgăduia să 
pună capăt activității teroriste, iar 
Mostefai promitea ca după procla- 
marea independenței sa se acorde 
O.A.S.-iștilor amnistie. în presă a 
fost relatată doar cuvîntarea lui __ _______
Mostefai, care a chemat populația Ben Kheda, lntr-o declarație dată

materialelor despre prima zi a vizi
tei delegației de partid și guverna- 
meiitale sovietice, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, în Republica Popu
lară Romînă.

Cuprinzătorul reportaj consacrat 
acestei vizite de ziarul „Népszabad- 
săg” este însoțit de o fotografie, re- 
prezentînd întîlnirea dintre tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov în gara Băneasa.

★
SOFIA 19 (Agerpres). — „Priete

nia romîno-sovietică este de nez
druncinat“, „Bucureștiul i-a făcut 
lui N. S. Hrușciov o primire cor
dială“, „O sărbătoare a adevăratei 
prietenii“ sînt titlurile sub care zia
rele bulgare din 19 iunie publică 
ample reportaje semnate de trimi
sul special al agenției B.T.A. la 
București, S. Mortev.

Ziarele „Rabotnicesko Delo“, 
„Trud“, „Otecestven Front“ etc. pu
blica expuneri ale cuvîntărilor 
rostite de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Nikita Sergheevici 
Hrușciov la dejunul oferit de C.C. al 
P.M.R., Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri al R.P. Romîne, sub
liniind că cei doi conducători de 
stat au scos în evidență marea im
portanță a vizitei delegației sovie
tice pentru dezvoltarea continuă’ a 
prieteniei multilaterale dintre cele 
două țări.

GENEVA 19 (Agerpres). — La 
cea de-a 46-a sesiune a conferinței 
O.I.M. în cadrul discuțiilor la ra
portul directorului general a luat 
cuvîntul Grigore Geamănu, șeful 
delegației R. P. Romîne, care s-a 
referit la unele anomalii ale consti
tuției O.I.M. Astfel, sistemul actual 
al repartiției locurilor permite ca 
11 țări vest-europene și nord-ame- 
ricane să ocupe 19 locuri în con
siliu, în timp ce celelalte 91 de țări 
dispun numai de 21 de locuri. Ță
rile socialiste, a subliniat delegatul 
romîn, deși reprezintă mai mult de 
un sfert din populația globului, nu

două locuri. De aseme- 
Geamănu, în gru- 
reprezentanții sin-

dețin decît 
nea, a arătat G. 
pul muncitorilor, 
dicatelor de o anumită orientare de
țin toate locurile, în timp ce repre
zentanții sindicatelor afiliate la 
F.S.M., care grupează mai mult de 
128 de milioane de membri, nu sînt 
admiși în consiliu.

Delegația guvernamentală romînă, 
a spus reprezentantul R.P. Romîne, 
sprijină acele rezoluții prezentate 
care propun modificarea constitu
ției pentru ca O.I.M.-ul să se adap
teze noilor condiții politice și so
ciale ale epocii noastre.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Problema dezarmării este proble
ma de viață și moarte. Dacă nu se 
va înfăptui dezarmarea, ee va a- 
junge la o catastrofă. Și acest lu
cru trebuie să-l înțeleagă toți. Dacă 
aș reprezenta Anglia la conferința 
pentru dezarmare, aș spune celor 
două părți : trebuie că ajungeți la 
o înțelegere și, în mod necondițio
nat, atît o parte, cît și cealaltă tre
buie să facă unele concesii. Aceas
tă înțelegere prezintă într-adevăr o

necesitate absolut vitală..." — a de
clarat lordul Russell ziariștilor so
vietici care i-au făcut recent o vi
zită.

Cred în sinceritatea, energice 
dinamismul Iui Hrușciov — a sil 
el — și sper că va reuși să obțiu > 
dezarmarea și preîntimpinarea răz
boiului.

In timpul convorbirii cu ziariștii, 
lordul Russell și-a exprimât convin
gerea că mișcarea pentru dezar
marea nucleară se va lărgi ?i vg 
căpăta o forță de neînvins.

Pregătiri ale partizanilor păcii
co- 
Lo-

o«<o>
A

L AQS încercări de a submina recentul 
acord din Valea Ulcioarelor

9r
Vizita în R.P. Romînă a delegației 

de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., în frunte cu N. S. Hrușciov, 
este urmărită cu deosebit interes de 
presa internațională. La București 
au sosit, în acest scop, ziariști repre
zentînd agenții de presă și cotidiene 
din numeroase țări. Principalele a- 
genții de presă occidentale au trans
mis relatări ample ale coresponden
ților lor cu privire la sosirea dele
gației de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. în capitala țării noastre, 
precum și la desfășurarea în conti
nuare a activității delegației în 
cursul zilei.

Trimisul special al agenției Fran
ce Presse descrie primirea făcută 
delegației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S. la gara Băneasa și 
arată că N. S. Hrușciov „a fost acla
mat de o mulțime de mai multe mii 
de persoane“. „Cetățenii Bucureștiu
lui, relatează acest corespondent, 
s-au îndreptat în masă către gară 
și către piața unde urma să aibă 
loc întrunirea“. „Pe străzile orașului 
s-au înșirat aproximativ 300 000 de 
persoane aclamînd“, a transmis tri
misul special al agenției Associated 
Press. Corespondentul agenției Uni
ted Press International subliniază și 
el că „N. S. Hrușciov a fost salutat 
de o mare mulțime de persoa
ne de-a lungul largilor bulevar
de care leagă gara de
orașului”. Acest corespondent scoa
te în evidență acea parte din 
declarația făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
lejul sosirii delegației de partid 
și guvernamentale sovietice la 
București, în care se arată că acea
stă vizită va prilejui o puternică
manifestare a voinței de pace a ce
lor două popoare, a hotărîrii lor de 
a milita pentru rezolvarea proble
melor internaționale arzătoare, în 
conformitate cu interesele tuturor 
popoarelor. Corespondentul relevă 
din declarația făcută cu același pri
lej de N. S. Hrușciov, ideea formu
lată de șeful guvernului sovietic că 
ajutorul frățesc ce și-1 acordă reci
proc popoarele țărilor socialiste este 
unul din principiile internaționalis
mului socialist.

Relatări despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S. au fost transmise și de a- 
genția Reuter și altele.

(Agerpres)

XIENG KUANG 19 (Agerpres).— 
Postul de radio Patet Lao a trans
mis declarația președintelui Neo Lao 
Haksat, prințul Sufanuvong.

Prințul Sufanuvong a subliniat că 
realizarea acordului cu privire la 
formarea guvernului unității națio
nale a constituit o mare victorie 
pentru întregul popor laoțian și a 
creat baza juridică pentru rezolva
rea pașnică a problemei laoțiene. 
Dar, a spus Sufanuvong, nici nu s-a 
uscat cerneala semnăturilor pe a- 
ceste acorduri, că Statele Unite și la
cheii lor au și început să le sabo
teze : avioane americane continuă să 
parașuteze bandiți și arme în regiu-
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centrul

în preajma referendumului

Corespondența telefonica 
din Paris

că unele căpetenii ale lui ar inten
ționa ca, după referendum, benefi
ciind de amnietie, să se mențină ca 
o organizație politică legală a eu
ropenilor și să poată astfel submina 
construirea Algeriei independente, 
în plus, unele căpetenii ale O.A.S., 
și mai ales oameni ca Bidault, Sous- 
telle, etc. socotesc că amnistierea 
O.A.S.-iștilor în Algeria ar dùçe la 
amnistierea lor și în Franța, ceea ce 
ar întări acolo influența politică a 
extremei drepte. Toate aceste ma
nevre ar atrage, în mod implicit, 
agravarea primejdiei fasciste în 
Franța, lucru pe care democrații 
francezi 11 urmăresc cu vădită în
grijorare și cu hotărîrea de a-și as- 
cuți vigilența.

Fapt este însă că în legătură cu 
înțelegerea Mostefai-Susini, conti
nuă să parvină știri din cele mai 
contradictorii. Președintele G.P.R.A.,

publicității la Cairo, după întrunirea 
Consiliului Ligii arabe, nu se referă 
expres la menționata înțelegere, în 
schimb, declară că „o problemă 
gravă domină întreaga situație din 
Algeria : menținerea eecurității, date 
fiind acțiunile agresive ale uni
tăților armatei franceze la Sidi-Bel- 
Abbes, din apropiere de Oran. 
Aceste unități franceze se dedau la 
o intervenție armată împotriva al
gerienilor, violînd în mod flagrant 
acordurile de încetare a focului în
cheiate la Evian, între G.P.R.A. și 
guvernul francez". In declarație se 
subliniază că „elementele teroriste 
europene își propun să constituie la 
Oran și Mers-el Kebir, un sector 
separat de restul Algeriei care să 
se sprijine pe unele grupări ale ar
matei franceze".

Intr-un mod direct, ministrul de 
stat al G.P.R.A., Hussein Ait Ahmet, 
a declarat presei tot la Cairo urmă
toarele : „Acordul încheiat duminică 
la Alger a fost încheiat între orga
nul executiv provizoriu și O.A.S, El 
nu privește nici de aproape, nici de 
departe, acordurile de la Evian, care 
au fost semnate de guvernul fran
cez și G.P.R.A.

...Trebuie sa afirm că G.P.R.A. și, 
sub iormă mai vastă, F.L.N., nu are 
nici o legătură apropiată sau de
părtată, cu acest acord și nu ac
ceptă niai una din condițiile sale, 
orice s-ar fi afirmat în știrile ten
dențioase răspîndlte în această prb 
vință".

In ceea ce privește poziția O.A.S.*

Unitățile de guerilă 
din Venezuela 

își intensifică acțiunile
CARACAS 19 (Agerpres). — „Cli

matul politic pare să fie acum mai 
încordat ca oricînd" — astfel carac
terizează ziarul guvernamental ve- 
nezuelez „La Republica" situația 
din această țară în care se intensifi
că acțiunile unităților de guerilă îm
potriva trupelor guvernamentale.

După cum relatează agenția Pren- 
sa Latina, unități de partizani au 
deteriorat în două rînduri 
țiile feroviare, aparținînd societății 
nord-americane „Orinoco 
In statul Zulia, mai multi 
muncitori au incendiat o instalație 
petrolieră, aparținînd unei societăți 
nord-americane și apoi au plecat în 
munți, unde s-au alăturat partizani
lor.

într-un comentariu, coresponden-’ 
tul din Caracas al agenției Associa
ted Press subliniază că „guvernul 
președintelui Betancourt este depar
te de a fi instaurat stabilitatea po
litică" și că „în fiecare zi în cance
lariile ministeriale se aud vești des
pre noi răscoale”.

nile eliberate. Statele Unite își men
țin ca și înainte trupele în Laos și 
au declarat că vor acorda și pe vii
tor ajutor militar clicii Nosavan. 
Statele Unite și clica Nosavan in
tenționează să pună la vot în „Adu
narea Națională“ acordul celor trei 
prinți.

După ce rebelii au ocupat la sfîr- 
șitul anului 1960 Vientiane, „Aduna
rea Națională“ a căzut în întregime 
sub controlul grupării de la Savan- 
naket și a fost transformată într-un 
instrument al imperialiștilor ameri
cani, a spus Sufanuvong. Guvernul 
legal al Laosului, partidul Neo Lao 
Haksat și poporul laoțian nu mai 
recunosc această „Adunare Națio
nală“.

Poporul laoțian nu va permite nici
odată grupării de la Savannaket să 
folosească „Adunarea Națională“ 
pentru zădărnicirea acordului reali
zat de cele trei părți.

FRANȚA. într-o convorbire cu 
respondents agenției TASS I. 
patin, secretarul general al Consiliu
lui păcii din departamentul Var 
(Franța), muncitorul Edouard Ar
mando, a declarat că convocarea la 
Moscova a Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace va 
contribui la intensificarea activității 
mișcării pentru pace din Franța. în 
departamentul Var au fost editate 
și difuzate 40 000 de manifeste și 
6 000 de afișe în care sînt lămurite 
ideile dezarmării generale.

MEXIC. La Ciudad de Mexico și-a 
încheiat lucrările Conferința națio
nală pentru dezarmare și pace. Par
ticipant s-au pronunțat pentru de
zarmare generală și totală, cerînd 
ca teritoriul Mexicului și al tuturor 
țărilor latino-americane să fie de,- 
clarat zonă denuclearizată.

IRAK. „Scopul Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace, scrie ziarul irakian „AL-BI- 
LAD“, este de a uni eforturile par
tizanilor păcii și ale adepților dezar
mării generale și totale și de a. pune 
capăt încordării internaționale“.

<>»❖

Cuvîntarea premierului Nehru 
la conferința pentru problemele luptei 

împotriva înarmărilor nucleare

J

DELHI 19 (Agerpres). — TASS : 
La 18 iunie a avut loc la Delhi șe
dința de închidere a conferinței 
pentru problemele luptei împotriva 
înarmărilor nuclearei convocată din 
inițiativa Comitetului executiv al 
fondului păcii „Mahatma Gandhi".

Salutînd pe participantă la con
ferință, vicepreședintele Indiei, dr. 
Z. Husein, a cerut încetarea actua
lei serii de experiențe nucleare e- 
fectuate de S.U.A. în Oceanul Pa
cific.

Primul ministru Nehru,

luat cuvîntul la ședință, a subliniat 
necesitatea dezarmării și a unei 
lumi fără războaie. Ca un prim pas 
spre realizarea acestui țel nobil, pri
mul ministru a propus încetarea 
imediată a experiențelor nucleare și 
a producerii de bombe cu încărcă
turi nucleare. Trebuie să se pună 
capăt războaielor, a spus Nehru, în 
ovațiile întregii săli. El și-a expri
mat părerea că crearea unor zone 
denuclearizate în Asia, Africa si m 
Europa ar contribui la slăbirea în
cordării internaționale.
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Grevă generală 
întreprinderile de gaz 
electricitate din Franja

PARIS 19. Corespondentul Ager- 
pres transmite :

Muncitorii de la Întreprinderile de 
gaz și electricitate din Franța au 
declarat marți dimineață o grevă 
generală de 48 de ore.

Această grevă a paralizat activi
tatea multor uzine, printre care și 
a marilor uzine de automobile din 
Paris, a mijloacelor de transport 
care folosesc curentul electric, a 
posturilor de radio și televiziune, a 
cinematografelor etc.

Ziarele pariziene relatează că din 
cauza întreruperii circulației trenu
rilor electrice și a metroului, 
1 500 000 de oameni ai muncii din 
Paris și din împrejurimile sale nu 
s-au putut prezenta la lucru.

iștilor, ea relevă existența unor 
adinei oontrover.se în tabăra lor. La 
Alger, în urma apelului lui Susini 
la încetarea acțiunilor teroriste, s-a 
semnalat o situație mai calmă. In 
schimb căpeteniile O.A.S. din regiu
nile Oran și Bône au declarat des- 
ahie, prin emisiuni clandestine de 
radio, că nu recunosc înțelegerea 
intervenită între căpeteniile de la 
Alger și Mostefai. Pentru a-și întări 
spusele, O.A.S.-iștii au atacat la 
Oran cu arme automate pe doche
rii algerieni ; pe caldarîm a curs 
din nou sînge. Tot aci un ofițer su
perior a fost atacat cu focuri de 
armă ; iar mai multe bănci, birouri 
de bursă, au fost prădate, furîndu-se 
cu această ocazie aproape 40 mili
oane franci francezi vechi.

Intr-o emisiune radiofonică pirat, 
O.A.S. din regiunea Oran a decla
rat : „Lupta continuă la Oran. Zona 
Oran consideră că singura garanție 
pentru europeni trebuie să constea 
în acordarea sau cucerirea unei 
zone libere care să fie o platformă 
teritorială administrată și apărată 
de noi".

Și în Franța situația rămîne se
rioasă. După cum relatează presa, 
căpeteniile O.A.S. au chemat pe lo
cuitorii europeni din Algeria, sosiți 
în Franța, să se dedea la provo
cări teroriste. Ziarele democrate 
subliniază că O.A.S.-iștii se bucură 
în continuare de încurajarea auto
rităților care refuză să ia măsuri ho- 
tărîte împotriva conducătorilor a- 
cestora.

Iată, pe scurt, cîteva aspecte care 
caracterizează în aceste 
fera politică din Franța

MICHEL

ROMA. La 18 iunie, A. N. Kosî- 
ghin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a vizitat 
pe Antonio Segni, președintele Re
publicii Italia. (

MOSCOVA. In vara aceasfa se va 
deschide la Moscova celm de-al Vlll-lea 
Congres mondial al oncologilor. In 
timpul congresului vor fi prezentate 800 
rapoarte, dintre care peste 300 au fost 
pregătite de specialiștii sovietici, 200
— de oameni de știinjă din S.U.A., 50
— din partea Poloniei, aproape tot atî- 
tea din partea Angliei și din partea Ro- 
miniei, 25 din partea Franjei.

GENEVA. Luînd cuvîntul în sub
comitetul juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru ‘ folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, delegatul 
romîn Edvin Glaser a sprijinit pro
punerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la principiile ce trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre state în a- 
cest domeniu. El a combătut argu
mentele aduse de delegația S.U.A.,

care a încercat să conteste compe
tența subcomitetului în această pro
blemă.

BERLIN. La 18 iunie a fost dat 
publicității la Berlin comunicatul cu 
privire la vizita de bunăvoință în 
R. D. Germană a delegației Repu
blicii Dahomey, condusă de vicepre
ședintele Republicii, Sourou-Migan 
Apithy. Delegația Republicii Daho
mey a sosit la 18 iunie la Budapesta, 
răspunzînd invitației guvernului R. 
P. Ungare.

VARȘOVIA. Duminică, 17 iunie, 
în sala Teatrului clasic din Var
șovia s-a deschis Festivalul inter
national al teatrelor de păpuși și 
marionete. Țara noastră este repre. 
zentată la festival de Teatrul „Țăn
dărică", care a prezentat la 18 iunie 
două spectacole cu „Cartea cu A- 
polodor" de Gellu Naum.

REYKJAVIK. Organizația adver
sarilor bazelor militare americane 
din Islanda a adoptat o rezoluție de 
protest împotriva intenției cercuri-
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lor guvernante de a adera la Piața 
comună.

ROMA. Agenjia France Presse rela
tează că, la chemarea tuturor uniunilor 
sindicale din Italia, salariafii de la a- 
genfiile de presă și ziarele italiene au 
declarat luni la ora 17 o grevă de 48 
de ore. După declararea grevei în Ita
lia nu a apărut nici un ziar. Greviștii 
cer sporirea salariilor cu 35 la sută.

MANAGUA. în ultimul „timp, în 
Nicaragua au fost arestați circa 150 
de țărani acuzați că au ocupat pă- 
mînturi aparținînd moșierilor. Orga
nizațiile democratice din țară cer 
autorităților eliberarea imediată a a- 
restaților.

BERLINUL OCCIDENTAL. Tri
bunalul administrativ din Berlinul 
occidental a recunoscut printr-o ho- 
tărîre preliminară, că dispoziția po
liției cu privire la închiderea în au
gust 1961 a 13 birouri de lucru ale 
organizației P.S.U.G. din Berlinul 
occidental este lipsită de temeiuri 
legale.

SAN JOSE. într-un apel, Confedera
ția generală a muncitorilor din Costa 
Rica cheamă clasa muncitoare din tară la 
luptă împotriva planului de majorare a 
impozitelor cu ajutorul cărora guvernul 
intenționează să iasă din criza financiară. 
In apel se arată că acest plan este impus 
de fondul monetar international și că el 
urmărește să arunce o nouă povară pe 
umerii celor ce muncesc.

Vizita unei delegații a Scupșcinei 
populare federative 

a R.P.F. Iugoslavia in U.R.S.S.

zile atmos- 
și Algeria.

LEBRUN

Johannesburg : ParUcipanțl — albi șl negri — la o demonstrație 
împotriva legislației fasciste sud-africane dau ripostă huliganilor 
rasiști.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS :

Răspunzînd invitației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. la 19 iunie a so
sit la Moscova o delegație a Scupșci- 
nei populare federative a R.P.F. 
Iugoslavia în frunte cu Petar Stam- 
bolici, președintele Scupșcinei.

Oaspeții vor rămîne în Uniunea 
Sovietică timp de două săptămîni 
după care vor pleca în R. P. Mon- 
golă.

T1EÆT1R1E • <S3na®ms) • ‘Tetev/z/une
OPERA ȘI BALET AL
LUCIA DI LAMMER- 
19,30).
STAT DE OPERETA : 
(orele 19,30).

TEATRUL DE
R.P. ROMÏNE : 
MOOR — (orele

TEATRUL DE
ROSEMARIE — ,

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : AM FOST FIUL LUI - (orele 
19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI 
— (orele 20).

TEATRUL ------------- --------------
COPII (Sala pentru copii) : SALUT VO
IOS — (orele 18).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MAMOURET — (orele 19,30).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
DIN TOATA INIMA — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : CESKOSLO- 
VENSKË ATRAKCÊ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : SCRISOARE 
LA O NECUNOSCUTA : rulează la 
nematografele Patria (9; 11; 13; 15; 
19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15;
19; 21 — grădină 20,30),

L.

PENTRU TINERET ȘI

DE 
cl- 
17; 
17; 

Floreasca 
(11; 16; 18; 20)7 Stadionul Dinamo (20,30), 
Grădina Progresul (20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Elena Pavel (10; 
21). UN OM TRECE
București (9; 11; 13; 15;
Libertății (10; 12; 14; ±»,aU,
20,30 — grădină 21), V. Alecsandri (15; 
17; 19; 21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), 8 Martie (11; 15; 
17,10; 19,15- — grădină 20,30), Stadionul 
Republicii (20,30). DUELUL N-A AVUT 
LOC: Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21).

12; 15; 17; 19; 
PRIN ZID : 
17; 19; 21),
16,30; 18,30;

POVESTE SENTIMENTALA rulează la 
cinematograful C-tln David (15,30; 18;
20.30) . FOCURI IN MUNȚI : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14, după-amîază 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10,30; 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). 
BĂTRINUL ȘI MAREA : Central (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; ------ --------------"
TANT : ~....................
19; t . .. ..............................
Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10; 11). RAZE PE GHEAȚA : 13 Sep
tembrie (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. PESCÀRII DIN ARHIPELAG : Tine
retului (16; 18,15; 20,30). 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 GluleȘti (20,15). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Cultural (14; 
17,15; 20,30). MEXICUL CINTÄ : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). GARDIANUL : Gri- 
vița (15; 17; 19; 21). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19). 
CARMEN DE LA RONDA : T. Vla- 
dlmirescu (16; 18; 20 — grădină
20.30) . TOM DEGEȚELUL : Munca (10; 
15; 17; 19; 21). COCOȘATUL — cinema
scop : Popular (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;

Central
21,15). POST-RES- 

STT : Victoria (10; 12.15; 14.30; 16,45; 
21,15), M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 

Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30). PROGRAM

16,45;

T.

21,15). POMPIERUL ATOMIC : Arta <15; 
17; 19 — grădină 20,30), 8 Mai (10; 15; 17; 
19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (20,30). MELBA : Moși
lor (16; 18). CINE-I DE VINĂ? rulează 
la cinematograful Donca Simo (16; 18;
20) . AUSTERLITZ — ambele serii ; 16 
Februarie (16; 19). AGRAFA ALBA : Ilie 
Pintilie (15; 17; 19 — grădină 20,30), Dru
mul Serii (16; 18; 20). DEPARTE DE PA
TRIE rulează la cinematograful N. Băl- 
cescu (16; 18,15; 20,30). IN NOAPTEA DE 
AJUN : G. Bacovla (16; 18; 20). ȘOFERII 
IADULUI : 30 Decembrie (10; 15; 17; 19;
21) . ANII FECIORIEI rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (16; 18; 20). EL 
HAKIM : Grădina V. Roaită (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejurna
lul săptămînii. Folosirea mai largă a re
zervelor de creștere a productivității 
muncii. Cu aparatul de filmat la Combi
natul chimic de la “ ~
obișnulți. Inovații șl inovatori, 
condeie dobrogene. "" ' "
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 20,30 
— TRANSMISIE DE LA STADIONUL 
REPUBLICII ; întîlnirea amicală interna
țională de fotbal dintre echipele Rapid 
București — Sedan (Franța).

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 

și 23 iunie : Vremea se va menține în 
general frumoasă și călduroasă. Cerul 
variabil mai mult senin. Vint slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. în nordul 
țării ți in regiunea muntoasă ploi izo
late. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele Intre 25 și 35 de grade.

Borzești. Oameni 
Tinere 

Muzică distractivă.
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