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Primirea călduroasă făcută oaspeților sovietici
in cetatea petrochimiei

Miercuri dimineața a plecat din 
București, într-o călătorie prin tară, 
delegajia de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, împreună cu tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Nicolae Ceaușescu, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

In goana trenului, gările și hal
tele se perindă de obicei prin fața 
ferestrelor ca un șir uniform de clă
diri. Dar ieri, pe tot parcursul stră
bătut pînă la Borzești de trenul ofi
cial nu a existat gară, nu a 
existat haltă cît de măruntă, care 
să nu se fi înveștmîntat într-o haină 
sărbătorească. Acest aspect îl dă
deau nu numai steagurile fluturînde, 
urările înscrise pe panouri, ci mai 
ales mulțimea adunată pe peroane 
sau la ferestrele trenurilor care sta
ționau în gări, mulțime care aplau
da și aclama cu însuflețire.

Chiar de la primii kilometri 
străbătuți, călătoria prin țară a de
legației sovietice se desfășoară sub 
semnul acelorași puternice senti
mente frățești care au marcat pri
mirea solilor poporului sovietic în 
Capitala țării.

Numeroși oameni al muncii i-au 
așteptat pe oaspeții sovietici în gă
rile Buzău, Focșani și Adjud, unde 
trenul s-a oprit cîteva minute. De la 
ferestrele vagonului, tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au răspuns aclamațiilor mulți
mii.

Peronul gării Borzești era neîncă
pător pentru marele număr al ce
tățenilor Oneștiului și al celor ve- 
niți din comunele- și satele vecine, 
spre- a întîmpina delegația sovie
tică. Pe o colină înverzită care se 
înalță în fața gării, tineretul orașu
lui a înscris cu uriașe litere albe : 
„Dobro pojalovat N. S. Hrușciov 1’ 
(„Bine ați venit, N. S. Hrușciov 1").

La gara Borzești, împodobită săr
bătorește, sînt prezenți tovarășii Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., Ștefan 
Boboș, președintele sfatului popular 
al regiunii, alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Aclamații, urale puternice, întîmpi- 
nă pe oaspeți la coborîrea din tren. 
Li se oferă buchete de flori. Ei sînt 
salutați în numele oamenilor mun
cii de tov. Gh. Roșu. Apoi coloana 
de automobile se îndreaptă spre 
Onești.

Cu bucurie au așteptat zecile de 
mii de locuitori ai tînărului oraș al 
țării — cetatea petrochimiei romî- 
nești, Onești — sosirea în mijlocul 
lor a scumpilor oaspeți sovietici...

In ciuda ploii torențiale, un mare 
număr de oameni ai muncii au ținut 
să salute trecerea oaspeților pe 
străzile orașului. Totul vorbește aici 
cu forța faptelor despre rodnicia co
laborării dintre țările noastre. Cele 
4 mari unități industriale ridicate în 
ultimii ani aici, — combinatul chimic, 
combinatul de cauciuc sintetic, rafi
năria nr. 10 și termocentrala sînt o 
minunată expresie a acestei colabo
rări, a sprijinului internaționalist al 
U.R.S.S. Proiectele lor au fost întoc
mite de specialiști sovietici împreună 
cu specialiști romîni, pe multe mașini 
și utilaje zărești mărcile unor renu
mite uzine sovietice, la punerea lor 
în funcțiune au luat parte ingineri șl 
tehnicieni sovietici. Numeroși ingi
neri și muncitori Tomîni s-au specia
lizat sau și-au făcut studiile în țara 
constructorilor comunismului. Valea 
Trotușului se poate numi, pe drept 
cuvînt, Valea Prieteniei Romîno-So- 
yietice.

Pretutindeni în acest oraș este

!n vizită la gospodăria agricola colectivă din Ceacu, regiunea București

Aspecte de la mitingul oamenilor muncii de la Combinatul chimic Borzești
prezentă pecetea tinereții: tinere 
sînt casele, tineri sînt oamenii. Din 
vechea așezare de la confluența 
Trotușului cu Oituzul nu au mai ră
mas decît numele și amintirea unui 
tîrgușor colbuit și uitat de vreme. 
Astăzi, solii poporului sovietic trec 
printre șiraguri armonioase de 
blocuri care alcătuiesc o splendidă 
îmbinare de culori. Fiecare dintre 
familiile care locuiesc în cele a- 
proape 5 000 de apartamente confor
tabile ale noului, oraș se consideră 
gazdă. I-ar invita cu' dragă inimă 
pe oaspeții sovietici la ei acasă. 
Ca niște buni gospodari ei și-au îm
podobit casa comună — orașul —« 
cu flori, cu flamuri -și portrete, au 
scos pe balcoane frumoase scoarțe 
cu motive decorative moldovenești, 
iar albumele multor fotografi ama
tori s-au îmbogățit în această zi cu 
imagini de neuitat.

Oaspeților le-a fost prezentat unul 
din cele mai proaspete roade ale 
colaborării frățești dintre țara noas

tră și țara constructorilor comunis
mului, combinatul de cauciuc. Nu 
de mult aici te întîmpina priveliștea 
unei păduri de schele, iar acum lo
cul lor l-au luat coloane uriașe, 
frumos aliniate, complexul de rețele 
și. conducte care se întretaie pe un 
teren de multe hectare. Atunci cînd 
va intra în funcțiune cu întreaga sa 
capacitate, pe porțile combinatului 
vor ieși anual 50 000 tone cauciuc 
sintetic, 18 000 tone fenol, 11 000 tone 
acetonă.

Cortegiul de mașini se îndreaptă 
apoi spre rafinăria nr. 10, una dintre 
cele mai moderne din țară. Se văd 
coloanele și conductele argintii îm
pletite prin aer, imensele rezervoa
re; In vîrful celei mai înalte linii de 
distilare flutură steaguri romînești 
și sovietice. La rafinăria nr. 10( se 
prelucrează în fiecare an 1 500 000 
tone de țiței din care se obțin pro
duse petroliere cu cifra octanică ri
dicată. De aci pornește toată mate
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ria primă necesară combinatului de 
cauciuc sintetic.

Un popas mal îndelungat îl pri
lejuiește vizitarea combinatului chi
mic. Aici, oaspeții au primit explica
ții din partea tovarășului Mihail 
Florescu. Combinatul de la Borzești 
este o adevărată mîndrie a țării, o 
puternică ilustrare a forței creatoare 
cu care poporul nostru valorifică din 
plin avuțiile patriei, dînd viață po
liticii partidului de continuă înflo
rire a economiei naționale. Indus
tria chimică, odinioară aproape 
inexistentă, a cunoscut șl ea o pu
ternică dezvoltare.

Printre cei care fac o primire caldă 
și însuflețită delegației se află cu- 
nqscuji fruntași în producție ca 
Gheorghe Ionaș de la secția elec
troliză, Valeria Mănucu, laborantă la 
secția hexacloran, Mihai Sereș, tot 
de la insecticide etc. Mulți dintre ei 
au studiat ori și-au ridicat califica
rea profesională în Uniunea Sovie
tică. Ei îl salută pe tovarășul 
Hrușciov în limba rusă. Printre cei 
prezenți se află și specialiștii sovie-
tici care ajută la punerea în func
țiune a unor instalații cum este a- 
ceea pentru producerea clorurii de 
metilen, prima de acest fel din țara 
noastră — inginerii N. N. Ivanov, 
V. G. Jugan, operatorul principal 
V. I. Jeleșcin și alții. însoțiți de 
directorul general al combinatului, 
Sava Costache, înalții oaspeți au 
vizitat secțiile electroliză, clor-lichid 
și laboratorul central. La secția de 
spectrometrie a laboratorului central, 
tovarășii N. S. Hrușciov și Gheoighe 
Gheorghiu-Dej se întrețin îndelung 
cu dr. Marin Vancea, responsabilul 
secției de analize fizico-chimice, 
care le-a înfățișat activitatea de 
cercetări desfășurată aci în strînsă 
legătură cu producția uzinei. El a 
exprimat oaspeților recunoștința chi-

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MARGINEANU
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FABRICA DE PIESE DE SCHIMB 

$1 CARDE — TG- MUREȘ

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii''). 
— Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al fabricii de piese 
de schimb și carde din Tg. Mureș 
și-a îndeplinit planul semestrial în 
ziua de 19 iunie. în primele 5 luni 
ale anului, în această întreprindere 
s-au realizat economii la prețul de 
cost în valoare de 1 109 000 lei și 
782 000 Iei beneficii peste plan.

Una din preocupările de bază ale 
colectivului este îmbunătățirea cali
tății produselor. în acest scop au 
fost luate o serie de măsuri tehni- 
co-organizatorice: introducerea de 
mașini și utilaje noi, întărirea con
trolului tehnic de linie și interfazic, 
ridicarea gradului de calificare a 
muncitorilor pentru ca ei să stăpî- 
nească cît mai bine mașinile pe care 
le deservesc.

EXPLOATĂRILE MINIERE 
SĂLAJ Șl VOEVOZI

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Folosind metode avansate de mun
că afît în abataje cît și la înain
tări, colectivele de mineri din ca
drul frustului „Ardealul“ au obți
nut realizări de seamă în întrece
rea pentru îndeplinirea planului la 
toți indicii.

Ieri, minerii de la exploatarea Să
laj au raportat îndeplinirea planu
lui la produejia globală și la pro
ducția marfă. în același timp, ei au 
îmbunătățit simțitor calitatea ligni
tului, prin scăderea cu 3 la sută a 
consumului de cenușă. Prețul de 
cost pe primele 5 luni ale anului a 
fost redus, obținîndu-se economii 
suplimentare de 889 000 lei.

« Tot ieri și-au îndeplinit planul se
mestrial minerii de la exploatarea 
Voevozi, cea mai mare exploatare 
a trustului. Minerii de aici au rea
lizat în primele 5 luni ale anului 
economii suplimentare la prețul de 
cost de 2 081 000 lei.

ÎNTREPRINDEREA DE CAROTAJ
Șl PERFORĂRI-PLOIEȘT1

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
întreprinderea de carotaj și perfo
rări din Ploiești și-a îndeplinit sar
cinile de plan la producția globală

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe directorul general 

addnterim al LLN.E.S.CO., René Maheu
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R. P. Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe directorul ge
neral ad-interim al U.N.E.S.C.O.,

Toate lucrările agricole de vară 
la timpul optim !

A început secerișul orzului
La indicația spe

cialiștilor, ieri, la 
gospodăria colectivă 
din Bărcănești, re
giunea București, 
combinele au intrat 
in lanul de orz.

Secerișul orzului a 
început în multe 
alte unltătt agricole 
socialiste din regiu
nea București între 
care G.A.S. Oltenița 
și Buciumeni, gos
podăria colectivă 
Borăneștl etc. In- 
tr-o singură zi, co
lectiviștii din Măgu
ra, raionul Alexan
dria, au recoltat 10 
ha cu orz.

Recoltarea or
zului la G. A. C. 
Bărcănești.
Toto

Gata pentru strînsul grînelor
'Anul acesta, conducerea S.M.T. 

Pantelimon și organizația de partid 
s-au preocupat cu grijă de pregăti
rea campaniei de recoltare. S-a în
tocmit din timp planul de reparații, 
au fost procurate piesele necesare 
și s-a organizat temeinic munca în 
ateliere. Acum, întregul utilaj — 
peste 40 de combine, 7 batoze, 10 
secerători-legători, prese de balotat 
paie etc., se află în gospodăriile co
lective gata să intre în lanuri.

Timp de 4 zile la sediul stațiunii 
s-au ținut instructaje cu mecanizato
rii care vor lucra în campanie.

Mecanizatorii stațiunii au ajutat și 
gospodăriile colective să repare 48 
se'cerători, să confecționeze un nu
măr de 43 colectoare de paie. Astfel 
pregătiți, avem siguranța că recolta 
va fi strînsă repede și fără pierderi.

ION CULINOVICI 
mecanic Ia S.M.T. Pantelimon, 

regiunea Dobrogea

Toate culturile 
prășite de trei ori1

Gospodăria noastră colectivă are 
însămînțate anul acesta 874 ha cu 
porumb boabe și 155 ha cu porumb 
siloz, 165 ha cu floarea-soarelui, 
precum și alte culturi prăsitoare. 
Muncind în întrecere, brigăzile de 
cîmp au reușit să facă la timp trei 
prașile pe întreaga suprafață cu a- 
ceste culturi.

Paralel cu aceste lucrări, ne-am 
îngrijit și de reparatul utilajului 
necesar la strîngerea recoltei. La re
coltare vom fi ajutați de mecaniza
torii S.M.T.-ului Corabia, care au și 
adus în gospodărie 9 combine.

GHEORGHE ZARCU 
președintele G.A.C. 

comuna Isbicenl, raionul Corabia 

și producția marfă pe semestrul I al 
anului cu 12 zile mai devreme.

în primele 5 luni, colectivul în
treprinderii a realizat peste plan 
592 000 lei economii la prețu1 de 
cost și peste 1 000 000 lei beneficii. 
Echipele operative au efectuat în 
această perioadă un număr însem
nat de operații de carotaj electric 
radioactiv și diferite alte măsurători 
la sonde în foraj și în producție, 
contribuind la săparea rapidă a son
delor și la sporirea producției de 
țiței. Volumul lucrărilor a crescut 
cu 17 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. A fost 
introdusă metoda de măsurare a de
viației sondelor și de orientare a 
garniturilor de foraj fără extragerea 
prăjinilor din sonde. Timpul de o- 
prire a sondelor pentru o operație 
a fost redus astfel de 3—4 ori.

FABRICA DE GEAMURI
DIN MEDIAȘ

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
fabricii de geamuri din Mediaș, des- 
fășurînd larg întrecerea socialistă 
pentru a realiza produse mai mul
te, mai bune și la un preț de cost 
redus, au izbutit încă din ziua de 
15 iunie să-și îndeplinească planul 
de producție pe semestrul I.

ÎNTREPRINDERILE

INDUSTRIEI LOCALE
ALE REGIUNII SUCEAVA

Muncitorii din întreprinderile in
dustriei locale ale regiunii Suceava 
au îndeplinit planul pe primul se
mestru al anului cu 10 zile înainte 

.de termen. în perioada care a tre
cut de la. începutul anului și pînă 
acum ei au trimis constructorilor, 
peste sarcinile de plan, 1 000 tone 
de var, 7 000 tone de balast și ni
sip și circa 600 000 cărămizi. Pen
tru a veni în sprijinul tinerelor gos- 
gospării colective din regiune, mun
citorii întreprinderilor din industria 
locală au livrat, peste prevederile 
planului, 21 000 tone piatră pentru 
construcjii. Anul acesta, numărul 
sortimentelor produse de industria 
locală a crescut cu 20. Printre 
acestea se află 3 noi tipuri de mo
bilă și diverse bunuri de larg con
sum. (Agerpres)

René Maheu, care se află în vizită 
în țara noastră.

La întrevedere a fost de față mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. (Agerpres)

Recoltarea fînețelor
Creșterea unui 

număr tot mai 
mare de animale 
și sporirea pro
ducției de lapte, 
carne și alte pro
duse depinde în
tr-o măsură hotă- 
rîtoare de asigu
rarea bazei fu

rajere. Alături de concentrate și fu
rajele însilozate, fînul constituie un 
nutreț de bază pentru hrana ani
malelor.

In multe regiuni există suprafețe 
întinse de finețe naturale iar în ce
lelalte se cultivă inii de hectare cu 
lucernă și trifoi pentru fîn. Recolta
rea finului la timp și fără pierderi 
constituie, în perioada aceasta, prin
cipala acțiune din șirul de măsuri 
ce trebuie întreprinse în fiecare gos
podărie pentru asigurarea furajelor.

Experiența a numeroase gospodă
rii de stat și colective fruntașe de
monstrează că atunci cînd recolta
tul se face la vreme și se respectă 
regulile de uscare și păstrare, fînul 
obținut se apropie ca valoare nu
tritivă de valoarea boabelor de ce
reale, pe cînd fînul recoltat cu în- 
tîrziere, înnegrit de ploi și prost de
pozitat, se apropie de valoarea nu
tritivă a paielor. Este ușor de în
țeles deci ce mare însemnătate eco
nomică are buna organizare a cam
paniei de recoltare a finului. In fie
care gospodărie de stat și gospo
dărie colectivă trebuie să fie puse 
în stare de funcționare toate cosi- 
torile mecanice, să se organizeze din 
vreme echipe de cosași acolo unde 
nu pot fi folosite mijloacele meca
nice. Cu multă grijă să se facă, de 
asemenea, pregătirea mijloacelor de 
uscare — capre, prepelecl — și a 
mijloacelor de transport. Așa pro
cedează, de pildă, colectiviștii din

La Hunedoara

A intrat in funcțiune 
un nou cuptor Martin 

de 400 tone
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). 

— în cursul zilei de ieri constructo
rii și oțelarii hunedoreni au obținut 
un important succes în lupta pentru 
sporirea producției de metal. A In? 
trat în funcțiune — cu 10 zile îna- r 
inte de termen — un nou cuptor 
Martin de 400 tone, al treilea din 
seria cuptoarelor moderne de a- 
ceeași capacitate construite aici în 
perioada planului de 6 ani.

Lucrările de pregătire a primei 
șarje au fost făcute la un înalt ni
vel calitativ de către echipele de 
oțelari conduse de maiștrii Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, șl 
Aurel Stanciu. Șarja inaugurală a 
fost elaborată de prim topltorul Pa
vel Orelt — unul din cei mai buni 
oțelari ai Hunedoarei. Odată cu In- 
trarea în funcțiune a acestui impor
tant obiectiv siderurgic, numărul 
cuptoarelor de mare capacitate al 
oțelăriei noi a crescut la 6, terml- 
nîndu-se astfel etapa a Il-a de dez
voltare a acestei oțelării prevăzută 
în sarcinile trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R.

Producția de oțel elaborată anul 
acesta la cele 6 cuptoare Întrece 
astfel de peste 5 ori nivelul produc
ției de oțel realizat în întregul an 
1333 de Romînia.

-----<►•<>-----

Largi posibilități 
de învățătură

în ansamblul general al construc
țiilor care se înaltă pe întreg cu
prinsul tării un loc important îl 
ocupă și clădirile destinate învăfă- 
rnîntului. Astfel, în ultimii doi ani 
s-au clădit școli noi cu aproape 
7 000 săli de clasă. Anul acesta', li 
se' vor mai adăuga încă' 1 300 săli 
de clasă, construite din fonduri cen
trale. Pînă Ja sfîrșitul anului ■ 1965 
numărul sălilor de clasă se va ridica 
la'15 000.

Partidul și statul nostru se îngri
jesc în permanenfă de îmbunătăfirea 
condițiilor de studiu și de trai: ale 
studenților. Pentru pregătirea și în
treținerea unui student, statul chel
tuiește în medie 11 000 lei anual. 
Imediat după 23 August 1944, institu- : 
(iile noastre de învăfămînt superior, 
nu aveau decît circa 100. de labora
toare. Numărul lor a trecut de 700 
în acest an universitar. Astăzi peste 
42 600 studenfi locuiesc în cămine și 
peste 43 100 iau masa la cantine^ 
S-a prevăzut ca în timpul viito
rului an universitar să se mărească 
numărul locurilor în cămine cu peste 
7 000, iar în cantine cu peste 8 000.

De menționat că învătămîntul de 
toate gradele este complet gratuit. 
Nn mare număr de studenti care ob- > 
(in rezultate bune la învățătură pri- ; 
mese burse de merit.

Șaroș și Homorod, regiunea Brașov, 
care an de an obțin fîn de cea mai 
bună calitate.

în numeroase gospodării colective 
din Maramureș, Suceava, Brașov și 
altele se prepară așa-numitul fîn 
vitaminic din ierburi sau trifoliene 
recoltate la timpul optim, uscate cu 
grijă, astfel ca să fie păstrat un 
procent cît mai mare de substanțe 
nutritive din nutrețurile verzi. Un 
astfel de fîn are o culoare verzuie, 
miros plăcut și este consumat cu 
poftă de animale. în gospodăriile 
colective fruntașe fînul vitaminic 
este măcinat și folosit cu rezultate 
excelente în hrana porcilor și pă
sărilor, constituind una din sursele 
principale de vitamine în perioada 
de iarnă. Este necesar ca această 
metodă să fie folosită cît mai larg.

în unele raioane cositul fînețelor 
naturale a și început. Este ne
cesar ca în fiecare gospodărie de 
stat sau gospodărie colectivă, spe
cialiștii să cerceteze starea fînețelor 
și să stabilească momentul optim de 
recoltare. Pentru a evita suprapu
nerea lucrărilor, este foarte impor
tant ca strîngerea finului să fie termi
nată înainte de începerea din plin a 
campaniei de recoltare a cerealelor, 
în regiunile cu mari suprafețe de fi
nețe naturale, cum sînt Suceava, 
Brașov, Maramureș, Hunedoara și 
altele, este necesar să fie organizată 
o adevărată campanie de recoltare 
a fînețelor. Consiliile agricole regio
nale și raionale, cu sprijinul orga
nelor de partid, au datoria să ia mă
suri pentru folosirea tuturor mijloa
celor de recoltare, pentru uscarea și 
depozitarea finului în cele mai bune 
condiții. De aceasta depinde în mare 
măsură asigurarea unei baze fu
rajere îndestulătoare și echilibrate, 
principalul mijloc pentru sporirea 
producției animalelor.
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Documentele Congresului 
III-lea al partidului au arătat 
organelor și organizațiilor 
partid le revine sarcina de a 
mări permanent felul cum sfat 
losite mijloacele materiale și 
nești ale întreprinderilor, de a
măsuri ca mijloacele imobilizate 
în stocuri supranormative să fie 
readuse în circuitul economic, a- 
cestea constituind o- sursă însem
nată pentru realizarea unei pro
ducții suplimentare, a unui volum 
sporit de investiții.

Problema gospodăririi mijloace
lor materiale și bănești puse la 
dispoziția întreprinderilor a preo
cupat și preocupă Comitetul orășe
nesc de partid Timișoara. Prin acti
vul său, comitetul orășenesc a ana
lizat felul cum sînt gospodărite a- 
ceste fonduri în întreprinderi, sta
bilind, împreună cu conducerile a- 
cestora, măsuri concrete de îmbu
nătățire a muncii fa această privin
ță. Astfel, la începutul acestui an 
s-au dat indicații birourilor organi
zațiilor de bază să analizeze în adu
nări generale de partid structura 
stocurilor existente în întreprinderi 
— atît cele din cadrul normativului 
cît și peste normativ — și să în
tocmească, împreună cu conduce
rile administrative • ale întreprinde
rilor, planuri de măsuri cu ter
mene concrete, menite să ducă la 
lichidarea stocurilor supranormati- 
ve. Cu acest prilej s-au propus con
ducerilor întreprinderilor unele mă
suri pentru lichidarea acestor 
stocuri. Pe această bază, o serie de 
întreprinderi — „Tehnometal“, 
„Chimica", „Uzinele Textila-Ti~ 
mișoara", „Solventul“, „Electro-Ba- 
nat” ș. a. — au obținut succese în
semnate în lichidarea stocurilor de 
materii prime acumulate peste 
normativ în întreprindere.

în urma acțiunilor întreprinse în 
acest an de către organizațiile de 
partid pentru lichidarea stocurilor 
supranormative și ca urmare a re
zultatelor obținute pe această li
nie, importante cheltuieli ale în
treprinderilor, provenite din do- 
bînzi, au fost reduse simțitor. De 
pildă, la Uzinele mecanice Timi
șoara, față de trimestrul IV 1961, 
dobînzile au scăzut cu 36 000 de 
lei, la „Electromotor“ — cu 12 000 
de lei, la Fabrica de mănuși — cu 
14 000 de Iei.

O altă problemă care a stat și 
stă în atenția ^organizațiilor 
partid din orașul nostru este 
cerea continuă a prețului de 
Spre deosebire de alți ani, 
nizațiile noastre de partid 
concentrat acum atenția în 
mare măsură asupra utilizării ra
ționale a mijloacelor circulante 
din cadrul întreprinderilor. Astfel, 
comitetul orășenesc de partid a in-

. . . ———OjO

au 
in- 
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dicat organizațiilor de partid să 
urmărească continuu ca aprovizio
nările de materii prime și mate
riale să se facă ritmic și cu înca
drarea în normativ.

Multe organizații de partid 
pus în centrul preocupării lor 
tensificarea muncii politice în 
gătură cu revizuirea normelor
consum și economisirea de mate
rii prime. Rezultatele nu au întîr- 
ziat să se arate. Astfel, la fabrica 
de încălțăminte Timișoara, aplicîn- 
du-se un regim mai riguros de e- 
conomii au fost reduse simțitor 
consumurile specifice de materii 
prime. în primele patru luni din 
acest an, colectivul întreprinderii 
a economisit 2.090 mp piele pen
tru fețe, 3 412 kg talpă de piele, 
jilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii.

IN ÎNTREPRINDERILE 
TIMIȘORENE

de 
redu- 
cost, 
orga- 
și-au 
mai
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1 098 talpă duroflex și altele. Re
zultate bune în reducerea consu
murilor specifice au obținut și în
treprinderile „Solventul“, „Teba" 
și altele. Munca politică desfășura
tă de organizațiile de partid, mă
surile luate de conducerile de în
treprinderi au făcut ca pe trimestrul 
I 1962 în fabricile orașului Timi
șoara să se realizeze peste plan 3,5 
milioane de lei economii la prețul 
de cost.

Sînt însă și întreprinderi unde 
preocuparea pentru reducerea con
sumurilor specifice este slabă. De 
pildă, întreprinderea „6 Martie" a 
depășit cu 11 la sută consumul de 
țevi de oțel și cu 3 la sută la 
tablă groasă ; Ia Uzinele mecanice 
Timișoara, în secția construcții 
metalice, o mare cantitate de me
tal e aruncată la fier vechi,_ cu 
toate că se mai poate folosi în 
producție.

O rezervă importantă de folosire 
rațională a fondurilor bănești o 
constituie continua îmbunătățire a 
calității produselor, prin 
volumului 
„extra” și 
declasatelor, 
rilor etc. în 
mișoara se 
exemple bune în această direcție. 
Există însă și cazuri — ca, de pil
dă, la U.T.T. — unde procentul cu
poanelor în loc să scadă, a crescut. 
Dacă în anul 1960 procentul cupoa
nelor reprezenta 1,60 la sută din 
producție, în 1961 s-a ridicat la 
2,89 la sută, iar în acest an la 
2,92 la sută, față de 1 la sută ad
mis. Conducerea întreprinderii ex
plică aceste depășiri ca o consecin-

’ i mărirea 
produselor de calitate 

I, prin reducerea 
a cupoanelor, rebutu- 
întreprinderile din Ti- 
pot da, firește, multe

ță a... creșterii exigențelor față de 
calitate (1 ? 1). Adevărata cauză este 
însă slabul interes față de ridicarea 
calificării oamenilor, față de res
pectarea întocmai a tehnologiei de 
fabricație. La această uzină, datori
tă depășirii procentului admis de 
cupoane, economiile la prețul de 
cost au fost 
de lei.

Recent, în 
a comitetului 
s-a analizat felul cum muncesc or
ganizațiile de partid pentru redu
cerea prețului de cost în întreprin
derile industriale din oraș. Cu a- 
ceastă ocazie s-a scos în evidență 
că în prețul de cost ponderea chel
tuielilor generale este încă mare. Au 
încărcat prețul de cost în între
prinderile timișorene, locațiile plă
tite pentru nedescărcarea mărfuri
lor în termen, penalizările pentru 
nerespectarea contractelor de li
vrări, dobînzile bancare și altele, 
în luna ianuarie, 9 vagoane pentru 
Moara și rizeria din Timișoara au 
staționat 299 de ore la descărcare 
din cauza slabei organizări a lu
crului. Pentru această întîrziere 
s-au plătit 10 525 de lei penalizări. 
De asemenea, din vina fabricii de 
bere, 25 de vagoane au staționat 
încărcate 169 de ore, pentru care 
s-au plătit locații în 
4 225 lei.

Munca desfășurată 
tul orășenesc P.M.R. 
țiile de partid, în scopul gospodă
ririi cît mai bune a mijloacelor 
materiale și bănești, a dus la an
trenarea colectivelor întreprinderi
lor timișorene, în lupta pentru obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
în reducerea prețului de cost. Co
mitetul orășenesc de partid va în
druma permanent organizațiile de 
partid și conducerile administrative 
să continue această acțiune menită 
să pună în valoare într-o măsură 
mai mare rezervele interne pentru 
îmbunătățirea pe această cale a ac
tivității economico-financiare a în
treprinderilor noastre, pentru spori
rea!

diminuate cu 170 000

cadrul unei plenare 
orășenesc de partid

valoare de

de comite- 
și organiza-

acumulărilor bănești.

TRANDAFIR COCÎRLĂ 
secretar al Comitetului 

orășenesc P.M.R. Timișoara

Realizări edilitare, construcții 
social-culturale

CHIȘINEU-CRIȘ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Anul acesta, în numeroase 
comune din raionul Criș se amena
jează, prin contribuția voluntară și 
muncă patriotică a cetățenilor, peste 
30 000 m p trotuare. Valorificînd 
pietrișul și nisipul din albia Crișu- 
lui, țăranii colectiviști din Șimand, 
Nădab, Olari, Avram Iancu au și 
amenajat pînă acum 10,500 mp de 
trotuare. De asemenea, au fost ame
najate mari suprafețe de parcuri și 
spații verzi.

Iu comuna Chișineu-Criș s-au pa
vat |n ultimul timp peste 5 000 m p 
de străzi, s-au construit 7 550 m p 
trotuare și s-au amenajat parcuri și

misiei naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O.

Directorul general ad-interim al 
U.N.E.S.C.O., René Maheu, care ne 
vizitează țara, a făcut o expunere 
cu privire la programul U.N.E.S.C.O. 
pe anii 1963—1964. Expunerea a 
fost urmărită cu interes de asis
tență.

în continuare René Maheu a răs
puns întrebărilor puse de cei pre- 
zenți în legătură cu activitatea 
U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)’

La Casa Universitarilor din Ca
pitală a avut loc miercuri dimineață 
ședința plenară lărgită a Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. Au participat membri 
ai Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a- 
cademicieni, profesori universitari, 
cercetători din domeniile educației, 
științei și culturii, ziariști.

Ședința a fost prezidată de acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte ai Co

tla Elenei Pop, vocea plăcută a An- 
toanetei Ionescu și aplombul comic 
al lui Jean Teodorescu.

Un sprijin util au adus spectaco
lului agreabila scenografie (I. Mi- 
trici) și mai ales muzica antrenantă, 
melodioasă.

Desigur, revista-spectacol nu este 
fără cusur. Și acest lucru devine 
evident mai ales atunci cînd auto
rii textului părăsesc, pe parcursul 
înlănțuirii momentelor, tocmai ca
racterul „reportericesc", deci vioi și 
antrenant, reclamat de însuși pre
textul ingenios de la care au pornit. 

De pildă : în 
scenetele „Tică, 
Rică și Azor" sau 
„Crocodilul de 
cauciuc" morala 
rezultă tardiv șl 

■ poate fi greoi asimilată din cauza 
abundenței de text, în dauna con
centrării episoadelor, în dauna efi
cienței Ideilor valoroase ce trebuiau 
transmise dincolo de rampă. De ce 
tabloul „Prin București" a prins 
imediat pe tinerii spectatori care 
au reacționat prompt, c-u toa
te că nu servea „poante" ? Pentru 
că textul — patetic și mobilizator — 
era însoțit organic de imagine. In 
acest sens, momente frumoase au 

, fost „Un musafir și o sută de gaz
de", „Cercul radlofoniștilor" (deși 
prea expozitiv), „Pionieri sădind 

. puieți* și cîntecul „Școlărița primă
vara''.

Intr-un spectacol pentru copii — 
dar mal ales într-unul de estradă, 
— o obligație primordială este per
manentul și nemijlocitul contact cu 
sala. In scrierea „gazetei" însă, 
torii și-au consultat prea puțin 
titorii, uitînd că sala e plină 
„corespondenți voluntari" care 
nosc bine terenul și deci au un 
vînt autorizat de spus. Argumentul 
ni-1 oferă cel puțin două momente 
bune din spectacol : cupletul „Nicu- 
șor are o tobă", excelent interpretat 
de artista emerită Silvia Chicoș, și 
„Parada modei" (minus termenii 
„tehnici" inutili), prezentată cu iro
nie de Tilda Radovici.

Se cunoaște larga accesibilitate 
a genului estradei, a revistei mu
zicale. După cum se știe, și acesta 
este un gen foarte dificil de reali
zat. Am insistat asupra lui convinși 
fiind că lăudabila inițiativă a tea
trului nu se va opri aici.

EMIL RIMAN

„salut voios" pc scena

Grija pe care Teatrul pentru copii 
și tineret a acordat-o repertoriului 
destinat micilor spectatori se dove
dește pe deplin justificată și răs
plătită prin interesul ou care sînt 
urmărite spectacolele prezentate în 
sala pentru copii. Considerăm bi
nevenită inițiativa teatrului care, cu 
recentul său spectacol pentru copii 
„Salut voios", aduce o culoare ine
dită repertoriului, răspunzând astfel 
unui vechi și real deziderat al spec
tatorilor săi.

Autorii Eduard Jurist și Ion Mus
tață au scris acest spectacol folo
sind un pretext in
spirat : munca re
dacțională de cu
legere și elaborare Teatrului pentru copii șl tineret 
a gazetei pionie- _______________
rești „Salut voios". -......... .....

Cu ajutorul „colectivului redacțio
nal", compus din vechile cunoștințe 
ale copiilor Profesorul Știe-tot, Doc
torul Vitamină, Nlculiță-Repoiterul 
sau Tică și Rică, cititorilor-specta- 
tori le sînt prezentate aspecte di
verse ale activității pionierești.

Evident, în culegerea de pe teren 
a acestor „articole" pentru gazetă
— și care în spectacol devin cuplete 
vesele, scenete însoțite de melodii
— „redactorii" de la „Salut voios" 
evidențiază trăsăturile pozitive de 
caracter ale pionlerllo'r, „publicînd" 
exemplele bune. Se elogiază priete
nia, disciplina, se stimulează fante
zia și inițiativele creatoare de in
teres obștesc. Dar „redactorii* nu au 
evitat să semnaleze și aspecte ne
gative, combătînd și satirlzînd 
lenea, neglijența, delăsarea.

Reliefînd cu precădere tocmai a- 
ceastă notă... „publicistică" a pro
cedeului ales de autori, regizorul 
Ion Lucian s-a străduit să dea revis- 
tei-spectacol o amprentă educativă, 
agitatorică, eficace. Astfel, specta
colul se desfășoară alert, reușind să 
solicite prin diverse și atractive so
luții scenice atenția sălii. Trebuie 
menționat pozitiv și faptul că în a- 
cest spectacol regizorul a colabo
rat cu un grup de pionieri care 
s-au comportat pe scenă cu dezin
voltură, completînd și ajutînd cu 
dăruire sinceră colectivul de in
terpret ai teatrului. Dintre actori, 
am apreciat îndeosebi naturalețea 
și umorul cuplului Mariana Oprescu
— Luluca Lipovan, farmecul amu
zant al celor doi reporteri veseli 
(Val. Lefescu și I. Arcudeanu), gra-

au- 
ci- 
de 

cu- 
cu-

o suprafață

Blocuri noi pe bulevardul Ilia Pintlllo din Capitala (Foto : R. Costin)

se construiesc 
sanitare. Intre al-

spații verzi pe
3,5 ha.

In raionul Criș 
numeroase unități 
tele, în comuna Șiclău este în curs
de finisare noul dispensar medical, 
ce urmează a fi dotat cu aparatură 
de specialitate. La Chișineu-Criș a 
fost construită și dată în folosință, 
nu de mult, o policlinică modernă.

în ultimii ani, în raionul Criș s-au 
construit 16 cămine culturale și H 
școli cu 42 săli de clasă, printre 
care și o școală medie la Chișineu- 
Criș cu 8 săli de clasă, laborator și 
un internat pentru ISO de elevi.

RAIONUL MEDIAȘ

ALE CREȘTERII A/VflUALELOR
Ca și alte raioane situate în po

dișul Transilvaniei, raionul Mediaș 
are condiții pedoclimatice favorabile 
pentru o dezvoltare multilaterală a 
agriculturii. Aici cresc bine atît grîul 
și porumbul, cît și sfecla de zahăr 
și cartofii de la care se obțin pro
ducții mari mai ales pe valea Tir- 
navelor. Viile de pe coastele dealu
rilor, care dau vinuri vestite, se în
vecinează adesea cu întinse supra
fețe de pășuni și finețe naturale ce 
fasumează nu mai puțin de 34 la 
sută din suprafața agricolă a raio
nului. Nici nu e de mirare că aici 
există o veche tradiție în creșterea 
unor animale din rasele cele mai 
productive. Un mare număr de tău- 
rași, vaci și vițele de prăsilă din 
rasa Bălțată romînească sînt cum
părate de către gospodării de stat 
și gospodării colective din alte re
giuni.

în ultimji ani, numeroase gospo
dării colective cum sînt cele din 
Aței, Richiș, Proștea Mare, Inghișul 
Nou și altele și-au creat puternice 
ferme de animale. Gospodăria co
lectivă din Șaroș are la suta de hec
tare cite J2 de taurine din care 19 
vaci; anul trecut a obținut la suta de 
hectare peste 18 000 litri lapte, iar 
pentru anul acesta planul prevede 
aproape 32 000 litri de lapte și 4 260 
kg de carne-marfă la suta de hec
tare.

Pe asemenea, colectiviștii din Aței 
au prevăzut ca anul acesta să obți
nă la suta de hectare 29 412 litri 
de lapte și 5 760 kg de carne-marfă 
din care 4 777 kg de carne de porc. 
Prin vînzarea, pe bază de contract 
cu statul, a unor mari cantități de 
produse agricole vegetale și anima
le, gospodăria va obține în acest an 
un venit bănesc de 2 487 000 lei, din 
care 1 487 000 lei din sectorul zoo
tehnic.

Merită să fie subliniat faptul că 
comitetul raional de partid și sfatul 
popular raional apreciază activi
tatea în gospodăriile colective 
după indicatorii economici reali
zați la suta de hectare. în fe
lul acesta, se poate vedea clar la ce

nivel de dezvoltare a producției, a 
avuției obștești și a veniturilor a 
ajuns gospodăria colectivă respecti
vă, în ce sectoare au cîștigat colec
tiviștii experiență mai bună, ce re
zerve și posibilități sînt încă slab 
folosite.

Succesele obținute pînă acum de 
gospodăriile colective din raionul 
Mediaș în ce privește creșterea a- 
nimalelor sînt desigur, importante. 
Dar posibilitățile de care dispune a- 
gricultura raionului sînt cu mult 
mai mari. Dacă calculăm, de pildă, 
încărcătura de taurine și producția 
de lapte la suta de hectare în une
le gospodării colective (și nu e vor
ba numai de cele mai noi) rezultă 
că, față de posibilitățile lor, indicii 
respectivi sînt încă mici. Cauza ? 
In principal, faptul că nu se asigură 
peste tot o bază furajeră corespun
zătoare.

Pășunile și finelele —• 
o mare bogăție

în raionul Mediaș există 31000 
ha de pășuni și finețe naturale. In 
cea mai mare parte, acestea sînt 
bine întreținute, iar pe unele pășuni 
s-au aplicat și lucrări de îmbunătă
țire mai eficace cum .șfat îngrășa- 
rea, supraînsămînțarea cu semințe 
de ierburi valoroase etc. în comu
nele Moșna, Șeica Mare, Bucerdea 
și altele, pășunile sînt bine îngriji
te, curățate de buruieni și scaieți, se 
aplică pășunatul pe tarlale al ani
malelor ; suprafețe însemnate de 
pășune sînt îngrășate prin tîrlire.

Vizitînd pășunea Fetea, dată în 
folosință mai multor gospodării co
lective, poți vedea clar cît de mare 
este efectul îngrășării și supraînsă- 
mînțării pășunilor, al folosirii lor 
raționale. Aici, animalele au hrană 
din belșug, iar în viitor pot avea și 
mai multă. Păcat numai că un pro
iect de desecare a unei porțiuni din 
pășune a rămas pe hîrtie ! Prin să
parea unor șanțuri de desecare, s-ar 
putea evita îmbolnăvirea animalelor 
și s-ar obține, totodată, o producție

de iarbă mai mare pe zeci de hec
tare.

O experiență bună care merită să 
stea în atenția consiliului agricol 
raional pentru a fi generalizată 
au dobîndit colectiviștii din Șa
roș în aplicarea în complex a 
măsurilor de sporire a produc
ției de iarbă pe pășunile și fîne- 
țele naturale. Ei au supraînsămîn- 
țat 60 ha de finețe cu semințe de 
ierburi valoroase și au aplicat îngră
șăminte minerale. în primăvară, pe 
o suprafață de 60 ha de pășune, au 
împrăștiat cîte 10 tone gunoi de 
grajd la ha, după care întreaga su
prafață a fost grăpată. De aseme
nea, colectiviștii au organizat între
ținerea animalelor în tabere de vară, 
precum și pășunatul rațional pe 
tarlale delimitate cu jaloane vizi
bile.

în complexul de măsuri pentru 
sporirea producției pășunilor și fî- 
nețelor naturale ale gospodăriilor 
colective, un rol important îl are 
asigurarea semințelor de ierburi va
loroase. Anul acesta, suprafața lotu
rilor semincere pe raion a fost ex
tinsă la 110 ha. Bine ar fi ca în ca
drul acestora să fie cultivate cu pre
cădere acele specii de ierburi care 
dau o producție mai mare de se
mințe la ha. și permit astfel o îm-. 
bunătățire mai rapidă a pășunilor.

Una din cele mai mari rezerve 
pentru asigurarea hranei animalelor 
o constituie înlăturarea pierderilor 
de substanțe nutritive din trifolie- 
ne și ierburi cosite pentru fin. 
Prin recoltarea la vreme, uscarea, 
transportul și depozitarea în bune 
condiții spre a se fatătura pierderea 
frunzelor la trifoliene, se pot cîștiga 
însemnate cantități de proteine, vi
tamine etc.

Experiența gospodăriilor fruntașe 
din raion arată că un nutreț de cea 
mai bună calitate — bogat în pro
teine și vitamine — se poate obți
ne prin însilozarea trifolienelor în 
amestec cu diferite ierburi. De a- 
cest lucru au ținut seama colecti
viștii din Șaroș, care au însilozat 
pînă acum peste 40 de vagoane de

trifoi în amestec cu ierburi grami- 
nee. Dar cîte gospodării colective 
procedează la fel ? Destul de pu
ține. Și ar fi foarte necesar ca ex
periența colectiviștilor din Șaroș să 
fie larg popularizată de către comi
tetul raional de partid și consiliul 
agricol raional pentru a fi aplicată 
în toate gospodăriile colective.

Oricine călătorește prin raion în 
aceste zile poate vedea o mare bo
găție de ierburi nu numai pe fine
țe, dar și pe marginile drumurilor, 
șoselelor, căilor ferate. Consiliul a- 
gricol raional a îndrumat gospo
dăriile colective să folosească aces
te ierburi, care constituie o mare 
rezervă de furaje iefține, numai că 
pînă acum aproape nimeni n-a bă
gat încă coasa în ele.

O, pondere însemnată în hrana a- 
nimalelor pe timpul iernii o are po
rumbul de siloz. în această perioadă, 
se execută lucrările de întreținere 
a acestei culturi în vederea obține
rii unei recolte bogate la hectar. Nu
meroase gospodării colective au se
mănat această cultură în amestec cu 
soia, pentru a obține un nutreț mai 
bogat în proteină. Avînd însă pu
ține semințe de soia, colectiviștii din 
Aței au găsit un alt mijloc pentru a 
obține nutreț însilozat de bună cali
tate. Ei au semănat o parte din po
rumbul siloz în amestec cu sulfină 
•— plantă ce dă producții ridicate 
de masă verde și conține un pro-, 
cent mare de proteină.

Rezerve de furaje 
în fiecare gospodărie
în planul de măsuri întocmit șt 

adoptat recent de către consiliul a- 
gricol raional se pune un mare ac
cent pe crearea fondului de furaje 
de rezervă, într-un procent de .30 la 
sută la fînuri și 20 la sută la sucu
lente. în legătură cu aceasta, tov. 
Mihai Tiler, președintele consiliului 
agricol, spunea că în condițiile ra
ionului, cel mai important mijloc 
pentru crearea rezervelor de furaje 
îl constituie culturile duble. în tot 
cuprinsul raionului și îndeosebi pe 
valea Tîrnavelor, culturile duble de 
porumb pentru siloz și masă verde 
dau producții ridicate. în planul de 
măsuri se prevede ca în acest an 
culturile duble să ajungă la aproape

1 500 ha numai în gospodăriile co
lective. O serie de participanți la 
discuțiile care au avut loc în cadrul 
consiliului agricol au subliniat că 
această suprafață poate fi mult de
pășită.

Experiența gospodăriilor fruntașe 
arată că aici există largi posibili
tăți pentru asigurarea din belșug cu 
nutrețuri suculente și pentru pe
rioada de după căderea brumelor de 
toamnă. Iată despre ce e vorba. De 
mai mulți ani, o serie de gospodării 
colective seamănă napi de miriște, 
după recoltarea orzului și griului. 
Ele obțin între 12-16 tone de napi 
la hectar. în primăvară, gospodă
riile colective din Biertan, Șaroș. și 
altele au pus butași de napi pe su
prafețe mici, care chiar în acest an 
vor da sămînța necesară pentru se
mănat. Napii de miriște dau recolte 
sigure și constituie un nutreț exce
lent mai ales pentru hrana vacilor 
de lapte în tot timpul toamnei.

Unii colectiviști, vechi crescători 
de animale, își amintesc că la școa
la zootehnică din Mediaș creștea 
varză furajeră care rămînea verde 
pînă la venirea înghețului. Din spu
sele lor și din rezultatele obținute 
anul trecut în alte părți ale regiunii 
se desprinde concluzia că varza fu
rajeră poate da producții de 40-50 
tone de masă verde la ha. Pe lîngă 
că dă producții mari, varza furaje
ră creează posibilitatea de a pre
lungi hrănirea animalelor cu nutre
țuri verzi pînă toamna tîrziu.

Mai trebuie subliniat că atît napii 
de miriște, cît și varza furajeră pot 
fi însilozate în amestec cu coceni de 
porumb, frunze și colete de sfeclă 
etc.

Metode care merită 
să fie extinse

Vorbind despre problema asigură
rii furajelor, nu se poate să nu a- 
mintim resursele mari existente 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor. în afară de cereale și, în primul 
rînd, de porumb, aici se poate folosi 
cu deplin succes în hrana porcilor 
sfecla de zahăr. Din păcate, această 
valoroasă cultură, care în condițiile 
raionului poate da cea mai mare 
cantitate de unități nutritive la hec
tar, se cultivă prea puțin pentru 
furajarea animalelor,

---------- o® o

Aniversarea lui Jean Jacques Rousseau 
la Academia R, P. Romîne

Academia R.P. Romîne a ținut 
miercuri după-amiază o ședință 
consacrată celei de-a 250-a aniver
sări a nașterii marelui scriitor și fi
lozof francez Jean Jacques Rous
seau.

Au participat academicieni, mem
bri corespondenți ai Academiei, cer
cetători științifici, profesori, repre
zentanți ai Comitetului național pen
tru apărarea păcii, ai Comisiei na
ționale a R.P. Romîne pamru 
U.N.E.S.C.O. La ședință a luat par
te, de asemenea, dl. René Maheu, 
director general ad-interim al

U.N.E.S.C.O., care se află în vizită 
oficială în țara noastră.

Cuvîntul de deschidere a fost ros* 
tit de acad, jbrof. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R.P. Romîne.

Acad. Tudor Vianu a prezentat a- 
poi comunicarea „Rousseau și influ
ența sa literară“. Acad. C. I. Gu* 
lian a vorbit despre „Rousseau gfa- 
ditorul și epoca lui“, după care a 
fost prezentată comunicarea prof, 
univ. Stanciu Stoian despre gîndirea 
pedagogică a lui Rousseau.

(Agerpresj
o#o

Plecarea tovarășei 
Dolores Ibarruri

Plecarea acacL

V. A« Ambarțumian

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășa Dolores Ibarruri, mi
litantă de vază a mișcării mondiale 
a femeilor, reprezentanta femeilor 
spaniole, care a participat Ja Con
ferința Națională a Femeilor din Re
publica Populară Romînă, ca invi
tată a Consiliului Național al Femei
lor. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, tovarășa Dolores Ibarruri a 
fost condusă de tovarășa Maria Ro- 
setti, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, și alte reprezen
tante ale Consiliului.

Miercuri a părăsit țara acad. V. A'< 
Ambarțumian, președintele Acade
miei de Științe a R.S.S. Armene, 
președintele Uniunii Astronomice 
Internaționale.

La plecarea de pe aeroportul Bă- 
neasa, savantul sovietic a fost sa
lutat de acad. I. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne, acad. V. Malinschi, membru al 
Prezidiului Academiei, acad. Gh. 
Demetrescu, directorul Observato
rului astronomic din București, și 
alți oameni de știință.

A fost de față D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. (Agerpres)

INFOR
© La Casa Scriitorilor ,,Mihail Sado- 

veanu" din Capitală a avut loc miercuri 
după-amiază aniversarea a 50 de ani de 
la nașterea poetului Salamon Ernö. Des
pre viata și opera poetului a vorbit scrii
torul Radu Boureanu.

A urmat apoi un program artistic, la 
care și-au dat concursul : actorii Simona 
Bondoc, Halasz Anna, Septimiu Sever, 
artist emerit, precum și Török Emma și

MATH
Martha Kessler, soliste ale Filarmonicii 
de Stat „George Enescu"

© La tragerea specială Pronoexpres 
Nr. 25 din 20 iunie 1962, au (ost extrase 
din urnă următoarele numere :

Prima extragere
40, 13, 37, 47, 43, 5.
Numere de rezervă : 44, 3.
A doua extragere
33, 7, 18, 19, 49, 27.
Numere de rezervă : 37, 29.

ASEARĂ LA FOTBALFinala „Cupei campionilor 
europeni" Ia rugbi 

Grivița Roșie-Beziers
Duminică dimineață, ou începere 

de la ora 10,30, va avea loc pe sta
dionul Dinamo din Capitală finala 
„Cupei campionilor europeni" la 
rugbi, între echipele Grivița Roșie 
și Béziers (Franța).

In deschidere (ora 8,45) se dispu
tă meciul de fotbal Progresul-Știința 
Timișoara din cadrul campionatului 
categoriei A.

Așa cum rezultă din experiența 
mai multor gospodării colective, în 
condițiile specifice raionului Mediaș, 
sporirea producției de carne de porc 
depinde în bună măsură de obține
rea unor recolte mari de cartofi. Un 
mare cîștig pot realiza gospodăriile 
colective dacă, pe lîngă preocuparea 
de a obține recolte bogate de car
tofi, ar adăuga-o și pe cea privind 
folosirea lor cu maximum de randa
ment. Despre ce este vorba ? în zeci 
de gospodării colective din regiune 
se obțin rezultate foarte bune prin 
hrănirea porcilor cu cartofi fierți și 
însilozați. La gospodăria colectivă 
din Richiș, anul trecut au fost însi
lozate 60 de tone de cartofi fierți. 
Foarte avantajoasă este și în
silozarea cartofilor cruzi, în ames
tec cu morcovi tocați, făină de fîn 
și cantități mici de uruieli, rezul- 
tînd așa-numitul siloz concentrat. 
Și în acest caz păstrarea este 
foarte ușoară, înlăturîndu-se com
plet pierderile. Avantajul princi
pal îl constituie, desigur, faptul că 
prin însilozare se obține un nutreț 
de foarte bună calitate. Folosirea 
diferitelor rețete de însilozare pe 
baza furajelor ieftine existente în 
fiecare gospodărie constituie un mij
loc important pentru reducerea pre
țului de cost al cărnii de porc.

Unele gospodării colective fo
losesc cu bune rezultate făina de lu- 
cernă în hrana păsărilor. Folosirea 
făinei de fîn poate fi mult extinsă, 
ținînd seama că numeroase gospo
dării colective au mori cu ciocănele 
pentru prepararea acesteia.

Iată cîte probleme se pun în fața 
consiliului agricol raional, cîte posi
bilități există și se cer valorifica
te pentru asigurarea bazei fura
jere și ce mare folos ar trage gos
podăriile colective de pe urma ini
țierii unor schimburi de experiență 
care să le ajute să aplice în prac
tică tot ceea ce este mai înaintat. 
Punînd în centrul atenției în aceas
tă perioadă problema obținerii unor 
cantități cît mai mari de furaje de 
bună calitate și asigurarea rezerve
lor de furaje necesare, comitetul 
raional de partid și consiliul agricol 
raional vor putea da un puternic 
sprijin gospodăriilor colective la 
creșterea producției de lapte, carne 
și alte produse animale.

C. BORDEIANU

Rapid—Sedan (Franța) 8-1
Cunoscuta echipă de fotbal Sedan 

(Franța) și-a încheiat turneul in tara noas
tră întîlnind aseară, pe stadionul Repu
blicii, formația bucureșteană Rapid. Un 
joc antrenant, cu multe faze spectaculoase 
— iată, pe scurt, caracteristicile meciului. 
La capătul celor 90 de minute, victoria 
a revenit echipei bucureștene cu scorul 
de 3—1.

Deși la început au fost depășiți de vi-1 
teza paselor, de schimburile de locuri ale 
fotbaliștilor francezi, rapidiștii și-au orga
nizat cu calm o serie de acțiuni pe care 
le-au finalizat cu succes. Oaspeții au avut 
o apărare destul de greu de trecut : ju
cători înalți, prompți în intervenții. To
tuși echipa noastră a sesizat cîteva breșe 
și a acționat în consecință. S-a jucat 
mult pe extrema dreaptă, unde Năstu- 
rescu l-a depășit cu regularitate pe fun
dașul Jacob. Scorul a fost deschis în mi
nutul 32, în urma unul schimb de pase 
între Georgescu și Năsturescu. Acesta 
din urmă a șutat excelent, dintr-un unghi 
dificil, și a înscris un gol imparabil. Fran
cezii continuă să se apere, dar nu negli
jează contraatacurile. Înaintarea rapi- 
distă se dovedește însă în vervă. A- 
proape de sfîrșitul reprizei, cîteva pasa 
derutante fac ca I, Ionescu să rămină li
ber în centrul careului de 16 metri al 
adversarilor. Năsturescu observă la timp 
aceasta și centrează precis. După 2-3 pași 
cu mingea în picior, centrul atacant al 
rapidiștilor înscrie plasat, majorînd sco
rul la 2—0.

Rapidiștii presează și în repriza secundă. 
Dar, probabil din cauza scorului — și așa 
favorabil — nu mai insistă în partea fi
nală a fazelor. Ei ratează citeva ocazii 
clare printre care și o lovitură de la 11 
metri (Ozon). Echipa franceză încearcă 
să micșoreze scorul. Reușește de abia în 
minutul 70, cînd fundașul Jacob vine în 
atac și înscrie : 2—1. Nouă minute mai 
tîrziu, la o lovitură de pedeapsă, Geor
gescu șutează puternic de la 20 de metri 
și mingea intră direct în poartă. 3— 
pentru Rapid.

Din cele două formații s-au remarcat! 
Năsturescu, Gherghina, Ozon (Rapid)< 
Stamm, Michelin, Maryan (Sedan).

I. D,

în cîteva rînduri
Au fost stabilite prin tragere la sorți 

semifinalele „Cupei R.P.R." la fotbal. 
Steaua București va juca cu Steagul Roșu 
Brașov, iar Rapid cu Progresul.

★
In zilele de 23 și 24 Iunie ne stadionul 

colectiviștilor din comuna Curcani (ra
ionul Oltenița), se va desfășura, pentru 
prima oară, finala unei competiții repu
blicane. Este vorba de turneul final ai 
celei de-a V-a ediții a „Cupei Regiuni
lor" la oină la care participă echipele 
regiunilor Maramureș (Minerul-Săsar), 
București (Avîntul-Curcani), Bacău (Bi- 
ruința-Gherăiești) și a orașului București 
(alcătuită din jucători de la Dinamo și 
C.P.B.).

★
Sîmbătă și duminică pe yelodromul Di

namo din Capitală se va disputa întîl- 
nirea internațională de ciclism pe pistă 
dintre echipele orașelor București și Var
șovia.

★
Sîmbătă de la ora 19 pe ringul montat 

în incinta patinoarului „23 August" este 
programată prima reuniune a finalelor 
campionatelor republicane de box.

Următoarele două reuniuni ale preli
minariilor vor avea loc duminică (de la 
ora 10) și luni de la ora 19,30 tot la 
patinoar. (Agerpres)
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Mitingul de la Combinatul chimic Borzești
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Roșu

prim-secretar al Comitetului regional Bacău al P.M.R.
Vizita delegației de partid și gu

vernamentale a Uniunii Sovietice în 
regiunea Bacău — a spus el — este 
un prilej de mare bucurie nu nu
mai pentru oamenii muncii care 
v-au întîmpinat în localitățile prin 
care ați trecut, ci și pentru întrea
ga populație din orașele și satele 
regiunii noastre. Entuziasmul cu 
care sînteți primiți la noi este ex
presia sentimentelor de dragoste 
frățească și a prieteniei trainice pe 
care o poartă poporul nostru ma
relui popor sovietic.

Victoriile istorice pe care le înre
gistrează poporul sovietic în înfăp
tuirea mărețului program de con
struire a comunismului însuflețesc 
poporul nostru ca și întreaga ome
nire muncitoare și constituie un 
factor mobilizator în lupta tuturor 
popoarelor 
fericită.

După ce 
industrială
torul a spus în continuare : In vasta 
operă constructivă pe care o desfă-

pentru pace și o viață

s-a referit la dezvoltarea 
a regiunii Bacău, vorbi-

șoară poporul romîn, munca sa 
este înlesnită de relațiile de colabo
rare statornicite între statele socia
liste, de ajutorul pe care îl primește 
din partea Uniunii Sovietice. Acest 
ajutor s-a manifestat cu putere și 
în regiunea noastră și a contribuit 
din plin la multe din înfăptuirile pe 
care le-ați văzut. Sîntem încredin
țați că vizita dv. în Romînia va duce 
la o și mai mare întărire a prieteniei 
și colaborării frățești între popoa
rele noastre.

Cuvîntul tovarășului Costache Sava
director general al Combinatului chimic Borzești

Directorul 
tului 
tache 
spus : 
dul 
socialistă 
regiunilor altădată 
rodul muncii avîntate a mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor care înfăptuiesc cu abnega
ție și încredere această politică. 
Construcția și dezvoltarea întreprin
derii noastre este în același timp 
o întruchipare concretă a relații
lor frățești dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică, a ajutorului mul
tilateral pe care-1 primim din par
tea poporului sovietic.

încă din 1953, cînd 
locuri era un cîmp gol 
ochii, a început munca 
specialiștilor romîni și sovietici. U- 
măr la umăr ei au colaborat la pro
iectarea combinatului, la. construc
ția lui, la montarea utilajelor și la 
punerea lor în funcțiune. Și în mo
mentul de față, specialiștii sovietici 
conduși de N. N. Ivanov, ne sînt de 
mare ajutor. Sîntem buni prieteni 
și ne înțelegem minunat. Toți sînt

general al Combina- 
Borzești, tov. 
luînd 

Combinatul 
politicii de 

a țării,

chimic
Sava,

Cos- 
cuvîntul a 

nostru este ro- 
industrializare 

de ridicare a 
înapoiaté, este 

a 
Și

pe aceste 
cît vezi cu 
comună a

cunoscuți și îndrăgiți de colectivul
■ nostru.

Deși tînăr, combinatul nostru cu-
■ noaște de pe acum succese însem

nate, a spus tov. Sava 
Din

: trat 
lății 
tică 
în următorii doi ani vor continua 
să intre în funcțiune secțiile uzi
nei de clorură de vinii și 
stalații.

In acest an, combinatul 
agriculturii noastre 15 055 
secticide condiționate, precum 
o cantitate importantă de clor, sodă 
caustică, insecticide etc. pentru ex
port în țările socialiste. Vă rapor
tăm cu bucurie că printre țările 
socialiste cărora le exportăm pro
dusele noastre este și Uniunea So
vietică, căreia îi vom livra în acest 
an 40 000 tone de produse chimice.

In uzina noastră activitatea de 
producție este strîns împletită cu 
cea de cercetare, cu studiile de la
borator și experimentările în faza 
pilot, care urmăresc îmbunătățirea 
necontenită a calității produselor și 
realizarea de noi produse.

Costache.
1960 și pînă în prezent au in- 
în funcțiune numeroase insta- 
aparținînd uzinei de sodă caus- însuflețit în muncă, 
electrolitică, iar anul acesta și

Comitetul Central al 
Tovarășul Gheorghe

alte in-

a livrat 
tone in

și

In toată munca noastră am fost 
în permanentă îndrumați și ajutați 
concret de 
partidului.
Gheorghiu-Dej a venit în mijlocul 
nostru și sfaturile, indicațiile, reco
mandările pe care ni le-a dat ne-au 

ne-au ajutat 
deosebit de mult în rezolvarea pro
blemelor complexe pe care le pu
nea construirea si intrarea în pro
ducție a unui combinat de aseme
nea proporții și cu un nivel tehnic 
atît de ridicat.

Dați-mi voie cu acest prilej să vă 
asigur că și pe viitor vom de
pune toate eforturile, toată price
perea noastră pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

In încheiere, îngăduiți-mi să ex
prim încă o dată marea bucurie pe 
care ne-a prilejuit-o vizita delega
ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. Aceasta este pen
tru noi încă un minunat prilej de 
a ne manifesta căldura sentimen
telor noastre de sinceră și profun
dă prietenie față 
sovietic.

de marele popor

Cuvîntul tovarășei Gabriela Chelaru
ingineră la Combinatul chimic

Salutîndu-i pe oaspeți în numele 
tineretului din combinat, ing. Ga
briela Chelaru a spus : In com
binatul nostru — pe care spre 
marea noastră bucurie l-ați vizitat 
astăzi — după cum ați observat lu
crează mulți tineri. Vîrsta medie a 
colectivului nostru este de 26 de 
anj. De fapt, noi ne-am obișnuit să sînt încredințate. Mulți dintre actu- 
masuram tinerețea nu atît- düpa nu- ^lii muncitori, operatori chimiști, 

tehnicieni și. maiștri se ocupau cu 
agricultura în satele' din apropiere, 
sau erau. .îrică elevi pe băncile șco
lilor cînd a început construcția a- 
cestui mare obiectiv industrial. Ma
joritatea dintre noi am crescut o 
dată cu construcția.

Avînd în față exemplul comuniș
tilor, luptăm cu elan și entuziasm 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului pentru ca produsele noastre 
să fie de cea mai bună calitate.

Pe lîngă munca din Uzină,’ tine
retul nostru participă cu dragoste 
și la activitatea culturală care este 
pe zi ce trece tot mai 
interesantă. Ne place

natul tineret sovietic. Aceste succese 
ne 'bucură și ne entuziasmează ca și 
propriile noastre realizări, ne dau 
noi puteri în întreaga activitate ce 
o desfășurăm.

Crescut și educat de partid, tine
retul nostru se străduiește să înde
plinească cu cinste sarcinile ce îi

Marile înfăptuiri care s-au reali
zat în țara noastră au făcut nece
sară rezolvarea multor probleme 
noi și complexe, învingerea unor 
greutăți inerente oricărei opere de 
asemenea proporții. Muncind cu 
avînt și abnegație, clasa muncitoare 
aliată cu țărănimea muncitoare și-a 
dovedit pe deplin capacitatea și pri
ceperea, fiind la înălțimea misiunii 
sale istorice de conducătoare a în
tregului popor în opera de construi
re a socialismului, (aplauze).

Succesele obținute de poporul nos
tru sînt strîns legate de sprijinul 
frățesc acordat de Uniunea Sovie
tică și de colaborarea frățească cu 
celelalte țări socialiste. Putem spu
ne că cele mai importante obiective 
industriale construite în Moldova în 
anii regimului democrat-popular 
sînt legate de colaborarea cu Uniu
nea Sovietică. Dezvoltînd industria, 
agricultura și cultura, întărind pu
terea economică a patriei noastre, 
poporul romîn își aduce contribuția 
la creșterea forței întregului lagăr 
socialist. El muncește cu perseve
rență pentru înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congresul al III-lea al 
P.M.R., străduindu-se totodată ca 
treptat să reducă diferențele față de 
nivelul de dezvoltare al altor țări 
socialiste, creînd condiții pentru a 
intra împreună cu celelalte țări, mai 
mult sau mai puțin în același timp, 
în comunism, (aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,
Poporul nostru urmărește cu viu 

interes uriașa activitate desfășurată 
de popoarele Uniunii Sovietice pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de 
Congresul al XXII-lea. în trăsăturile 
societății comuniste — societate a 
Păcii, Muncii, Libertății, Egalității, 
Frăției și Fericirii — pe care po
porul sovietic, călăuzit de mărețul 
program al 
munca sa 
imaginea 
viitor.

Mersul 
comunism 
oamenilor 
exercită o 
pra conștiinței popoarelor, mobili- 
zîndu-le la luptă pentru eliberarea 
de exploatare și asuprire.

Partidul nostru ca și. celelalte 
partide frățești învață din experien
ța P.C.U.S., din fermitatea revolu
ționară și înalta sa principialitate. 
marxist-leninistă, din spiritul său 
creator manifestat în rezolvarea pro
blemelor complexe ale construirii 
noii societăți, ale dezvoltării econo
miei și culturii și educării maselor 
de oameni ai muncii.

P.C.U.S., o înalță prin 
eroică, poporul romîn vede 
concretă a propriului său

înainte al U.R.S.S. spre 
dă speranță și încredere 
muncii de pretutindeni, 
puternică influență asu-

Cuvîntarea tovarășului
Nikita Sergheevici Hrușciov

mărul anilor, ci mai ales după ela
nul și entuziasmul oamenilor, după 
pasiunea față de muncă, după sprin
teneala gîndurilor și înaltul zbor al 
visurilor spre viitor. Dv., tovarășe 
Hrușciov, după această judecată a 
noastră sînteți tînăr printre tineri, 
plin de vigoare și energie. Tot așa 
vrem să ne întîlnim și peste ani, 
sub soarele comunismului victorios.

Tineretul din combinatul nostru,1 
a spus în continuare vorbitoarea, 
urmărește cu viu interes mărețele 
victorii obținute de poporul sovietic 
în munca șa creatoare, pașnică pen
tru construcția comunismului la 
care își aduce contribuția și minu-

bogată și mai 
să cîntăm și

au împărtășit, de pildă, lucrătorilor 
din industria noastră chimică expe
riența lor în elaborarea unei noi 
metode de obținere a acetilenei. La 
rînduț nostru v-am acordat și vă 
acordăm ajutor în utilaje și docu
mentație tehnică pentru construirea 
de întreprinderi ale industriei chi
mice. Acestea sînt exemple concrete 
care arată că în familia frățească a 
lagărului socialist realizările fiecă
rei țări devin un bun comun. 
(aplauze).

Dorim sincer ca prietena noastră, 
Romînia socialistă, să aibă o indus
trie chimică modernă și puternic 
dezvoltată, dorim ca toate ramurile 
economiei ei naționale să crească și 
să se dezvolte rapid.

Oamenii sovietici respectă și a-. 
preciază succesele în muncă ale fra
ților lor din țările socialiste. Țara 
noastră dispune astăzi de puternice 
forțe de producție, de o știință și 
tehnică înaintată. Toate acestea nu 
au căzut din cer, ci au fost cucerite 
printr-o încordare uriașă a xuturor 
forțelor poporului sovietic, popor 
muncitor, popor luptător.

Din exemplul Uniunii Sovietice, 
al Republicii Populare Rornîne și al 
celorlalte țări socialiste, vedem cum 
se întruchipează cuvintele leniniste, 
despre triumful muncii libere. „Cînd 
milioane de oameni ai muncii — 
spunea V. I. Lenin — se unesc ca 
un singur om, urmîndu-i pe oamenii 
cei mai buni ai clasei lor, atunci 
victoria este asigurată”.

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică, din Romînia populară sînt 
cu drept cuvînt mîndri de faptul că 
aparțin marii familii a popoarelor 
socialiste, în cadrul căreia fiecare 
consideră drept o datorie sfîntă să- 
se ajute reciproc în mod tovără
șesc. în marea noastră operă co
mună de construire a socialismului 
și comunismului eforturile creatoa
re ale popoarelor se contopesc în- 
tr-un singur torent puternic, care 
se lărgește,și se întărește neînce
tat, pe care -nu-1 mai poate opri nici 
un fel de barieră. Popoarele țări
lor socialiste merg cu încredere 
spre mărețul lor țel — socialismul 
și comunismul, luptă pentru asigu
rarea unei păci trainice pe pămînt. 
(aplauze). Marile noastre succese în 
construirea noii societăți nu trebuie 
să slăbească vigilența împotriva duș
manilor păcii. Țările noastre nu au 
nevoie de război, ele au nevoie de 
pace.

Uniunea Sovietică luptă cu con- 
secvehță pentru dezarmareaf gene
rală și totală, pentru -interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară. Pu
terile occidentale nu doresc însă în
cetarea cursei înarmărilor, slăbirea 
încordării internaționale. în aceste 
condiții, popoarele țărilor socialiste 
trebuie să-și întărească prin toate 
mijloacele unitatea, să sporească 
puterea economică a țărilor noastre, 
să întărească și să perfecționeze a- 
părarea lagărului socialist. Să știe 
imperialiștii Că în cazul Unei agre
siuni împotriva țărilor socialiste ei 
vor primi o ripostă zdrobitoare.

Pentru a asigura pacea trebuie să 
fim puternici, tari, iar puterea și 
tăria se nasc în muncă. Partidele 
noastre cheamă popoarele să mun-. 
ceașcă cu abnegație în fabrici, u- 
zine, pe ogoare, tocmai pentru ca 
bogățiile noastre să crească, iar forța 
noastră să se întărească, (aplauze 
prelungite).

Vă mulțumim scumpi prieteni, 
dragi frați, pentru primirea ospita
lieră, vă dorim fericire și tot binele, 
muncă rodnică pentru binele patriei 
dv. minunate, sub conducerea inspi
ratorului și organizatorului victo
riilor poporului romîn, Partidul 
Muncitoresc Romîn ! (urale, ' ovații).

Să trăiască și să înflorească prie
tenia de nezdruncinat sovieto- 
romînă !

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(aplauze furtunoase, urale).

Ne bucurăm văzînd că clasa mun
citoare din Romînia dă dovadă și 
pe frontul muncii de același înalt 
spirit-de organizare și de luptă pe 
care l-a manifestat în anii aspri ai 
luptei împotriva capitaliștilor și mo
șierilor.

Poporul romîn, sub conducerea 
partidului său iubit, a construit în
tr-o perioadă istorică scurtă baza 
economică a socialismului și în pre
zent transpune în viață cu succes 
programul de desăvîrșire a construc
ției socialiste, (aplauze).

Se spune câ un bun început în
seamnă că ai și făcut jumătate din 
treabă. Poporul romîn și-a început 
bine planul de șase ani care va ri
dica economia țării dv. pe noi culmi. 
Numai munca creatoare, plină de 
abnegație pentru binele poporului le 
dă oamenilor adevărata bucurie și 
fericire, numai munca asigură bel
șugul de bunuri materiale și spiri
tuale. Am vorbit deseori despre 
acest lucru și nu voi obosi nicioda
tă repetîndu-1, pentru că acest ade
văr, în aparență simplu, cuprindă 
marea înțelepciune a înțelegerii sen
sului vieții.

Dragi tovarăși,
Trăim nu numai în secolul atomu

lui și al navelor cosmice, ci și in 
secolul marii chimii. Industria chi
mică este o ramură relativ tînără, 
dar foarte importantă a economiei 
naționale. Là noi, în Uniunea Sovie
tică, se atribuie o mare importanță, 
dezvoltării industriei chimice. Fa
cem totul pentru a îndeplini cît mai 
repede această sarcină și a asigu
ra pentru industrie, agricultură, ne
voile cotidiene ale oamenilor, toate 
produsele necesare pe care poate să. 
le dea chimia. Or, chimia poate să 
dea în prezent totul, de la îmbră
căminte și încălțăminte, pînă la ma
teriale de construcție de mare du
rabilitate. Cu ajutorul chimiei au 
fost rezolvate multe probleme inte
resante.

. O mare importanță o are, de pildă, 
producția cauciucului sintetic. (Oa
menii de știință sovietici au elaborat 
procesul de producție al cauciucului 
direct din gaze, trecînd peste proce
sul de producție a cauciucului din 
spirt, ceea ce ieftinește considerabil 
producția. Cauciucul sintetic care se 
obțină astfel este în multe privințe 
superior cauciucului natural. Este 
adevărat că; deocamdată, chimia nu 
poate să fabrice produse alimentare. 
Această, problemă nu și-a găsit încă 
rezolvarea. Dar oamenii de știință 
chimiști ’lucrează pentru a rezolva 
și aceăstă ^problemă deosebit de im
portantă. Dacă vom considera spir
tul ca produs alimentar, se poate 
spune că-ei au- obținut de pe acum 
anumite succese în acest domeniu. 
Chimiștii sovietici produc acum 
spirt din gaze naturale, care prin 
calitățile sale nu este mai prejos de- 
cît spirtul’ obținut din materii prime 
agricole.

în prezent Uniunea Sovietică ocu
pă locul doi în lume în ceea ce pri
vește producția chimică. în primii 
trei ani ai septenalului, în țara 
noastră au fost construite și puse 
în funcțiune peste 130 de între
prinderi chimice și mari instalații 
industriale. In Bașkiria, în regiunea 
Volgăi, în Azerbaidjan, î.V Siberia 
s-au creat noi centre industriale 
pentru fabricarea produselor chimice 
pe baza gazelor naturale și a prelu
crării petrolului. Nu ne mulțumim 
însă cri ceea ce s-a realizat și mer
gem mai departe.

Dăm, o înaltă prețuire realizărilor 
țării dv. în dezvoltarea industriei 
chimice. Am aflat cu bucurie 
că numai anul trecut volumul global 
al producției industriei chimice a 
crescut în Romînia cu peste 27 la 
sută, iar în comparație cu anul 1950 
a crescut de 8 ori.

Intre țările noastre are loc un vast 
schimb de experiență înaintată. Oa
menii de știință și specialiștii romîni

Dragi tovarăși și prieteni,
în primul rînd dați-mi voie să vă 

mulțumesc din inimă pentru pri
mirea călduroasă și ospitalitatea 
prietenească. Considerăm că atenția 
pe care o acordați delegației noastre 
este o atenție manifestată față de 
poporul sovietic de multe milioane, 
față de prietenul, tovarășul de 
luptă și fratele dv. credincios. 
(aplauze). Cu multă bucurie vă trans
mitem dv. și prin dv. celui mai 
tînăr detașament al clasei munci
toare din Romînia, chimiștilor, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări din partea întregului popor 
sovietic, (aplauze prelungite).

Astăzi este a treia zi de cînd de
legația noastră se află în vizită în 
Romînia frățească. Peste tot, ori
unde am fost, am simțit în perma
nență că ne aflăm între buni prie
teni. Străbați pămîntul romînesc și 
inima ți se umple de bucurie pentru 
prietenii romîni. Cîte orașe și centre 
muncitorești, uzine și centrale elec
trice noi, cîte case noi bine con
struite și lăcașuri de cultură au 
apărut în orașele și satele dv. Ne-a 
prilejuit o bucurie deosebit de mare 
puternicul complex industrial din 
raionul dv., acest adevărat vlăstar 
al socialismului. Se poate spune că 
el întruchipează noua Romînie in
dustrială.

în condițiile orînduirii burghezo- 
moșierești, țara dv., bogată în petrol 
și alte resurse naturale, nu avea 
o industrie chimică proprie, nu 
producea utilajele necesare. Cea 
mai mare parte a petrolului extras 
se exporta în străinătate în stare 
brută, iar produsele rezultate din 
prelucrarea țițeiului erau cumpă
rate de Romînia din alte țări, la 
prețuri de trei ori mai ridicate.

Altfel se prezintă situația acum. 
Republica Populară Romînă nu nu
mai că produce pentru nevoile pro
prii utilajele necesare și alte uti
laje industriale complexe și chiar 
instalații complexe pentru uzine în
tregi, ci le și furnizează altor țări. 
Orînduirea socialistă a scos Romînia 
din starea de stagnare economică. 
Poporul romîn se bucură pe larg de 
binefacerile economiei și culturii so
cialiste.

Tovarăși, •
Cu peste o sută de ani în urmă, 

KarL Marx și Friedrich Engels au 
arătat pentru prima oară rolul is
toric al ejasei muncitoare de gro
par al vechii orînduiri exploatatoa
re. De atunci’ îjaȚ-jume au răsunat' 
unul după altul ' ecourile unor cum
plite lupte de clasă ale, proletaria
tului. Dominației capitalismului i 
s-a pus capăt mai întîi în Rusia, 
apoi și în .multe alte țări, ale lumii. 
Pretutindeni, după cum' arată expe
riența, victoriile clasei muncitoare au' 
fost repurtate în înverșunate lupte 
de clasă împotriva lumii vechi care 
nu vrea să părăsească de bună voie 
arena istoriei. Viața arată că oa
menii muncii pot să dobîndească e- 
liberarea numai prin lupta de clasă.

Succesul luptei clasei muncitoare, 
pentru victoria revoluției depinde 
de măsura în oare ea și partidul 
el și-au însușit toate formele luptei 
revoluționare, de măsura în oare 
sînt gata pentru înlocuirea cea mai 
rapidă și neașteptată a unei forme 
de luptă cu alta. în orice formă 
s-ar săvîrși trecerea de la capita
lism la socialism, ea este cu putin
ță numai pe calea revoluției, iar re
voluția înseamnă luptă de clasă.

Măreața operă constructivă pe 
care o săvîrșesc în prezent popoa
rele țărilor socialiste este o conti
nuare directă a luptei revoluționare 
începută-de ele în numele unui vii
tor mai bun. Construirea lumii noi 
este o luptă și ea cere de la clasa 
muncitoare, de la toți oamenii mun
cii un nivel înalt de conștiință, un 
orizont larg, o voință de fier și co
eziune.

Borzești
să dansăm, să citim și să facem 
sport. Printre noi este la mare cin
ste învățătura, setea de perfecțio
nare. Pînă în prezent, fiecare al 
optulea lucrător din combinat are 
școala medie terminată, iar fiecare 
al zecelea are studii superioare. Și 
continuăm să învățăm. Viața și mun
ca .ne pun mereu în față sarcini Partidul și guvernul nostru acordă 
noL țot iijai complexé ,și, .vrem^sa -(y.. atenție deosebită întăririi continue 

a coeziunii lagărului socialist, dez
voltării relațiilor frățești între par
tidele și guvernele țărilor socialiste, 
cimentării și mai puternice a unită
ții și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, (aplau
ze puternice).

Concentrîndu-și forțele pentru rea
lizarea perspectivelor sale luminoa
se de viitor, poporul romîn este vital 
interesat în menținerea și întărirea 
păcii pe pămînt. Lupta pentru pace, 
pentru coexistență pașnică între țări 
cu orînduiri sociale diferite repre
zintă linia principală a politicii 
externe a statului nostru și a celor
lalte țări socialiste, izvorăște din 
însuși caracterul orînduirii socialiste, 
al ideologiei și țelurilor noastre. 
Cercurile reacționare imperialiste 
se străduiesc să învenineze relațiile 
internaționale, creează noi și noi 
focare de încordare și primej
die de război, accelerează cursa 
înarmărilor și a experiențelor nu
cleare. Viața arată însă tot mai 
convingător că această politică lip
sită de luciditate nu are- nici o pers- • 
pectivă. A trecut timpul cînd impe
rialismul putea hotărî singur soarta 
popoarelor. în zilele noastre facto
rul hotărîtor al dezvoltării mondiale 
a devenit sistemul socialist. Acum 
împotriva provocatorilor la război 
se ridică uriașul front al păcii în 
care își unesc forțele țările lagăru
lui socialist, numeroase țări neso- 
cialiste care se pronunță pentru 
coexistență pașnică, clasa munci
toare internațională, sute și sute de 
milioane de oameni de cele mai di
ferite convingeri care înțeleg că da
toria fundamentală a fiecărui om 
cinstit este de a împiedica dezlăn
țuirea unui măcel pustiitor. Prin 
lupta unită și hotărîtă a tuturor a- 
cestor forțe războiul poate fi pre- 
întîmpinat, pacea poate fi asigu
rată. (aplauze).

Republica Populară Romînă, cre
dincioasă politicii de coexistență 
pașnică, militează cu fermitate ală
turi o'e Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste pentru destin
derea internațională, dezarmarea 
generală și totală, încheierea trata
tului de pace german și normaliza
rea situației Berlinului occidental, 
pentru lichidarea colonialismului și 
înlăturarea tuturor focarelor de 
război, pentru transformarea regiu
nii balcanice într-o zonă a păcii, 
denuclearizată, pentru dezvoltarea 
legăturilor de colaborare pașnică cu 
toate statele, indiferent de orîndui
rea lor socială.

fim pregătiți pentru a le“ îndeplini 
cu succes. '

Tineretul nostru se angajează să-și 
dăruiască și pe viitor întregul elan 
tineresc, întregul său entuziasm în
flăcărat, toată energia și capacitatea 
sa cauzei desăvîrșirii construcției 
socialismului și construirii Comunis
mului în scumpa noastră patrie.

In numele tineretului din Combi
natul chimic Borzești vă rog să 
transmiteți tineretului sovietic, po
porului sovietic,.caldele noastre sen
timente de prietenie frățească, de 
dragoste și devotament pentru cauza 
noastră comună : construcția socia
lismului și comunismului, apărarea 
păcii între popoare.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Nikita Sergheevici 

Hrușciov,
Iubiți oaspeți sovietici, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Căldura frățească cu care mun

citorii și constructorii complexului 
petrochimic Onești-Borzești, oame
nii muncii din întreaga țară întîm- 
pină delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice con
dusă de tovarășul Hrușciov exprimă 
sentimentele de dragoste și priete
nie pe care poporul nostru le poar
tă Uniunii Sovietice și conducători
lor săi. (aplauze).

Relațiile de prietenie dintre po
poarele noastre au vechi tradiții. în 
istorie sînt cunoscute numeroase 
mărturii ale legăturilor economice, 
culturale și de stat care au existat 
între popoarele noastre. în prezent, 
prietenia romîno-sovietică are un 
conținut nou. Ea izvorăște din iden
titatea de țeluri și interese ale par
tidelor și statelor noastre, din lupta 
comună a celor două popoare pen
tru construirea socialismului și co
munismului.

în timpul vizitei de astăzi ați vă
zut, dragi oaspeți, o parte din ceea 
ce s-a- înfăptuit în Moldova în anii 
regimului democrat-popular, rezul
tat al activității eroice desfășurate 
de oamenii muncii sub conducerea 
partidului pentru înflorirea econo
mică a acestei regiuni. Complexul 
petrochimic Onești-Borzești cu uzi
nele sale moderne este o mîndrie a 
oamenilor muncii din Moldova și a 
întregului nostru popor constructor 
al socialismului. Pe unde am tre
cut astăzi se afla nu cu mulți ani 
în urmă doar un sat cu 3000 de lo
cuitori. în trecut, sub regimul 
ghezo-moșieresc, 
sită 
dustrie, 
poiată, în 
ploatatoare, 
perialiștii 
milă bogățiile țării. Orînduirea 
noastră socialistă, care a transfor
mat țara din temelii, a schimbat ra
dical și înfățișarea Moldovei. Aceste 
înfăptuiri ale puterii populare sînt 
o ilustrare vie a politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn de creștere ar
monioasă a forțelor de producție ale 
țării. Aplicînd cu consecvență linia 
leninistă de industrializare socialistă 
a țării, de dezvoltare cu precădere 
a industriei grele, partidul și guver
nul nostru au acordat o deosebită

aproape
avea o 

timp ce 
în 

străini,

Moldova era 
complet de 

agricultură 
clasele 

cîrdășie cu 
jefuiau

bur- 
lip- 
in- 

îna- 
ex- 
im- 

fără

atenție dezvoltării proporționale a 
tuturor regiunilor țării. In anii regi
mului democrat-popular s-au < 
struit : hidrocentrala „V. I. Lenin* 
de la Bieaz, uzina de țevi de la Ro
man, fabrica- de relon și rolan de la 
Săvinești, combinatul de îngră
șăminte ■ azotoase de la Roznov, a- 
cest mare complex petrochimic, fa
brica de rulmenți Bîrlad, fabrica de 
antibiotice Iași și altele. Pe baza 
prevederilor planului de șase ani se 
construiește marele combinat side
rurgic de la Galați precum și alte 
obiective industriale importante la 
Iași, la Suceava, care vor ridica și 
mai mult, pe baza industrializării, 
puterea economică a Moldovei. In 
acești ani, producția industrială a 
regiunii Bacău a crescut de 7,8 ori 
față de 1938, devenind un pilon im
portant al noii noastre industrii chi
mice. în anul 1965, regiunea Bacău 
va da circa 30 la sută din totalul 
producției industriei chimice, față de 
7,5 la sută în 1959. întreprinderile 
chimice construite în această regiu
ne reprezintă toate ramurile chi
miei moderne — a cauciucului, fi
brelor sintetice, maselor plastice, în
grășămintelor, antidăunătorilor și o 
gamă completă de chimicale organi
ce și anorganice. La baza producției 
acestor1 combinate chimice stau pro
cedee tehnologice la nivelul tehnicii 
mondiale, ceea ce asigură valorifica
rea superioară a resurselor natu
rale, o înaltă productivitate a muncii 
și produse la un nivel calitativ su
perior. Partidul și guvernul au a- 
cordat și acordă o atenție deosebită 
dezvoltării industriei chimice por
nind de la faptul că țara noastră 
are o largă bază materială pentru 
dezvoltarea multilaterală a acestei 
ramuri. An de an a crescut produc- _ ._j.jn_

un 
de

produce anual 95 000 tone sodă caus
tică, 83 tone clor, 36 000 tone mase 

con- plastice și o gamă întreagă de alte
produse ; combinatul de cauciuc va 
produce 50 000 tone cauciuc sintetic, 
18 000 tone fenol, 6 500 tone polisti- 
ren și 11 000 tone acetonă pe.bază 
de materii prime petroliere ; com
plexul industrial Roznov—Săvinești 
va produce 100 000 tone amoniac, 
respectiv 210 000 tone azotat de a- 
moniu, 20 000 tone uree și 13 000 
tone fire și fibre sintetice. Mari per
spective de dezvoltare sînt create și 
în domeniul producției agricole a 
Moldovei odată cu încheierea colec
tivizării agriculturii. Triumful de
plin al relațiilor socialiste la sate 
creează toate condițiile pentru in
troducerea pe scară largă a meca
nizării lucrărilor agricole și folosirea 
celor mai avansate 
nice și, odată cu 
sporirea producției 
getale și animale, 
țelor de producție 
condițiile

ția globală a industriei chimice, 
registrînd în perioada 1960—1962 
ritm mediu anual de creștere 
23,6 la sută față de 15,8 la sută 
ritmul mediu anual de creștere 
întregii producții industriale. Pon
derea producției industriei chimice 
din totalul producției industriale va 
reprezenta circa 12 la sută în 1965 
față de 9 la sută în 1962. Din totalul 
investițiilor industriale, industriei 
chimice i-au fost alocate 7,7 la sută 
în perioada 1951—1955, 13,9 la sută 
în perioada 1956—1959 și circa 20 la 
sută în perioada 1960—1965. Prin 
punerea în funcție a capacităților de 
producție prevăzute în Directivele 
Congresului al III-lea al partidului, 
Combinatul chimic de la Borzești va

al

reguli agroteh- 
aceasta, pentru 

agricole ve- 
Avîntul for- 

a schimbat și 
de viață, a dus la 

îmbunătățirea nivelului de trai și 
de cultură al celor ce muncesc. Un 
exemplu elocvent îl oferă în acest 
sens tînărul oraș socialist Onești, 
„orașul chimiei“, cum îl numesc 
oamenii muncii, ridicat aici ca din 
pămînt în numai cîțiva ani și care, 
așa cum ați putut constata în 
cursul vizitei dv., asigură construc
torilor și muncitorilor, tuturor ce
lor peste 45 000 de locuitori ai săi, 
condiții de viață demne de munca 
eroică pe care o depun.

Odată cu dezvoltarea fabricilor și 
uzinelor au crescut și oamenii. S-au 
format noi și noi contingente de 
muncitori și tehnicieni, oameni cu o 
înaltă conștiință socialistă, adevă- 
rați făuritori ai bunurilor materiale 
care transpun în viață prevederile 
planurilor noastre, punînd în va
loare bogățiile țării. Partidul și gu
vernul nostru acordă o deosebită 
atenție ridicării continue a califi
cării muncitorilor și tehnicienilor 
care lucrează în întreprinderile nou 
create. Faptul că vîrsta medie a sa- 
lariaților de la combinatul petrochi
mic nu depășește 26 de ani vorbește 
de la sine despre activitatea dusă 
în vederea formării cadrelor mun
citorești. Oneștiul ilustrează forța 
creatoare a socialismului biruitor, 
instaurat definitiv în patria noas
tră atît la orașe cît și la sate, de
monstrează ce minuni poate înfăp
tui un popor liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Dragi tovarăși,
Intîlnirile delegației de partid și 

guvernamentale a Uniunii Sovietice 
cu oamenii muncii prilejuiesc o 
nouă și puternică manifestare a so
lidarității frățești care unește po
poarele noastre, partidele și statele, 
cimentează și mai mult temelia de 
granit a prieteniei veșnice romîrio- 
sovietice. (aplauze prelungite, ovații).

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

Trăiască în veci prietenia dintre 
poporul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice ! (ovații, urale prelungite).

Primirea delegației de partid șl guvernamentale a U.R.S.S. in gara 
Borzești.

în cetatea petrochimiei
(Urmare din pag. I-a)

miștilor romîni pentru înaltul nivel 
calitativ al aparaturii și utilajelor 
primite din 
interesantă expoziție 
oaspeților sovietici evoluția combi
natului, de la cîmpul gol de acum 
cîțiva ani, pînă la uriașa construc
ție de azi, care se dezvoltă în con
tinuare. N. S. Hrușciov se interesea
ză de produsele realizate, pentru 
care are cuvinte de apreciere.

La sfîrșitul vizitei semnează în 
cartea de onoare a combinatului. 
Oaspeților li se oferă macheta com
binatului.

In marea hală a atelierului meca
nic a avut loc apoi un însuflețit mi
ting. Primul secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., Gheorghe 
Roșu, a rostit cuvîntul de deschi
dere.

Uniunea Sovietică. O 
a înfățișat

Au luat apoi cuvîntul Sava Co.s- 
tache, directorul general al Combi
natului, și ing. Gabriela Chelaru.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
N. S." Hrușciov au rostit cuvîntări. 
Ele sînt în repetate r-îndurl întrerup
te de puternice aplauze și urale în. 
cinstea marii prietenii dintre po
porul romîn și sovietic. Mii de gla
suri scandau „P.M.R.—P.C.U.S.", 
„R.P.R.—U.R.S.S. sînt în veci prie
tene".

Tovarășului Hrușciov i se îninî- 
nează daruri din partea oamenilor' 
muncii din regiunea Bacău. Apoi 
delegația sovietică oferă daruri co
lectivului combinatului.

La plecarea delegației, pe traseul 
pînă la gară s-a adunat din nou o 
mare mulțime de oameni ai muncii 
pentru a saluta pe solii poporului 
sovietic, care își continuă călătoria 
prin țară.
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POPOARELE SOVIETIC Șl ROMÎN

Generalul de armată Alexei Antonov
din viațăa încetat

pe veci Împreună“
Presa sovietică despre vizita delegației de partid 
și guvernamentale a U. R. S. S. în R. P. Romînă

MOSCOVA 20 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Sub titlurile 
„Popoarele sovietic și romîn pe veci 
împreună”, „Intîlniri frățești” 
(„PRAVDA“), „Prietenia noastră 
este mai largă decît 'Dunărea, mai 
înaltă decît Carpații“ („IZVES
TIA”), „Intîlniri frățești pe pă- 
mînt frățesc“, („KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA“), „Uniunea Sovietică și 
Romînia sînt adevărate prietene”, 
(KRASNAIA ZVEZDA”), „Prietenii 
se întîlnesc”, („SOVETSKAIA ROS- 
SIA“), presa sovietică informează 
amănunțit despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale a U- 
niunii Sovietice în frunte cu Nikita 
Sergheevici Hrușciov în țara noas
tră. Ziarele publică corespondente 
speciale oglindind în mod viu în
suflețirea cu care se manifestă cu 
acest prilej marea prietenie dintre 
popoarele romîn și sovietic.

Trimișii speciali ai ziarului 
„PRAVDA" în reportajul intitulat 
„Intîlniri frățești”, vorbesc despre 
vizitele făcute d'e delegația sovietică 
la Uzinele „Grivița Roșie“, la Fun
dulea și la gospodăria agricolă co
lectivă Ceacu.

Corespondenții ziarului relatează 
'despre mitingul de la „Grivița Ro
șie“, despre discuțiile însuflețite 
dintre tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov și numeroși muncitori în 
legătură cu dezvoltarea întreprin
derii, cu condițiile de muncă și de 
.trai.

Mitingul de la „Grivița Roșie“ a 
constituit o demonstrație strălucită 
a prieteniei romîno-sovietice, arată 
corespondenții „Pravdei“.

Relatînd despre vizita la Institu
tul de cercetări pentru cereale 
plante tehnice de la Fundulea, co
respondenții „Pravdei“ subliniază 
succesele obținute la acest institut, 
experiența bogată acumulată aici, 
interesul manifestat de tovarășul 
N. S. Hrușciov pentru semănăturile 
intercalate de porumb și soia și 
pentru ideea convocării unei con
sfătuiri la Institutul de la Fundu
lea a specialiștilor din agricultura 
țărilor socialiste în problema folo
sirii ierbicidelor.

Cu prilejul vizitei la gospodăria 
agricolă colectivă Ceacu, scriu co
respondenții „Pravdei“, întregul sat 
a ieșit să întîmpine pe înalții oas
peți pe străzile împodobite sărbă
torește. După ce fac istoricul dez
voltării gospodăriei și arată recol
tele obținute la hectar anul trecut, 
corespondenții „Pravdei“ relatează 
discuțiile dintre tovarășul Hrușciov 
și membrii gospodăriei colective, 
faptul că N. S. Hrușciov a urat co
lectiviștilor noi și mari succese și 
i-a chemat să se întreacă cu colhoz
nicii sovietici pentru a 
de la alții.

„Prietenia popoarelor 
romîn — scriu trimișii 
București ai ziarului 
— are rădăcini profunde în tre-

învăța unii

sovietic și 
speciali la 
„Izvestia’

cut. Ea a fost cimentată de sîngele 
vărsat de ostașii sovietici și de glo
rioșii fii ai Romîniei în lupta îm
potriva fascismului. Această prie
tenie a crescut și s-a dezvoltat 

și după instaurarea puterii populare 
și acum a devenit o forță măreață 
și invincibilă". înainte de a relata 
amănunțit despre vizitele făcute de 
delegație la „Grivița Roșie“ și la 
Fundulea, autorii reportajului arată 
că „Bucureștiul nu este numai cen
trul politic și cultural al țării, ci și 
un mare oraș industrial ale cărui în
treprinderi dau peste o cincime din 
volumul producției industriei grele, 
ușoare și alimentare a tării". Cores
pondența este ilustrată cu fotogra
fii. Tot în pagina întîi ziarul „IZ
VESTIA“ publica poezia lui Mihai 
Beniuc, „Gîndul arde ca o stea".

încă la 18 iunie, ziua sosirii la 
București a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, postul de 
televiziune din Moscova a prezen
tat un program special de noapte 
despre sosirea delegației sovietice 
în capitala Romîniei. Milioane de 
telespectatori au vizionat această 
emisiune realizată de operatori de 
la Postul de televiziune central din 
Moscova. In cadrul emisiunii au 
fost prezentate imagini din Bucu
reștiul în haine de sărbătoare, viața 
clocotitoare a capitalei Romîniei, 
imagini de la primirea făcută dele
gației la gara Băneasa și pe bule
vardele capitalei R. P. Romîne.

Puternică indignare 
față de exploziile

A EȘUAT A DOUA ÎNCERCARE 
A S.U.A. DE A EFECTUA 
O EXPLOZIE NUCLEARĂ 

ÎN SPAȚIUL COSMIC

NEW YORK 20 (Agerpres). — Sta
tele Unite au eșuat pentru a doua oară 
la 20 iunie în încercarea de a efectua 
o explozie nucleară în spațiul cosmic 
în regiunea insulei Johnston din Ocea
nul Pacific. După cum relatează agen
țiile de informafii americane, racheta 
„Thor", purtătoare de încărcătură nu
cleară, a fost distrusă la comandă de 
pe Pămînf, curînd după lansare, din 
cauza unor defecțiuni 
rachetei și încărcătura 
zuf în ocean. Nu s-a 
nucleară.

m lumea întreagă 
nucleare americane 

rență cum se fac pregătiri pentru 
a fi distruși.

Relatările presei internaționale

tehnice. Schijele 
nucleară au că- 
produs explozia

Prin explozia lor nucleară la mare 
altitudine, Statele Unite creează un 
precedent pentru militarizarea Cos
mosului, a declarat cunoscutul om 
de știință englez prof. BERNARD LO
VELL, directorul observatorului „Jo- 
drell Bank". El a subliniat că ni
meni nu poate fi sigur de consecin
țele pe care le va avea această ex
periență.

„Să nu admitem dezlănțuirea 
unui război nuclear", sub acest titlu 
ziarul indonezian „MERDEKA” a 
publicat un articol de fond în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
experiențelor nucleare americane.

Nu putem să ne uităm cu indife-

Există primejdia de a se 
infecta apele mării 

în apropierea coastelor 
Mexicului

Delegații la conferința anuală, a 
Sindicatului 
plantațiile din Ceylon au adoptat o 
rezoluție care condamnă experien
țele nucleare americane.

★
Principiile dreptului internațional 

trebuie să predomine asupra consi
derentelor de ordin pur militar — 
scrie ziarul englez „GUARDIAN”. 
Cit timp nu este încă tîrziu trebuie 
încheiat 
privire 
sului.

muncitorilor de pe

un acord internațional cu 
la demilitarizarea Cosmo-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASȘ 
transmite: Luni a încetat din viață 
subit generalul de armată Alexei 
Antônov, prim-locțiitor al șefului 
statului major al forțelor armate ale 
U.R.S.S., șeful statului major al For
țelor armate'Unite ale țărilor parti, 
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Anunțînd moartea lui A. Anto
nov, înaltul comandament și statul 
major al Forțelor armate unite ale 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia exprimă condoleanțe 
familiei defunctului.

Comunicatul Comitetului Central 
al P.C.Ü.S., al Prezidiului Sovietu
lui Suprem și al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la înce
tarea din viață a generalului Anto
nov a fost publicat de ziarele 
Moscova din 19 iunie.

d'in

*

Re-Ministrul forțelor armate al 
publicii Populare Romîne, general 
de armată Leontin Sălăjan, a adre
sat o telegramă comandantului su
prem al forțelor Armate Unite, ma-

Generalul Antonov s-a născut îrî 
anul 1896. El a absolvit Academia 
Militară „Frunze” și Academia sta
tului major general al Armatei Ro
șii. în armata sovietică a participat 
din anul 1919 la războiul civil. In 
perioada celui de-al doilea război 
mondial el a ocupat postul de con
ducere de șef al statului major al 
frontului de sud, Caucazului de nord 
și Transcaucaziei, iar mai tîrziu a 
fost șeful statului major general al 
forțelor armate ale U.R.S.S. Gene-< 
ralul Antonov a participat la lucră
rile Conferinței din Crimeea a con
ducătorilor celor trei puteri aliata 
în cel de-al doilea război mondial 
— U.R.S.S., S.U.A. și Marea Bri- 
tanie.

Generalul Antonov a fost deputat 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

★

reșal al Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
ciko, în care exprimă sincere condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viată a generalului de armată A. I. 
Antonov.

PARIS 20 -(Agerpres). — Presa 
centrală și de provincie publică ar
ticole și informații despre vizita de
legației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice în țara noas
tră. „Nu fără mîndrie, scrie ziarul 
„COMBAT" din 20 iunie, conducă
torii din București pot prezenta rea
lizările lor". In 1961, menționează 
„Combat”, Romînia a înregistrat o 
creștere substanțială a producției 
industriale și evoluția favorabilă 
continuă și în 1962. Numeroase in
formații despre vizită publică zia
rele „LE MONDE", „PARISIEN LI
BÉRÉ", „PARIS PRESSE L’IN
TRANSIGEANT", „LE POPU
LAIRE”, „L’INFORMATION”, „LES 
ECHOS”, „LIBERATION”.

★

LONDRA 20 (Agerpres). — Cores
pondentul special al ziarului brita
nic „TIMES" la București reproduce 
acel pasaj din cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în care 
se subliniază că vizita în Romînia 
a delegației sovietice va fi o adevă
rată sărbătoare a prieteniei sincere 
frățești dintre popoarele romîn și 
sovietic, o nouă și strălucită mani
festare a unității de nezdruncinat 
idintre Uniunea Sovietică și R. P. Ro
mînă și a întregului lagăr socialist 
Da asemenea, corespondentul ziaru
lui „Times" redă pasajul în care 
(tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Vorbește despre coexistența pașnică 
a statelor cu sisteme sociale diferite, 
despre dezarmarea generală și to
tală, despre rezolvarea problemelor 
internaționale arzătoare în confor-

mitate cu interesele tuturor popoa
relor.

VIENA 20 (Agerpres). — Ziarele 
din Viena publică ample informa
ții cu privire la vizita în R.P. Ro
mînă a delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S. Ziarele 
scot în evidență că N. S. Hrușciov 
s-a ocupat în cuvîntarea rostită la 
Uzinele „Grivița Roșie” de proble
ma încheierii tratatului de pace cu 
Germania și rezolvarea problemei 
Berlinului occidental. Ziarul „AR
BEITER ZEITUNG“ publică un re
portaj despre dezvoltarea industriei 
R.P. Romîne și creșterea nivelului 
de trai al populației în țara noastră.

★
HAGA 20 (Agerpres). — Nume

roase știri, articole și fotografii des
pre vizita delegației sovietice în 
țara noastră publică și presa olan
deză.

Referindu-se la cuvîntarea de sa
lut a tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, ziarul „ALGEMEEN HAN
DELSBLAD“ '
Gheorghiu-Dej 
N. S. Hrușciov 
tare a unității 
rului socialist, 
dezarmarea generală și totală și so
luționarea problemelor internațio
nale sînt scopurile comune ale po
liticii sovietice șl romîne, pentru 
care cele două țări depun eforturi 
pînă la triumful deplin al rațiunii“. 
„Algemeen Handelsblad" relevă, de 
asemenea, 
în cursul 
economic

scrie : „Gheorghe
a calificat vizita lui 
ca o nouă manifes- 
indisolubile a lagă-i 
Coexistența pașnică,

că „Romînia a cunoscut 
ultimilor ani un progres 
considerabil“.

WASHINGTON. Ion Florea și Ion 
Popescu Gopo, membri ai delega
ției de cineaști romîni, au vizitat 
zilele acestea studiourile cinemato
grafice americane din Los Angeles 
și studiourile „Walt Disney". Mem
brii delegației s-au întîlnit cu ci
neastul Walt Disney și cu alți spe
cialiști în domeniul filmului de de
sene animate.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
studiourile „Warner Bros", labora
toarele „Consolidated Film Indus
tries” și studiourile „Metro Goldwin 
Meyer".

BRASILIA. Președintele Braziliei, 
Joao Goulart. i-a cerut, la 19 iunie, 
lui Santiago Dantas, actualul minis
tru al afacerilor externe, să for
meze un nou guvern. Dantas va lua 
contact cu liderii diferitelor parti
de în vederea formării ^unui cabi
net care să-l înlocuiască pe cel al 
lui Tancredo Neves, cînd acesta își 
va da demisia la 26 iunie, pentru a 
putea participa la alegerile din oc
tombrie.

MOSCOVA. La 20 iunie cunoscu
tul pictor american și fruntaș al 
vieții publice Rockwell Kent a fost 
ales membru de onoare al Acade
miei de Arte a U.R.S.S.

BAGDAD. Agenția France Presse 
relatează că ministrul afacerilor ex
terne al Irakului a refuzat să pri
mească pe cei doi trimiși speciali ai 
Ministerului Afacerilor Externe de 
la Bonn. Aceștia au sosit la Bag
dad, „pentru a obține clarificările 
necesare în legătură cu poziția 
Irakului față de guvernul R.D. Ger
mane“, ca urmare a încheierii Ra
cordului dintre Irak și Republica 
Democrată Germană, în legătură cu

stabilirea unui consulat general al 
Irakului în R.D.G. și a unui consu
lat general al R.D.G. la Bagdad. 
Din surse oficiale s-a aflat că „Mi
nisterul Afacerilor Externe al Ira
kului socotește că încheierea acor
dului cu R.D.G. nu poate interesa 
decît cele două părți semnatare și 
deci nu este nevoie de nici un fel 
de clarificări”, subliniază agenția 
France Presse.

ATENA. La 19 iunie s-au deschis 
la Atena lucrările colocviului inter
național asupra spectacolului pen
tru marele public. La acest colocviu 
internațional, care se desfășoară sub 
auspiciile unor organizații interna
ționale de specialitate în colaborare 
cu U.N.E.S.C.O., participă și o de
legație a R. P. Romîne în frunte cu 
artistul poporului Radu Beligan. La 
deschiderea colocviului a fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena, Mircea Bălă- 
nescu, și alți membri ai ambasadei. 
Tot în cursul zilei de marți a sosit 
la Atena Filarmonica de stat 
„George Enescu”.

BONN. In apropiere de Köln pa
tru avioane de vînătoare cu reacție 
ale Bundeswehrului, de tip „Star
fighter F-104", s-au ciocnit în aer și 
s-au prăbușit. Toți cei patru piloți au 
murit. Unul din avioane era pilotat 
de căpitanul John G. Speer, din 
forțele aeriene militare ale S.U.A., 
care era instructor la școala Bun
deswehrului din Nörvenich pentru 
pregătirea piloților de vînătoare. 
Pagubele materiale pricinuite Bun
deswehrului de prăbușirea celor pa
tru avioane sînt de peste 200 mili
oane mărci.

BONN 20 (Agerpres). — Ocupîn- 
du-se de vizita delegației sovietice 
în R.P. Romînă, ziarul „FRANK
FURTER ALLGEMEINE“ subliniază 
că N. S. Hrușciov a apreciat pozitiv 
succesele economice ale Romîniei.

Ziarul „DIE WELT“ relevă că în 
discursurile sale, N. S. Hrușciov s-a 
pronunțat din nou pentru încheie
rea unui tratat de pace cu Germa
nia și transformarea Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, demili
tarizat. Ziarul citează avertismentul 
dat de N. S. HruȘciov celor ce a- 
menință cu războiul.

★
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Ziarul „EVENING STAR" din Wa
shington relatează despre mitingul 
de là Uzinele „Grivița Roșie" și des
pre avertismentul dat de N. S. Hruș
ciov celor care ar îndrăzni să dez
lănțuie un război împotriva țărilor 
socialiste. De asemenea, ziarul citea
ză ideile expuse de N. S. Hrușciov 
în problema germană. în același ar
ticol, „Evening Star" amintește că 
la „Grivița Roșie” au avut loc gre
vele din 1933 conduse de comuniști 
și In timpul cărora au fost uciși un 
mare număr de muncitori. I

ROMA 20 (Agerpres). — Referin- 
du-se la cercuri- apropiate de' 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică, ziarul „Paese Sera” 
scrie- că la începutul lunii iunie cî- 
teva sute de conteinere cu produse' 
rezultate din dezintegrarea radio
activă au fost aruncate de pe nave 
americane direct în mare la 200— 
250 mile la răsărit de portul mexi
can Tampico.

Val de greve în
ROMA 20 (Agerpres). — „Valul de 

greve care a cuprins Italia la 19 iu
nie, relatează corespondentul din 
Roma al agenției United Press In
ternational, a paralizat cea mai mare 
parte a industriei grele a țării și ac
tivitatea serviciilor publice și a lă
sat țara fără ziare”. Este vorba de 
cea de-a doua grevă de 24 de ore 
în ultimele opt zile a muncitorilor 
din industria oțelului și industria 
constructoare de mașini, în sprijinul 
revendicărilor cu privire la sporirea 
salariilor. Muncitorii intenționează 
să declare sîmbătă o a treia grevă 
generală de 24 de ore, dacă cererile 
lor nu vor fi satisfăcute.

La Roma, greva de 24 de ore a 
funcționarilor publici a paralizat ac
tivitatea ministerelor. Funcționarii 
din restul țării au anunțat că vor 
declara grevă vineri și sîmbătă.

Greva de 48 de ore a tipografilor 
lăsat marți țara fără ziare.a

PARIS 20 (Agerpres). — Greva de
clarată mărfi de muncitorii din indus
triile de gaz și electricitate din Franfa 

continuă și miercuri. Curentul electric, 
anunfă France Presse, a fost întrerupt 
miercuri la ora 5 dimineafa., Metroul nu

a
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Demonstrația muncitorilor greviști din Nairobi, capitala Kenyel. 

Pe prima pancartă scrie: „Luptăm pentru drepturile noastre”.
. ■■■ , =====----------------------

Turneul lui Rusk in Europa
din 
orl-

cursului Iul McNamara au fost unul 
elementele principale ale turului de 
zont făcut de cei doi interlocutori.

Cit privește mult controversatele pro
bleme ale Pie/ei comune, și acestea 
dau de furcă Washingtonului în legătură 
cu barierele vamale ridicate pentru 
mărfurile americane. După cum mențio
nează „New York Times", „guvernul a- 
merican vrea ca Piafa comună să reducă 
tarifele pentru mărfurile de dincolo de 
Ocean, dar să accepte îngrădirile și por
tițele de scăpare ale S.U.A.", Jn plus,

Vizita 'de zece zile a secretarului de 
sfat al S.U.A., Dean Rusk, în Europa 
occidentală a început mărfi prin convor
birile de la Paris cu președintele de 
Gaulle șl ministrul de externe francez, 
Couve de Murville. Rusk rămîne pînă joi 
la Paris, continuîndu-și apoi călătoria, 
cu popasuri la Bonn, Londra, Roma și 
Lisabona. Simpla enumerare a acestor 
escale denotă că diplomația americană 
vrea să afle chiar prin șeful ei pulsul 
diferifilor membri ai N.A.T.O., înfr-un 
moment cînd în cadrul coaliției atlanti
ce au răbufnit o serie de no! contra
dicții.

Intîietatea acordată Parisului față de 
celelalte etape ale călătoriei lui Rusk își 
găsește explicația — după cum scriu 
ziarele de aci — în faptul că Washing
tonul întîmpină „cele mai serioase difi
cultăți“ tocmai din partea actualei con
duceri a Franței, ale cărei poziții în di
ferite probleme dau multă bătaie de cap 
Washingtonului și — după cum a scris 
un ziar — „pun în plină lumină frămîn- 
tările interne ale alianței". Nemulțumit 
de rolul de mina a doua ce i s-a re
zervat în alianța atlantică, Parisul pre
tinde o pozifie egală cu S.U.A. și An
glia în conducerea acestei grupări mili
tare agresive și speră să obfină acest 
lucru atît prin crearea armei termonu
cleare proprii (de care dispun pînă în 
prezent în cadrul N.A.T.O. numai S.U.A. 
și Anglia), cit și prin presiuni exercitate 
prin intermediul Pieței 
Washingtonul nu 
la supremația 
aliafilor săi vest-europeni. In această pri
vință a fost apreciat ca un răspuns anti
cipat la pretenfiile Parisului, discursul 
rostit sîmbătă de ministrul de război al 
S.U.A., Robert McNamara. Jn acest dis
curs, el a dezvoltat cu intransigentă — 
cum apreciază „Le Monde" — „teza 
guvernului său asupra necesității concen
trării armamentelor nucleare care stă în 
centrul controversei dintre S.U.A. 
Franța". Cu alte cuvinte, a respins pre- ; Bonn,.el sosește după 
fenfiile Parisului privind crearea armei ministrului de 
nucleare proprii. După cum a arătat Rusk 
însuși, în cadrul convorbirilor de marți privința dotării Bundeswehrului cu arme 
cu președintele de Gaulle, tezele dis-

Corespondență din Paris

comune. Dar, 
concepe să renunțe 
sa militară asupra

ul îșf va mări pretenfiile. Astfel este și 
interpretată includerea în programul că
lătoriei a unei deplasări în Berlinul occi
dental, neprevăzute inițial, dar care este 
menită să ofere tribună pentru noi de
clarații în favoarea menținerii regimului 
de ocupafie în acest oraș. Intîlnirea lui 
Rusk cu cancelarul Adenauer cu pufine 
zile înaintea vizitei acestuia la Paris nu 
este o coincidentă — preciza ziarul 
„New^ York Times”. Unele ziare se în
treabă chiar dacă în schimbul, anumitor 
concesii pe linia intensificării războiului 
rece, Washingtonul nu va cere cancela
rului Adenauer să susțină anumite inte
rese ale S.U.A. cînd se va întilni la Paris 
cu președintele de Gaulle.

La Londra, convorbirile se vor axa mai 
■ ales în jurul problemei aderării Angliei 

la Piafa comună. Potrivit agenfiei As
sociated Press, Rusk intenționează să 
ceară de asemenea Angliei ,,o contribu
ție mai mare la efectivul forfelor con
venționale ale N.A.T.O. din Europa". In 
aceasta se exprimă tendinfa de a reduce 
capacitatea de concurentă a partenerilor 
vest-europeni, prin mărirea cheltuielilor 
militare.

La Lisabona, Rusk își propune să a- 
planeze. unelș. nemulțumiri ale Portugaliei 
provenite din cauza sprijinului „atlantic" 
— considerat insuficient — pentru re
primarea mișcării de eliberare din An
gola.

In declarațiile făcute înaintea plecării 
din Washington, Rusk a încercat să mini
malizeze importanta divergentelor dintre 
S.U.A. și partenerii săi din N.A.T.O., de- 
clarînd că nu are intenția „să examineze 
crăpăturile fundației" (N.A.T.O.), ci „fe
lul cum s-ar putea adăuga un nou etaj la 
această construcție". Jn ciuda acestor în
cercări de a se autoîncînta și a crea

apare ca ros 
Este adevărat 
ating cîtuși de 
al alianfei, princi- 

contrare intereselor 
Tocmai

S.U.A. insistă ca Anglia să fie primită în 
Piața comună în scopul promovării 
unor ' interese ale monopolurilor ameri
cane, iar Franfa — după cum s-a văzut 
— opune rezistenfă.

Celelalte „frămintări considerabile" din 
cadrul „comunității atlantice", de care a 
amintit Rusk înaintea plecării sale din 
S.U.A., se referă mai ales la diferite as
pecte ale unor probleme internationale, 
ale contactelor diplomatice și tratativelor 
Est-Vest in problemele privind Germania 
și Berlinul occidental.

Convorbirile lui Rusk la Paris nu par 
a fi reușit, să anihileze divergentele 
franco-americane. finind seama de pasa
jele referitoare la alianfa atlantică din 
ultimele discursuri ale președintelui 
de Gaulle, rostite în cursul turneului său 
în provincie, apar ca verosimile păre
rile comentatorilor că fiecare din părți 
a rămas pe pozifia sa. „Pozițiile inter
locutorilor nu s-au modificat — apre
ciază chiar • și agenția „France Presse", â'i, edificiul N.A.T.O. 
Er nu .au realizat nici' un; acord și nu au 
făcut, nici o propunere nouă".

Și în celelalte capitale, Rusk va avea 
și de făcqt față unor probleme- dificile. La 

recenta vizită a 
război vest-german în 

S.U.A., unde a obținut noi făgăduieli in

(lu
de 
că 

pu-
contradicfii serioase, 
aceste divergente nu 
țin caracterul agresiv 
palele sale obiective
păcii și securităfii popoarelor, 
voinja de pace a popoarelor este prin
cipala cauză de șubrezire a coaliției at
lantice.

moderne. Profitînd de împrejurări, Bonn- T. VORNICU

țările capitaliste
funcționează, 
agenfia și, în 
cefat complet pe liniile ferate subur
bane. Lipsite de curent electric nu
meroase întreprinderi și-au închis por
țile pînă joi.

Tot miercuri a început greva genera
lă perlată a feroviarilor din Franfa.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — De 
mai bine de două săptămîni 
rează greva metalurgiștilor din ora
șul Olan (provincia Limbourg) în 
semn de protest împotriva refuzului 
patronilor de a le majora salariile.

relatează în continuare 
mod practic traficul a în-

lin nou atac Huliganic la Ironticra
R. D. o. și inspiratorii lui

du-

NAIROBI 20 (Agerpres). — La 19 
iunie au intrat în grevă 72 000 de 
muncitori de pe plantațiile de cafea 
din Kenya, în semn de protest îm
potriva refuzului asociației plantato
rilor de cafea din Kenya de a le 
mări salariile și de a Ie recunoaște 
dreptul de a avea o uniune sindicală 
proprie.

KAMPALA. După cum anunță a- 
geriția Ghana-News, la 18 iunie a 
început greva salariaților de la cele 
două mari companii de transporturi 
din Uganda, în semn dé-protest îm
potriva refuzului administrației 
companiilor de a le satisface cererea 
de majorare a salariilor.

Opinia publică din R. D. Germană 
a aflat cu indignare știrea despre noua 
provocare pornită de pe teritoriul 
vest-berlinez căreia i-a căzut victimă 
caporalul Rheinhold Huhn.

După cum anunfă comunicatul Mi
nisterului Afacerilor Interne, în seara 
zilei de 18 iunie, la granifa de staf 
a R.D.G. în dreptul punctului de con
trol de la Jerusalemstrasse un infrac
tor venind din Berlinul occidental a 
deschis focul asupra caporalului Rhein- 
hold Huhn din poliția de frontieră a 
R.D.G. Avînd retragerea acoperită de 
polițiști vesf-berlinezi, infractorul s-a 
retras prinfr-un tunel pe teritoriul Ber
linului occidental.

Noua crimă are loc abia la o zi 
după ce cancelarul Adenauer și Willy 
Brandt, în cadrul unui miting orga
nizat în fafa primăriei din Schoene- 
berg (Berlinul occidental), au ținut 
discursuri instigatoare, care îndemnau 
deschis la acfiuni provocatoare și in
cidente de-a lungul granifei de sfat 
cu R.D.G. încă o dată se vede că în 
timp ce țările socialiste își manifestă 
voinfa de a asigura rezolvarea paș
nică a problemei germane și a Ber
linului occidental, adepfii politicii de 
încordare de la Bonn se dedau la noi 
acfiuni iresponsabile.

A. VELA
Berlin, prin telefon.

o*o

//Poporul algerian sprijină acordurile 
semnate de guvernul său"

Un comentariu al agenției 
Presse Service"

ALGER 20 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu al agenției Algérie 
Presse Service irititulat „Nu, Alge
riei comunităților“, se arată că „po
porul algerian sprijină acordurile 
semnate de guvernul său“. Aceste 
acorduri trebuie să fie aprobate ma
siv la 1- iulie de poporul algerian, 
ca și de europenii care vor să tră
iască în Algeria în spiritul. egalită
ții și al demnității, se spune în co
mentariu.

In editorial se arată că la trei luni 
după semnarea, acordurilor de la 
Evian, înaltul comisar al Franței în 
Algeria nu ezită să vorbească des
pre așa-numitele „două mari comu
nități“, care ar forma poporul al
gerian. Poporul algerian, se subli
niază în comentariu, este conștient 
de pericolele pe care le reprezintă 
pentru Algeria astfel de concepții 
— care în fond adoptă punctele de 
vedere colonialiste. „Algeria comu
nităților“ ar însemna recunoașterea 
unei așa-zise „Algerii a naționali
tăților“ — se spune în comentariu

„Algérie

— și, prin aceasta, urmărește să 
justifice o împărțire teritorială po
trivi c tezelor O.A.S.

★
Corespondentul din Alger al șăp- 

tămînalului francez . „L’Express“ re
latînd despre situația grea a popu
lației arabe din Algeria, înfometată, 
lipsită de asistență medicală scrie : 
„Toți cei care au avut ocazia să 
viziteze recent cartierele arabe din 
marile orașe ale Algeriei mărturi
sesc că acestea sînt lipsite de mă
surile elementare de igienă. Nouă 
din 10 copii arabi nou născuți mor 
la naștere. In fiecare zi, aproxima
tiv 10 persoane mor din cauza mi
zeriei“.

In regiunile unde arabii se află 
în așa-zise „tabere de regrupare“, 
condițiile sanitare sînt înspăimîntă- 
toare — scrie „L’Express“. In Ka- 
bylia care, ca mărime este cît trei 
departamente ale Franței, nu sînt 
decît doi medici. La Tlemcen nu 
există nici un chirurg. Pretutindeni 
lipsesc medicamentele.

o»<---------

TEATRUL - DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R. P, ROMINE : SEARĂ DE BALET 
(Simfonia fantastică,. Vals, Bolero și Șe- 
herézada) — (orele 19,30).

TEATRUL “Ț
ÎNTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30).

TEATRUL 
GIALE“ 
LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : DE PARTEA CEALALTĂ — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLËE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20). (Teatrul de vară din parcul „N. 
Bălcescu") : BĂIEȚII ------------
le 20).

TEATRUL PENTRU 
Pil (Str. Dobrogeanu 
VOIOS — (orele 18).

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA“ : CUM VA 
19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) ; VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Grădina Boema) : 
ȘAPTE note POTCOVITE — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE : SCRISOARE 
LA O NECUNOSCUTA : rulează la 
nematografele Patria (9; 11; 13; 15; 
" — - C. Frimu (9; 11: 13; 15;

grădină 20,30), Floreasca 
20), Stadionul Dinamo (20,30), 
Progresul (20,30). AVENTURILE

DE STAT DE OPERETA :

NAȚIONAL „-I. L. CARA- 
(Sala Comedia) : VICLENIILE

VESELI — (ore-

TINERET ȘI CO- 
Gherea) : SALUT

STURDZA BU- 
PLACE — (orele

I.

DE 
cl- 
17; 
17;19; 21), 

19; 21
(16; 18;
Grădina
LUI KROȘ : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21). UN OM TRECE PRIN ZID : 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Li
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30 — 
grădină 21), V. Alecsandri (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 
— grădină 20,30), 8 Martie (11; 15; 17,05; 
19,10; 21,15 — grădină 20,30), Stadionul Re
publicii (20,30). DUELUL N-A AVUT LOC: 
Magheru (10,15; ' 12; 15; 17; 19; 21).
FOCURI IN MUNȚI : Lumina (ru
lează în continuare de la orele io pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21), Unirea
(15; 17; 19 — grădină 20,30), 16 Februa
rie (16; 18; 20). TOT AURUL DIN
LUME rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
BÄTR1NUL ȘI MAREA : . Central (10;

12,15; 14,30; 16,45;
TANT : Victoria (10; 12,15; 
19; 21,15), M. Eminescu (16; 
Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : " *
Brie (10; 11). RAZE PE GHEAȚĂ : 13' Sep
tembrie (12,15; 15; -
20.15) , 1 Mai (10; 12; 15; 
rița (10; 12; 15; 17; L, 
șilor (20,15). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. PESCARII 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 Giulești (20,15). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Cultural (14; 
17,15; 20,30). MEXICUL CINTA : 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- 
dimirescu (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; •
21.15) . POMPIERUL ATOMIC : Arta (15;
17; 19 — grădină 20,30), Olga Banele (15; 
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (20,30). MELBA : Moși
lor (16; 18). RAIDUL VĂRGAT rulează 
la cinematograful Donca Simo (15; 17;
19; 21). AGRAFA ALBĂ : Ilie Plntllie 
(15; 17; 19 — grădină 20,30), C-tln 
David (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru co
pii. 19,35 — Transmisiune de la Teatrul 
„C. I. Nottara“ „DE PARTEA CEALAL
TĂ“, de Anatoli Barianov. In pauze ; 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

19; 21,15). POST-RES- 
" ------ 14,30; 16,45;

18,15; 20,30),

13 Septem-

17; 19; 21’— grădină 
, 15; 17; 19; 21), Mio-
19; 21), Grădina Mo-

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilei » de 22, 23 

și 24 iunie : Vremea se va menține căl
duroasă, dar ușor instabilă la începutul 
intervalului. Averse locale de ploaie. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
10 șl 20 de grade, iar maximele între 25 
și 35 de grade.
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