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Să stringent recolta la timp 
și fără pierderi

Hunedoara și Lupenii au întîmpinai
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Joi dimineața, în a patra zi a vizitei pe care o face în patria noastră, delegația sovietică în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov a fost oaspetele siderurgiștilor hunedoreni.Minunată este Hunedoara socialistă în această însorită zi. De la gară pînă în orașul nou, din oraș piuă in inima fierbinte a uriașului combinat, n-a existat clădire care să nu fi fost împodobită sărbătorește. Niciodată n-a părut Hunedoara alît de populată. Vrednicii oțelari și furnaliști, laminatori, cocsari, constructori s-au revărsat încă din primele ore ale dimineții ca un larg torent spre gară, pe traseul care urma să fie străbătut de oaspeți și de conducătorii partidului și statului nostru. Printre ei, numeroși sînt aceia care abia au ieșit din schimbul de noapte și s-au alăturat tovarășilor lor de muncă pentru a-i întîmpina pe oaspeții dragi. Alături de siderurgiștii hunedoreni și de cei din Călan, veniseră aici mineri din Ghelar și Teliuc, oameni ai muncii din Deva, Simeria, Alba, Orăștie, constructorii noii Hunedoare.Aclamați îndelung de mulțime coboară din tren membrii delegației sovietice în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, împreună cu tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheöfghe Apostol, Nicolae Ceaușescu și alte persoane oficiale. Oaspeții sînt salutați de tov. Petru Furdui, prim secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.M.R., care le adresează un cald cuvînt de bun venit. Pionierii le oferă flori. Răsună puternice ovații în cinstea prieteniei trainice, indestructibile dintre poporul romîn și popoarele tice.Mașina deschisă în care tovarășii N. S. Hrușciov Gheorghiu-Dej își croieșteprin mulțime, care ovaționează aplaudă cu însuflețire.Oaspeții privesc frumoasa panoramă a orașului nou, crescut în a- cești ani odată cu combinatul. Blocurile cu aproape 5000 de apartamente, numeroasele școli și magazine, un teatru nou, un palat al culturii, un stadion — iată imagini pe care acum 10 ani nu le-ai fi putut vedea pe locurile acestea. Toate sînt rodul grijii părintești a partidului și statului socialist pentru traiul oamenilor muncii.în fața combinatului, oaspeții sînt întîmpinați de tov. Constantin Tuzu, ministrul industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, de directorul general al combinatului, Nicolae Catană, de numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni.Cunoștința cu combinatul, oaspeții o încep de la pavilionul tehnic, unde directorul general al combinatului face o scurtă expunere asupra dezvoltării Hunedoarei. în anul 1961, Hunedoara a produs în 61 de zile întreaga producție de fontă a țării din 1938, iar în 82 de zile întreaga producție de oțel. în anul 1962, combinatul va produce în 30 de zile treaga producție de cocs, în 75 zile întreaga producție de fontă, în 79 de zile, întreaga producție oțel din anul 1948.în marea dezvoltare pe careluat-o Hunedoara în anii puterii populare își găsesc o puternică expresie rezultatele politicii partidului de industrializare socialistă a țării, todnicia colaborării frățești romîno- Sovietice, a sprijinului internaționalist primit din partea țării constructorilor comunismului.Tovarășul Hrușciov examinează pu atenție macheta care înfățișează Hunedoara de azi și de mîine, se

interesează care este productivitatea muncii în combinat. — „Harașo" — spune el, ascultînd explicațiile ce sei dau.

sovie-se află și Gh.drum și

înde iar dea

lucrează de asemenea în combinat și că acum face practică de inițiere, pregătindu-se să urmeze școala de calificare în cadrul

Membrii delegației au semnat a- poi în Cartea de onoare natului.De la pe Bd. pînă lamii de oameni
a combi-

combinatului.
bluming, trecîndIuri Alexeevici stadionul orașului, au aclamat

prin oraș, Gagarin, zeci de pe oas-

n®

Pe străzile Hunedoarei populația aclamă în cinstea prieteniei romîno-sovieticeTrecînd prin dreptul furnalelor noi și al uzinei cocsochimice, oaspeții se îndreaptă spre noua oțelărie. Tovarășii N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej stau de vorbă cu echipele de oțelari conduse de prim topitorii Teodor Caramalis și Vasile Ionescu și cu maistrul oțelar Tiberiu Sirca. Oaspeții împrumută cîte un vizor de la oțelari și privesc clocotul metalului incandescent. Ei examinează apoi cuptorul nr. 6, intrat în funcțiune în preziua vizitei delegației.Pe o distanță de mai mulți kilometri pînă la modernul grup de laminoare, membrii delegației sovietice și conducătorii de partid și de stat ai țării noastre sînt salutați de mii de cetățeni, oameni ai muncii din Hunedoara și din împrejurimi. La laminorul bluming le iese în în- tîmpinare șeful secției, inginerul Nicolae Șerban. Aici, convorbirea s-a desfășurat fără traducător : inginerul Șerban cunoaște bine limba rusă deoarece este unul dintre cei peste 200 de ingineri și tehnicieni hunedoreni care au studiat în Uniunea Sovietică sau au fost în U.R.S.S. în schimb de experiență.După ce trec prin sala de mașini, oaspeții urmăresc cu atenție modul de funcționare al marelui laminor' fabricat la Kramatorsk, printre cilindrii căruia blocurile de 6—8 tone se transformă în blumuri. Sînt vizitate apoi construcțiile în curs ale noilor linii de laminoare. Pe o platformă, tovarășul Hrușciov se apropie de unul dintre grupurile celor care îl aclamau. Pe tînărul lamino- rist Vasile Vereș, tovarășul Hrușciov l-a întrebat ce vîrstă are, ce calificare, ce categorie de salarizare, in- teresîndu-se de viața sa, studiile sale, părinții săi. Tînărul, care are23 de ani, i-a arătat că tatăl său de prin partea

La ieșirea din hala blumingului, membrilor delegației sovietice li ee înmîneazâ un album mare cu imagini hunedorene și alte daruri.
peți și pe conducătorii de partid și de stat ai țării noastre. Pe stadionul plin pînă la refuz a avut loc un mare miting. Atît în tribune, cît și

pe gazonul din mijloc, zecile de mii de cetățeni, nemaiîncăpînd în stadion, se revărsaseră și pe dealurile și străzile din jur. Pe gazonul stadionului se văd mii de pionieri, sportivi și membri ai ansamblurilor artistice în costume naționale.Se intonează imnurile de stat ale U.R.S.S. și R. P. Romîne. Mitingul este deschis de tov. Petru Furdui. Rostesc cuvîntări de salut maistrul oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, și Ion Dinu, inginer-șef al sectorului furnale al combinatului.Primiți cu puternice aplauze, au luat cuvîntul tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Nikita Sergheevici Hrușciov.In repetate rînduri, cuvîntările au fost subliniate cu puternice aplauze și ovații.După terminarea mitingului, comitetul regional de partid și sfatul popular regional au oferit o masă in cinstea delegației sovietice.A toastat tovarășul Petru Furdui, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.M.R., pentru prietenia de nezdruncinat dintre popoarele romîn și sovietic.N. S. Hrușciov a mulțumit pentru ospitalitatea și căldura cu care a fost întîmpinat pretutindeni, și a toastat pentru 'conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului R. P. Romîne, pentru clasa muncitoare romînă, pentru siderurgiștii hunedoreni, pentru toți oamenii care, prin munca lor, fac să înainteze societatea spre progres, spre comunism.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a urat sănătate membrilor delegației, mulți ani tovarășului N. S. Hrușciov.Puțin după ora 2, delegația, aclamată din nou de numeroșii cetățeni care au așteptat pe parcurs, s-a îndreptat spre gară și de acolo cu trenul spre Lupeni.

Știrile sosite la redacție în ultimele două zile anunță că în raioanele din Cîinpia Dunării, colectiviștii și mecanizatorii din S.M.T. și gospodăriile agricole de stat au început secerișul orzului și griului. La gospodăriile colective din Băr- cănești, Măgura, Borănești din regiunea București, la gospodăriile de stat Buciumeni, Oltenița, Smîr- dan și altele, recolta de orz de pe zeci de hectare a și luat drumul hambarelor. în cîteva ore la gospodăria colectivă din Zimnicea a fost secerat grîul de pe o suprafață de 25 de hectare.De la o zi la alta, grînele se pîr- guiesc pe suprafețe tot mai mari incepînd din Valea Dunării și Do- brogea și urcînd tot mai sus spre nordul țării. A sosit timpul pentru strîngerea recoltei.Recoltatul cerealelor păioase, „strînsul pîinii”, cum spun bătrînii, este una dintre cele mai importante lucrări agricole. Cu cit este făcută mai repede, cu mai multă grijă și la timpul potrivit, cu atit mai mare este cîștigul. Orice în- tîrziere pricinuiește pierderi.în vara aceasta, țărănimea noastră _ strînge prima recoltă după încheierea colectivizării agriculturii. Acum, cînd toată țărănimea este unită în gospodării colective, sînt posibilități ca recolta să fie strînsă în toate satele patriei într-un termen mult mai scurt decît în anii precedenți. Agricultura dispune în această campanie de mai multe tractoare, combine și alte mașini, în S.M.T., G.A.S. și gospodăriile colective au fost puse în stare de funcționare mijloacele de lucru ce vor fi folosite la recoltat, au fost instruiți oamenii care le vor folosi.Succesul deplin al campaniei de

recoltare depinde de organizarea 
exemplară a muncii în fiecare gos
podărie colectivă și de stat pentru 
a se folosi toate tractoarele și ma
șinile de recoltat, mijloacele de 
transport, brațele de muncă.Sarcini de mare răspundere revin în această privință consiliilor agricole regionale și raionale. Ca organe care conduc nemijlocit agricultura în regiuni și raioane, și ai căror membri lucrează in unitățile agricole, ele au posibilitatea. și trebuie să organizeze în cele mai bune condiții campania de recoltare, să rezolve operativ toate problemele ce se ivesc în desfășurarea muncii.Conducerile gospodăriilor de stat, consiliile de conducere și președinții de gospodării colective au datoria să organizeze în așa fel munca echipelor care deservesc combinele, secerătorile-legători și batozele, îneît mecanizatorii să le poată folosi cu întreaga lor capacitate de lucru.Acum, cînd sînt atîtea lucrări urgente de făcut, organizațiile de partid au datoria să dea un sprijin și mai puternic conducerilor unităților agricole în organizarea muncii, să însuflețească oamenii în întrecerea pentru buna îngrijire a culturilor și strîngerea recoltei la timp și fără pierderi. în această privință organizațiile de partid, mai ales cele din gospodăriile colective tinere, trebuie să se bucure de un sprijin puternic din partea comitetelor raionale de partid.începe o perioadă de muncă încordată. Este în interesul oamenilor muncii din agricultură, în interesul întregului nostru popor ca recolta de cereale să fie strînsă" la timp și fără pierderi.

A

In sprijinul aprovizionării G. A. C. 
cu mașini agricole și utilajeîn numeroase stațiuni de mașini și tractoare au fost organizate puncte speciale de aprovizionare a gospodăriilor a- gricole colective cu mașini agricole, utilaje și piese de schimb. Prin aceste puncte sau direct de la bazele de a- provizionare ale Consi

liului Superior al Agriculturii, gospodăriile colective își orocură diverse motoare, grupuri electrogene, pompe, tocători de nutreț și alte utilaje necesare mecanizării lucrărilor zootehnice sau altor lucrări a- gricole, precum și pie

sele de schimb respective.Pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării gospodăriilor colective cu mașini și utilaje agricole vor fi luate măsuri pentru înființarea de noi puncte de aprovizionare în S.M,T. și în G.A.S. (Agerpres)

NOROCInima vechiului și întineritului oraș . minier Lupeni a bătut .cu putere ieri, în ceasurile după-amiezii. Doar cei care lucrau la ora aceea în. a- bataje n-au fost prezenți la marea manifestare a prieteniei zomîno-so- vietice pe care a constituit-o primirea oaspeților sovietici și a conducătorilor de partid și de stat ai țării noastre. Dar și ei luau de fapt parte cu sufletul la această sărbătoare.De-a lungul străzii Tudor Vladi- mirescu, care trece de la gară în incinta minei „6 August", sute de oameni au însoțit trenul care înainta încet. în piața 6 August, oaspeții sînt întîmpinați de tovarășul Bujor Almăjan, ministrul minelor și energiei electrice, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești,, ai conducerii minelor din Valea Jiului, precum și de vechi mineri partici- panți la eroica grevă din 1929. Erau prezenți mii de mineri și familiile lor, studenți ai Institutului de mine din Petroșeni. Sentimentelor fiecăruia dintre ei i-a - daț glas tradiționalul salut mineresc rostit de tovarășul Lazăr David, prim-secretar al Comitetului raional de partid Petroșeni : „Noroc bun, tovarășe Hrușciov" !Pe drumul de cîteva sute de metri spre gurile de exploatare,, drum străbătut pe jos de către oaspeți, ' ei au trecut prihtr-un coridor viu de chipuri zîmbitoare și buchete de flori. Se văd numeroși tineri și tinere îmbrăcați în costume pitorești locului. Tovarășul

Hrușciov strînge cu căldură mina tinerilor Iacob Moldovanu, Vioiiea Cearcă, Elena Szabo.. Oaspeții s-au oprit in fața plăcii comemorative care evocă trecutul glorios de luptă al muncitorimii din Valea Jiului. Deasupra plăcii străjuite de o gardă de onoare, formată din mineri și pionieri, pîlpîie două lămpi minerești cinstind memoria celor căzuți în luptele de clasă. Aici s-au desfășurat în urmă cu 33 de ani eroicele lupte ale minerilor conduse de Partidul Comunist din Ro- mînia. Zeci de mineri au căzut uciși mișelește de gloanțele stăpinirii burghezo-moșierești și sute de mineri au fost răniți. Tovarășul Wiliam Suder, directorul general al Combinatului carbonifer Valea Jiului, povestește amănunte din timpul grevei. Prefectul de atunci al județului a tras primul în mineri, ucigînd un tînăr. Dar minerii Văii Jiului n-au putut fi înfrînți ; greva le-a dat-forță, i-a îmbărbătat la luptă cuvîntul .partidului. Erau ani negri, : cînd Valea Jiului era pe drept cuvînt numită Valea plîngerii.în contrast izbitor cu acele vre- rrjuri, oaspeții sovietici văd azi noul oraș al Lupenilor construcției socialiste. în ultimii ani, aici — ca și în celelalte centre muncitorești ale Văii Jiului — minerii au primit numeroase apartamente, au fost construite cămine pentru tineret. Pînă la sfîrșitul lui 1965 se vor mai construi la Lupeni încă 1 500 de apartamente. în orașul acesta, unde cîndva nu exista asistență medicală pentru mineri, func-

ționează astăzi două spitale, un sanatoriu de noapte, un dispensar pentru copii. Aici sînt azi nu- meroase școli, cluburi, bib’ioteci, echipe de teatru, orchestre. De altfel, multe din acestea puteau fi auzite pe străzi cîntînd melodii romî- nești și sovietice.Timpul vizitei e scurt, dar fiecare dintre minerii ieșiți în întîmpinare ar avea multe de povestit despre profundele înnoiri care au schimbat viața și munca lor. Pe harta topografică a minei au apărut sute de kilometri de galerii, drumuri spre zăcămintele de cărbune cocsificabil. An de an a sporit numărul utilajelor introduse în abataje : transportoare cu raclete, haveze, mașini de încărcat, perforatoare electrice etc. Tehnica nouă i-a ajutat pe mineri să sporească continuu productivitatea muncii. Dacă în 1938 se extrăgeau din mina Lupeni 715 200 tone cărbune, în 1961 producția a atins 1 313 000 tone, iar pentru 1962 este prevăzută o producție de peste 1 400 000 tone.
V. BÎRLĂDEANU 
I. MĂRGINEANU

(Continuare în pag. III-a)
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MARELE MITING 
DE LA HUNEDOARA 
Cuvîntările tovarășilor

ION GHEORGHE MÀURER 
și N. S. HRUȘCIOV

La G.A.S. Asan-Aga din regiunea București a început recoltatul 
cerealelor păioase. Din cele 200 de ha orz, au fost recoltate 30 de ha. 
Imediat după recoltat, terenul a fost arat și semănat cu porumb pentru 
siloz. S-au evidențiat mecanizatorii din brigada condusă de comunistul 
Burcea Stan. (Foto : A. Cartoțanu)

Cu pianul semestrial îndeplinit
UZINELE „OȚELUL ROȘII“

OȚELUL ROȘU (coresp. „Scîn
teii“). '— Siderurgiștii de la Uzi
nele „Oțelul roșu“-Banat și-au 
îndeplinit lună de lună sarcinile 
de • plan. Prin mai buna folosire 
a mașinilor și agregatelor ei au 
reușit să-și îndeplinească cu 9 
zile înainte . de termen planul 
producției globale pe primul se
mestru al, anului. Productivitatea 
muncii a crescut în această peri
oadă cu 5,1 la sută față de indi
cele planificat, ceea ce a permis 
colectivului de aici să dea peste 
plan aproape 1 400 tone laminate 
finite,'iar prin prelucrarea la to
leranțe minime să se economi
sească peste 1 300 tone de metal.

Succese însemnate au obținut 
și 'oțelarii de aici. Pe primele 
două decade din această lună ei 
au dat peste sarcinile de plan mai 
bine de 500 tone de oțel.

ÎNTREPRINDEREA „9 MAI“-
TURDA

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — 
Colectivul întreprinderii „9 Mai“ 
din Turda a ■ îndeplinit zilele a- 
cestea sarcinile de plan pe pri
mul semestru al anului. Un rol 
important in îndeplinirea înain
te de termen a indicilor de plan 
l-a avut punerea în aplicare aNoi blocuri

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
In ultimele zile constructorii plo- 
ieșteni au dat în folosință două noi 
blocuri de locuințe cu 180 aparta
mente. In prezent se face recepția 
altor 3 blocuri avînd în total 153 a- 
partamente situate în Piața halelor 
centrale de pe Bulevardul Republi-

măsurilor tehnico-organizatorice 
propuse de muncitorii și tehni. < 
denii ' întreprinderii. Au fost în- l 
locuite, printre, altele, plăcile de > uscare din lemn, cu altele din > 
aluminiu, ceea ce a contribuit la j reducerea procentului de deșeuri < 
interfazice. De asemenea, un mare ) 
număr de repere au fost trecute \ 
de la fasonarea manuală, la pre- < sarea mecanică, obținindu-se o ? creștere substanțială a producti- > uității muncii. , s

FABRICA DE STICLĂ j

„PĂDUREA NEAGRĂ“ ?

ORADEA (coresp. „Scînteii0). < 
Colectivul Fabricii de sticlă „Pă- ? 
durea Neagră” din raionul Aleșd ) a îndeplinit cu circa două săptă- > 
mini mai devreme planul pro. < 
ducției globale pe primul semes- < 
tru al acestui an. Pînă în. ziua de ț 
20 iunie, muncitorii și tehnicienii < 
întreprinderii au . produs 40 000 ? 
bucăți diferite articole de sticlă- > 
rie peste plan. De asemenea, au ș 
fost obținute economii suplimen- ( tare la prețul de cost de peste i 
40 000 lei.

In întrecerea pentru îndeplini- > rea- planului înainte de termen s s-au evidențiat brigăzile conduse ț 
de Ion Magdaș de la secția șle- > 
fuitorie, Iosif Szöz de la secția > 
suflătorie, Gheorghe Moraru și s 
Ion Pașcalău de la secția pictură. ;>de locuințecii. Alte aproape 800 de apartamente 
se află în construcție și vor fi gata 
pînă la sfîrșitul anului.

In aceste zile constructorii fac pre
gătiri pentru a începe lucrările la 
un nou complex de locuințe lingă 
gara de sud a orașului. Noul com
plex va totaliza 546 apartamente.
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Gospodari ai metalului ÎNSEMNĂRI PE TEME DE PARTID

Pe la începutul primăverii, prin- ' să fie rezistente, fără defecte. ' Nu* beton precomprimat — unul din probe constructorii noului furnal de l-a se putea găsi totuși o soluție pen- ' dusele de bază ale întreprinderii. Reșița puteai îmtîlni și muncitori de Ha întreprinderea de poduri și prefabricate din beton — Pitești. Un grup de mentori a lucrat aici cîte- va luni la asamblarea podurilor metalice suspendate de cale ferată, pe care, nu peste mult timp, aveau să alunece neînțeetat șiruri de vagone- te încărcate cu minereu și cocs — hrana de fiecxrre zi a furnalului. întreprinderea priteșteană își are „ambasadorii" ei pe diferite șantiere de construcții din întreaga țară. Prin mîinile muncitorilor și tehnicienilor acestei întreprinderi trec zilnic multe sute de tone die metal. Metal — pe care colectivul! de aici caută să-l gospodărească cSt mai bine....Există la serviciul producție al întreprinderii un ttrbel din care se poate vedea cum a fost micșorat consumul specific \de metal de la an la an. S-a luat ca* bază anul 1959. După cum se știe, clonstrucțiile metalice se evaluează în tone. Pentru o tonă de construcție finită, li se dă constructorilor un plus de 120 kg metal. Acest plus îl constituie deșerijrile și pierderile (de metal provenite de la. operațiile de debitat, sudat, făurit, ajustat etc. A fost nevoie dd multă atenție și îndemîna- re pentru a nu se depăși limita ad- misă-. Dar asta la început. Cu timpul constructorii nu numai că s-au încadrat în consumul specific stabilit, dar au .ajuns să facă si economii. în primul an 10 .kg pé tonă, în al doilea 17. iar în al treilea an 21 kg. Datele pe primele luni din anul acesta arată că, față de normativul stabilit pentru anul trecut, cantitatea de metal economisit .a crescut și mai mult.Deci zeci de tone de metal economisit prin mai buna lui gospodărire ! în această privință întreprinderea piteșteatnă e fruntașă. Cum s-a ajuns aici ? De la început trebuie spus : colectivul a acționat ho- tărît pentru purr.erea în valoare a unor importante jezerve interne.Fe o platforma de metal, în fața halei de debitare a materia- : lelor, lucrează lăcătușii-montori din brigada condusă de comunistul Stroe Marin. Panoul ide alături ara- . tă că brigada e fruntașă. Podul me- . talie la care lucrează e aproape gata ; piesele unui al doilea pod pentru calea ferată se' află la operațiile premergătoare montajului : trasat, debitat, găurit, ajustaj. Deși lucrările n-au fost încă recepționate, în mare se știe'"de pe acum care va fi rezultatul. Controlul tehnic de calitate și-a spus cuvîntul asupra operațiilor efectuate : „Operații corespunzătoare, de bună calitate", în carnetul șefului de brigadă sînt înregistrate, pe zile, economiile de metal realizate de fiecare om în parte. în dreptul nuimelui trasatorului Oprea Preda, de pildă, sînt trecute zilnic zeci, ba uneori chiar șl sute de kilograme de metal economisit.Cum reușește să obțină asemenea economii ? — înainte de a începe să croiesc foile de tablă — arată el — socotesc ou hîrtia și creionul în față cum e mai bine. Un procedeu aplicat întotdeauna cu bune rezultate este îmbinarea tiparelor de forme și mărimi diferite. Lu- crînd astfel, grămada de deșeuri devine mereu mai mică...Foile de tablă ce vin de la Reșița au un adaus de prelucrare. De obicei acest adaus este decupat, deoarece prezintă neregularități. Preda Oprea a observat că nu întotdeauna e nevoie ca adausul respectiv să se arunce la deșeuri. E adevărat, piesele ce intră în componența podurilor metalice trebuie

tru a valorifica și ăceste .margini Bl s-a gîndit mult cum ar putea fi de tablă? Trasatorul a făcut mai .'utilizate-și sîrmele cu dimensiuni mai întîi o triere atentă ă acestora. O ’. iniei decît cele necesare. I-a în- . parte din table aveau.' marginile' .demnat și pe alții să o facă. Pînă „sănătoase", altele prezentau unele la urmă soluția a fost găsită: go- neregularități. Puteau fi folosite -și ■marginile acestora din urmă — la confecționarea unor piese lă care nu se cerea o rezistență deosebită.Rezultatele probelor de laborator n-au făcut decît să confirme cele gîndite de trasator. în scurt timp toți trasatorii din întreprindere și-au însușit procedeul aplicat de Oprea Preda.Un alt exemplu. Pînă nu de mult foile mari de tablă se tăiau mai întîi cu ajutorul aparatului de sudat și după aceea erau tăiate din nou, la ștanță. Se pierdeau d-intr-o- dată. cîțiva centimetri de metal folositor. S-a încercat să se taie „curat" de prima dată. Firește, la început a fost mai greu, dar cu timpul aceasta a devenit ceva obișnuit.ealtă cale — destul de cunoscută aici — care duce la e- conomii substanțiale de metal o constituie reproiectarea unor lucrări mai vechi- în astfel de cazuri propunerile sînt larg dezbătute, e consultat atît proiectantul cît și beneficiarul. E preferată întotdeauna soluția' cea mai simplă și mai punct de vedere tehnic, bune s-au obținut și prin introducerea unor procedee tehnologice a- vanșate (cum ar fi, de pildă, înlocuirea nituirii prin sudură în construcția podurilor metalice) și aplicarea cu curaj în practică a unor raționalizări și inovații valoroase.La comitetul de partid ni s-a spus că amănunte tehnice cu privire la aceste raționalizări ne pot da inginerul Petre Georgescu, de la secția prefabricate din beton și inginerul . Sălăjan, de la construcții metalice.Ambii sînt tineri. Cu cîțiva ani în urmă au venit de pe băncile facultăților. Inginerul Petre Georgescu e ; autorul a numeroase raționalizări.Ultima aduce întreprinderii econo- . mii substanțiale de metal.'E vorba de recuperarea capetelor de sîrmă folosită la armătura traverselor din

frarea capetelor de sîrmă cu ajutorul unui dispozitiv special. Rezultatul a fost cel dorit. Numai în cîte- va luni au fost recuperate peste 20 000 kg de sîrmă specială pentru armătură. Pînă la sfîrșitul anului, vor mai fi recuperate prin acest procedeu încă circa 80 000 kg sîrmă. Metal care altădată ar fi fost aruncat la deșeuri 1Colegul său, inginerul Sălăjan, a propus de curînd modificarea proiectului unui pod de cale ferată. Proiectantul și beneficiarul au aprobat propunerea găsind-o foarte bine venită. Pe lîngă faptul că se cheltuiește mai putină muncă, se economisesc circa 17 tone oțel.Ne-a arătat apoi, nu făfă modestie, propriul său nume pe un „normativ pentru execuția și controlul podurilor sudate". Colectivul care a elaborat normativele noului procedeu de construcție a podurilor nu- tehnicieni cu o profesori uni-

7.

economicç, mai avantajoasă din Rezultate
mără ingineri și vastă experiență, versitari.— A fost o cinste mărturisește tînărul iau parte la o asemenea lucrare.— Ați avut prilejul să aplicați în practică noile normative ?— Desigur. Chiar zilele trecute a fost făcută recepția unui pod de cale ferată complet sudat, lucrat conform noilor normative.Față de podurile clasice, te prin nituri, cele sudate calități tehnice deosebite, mult mai economice, singur amănunt : consumul specific de metal se reduce sută.— Viitorul aparține deu. Peste cîțiva ani sele secției noastre vor 'cîntări în medie mai puțin cu o treime. Gîn- diți-vă cît metal se va economisi !Ascultîndu-1, ești convins că așa va fi.

pentru mine — inginer — să

îmbina- prezintă Sînt și Numai uncu 20—40 lanoului proee- toate produ-

Pregătirea adunării generale 
a organizației de bazăcontribuie faptul că birourile multor organizații de bază antrenează la pregătirea referatelor colective de tovarăși cu experiență — buni cunoscători ai problemei care se discută.în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ale organizațiilor de bază se manifestă și unele lipsuri. Din cauză că unele organizații au planuri de muncă formale, rupte de preocupările secției, întreprinderii

La o recentă ședință lărgită a biroului Comitetului raional de partid „Grivița Roșie” s-a discutat despre pregătirea adunării generale a organizației de bază.Biroul comitetului raional de partid a apreciat că cele mai multe adunări de partid sînt eficace pentru că tematica lor este actuală, legată de principalele probleme ale producției și ale vieții interne de partid. Astfel, analizînd în adunarea . . .generală lipsurile existente în orga-, respective, nu sînt puse întotdeauna nizarea muncii în atelierul de mo- delărie al turnătoriei de oțel de la „Grivița Roșie“, comuniștii au a-' doptat hotărîri concrete, a căror a- plicare a făcut posibil ca producția în acest atelier să se desfășoare ritmic. Organizația de bază nr. 4 de la turnătoria uzinei de laminate neferoase, analizînd cum se ocupă comuniștii de educarea celor 12 candidați de partid, a luat de asemenea, hotărîri corespunzătoare pentru îmbunătățirea muncii în acest domeniu.La buna desfășurare a adunărilor, rilor care mai există.

în discuția comuniștilor problemele cele mai actuale. Organizația de bază de la întreprinderea „Marmora", de pildă, nu a analizat de mult felul cum se desfășoară procesul de producție, deși planul în această ferică în ultimele luni nu a fost deplinii.Hotărîrea adoptată de biroul mitetului raional de partid în ma acestei analize prevede măsuri menite să ducă la generalizarea experienței bune dobîndite în pregătirea adunărilor, la înlăturarea lipsu-

fa- în-co- ur-

Grijă pentru educarea candidaților 
de partid

FL. AVRAMESCU

Se lucrează la asamblarea podurilor metalice de cale ferata

1Bref. 1

F O

Din inițiativa Comitetului orășenesc de partid București, la întreprinderea „Dîmbovița” din Capitală a fost organizată o consfătuire în legătură cu educarea candidaților și noilor membri de partid. Au participat birourile organizațiilor de bază de la „Dîmbovița”, secretarii unor organizații de bază din alte întreprinderi, precum și numeroși membri și candidați de partid de la „Dîmbovița” și din diferite întreprinderi ale raionului N. Bălcescu. în ultimul timp, după cum a rezultat din discuții, munca educativă în rîndurile candidaților și noilor membri de partid are un caracter mai organizat, este îndrumată și Controlată de birourile organizațiilor de bază.Tov. Gheorghe Negraru, secretarul organizației de bază de la secția încălțăminte a fabricii „Dîmbovița", de pildă, a arătat că biroul a stabilit o serie de măsuri care să ducă la ridicarea nivelului politico- ideologic al candidaților de partid cum ar fi : organizarea unor expuneri despre politica și principiile de organizare ale partidului, despre trecutul său de luptă, despre îndatoririle și drepturile membrilor și candidaților de partid etc. ; recomandări de cărți cu conținut educativ, discutarea recenziilor unor lucrări, vizitarea unor locuri istorice. în consfătuire s-a subliniat că rezultate bune în munca de educare se obțin atunci cînd se repartizează tuturor candidaților sarcini concrete: în cadrul organizațiilor de

masă, la locul de producție, în colectivele gazetelor de perete etc.Educarea prin muncă, este hotărî- toare. £>e aceea este bine — a spus Cornelia Cerbu, secretara organizației de bază nr. 6 de la „Dîmbovița“ să se stabilească nu numai ce are de făcut un tovarăș sau altul, ci și membrii de partid care-i vôr ajuta pe candidați să-și îndeplinească sarcinile. La anumite intervale, în adunări generale sau în ședințe de birou, candiâ'ații prezintă informări cu privire la felul cum s-au achitat de sarcini. Noii membri și candidați de partid participă astfel activ la lor ce stau în bază.Din discuții preocupare
rezolvarea probleme- fața organizațiilor dea reieșit însă slaba preocupare a unor organizații de bază pentru găsirea unor forme ale muncii educative interesante, adecvate cerințelor candidaților.S-a relevat ca o metodă bună a- ceea ca membrii de partid să se ocupe cu continuitate de același candidat, atît în perioada premergătoare primirii îrț rîndurile candidaților, în timpul stagiului și chiar după ce candidatul este confirmat membru de partid, să se intereseze de comportarea candidaților și dincolo de porțile fabricii. în familie și în colectivitate. în consfătuire s-a atras atenția că sarcina educării candidaților trebuie încredințată membrilor de partid, cu un nivel corespunzător de pregătire politică, ideologică, culturală și care au experiență în munca de partid și un stagiu mai îndelungat în producție. Din dezbateri a rezultat că procedează bine birourile organizațiilor de bază care-i cheamă sistematic pe acești tovarăși pentru a vedea dacă sînt la curent cu evenimentele politice, ce citesc, discută cu ei despre felul cum îi ajută pe candidați, într-un cuvînt. se ocupă cu grijă nu numai de cei care trebuie educați, dar și de educatori.Consfătuirea ar fi avut și mai multă eficacitate, s-ar fi realizat un schimb de experiență mai larg, dacă invitații de la celelalte întreprinderi din raion ar fi participat mai activ la discuții, împărtășind metodele pe. care, le folosesc în educarea candidaților de partid.

A. D.

Semnarea acordului comercial și de plăti 

intre R. P. Pomină și Republica Cipruîn urma tratativelor care au avut loc la Nicosia, s-a semnat Acordul comercial și de plăți între Republica Populară Romînă și Republica Cipru.în cadrul acordului, Republica Populară Romînă va livra Republicii Cipru : tractoare, mașini-unelte,
rulouri compresoare, alte mașini și utilaje, produse din lemn, materiale de construcții, produse chimico-far- maceutice etc.Republica Cipru va livra Republicii Populare Romîne : lămîi, portocale, grape-fruit, ulei de măsline, piei etc.
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Vizita in țara noastră a unei delegații a Comitetului 
pentru problemele tehnicii din R. P. PolonăDe cîieva zile se află în țara noastră, la invitația Comitetului pentru tehnica nouă, o delegație a Comitetului pentru problemele tehnicii din R. P. Polonă, în frunte cu prof. Dio- nizy Smolenski, președintele acestui comitet.Membrii delegației poloneze au vizitat întreprinderi industriale, precum și unele instituții de cercetări și învățămînt superior.Au avut loc schimburi de păreri în privința metodelor de muncă folosite de cele două comitete pentru

introducerea și extinderea tehnicii noi.Joi seara, ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambro- wiez, a oferit un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației Comitetului pentru problemele tehnicii din R. P. Polonă.Au participat reprezentanți ai Comitetului pentru tehnica nouă, ai Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, cadre didactice, ingineri, cercetători. (Agerpres)
———o»o——

Examenele de maturitateMinisterul Invățămîntului a stabilit printr-un ordin centrele și președinții comisiilor pentru examenele de maturitate de la școlile medii de cultură generală și de la școlile medii de artă, precum și examenele de stat de la școlile pedagogice de învățători și educatoare și de la institutele pedagogice de învățători, din sesiunea iunie 1962. în toată

țara, examenele încep în ziua de 26 iunie, orele 9 dimineața, cu proba scrisă la limba și literatura ro-, mină.Lista centrelor și președinților comisiilor examenului de maturitate din această sesiune a fost publicată în ziarul „Scînteia tineretului* din ziua de 21 iunie a.c.
<>«O

Plecarca acad* 
Tudor Arghezi 

în R« P« F« iugoslaviaMiercuri seara a părăsit Capitala acad. Tudor Arghezi, președinte de onoare al Uniunii scriitorilor, care face o vizită în R.P.F. Iugoslavia la invitația Uniunii Scriitorilor Iugoslavi. (Agerpres)

Informați i
® în studioul de concerte al radio- 

televiziunii a avut loc joi seara un festi
val de muzică sovietică prezentat de or
chestra simfonică a radioteleviziunii, sub 
conducerea dirijorului Emanoil Elenescu.

Programul a cuprins Suita a Il-a de 
balet „Romeo și Julietta" și aria lui Ku
tuzov din opera „Război și pace” — so
list Petre Stefănescu Goangă — ' de Pro
kofiev, precum- și Concertul pentru pian, 
trompetă și orchestră — soliști Maria 
Cardaș și Gheorghe Bucătaru — și Sim
fonia I de Șostakovici. (Agerpres)
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sportiveȘtiri*
Vineri, sîmbătă si duminică se va des

fășura la Budapesta intllnirea internațio
nală de șah dintre echipele selecționate 
ale R. P. Ungare și R. P. Romine. Me
ciul se dispută la 12 mese. Din echipa 
noastră, care a plecat joi spre Budapesta, 
fac parte Ciocîltea, Ghițescu, Drimmer, 
Gheorghiu, Alexandra Nicolau, Marga
reta Teodorescu și alții.

★
Echipa de fotbal Chemie Halle (R. D. 

Germană) și-a continuat turneul in tara 
noastră, jucînd joi la Cluj cu formația 
din Idealitate Știința. Fotbaliștii clujeni 
au obținut, victoria cu scorul de 1—0 
(0—0). Punctul a fost înscris de Bălutiu. 
Duminică Chemie Halle susține cu C.S.M. 
Reșița ultimul meci al turneului.

Astăzi de la ora 15,30 pe șoseaua 
București—Urziceni se desfășoară finala

campionatului republican de ciclism — 
semifond pe echipe. Proba va măsura 
100 km contra-cronometrului și va reuni 
la start puternicele echipe Dlnamo, Olim
pia și Steaua, principale pretendente la 
titlul de campioană.

*

Parașutistele sportive sovietice au sta
bilit două noi recorduri mondiale la să
ritură cu țel fix, cu ocazia concursului 
desfășurat tn apropiere de Minsk. Lansîn- 
du-se de la o altitudine de 1 000 m, un 
grup de 6 parașutiste au aterizat la o 
medie de 13,02 m de centrul cercului. 
Sărind de la o înălțime de 1 000 m în 
zbor de noapte, 7 parașutiste au obtinut 
media de 14,11 m fată de punctul fix.

(Agerpres)
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Un antrepozit frigorific la Sibiu

h îrra?âuu I Din agenda de lucru 
a consiliului agricol raionalîn raionul Hîrlău, ca să mergi de la o comună la alta trebuie să străbați distanțe mai lungi decît în alte părți ale regiunii Iași, ureînd și co- borînd pantele dealurilor, trecînd prin, văi pe care sclipesc din loc în loc oglinzile unor iazuri. Deși costișele dealurilor nu-s prea înclinate, se văd în multe locuri urmările lu-> crării neraționale a pămîntului, suprafețe însemnate fiind puternic erodate.în acest raion, satele fiind rare, terenurile lor sînt situate la distanțe pînă la 20 km. In trecut, lipsiți de mijloace și îndrumare, țăranii muncitori au lucrat pămîntul cum au putut și cum s-au priceput. De aceea obțineau recolte slabe, creșteau puține animale, cu o producție Scăzută.Colectivizarea a creat condiții pentru sporirea producției agricole vegetale și animale. Este necesar însă ca organele locale de partid și de stat, și în primul rînd consiliul a- gricol raional, să rezolve numeroase probleme organizatorice și tehnice. Sporirea producției agricole în raion este strîns legată de organizarea teritoriului gospodăriilor colective și aplicarea măsurilor de combatere a eroziunii solului, de introducerea agrotehnicii înaintate, de dezvoltarea mai multor ramuri de producție și mai ales creșterea animalelor și păsărilor.Aceste probleme au fost discutate pe larg la sesiunea sfatului popular, în cadrul căreia s-a constituit consiliul agricol raional și au fost consemnate în planul de muncă al consiliului. Pornind la lucru, consiliul agricol raional are astfel un ghid prețios în activitatea sa. Mai mult, fiind format din președinții gospodăriilor colective din raion și specialiștii care muncesc direct în unitățile agricole, consiliul raional are posibilitatea să mobilizeze toate forțele la înfăptuirea măsurilor prevăzute în planul său de activitate. Membrii comitetului executiv, (președinte ing. Ion Neagu, vicepreșe

dinți ing. Ion Ciuhureanu și medic veterinar Ion Iliuț) cărora le revine sarcina de a organiza îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern, a măsurilor stabilite de consiliul a- gricol raional, au experiență de producție. Se cere însă ca ei să folosească un nou stil de muncă, să rezolve operativ și concret problemele.început de drumUna din problemele rezolvate 'de comitetul executiv al consiliului a- gricol la începutul activității sale a fost aplicarea măsurilor privind defrișarea unor arborete, în vederea extinderii suprafeței arabile. S-au stabilit, pe baza situației prezentate de șeful ocolului silvic, pilcurile de pădure în suprafață totală de 113 hectare care urmează să fie, defrișate. Prin aceasta se rezolvă 'în parte și problema materialului lemnos necesar gospodăriilor colective pentru construcții, întrucît din defrișări se obțin circa 3 600 mc lemn de lucru.La sesiunea sfatului popular raional se criticase faptul că nu s-a realizat planul de procurări de animale. Această acțiune nu putea să întîrzie nici o clipă, întrucît era vorba de planul de producție al gospodăriilor colective. Tov. Ion Iliuț, care răspunde în cadrul comitetului executiv de problemele creșterii a- nimalelor, a luat legătura cu conducerea I.S.A.R. Suceava și a stabilit ca în. săptămîna următoare, conform contractului încheiat, să se înceapă livrarea animalelor.Problemele se rezolvă la fața loculuiDar- multe probleme importante trebuie rezolvate pe teren, acolo unde se hotărăște soarta producției, împreună cu membrii consiliului a- gricol care muncesc în unitățile a- gricole. Membrii comitetului executiv trebuie să lucreze operativ,- în cunoștință de cauză. Să-i însoțim

deci pe teren pe tov. I. Ciuhureanu și I. Iliuț.Hotărîtor pentru obținerea unor recolte mari este executarea la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de îngrijire a culturilor. Multe gospodării colective din raion sînt tinere, iar altele au crescut mult prin primirea de noi membri. De a- ceea se cere ca ele să fie temeinic îndrumate la fața locului. Pentru tov. Ciuhureanu prima țintă a fost gospodăria colectivă din Gropnița, situată la margine de raion. Această gospodărie nu a fost aleasă la întîmplare. Aici existau unele lipsuri în organizarea muncii la întreținerea culturilor și trebuia reînsămînțată o suprafață de teren unde cultura fusese lovită de grindină și înămolită. Tov. Ciuhureanu a mers la cîmp împreună cu președintele gospodăriei, tov. Chirilă Alecu, membru al consiliului agricol raional. O analiză sumară la fața locului a arătat că gospodăria putea să termine de mult prășitul, dacă ar fi existat o mai bună organizare a muncii în brigăzile de cîmp. S-a constatat o'e asemenea că pe unele tarlale nu s-a lucrat cu simț de răspundere la semănat. Rîndurile de porumb sînt strîmbe și din a- ceastă cauză nu s-au putut face pra- șilele mecanice. Astfel de greșeli s-au făcut și la alte gospodării colective. Din aceasta rezultă că în fața consiliului raional stă sarcina de a lua toate măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității S.M.T.-ului. înainte de a pleca din gospodărie, tov. Ciuhureanu a stabilit în mod concret cu conducerea gospodăriei ce trebuie făcut pentru grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor și a pregătirilor pentru strîngerea recoltei.Ce și-a propus să rezolve tov. IliuțSă vedem cum procedează în activitatea sa pe teren tov. I. Iliuț, care

răspunde în consiliu de problemele creșterii animalelor. La plecarea pe teren s-a stabilit rezolvarea a două' probleme care erau mai- arzătoare} 1) procurarea animalelor de către gospodăriile colective, astfel ca să se realizeze prevederile cuprinse în planul de producție; 2) ce se face pentru creșterea păsărilor. Această din urmă problemă avea la rîndul ei două aspecte: îngrijirea rațio nală a puilor aduși recent în gospodăriile colective și buna funcționare a camerelor incubator, astfel ca să se obțină un număr cît mai mare de pui.în raionul Hîrlău, creșterea animalelor și îndeosebi a vacilor cu lapte a fost puțin dezvoltată. Tocmai de aceea în planul de măsuri al consiliului s-a prevăzut sprijinirea gospodăriilor colective pentru a-și cumpăra în acest an din fonduri proprii și cu credite acordate de stat 850 vaci, 2 000 vițele și 600 scro_ fițe. De asemenea, efectivele de a- nimale vor crește mult prin reținerea animalelor din prăsila proprie a gospodăriilor.La Belcești, Focuri și Gropnița, tov. Iliuț, împreună cu. membrii consiliului agricol raional din aceste gospodării colective și cu consiliile de conducere, a analizat felul cum se realizează planul' privind creșterea efectivului de bovine și îndeosebi de vaci de lapte. în fiecare gospodărie s-a discutat despre posibilitățile de cumpărare a animalelor.Multe lucruri trebuiau puse la punct în legătură cu creșterea păsărilor. Gospodăriile și-au procurat mii de pui sau i-au scos în incubatoarele proprii. Dar. cum sînt crescuți puii, cum funcționează incubatoarele cameră ?Iată-ne ajunși la ■ gospodăria colectivă din Belcești, o gospodărie tînără, care anul trecut n-a avut păsări. în planul pe acest an s-a prevăzut să crească 8 000 de pui. A- proape 1 000 de pui au fost cumpărați, iar în incubatorul cameră construit de gospodărie se aflau la clocit 2 700 ouă.îngrijitoarea puilor, colectivista Ileana Vizitiu, este nouă în această meserie. Medicul veterinar Iliuț s-a interesat de hrana ce li se dă puilor, de temperatura din adăpost în timpul nopții și a controlat puii să vadă dacă sînt sănătoși. A constatat

că deși hrana e abundentă, în alcătuirea rației nu se asigură cantități suficiente de anumite substanțe absolut necesare. De asemenea, apa era pusă în farfurii și se murdărea repede. S-a dat indicația ca la atelierul gospodăriei să se confecționeze adăpători din tablă zinca tă.în incubatoare trebuie să se mențină permanent o anumită temperatură. S-a constatat însă că termometrele folosite la incubatorul cameră au defeetp de construcție. Puse toate în același loc — două dintre ele arătau o temperatură mai mare. Asemenea lucruri au mai fost sesizate și din alte gospodării. Se pune întrebarea : cum poate oare întreprinderea Tehnica medicală să livreze termometre neverificate ? Pentru consiliu, a notat : se va a- duce la cunoștință că termometrele nu sînt corespunzătoare.în gospodăria colectivă din Focuri, medicul veterinar a dat îndrumări practice în vederea menținerii temperaturii optime. Cele constatate la G.A.C. Belcești și Gropnița i-au arătat tov. Iliuț că consiliul agricol raional trebuie să ia măsuri pentru rezolvarea practică a unor probleme ale creșterii animalelor și păsărilor, să organizeze schimburi de experiență pentru răs- pîndirea metodelor bune.în munca lor pe teren, tovarășii Ciuhureanu și Iliuț s-au interesat și de alte probleme ale gospodăriilor colective. Unele dintre ele au fost rezolvate pe loc, altele urmează să fie discutate în cadrul comitetului executiv. Este bine că membrii comitetului executiv se străduiesc să cunoască situația din gospodăriile colective și împreună cu conducerile acestora și cu specialiștii le rezolvă în cele mai multe cazuri pe loc.Multe fapte arată că Consiliul a- gricol raional Hîrlău și-a început bine activitatea. Bucurîndu-se de îndrumarea permanentă a comitetului raional de partid și a sfatului popular raional, însușindu-și metode bune de muncă, consiliul agricol raional va reuși să-și îndeplinească cu succes sarcinile trasate de partid și guvern privind sporirea producției agricole și întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective.
I. HERȚEG

La Sibiu a fost dat în folosinfă un 
antrepozit frigorific cu o capacitate de 
3 000 de tone. El este prevăzut cu de
pozite și tunele de congelare, camere 
frigorifice, o fabrică de gheafă precum și 
cu instalații moderne de manipulare a 
produselor.

o®o

Intrarea în funefiune a antrepozitului din 
Sibiu va da posibilitatea aprovizionării 
oamenilor muncii din regiunile Brașov și 
Hunedoara cu carne, brînzeturi și fructe 
conservate prin frig.

(Agerpres)

RADIO, vineri 22 iunie • Din creația 
de operă a lui Gluck — orele 9,20 — I • 
Muzică de estradă de compozitori sovie
tici — orele 11,03 — Ie Program de mu
zică populară romtnească — orele 12,40 
— I » Limba noastră — orele 13,15 —
II e Recital Ion Voicu și Valentin Gheor
ghiu — orele 14,00 — I » Actualitatea 
tn țările socialiste — orele 15,35 — II • 
Cantata „Lumina lui Octombrie“ de So- 
rokein — orele 17,00 — II • In slujba pa
triei — orele 17,30 — Ie Cvartetul op. 
76 în Ml bemol major de Haydn — orele

18,00 —Ie Muzică do dans de compo
zitori romîni — orele 19,00 — II • Teatru: 
„Titanic vals" de T. Mușatescu — orele 
19,30 — II e Jocuri populare romînești
— orele 20,20 — Ie Concert-ghicitoare
— orele 20,40 — Ie Jurnalul satelor — 
orele 21,15 — Ie Program de cîntcce 
populare — orele 22,00 — II e Din lirica 
sovietică contemporană — orele 22,30 — 
II e Seară de balet — orele 22,35 — I 
o Trio în do minor — de Rimski-Korsa
kov — orele 23,15 — II.

Cinematografe)
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : NUNTA LUI FIGARO — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VINZÄTORUL DE PASĂRI - (orele
19.30) .

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON - (orele 
20). (Parcul N. Bălcescu) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI - (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE : SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTĂ : rulează la ci
nematografele Patria (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). I. C. Frimu (9; 11; 13: 15; 17; 
19; 21 — grădină 20.30), Floreasca
(16; 18; 20), Stadionul Dinamo (20,30), 
Grădina Progresul (20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Republica (17; ÎS), Elena Pa
vel (10; 12; 15; 17; 19; 21). UN OM TRECE 
PRIN ZID : București (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Republica (9,15; 11,15;. 13,15; 15,15;
21.30) , Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30
— grădină 21), V. Alecsandrl (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 10 pînă 
la orele 14, după-amiază ÎS: 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). 
BĂTRINUL ȘI MAREA : Central (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). POST-RES
TANT : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15), M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
Aurel Vlaleu (18; 18,15; 20,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem

brie (10; Îl). RAZE PE GHEAȚA : 13 Sep
tembrie (12,15; 15; 17; 19; 21 - grădină
20.15) , 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina Mo
șilor (20,15). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. 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 Glulești (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- 
dimireșcu (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 : Iile Plntllie 
(15; 17; 19 — grădină 20,30). C-tin
David (15,30; 18; 20,30). DEPARTE DE PA
TRIE rulează la cinematograful N. Băl
cescu (16; 18,15; 20,30). IN NOAPTEA DE 
AJUN : G. Bacovia (16; 18; 20). ȘOFERII 
IADULUI : 30 Decembrie (10; 15; 17; 19: 
21). POVESTE SENTIMENTALĂ rulează 
la cinematograful B. Delavrancea (16; 18; 
20). EL HAKIM : Grădina V. Roaită 
(20,30). AUSTERLITZ : Drumul Serii (16;
19.30) .

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

și 25 iunie : Vreme călduroasă, cu cerul 
mal mult senin. Innourărl Izolate urma
te de ploi de scurtă durată se vor pro
duce în regiunea muntoasă și în nordul 
țării. Vînt moderat din vest. Minimele 
vor fi cuprinse între 12 șl 22 de grade, 
Iar maximele între 26 și 38 de grade



VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE
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Cuvîntarea tovarășului Nikita Sergheevici HrușciovCuvîntul tovarășului Petru Furdui
prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al P. M. RSalutînd pe tovarășul N. S. Hrușciov și pe ceilalți membri , ai delegației dé partid și guvernamentale sovietice, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și • ‘pe ceilalți conducători ai partidului și statului nostru care vizitează regiunea Hunedoara, tov. Petru Furdui a spus : Oamenii Hunedoarei, acei care, au ridicat cu brațele și cu mintea lor această cetate a metalului, acei care.), făuresc.. .oțelul, ; doresc fierbinte să vă spună, dragi oaspeți, .'cit ;de profund prețuiesc ei prietenia . dintre popoarele noastre, în prezent mai s.trînșă. mai puternică, mai trainică decît orjcînd.

Urmărim cu o adîncă satisfacție strălucitele izbînzi pe care le cucerește poporul sovietic sub conducerea.. încercată a gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, creat de Lenin.. Fiecare pas nou spre culmile ' strălucitoare ale ■ comunismului sporește măreția patriei sovietice. Ne sînt scumpe aceste izbînzi' — a spus în continuare: vorbitorul — âșa cum ne. sînt scumpe propriile noastre înfăptuirii deoarece ele slujesc cauzei comune a socialismului și comunismului, slujesc-' cauzei comune a păcii.

Poporul nostru își închină tot talentul, toate capacitățile sale" creatoare operei de desăvârșire a construcției socialiste. Oamenii muncii de la noi desfășoară o vastă și însuflețită activitate pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al IH-lea Congres al partidului. Sintern bucuroși, stimați oaspeți, că v-am putut înfățișa roadele muncii noastre entuziaste. Hunedoara vă salută, cu inima ei plină de căldură și privește cu neabătută încredere spre viitorul fericit spre care înaintează popoarele noastre.
Cuvîntul

Erou alAdresîndu-se tovarășului N. S. Hrușciov, Eroul Muncii Socialiste Ștefan Trip- șa, maistru oțelar, a spus :Astăzi pentru a treia oară am marea bucurie să vă văd și șă vă ascult cuvintele. Niciodată'însă parcă n-am resimțit o satisfacție atît de mare ca acum, cînd în orașul meu, aici unde trăiesc și muncesc, în numele tovarășilor cu care lucrez, vă pot ura din toată inima ; venit pe plaiurile noastre“.D.orim, tovarășe Hrușciov,) să bine printre noi și să păstrați tire imaginéa orașului nostru dezvoltare.Roadele prieteniei trainice câre leagă popoarele noastre .sînt mereu și tot mai puternic prezente în viața .și munca noastră. Sub. .conducerea Partidului 'Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej^ poporul nostru pășește, ferm,pe calea desăvîrși.rii construcției .socialiste,

„Bine ațivă simțiți în amin- în plină

tovarășului Ștefan Tripșa
Muncii Socialiste, maistru oțelarOrașul nou Hunedoara, uriașele lui a- gregate siderurgice, a spus vorbitorul în continuare, sînt mîndre vlăstare ale socialismului, care a triumfat în Republica Populară Romînă.Noi, cei care vă înconjurăm asțăzj çu toată căldura inimilor noastre, dragi, oaspeți, trăim cu intensitate marea fericire că sîntem oameni ai, acestei epoci în .care patria noastră socialistă cunoaște o înflorire .. fără precedent. Construcției socialismului îi închinăm toate-energiile, tot elanul nostru, pentru că nu este fericire mai mare decît simțămîntul că țot ce .ai. mai bun în tine poți dărui patriei taie, poți dărui poporului, partidului nostru drag.Experiența bogată a oamenilor sovietici care înalță grandioasele construcții alecomunismului este pentru' noi, : în practica aceste sentimente. Așa ne învață partidul activității de' fië'câre zi, uri" adevărat tezaur. mare

datorez multe din rezultatele obținute îndrumărilor prețioase'pe care l'e-am primit-' de la muncitori minunați ca A. A. Lîsih — maistru oțelar'la uzinele din Zaporoj-' stal — și de la alții că el, care mi-au împărtășit cu drag experiența lor.' Colectivul în care lucrez aplică astăzi multe din metodele'oțelarilor sovietici.De oțelarii sovietici. ne leagă. puternice sentimente frățești. Prietenia noastră este fierbinte ca metalul, incandescent care iese din mîinile noastre, ça oțelul creat de noi la Hunedoara .sau de frații noștri de la Magnitogorsk.. Vă rugăm, tovarășe Hrușciov, a declarat în încheiere vorbitorul, să spuneți oțelarilor sovietici că oțelarii romîni vor păstra ca o flacără nestinsă în inimile lornostru. Să întărim mereu prietenia cu mi- de învățăminte. Ea ne este 'de un nunății oameni'sovietici, glorioși constructori ăi comunismului.ajutor în munca “hOastră. Personal
Cuvîntul tovarășului Ion Dinu

inginer șef al C.S.H. pentru sectoarele de furnaleSimțim o mare satisfacție — a spus în cuvîntul său tov. Ion Dinu, inginer șef al C.S.H. pentru sectoarele de furnale — că ne .cunoașteți ..orașul în care trăim și muncim, că vă puțgm arăta furnalele noi ale Hunedoarei socialiste, care au dat în anul trecut, în numai 61 de zile, întreaga producție ■ de fontă a României burghezo- moșierești din anul 1938.Astăzi „inima de oțel a țării“, cum îi spune orașului nostru, bate puternic. Se spune că faptele au limbajul cel mai conr vingător. -Tot ceea . ce este nou . aici vorbește în acest limbaj despre elanul crea- ne va permite să pornim acest mare a- tor cu care poporul nostru, condus cu fermitate de Partidul Muncitoresc Romînt. înfăptuiește politica de industrializare socialistă a țării. Arătîndu-vă succesele siderurgiștilor hunedoreni, ne exprimăm în același timp bucuria și recunoștința pentru sprijinul cu adevărat frățesc pe care

1-am primit din partea poporului sovietic. La modernizarea furnalelor vechi, la construirea furnalelor noi de 450 și 700 mc mecanizate și parțial automatizate, Cît și a furnalului de 1 000 mc ce urmează să intre în curînd în funcțiune, noi am folosit în mare măsură .realizările științei și tehnicii siderurgiei sovietice.La rugămintea colectivului nostru de furnaliști — a spus vorbitorul — constructorii de mașini din Leningrad s-au angajat să execute -cu două, luni înainte de termen turbosuflanta . de . 1 000. mc, ceea cegreg.at într-un termen mai scurt și să producem peste plan o importantă cantitate de fontă, o astfel de înțelegere poate e- xista- numai între prieteni, între frați.Alături de specialiștii formați în institutele de învățămînt superior din țară; la noi lucrează și multe cadre care au stu-

diat în Uniunea Sovietică și care și-au însușit prețioasa experiență a sideriirgiș- tilor sovietici.Ca inginer, îmi exprim admirația față dè remarcabilelè realizări dobîndite de știința și tehnica sovietică.Poporul nostru desăvârșește construcția socialismului. Pe acest drum el înaintează ferm, în strînsă unire cu popoarele celorlalte țări socialiste. Prietenia și legăturile frățești internaționaliste statornicite între statele socialiste sînt o forță care accelerează mersul victorios al noii orîndu.iri,Nu ne vom preciîpeți eforturile, a spus ing. Ion Dinu în încheiere,, pentru ca, înfăptuind obiectivele stabilite de Congresul al III-lea al partidului, să facem patria noastră socialistă tot mai înfloritoare, tot mai putérnicâ, contribuind astfel activ la întărirea forțelor păcii și progresului.

Scumpi tovarăși și prieteni,Permiteti.mi să vă transmit dv., locuitori ai orașului siderurgiștilor, un călduros și frățesc salut din partea oamenilor muncii din Uniunea Sovietică (urale, 
aplauze). Dați-mi voie, de asemenea, să vă exprim recunoștința noastră sinceră pentru primirea călduroasă pe care ați fă- ciit-o delegației. Vreau să mulțumesc tovarășului Maurer și celorlalți tovarăși care au vorbit aici pentru cuvintele lor frumoase la adresa Uniunii Sovietice și a popoarelor țării noastre. Aș spune că ne simțim aici ca un oțelar la un cuptor Martin. Simțim căldură și bucurie. Căldură — de la sentimentele dv. cordiale pentru poporul sovietic, pentru paț-tidul. nostru, comunist, iar bucurie de la conștiința faptului că o prietenie tare ca oțelul leagă popoarele țărilor noastre (aplauze, 
urale).'După un oțel .cel mai de din ______ ________,născută. în focul luptelor de . clasă împotriva, exploatatorilor, călită.-în flacăra luptei pentru construirea socialismului și a . comunismului, este veșnică și de nezdruncinat (aplpiize). Ea nu numai că nu pierde din forță, dar devine cu timpul tot mai tare. Și dacă în torentele de metal topit oțelarul vede cù ochii minții sale . noi mașini și strunguri și se bucură că ele vor ușura și mai mult munca omului, vor face ca viața oamenilor să fie mai fericită, noi toti vedem în legăturile noastre trainice de prietenie prototipul acelor relații minunate ce se vor statornici .în viitor toate popoarele 
(aplauze).Cum să nu ne bucurăm; tovarăși, și să nu fim mîndri de ceea ce dă socialismul omenirii încă de astăzi și de ce va aduce într-o măsură și mai mare comunismul ? Cel ce străbate minunata dv. țară vede Romînia nouă industrială și cînd privim rezultatele muncii entuziaste a poporului/ cînd vedem ' cu cît avînt se muncește în jurul- nostru, ne. bucurăm de succesele dv., de frumusețea vieții pe care a adus-o socialismul.Mi s-a spus că regiunea dv.. ocupă unul din locurile de frunte în economia națională a Romîniei. Aici subsolul este bogat în zăcăminte de cărbune și de minereuri de fier, munții sînt acoperiți de păduri care dau lemn de construcție, șesurile

fertile dau țării recolte bogate. Cred însă șă se producă circa 250 milioane de. tone că bogăția cea- mai mare sînt- oamenii- li- de oțel pe an. In felul acesta vom depăși beri și fericiți, dv., dragi tovarăși, stăpîni cu mult actualul nivel_ al producției deai tuturor bogățiilor pămîntUlui, truditori ■ - -- - — -neobosiți și creatori ai valorilor materiale 
(aplauze, urale).Recent, în Romînia s-a încheiat coleC- vietice să satisfacă în întregime ■ cerințele tivizarea agriculturii. Din experiență știm ■' crescînde ale populației.' bine ce importanță uriașă are această vie- ■ ... ................”torie și ne bucurăm din toată inima împreună cu dv. (aplauze). Este incontestabil că la această înfăptuire v-ați adus a- portul și dv., siderurgiștii. Oricine știe că fără metal, fără' mașini nu poți să ari o'- frumos și minunate perspective de viitor, gorul și nu poți strînge recolta. Așadar, după cum metălurgiștii au nevoie de pîi- nea cea de toate zilele, agricultorii au•■■ nevoie de metal transformat în tractoare, pluguri, semănători,. ' iar acest metal îl dați dv., metălurgiștii. Dispuneți de o puternică tehnică modernă pe care o folo- . siți, producînd numai. la combinatul dv. în 2 luni tot atîta fontă și oțel cît producea într-un an întreagă ' metalurgie a Romîniei burgheze. Nu este oare acesta un fapt impresionant, caracteristic pentru uriașele schimbări pe care lé-àii să- vîrșit puterea populară și partidul comuniștilor pe pămîritiil iromînesc ?Dragi tovarăși, dv. ne arătăți • realizările dv., ne pove’stiți despre succesele dv.,' . . ... .. ____ _____dar desigur că vă interesează și cum stau '' tarea spre comunism s-ar desfășura fără treburile la noi, ' în Uniunea ■ Sovietică. ‘ ............. ........Trebuie să' vă spun că lucrurile merg bine 
(aplauze). Poporul sovietic muncește- cù abnegație, îndeplinind hotărîrile istorice ale Congresului al XXII-lea al partidului. Programul de construire a comunismului adoptat de congres a devenit nu numai programul -de activitate al partidului, ci.pèntru vecie între și programul de muncă și de viață" ăl globului pămîntesc

otel din Statele Unite. Partidul nostru ia în prezent toate măsurile pentru ca încă în următorii' ani agricultura Uniunii So-
Am desfășurat pe o scară nemaiîntîlnită construcțiile de locuințe. In numai cinci ani o pătrime din populația țării noastre a primit locuințe noi, bine amenajate (aplauze). Poporul sovietic are un prezentcă nu avem

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Dragi- tovarăși,Astăzi oțelarii Hunedoarei au deosebita bucurie de a saluta în mijlocul lor delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, în frunte cu prietenul drag al poporului romîn, luptătpr înflăcărat pentru pace și comunism, Nikita Serghee- vici Hrușciov (aplauze, urale).. Entuziasmul cu care sînteți primiți aici, ca și în celelalte locuri pe care le vizitați, dragi tovarăși . sovietici, exprimă . calçla prietenie, stimă purtată , de întregul nostru, popor față de popoarele. Uniunii Sovietice și încercatul lor conducător, partidul comunist 

(aplauze, urate).însoțind în aceste-zile pe .oaspeții noștri, mi-am amintit din nou, cu emoție, de .vizita făcută anul trecut- în Uniunea Sovietică de către delegația noastră de partid și guvernamentală, delegație condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(aplauze, Urale). întîlnirile de acum, ca și cele pe care noi le-am avut cu oamenii sovietici arată că aceleași sentimente de solidaritate frățească, prețuire reciprocă însuflețesc popoarele noastre, unite în lupta pentru realizarea scopurilor lor comune, pentru socialism și comunism (aplauze, 
urale).— Hunedoara — uzina și orașul pe care le vizitați astăzi — reprezintă o întruchipare vie a marilor transformări. înnoitoare care au schimbat înfățișarea Romîniei în anii puterii populare. Cine ar mai putea recunoaște acum în Hunedoara zilelor noastre vechea uzină de fier de acum două decenii, caracterizată printr-o tehnică îna_ poiată, cu cîteva furnale mici, care funcționau în unele perioade numai cu o cincime din capacitatea lor? în anii puterii populare. Hunedoara și-a înălțat mîndră fruntea spre soare. Noile furnale..ș.i... cuptoare Martin de mare capacitate, laminorul, aglomeratorul, uzina cocso-chimică, blumingul, construite aci în' ultimii ani, au făcut din Hunedoara unul din cele mai importanțe.centre, ale producției de metal ale’ țării'.'Numai, un singur cuptor de 400 de tone ai Hunedoarei produce azi mai. mult deciț întreaga producție de oțel a Romîniei burghezo-moșierești. ' . 'La .temelia, schimbărilor petrecute în întreaga noastră economie stă aplicarea consecventă de. către partidul nostru a politicii leniniste de industrializare socialistă a. țării, de dezvoltare cu prioritate a industriei grele. Tocmai pe baza acestei politici au fost asigurate dezvoltarea armonioasă, proporțională, a 'întregii economii naționale, ritmul ei de creștere continuu ascendent.Industria siderurgică, după cum știți, este, o ramură de importanță hotărîtoare pentru făurirea bazei tehnice-materiale a socialismului. Partidul și guvernul nostru au luat măsuri pentru dezvoltarea ei neîncetată. în afară de Hunedoara, în anii puterii populare au fost puse în funcțiune furnale și cuptoare de .oțel noi, de mare capacitate, la combinatul siderurgic Reșița, marele laminor de țevi de la Roman, linii noi de laminoare de tablă subțire la Galați, laminorul de platine reconstruit la „Oțelul roșu”, Fabrica de țevi sudate București și altele. Totodată, eforturile partidu. lui și guvernului au fost îndreptate cu per-. severență spre introducerea tehnicii noi în

toate ramurile economiei, ceea ce a dus la creșterea continuă a productivității muncii și scăderea prețului de cost. Ca urmare a măsurilor luate, a muncii pline de abnegație a siderurgiștilor, la sfîrșitul a- ■ nului-trecut producția de fontă a țării noa- . stre era de 3,4 ori mai mare, decît în 1950, iar aceea de oțel de 3,8 ori.îndeplinind. sarcinile trasate de Congre_ sul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, înălțăm la Galați o nouă cetate a oțelului, a cărei construcție a început cu sprijinul frățesc al Uniunii Sovietice.Continuăm neabătut acțiunea de înzestrare a economiei noastre cu mașini și instalații dintre cele mai perfecționate, la nivelul tehnicii mondiale. Sîntem convinși că prin munca lor fără preget, siderurgiștii hunedoreni, ca și ceilalți muncitori din ramura lor, vor înfăptui cu cinste sarcina trasată de partid de a da țării metal cît mai mult, de bună calitate și la un preț de cost scăzut.
Tovarăși,înaintarea poporului nostru pe calea luminată de învățătura marxist-leninistă este considerabil înlesnită de aplicarea creatoare de către Partidul Muncitoresc Romîn, potrivit condițiilor țării noastre, a învățămintelor universal . valabile cuprinse în tezaurul experienței Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. în prevederile mărețului program al Partidului Comunist ' al Uniunii Sovietice de construire a comunismului, poporul nostru vede pe drept cuvînt imaginea zilei sale luminoase de mîine, a propriului său viitor. Epocalele realizări ale Uniunii Sovietice, dezvoltarea vertiginoasă pe care o cunoaște economia ei națională, avîntul creșterii bunăstării. celor ce muncesc, forța cu care se revarsă energia clocotitoare a poporului sovietic, suflul nou ce străbate întreaga viață economică, politică, socială a Uniunii Sovietice — toate acestea sînt rodul hotărîrilor de importanță excepțională ale Congreselor al XX-lea și al XXII-lea ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al activității neobosite ä partidului comunist, al conducerii acestuia de către Comitetul său Central leninist, în frunte cu eminentul marxist-leninist, Nikita Sergheevici Hrușciov (aplauze, urale).Minunatele înfăptuiri ale Uniunii Sovie_ tice, cărora li se adaugă realizările popoarelor celorlalte state socialiste, sporesc forța de atracție a socialismului asupra conștiinței a zeci și zeci de milioane de oameni de pretutindeni.Influența socialismului în lume crește datorită faptului că el a inaugurat un nou tip de relații între state. în îndelungata sa istorie, omenirea nu a cunoscut legături frățești, prietenești, între țări și popoare asemenea legăturilor de întrajutorare reciprocă existente între țările marii familii socialiste. Recenta consfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a evidențiat nu numai succesele creatoare fără precedent obținute de țările socialiste, ci și progresele de seamă realizate în domeniul perfecționării continue a diviziunii internaționale socialiste a muncii, contribuind

la întărirea relațiilor de colaborare existente între, aceste țări, relații întemeiate pe respectarea independenței și suveranității, pe egalitatea deplină în drepturi și avantaj reciproc.Pentru realizarea scopurilor lor con-. structive, țările socialiste au nevoie de pace. De aceea, exprimînd voința popoarelor, Uniunea Sovietica, țara noastră și celelalte state socialiste depun pe arena internațională o activitate neobosită pentru a apăra pacea lumii (aplauze puternice).Drumul cel mai scurt și cel mai sigur pentru a înlătura războiul din viața societății și a asigura o pace trainică este dezarmarea generală și totală propusă de Uniunea Sovietică. Pentru aceasta, mai trebuie înlăturate obstacole multe și grele. Sîntem încredințați că prin eforturile unite ale forțelor mondiale ale păcii se poate asigura ca în relațiile internaționale să triumfe rațiunea. Viitorul va aduce noi și mărețe victorii cauzei păcii și socialismului (aplauze).Trăiască în veci'marea prietenie a poporului romîn ■ cu popoarele Uniunii Sovietice!Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, Comitetul său Central leninist, în frunte cu tovarășul Sergheevici Hrușciov!Trăiască forțele unite ale popoarelor în lupta pentru asigurarea unei păci trainice pe pămînt (aplauze prelungite, urale).

Nikitä

cîte știu, otelarii .romîni produc minunat. Știu . însă că și metalul durabil se uzează cu timpul, pier- tărie. Dar prietenia popoarelor,

Aceasta nu înseamnă însă de luptat cu greutăți.Există oameni aici care că în Uniunea Sovietică au tăți numai în anii primelor după Marele Război pentru Apărarea Patriei, iar în prezent, cînd în țara noastră 's-au desfășurat în toată ’ amploarea forțele de producție, nu mai pot și nu mai trebuie să fie greutăți. Firește, greutățile noastre de acum nu seamănă nici pe •departe cu cele din trecut.' Dar; pentru a atinge țelul dorit, noi trebuie să mai depunem multe eforturi. Trebuie să accep- ■ 'țăm și astăzi anumite sacrificii în interesul succeselor de mîine. Nu trebuie să ne închipuim ■ lucrurile ca si cum înain-

își ..închipuie existat' greu- cincinăle,'

întregului nostru popor (aplauze): Noul program al partidului a deschis în fața popoarelor Uniunii Sovietice orizonturile ' luminoase ale viitorului comunismului. Dar, bineînțeles, comunismul nu vine de la' Sine. El se creează a milioane de oameni, tor luminos și fericit, viitor și îl apropiem- muncii noastre. Am început să construim comunismul, societatea în Care va exista o abundentă de bunuri materiale și spirituale. încă în următorii 10 ani țara noastră va ajunge din urmă și va depăși în ce privește nivelul producției industriale Statele Unite ale Americii. cea mai dezvoltată mare putere a lumii capitaliste (aplauze). Peste 20 de ani metalurgia noastră va- atinge un nivel care va permite
NOROC BUN.

(Urmare din pag. I-a)cuitea exploatării se ailă numeroși

prin munca asiduă Ne așteaptă un vii- ■ Credem în acest prin fiecare zi a

învingerea unor greutăți, fără’ asperități și hopuri. înfăptuirea marilor planuri ale , construcției comuniste cere 'de .la oameni eforturi mari, cere hotărîrea de a birui greutățile care apar. Partidele comuniste nu cunosc țeluri mai înalte decît grija pentru interesele vitale ale' popoarelor, pentru bunăstarea și securitatea lor (a- 
plauze). Npi, comuniștii, nu am precupețit niciodată și nu vom pentru realizarea

Dragi tovarăși,Ingăduiți-mi să.dată, din suflet, ospitalieră și să" ____ .muncă, pentru binele patriéi dv. și al în-, trégii comunități socialiste .(aplauze, urale).Trăiască metălurgiștii din Republica . Populară Romînă, detașament de , frunte al eroicei clase muncitoare romîne !Trăiască . oamenii mùncii din Romînia . frățească ! ...Să trăiască și să înflorească prietenia frățească, de nezdruncinat, dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne (aplauze furtunoase, urale 
prelungite).

precupeți eforturi acestui țel.
vă mulțumesc. încă o pentru primirea caldă, vă urez nbi succese. în .

TOVARĂȘI !că partidul a sădit în inimile lor încrederea că Valea Jiului, pe care burghezia o transformase într-o vale a plîngerii, va deveni o vale a bucuriei. Prin munca rodnică și plină de abnegație a minerilor și datorită măsurilor luate de partid și guvern, producția de cărbune a țării a sporit de 3 ori față de anul 1938, iar condițiile de trai ale minerilor sînt cu totul altele. Cîștigurile lor au crescut continuu, mii de familii de mineri s-au mutat în locuințe noi.în încheierea cuvîntării, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a exprimat convingerea că vizita delegației sovietice va înscrie o nouă pagină luminoasă în cartea de aur a prieteniei romîno-sovie- tice, va contribui la întărirea. continuă a unității de nezdruncinat a lagărului socialist, a mișcării comuniste internaționale, la consolidarea păcii în lume.în cuvîntarea sa,' N. S'. Hrușciov a arătat că, fiind fiu de miner și muncind el însuși ca miner în trecut, îi face o deosebită plăcere să se întâlnească cir reprezentanții unuia din detașamentele glorioase ale clasei muncitoare a Romîniei socialiste — minerii.Amintind că în Rusia țaristă și în Romînia regală minerii au avut aceeași viață plină de suferințe, N. S. Hrușciov' a subliniat că lupta eroică a minerilor de la Lupeni din anul 1929 a primit • în acel timp înalta apreciere a clasei muncitoare internaționale și a transmis un salut cordial veteranilor grevei prezenți la adunare.în continuare, vorbitorul a arătat că atunci cînd îți . amintești.- trecutul devii profund conștient- de mărețele transformări social-economice care au fost înfăptuite .în R. P. Romînă în anii puterii populare. Orice om obiectiv care a vizitat Romînia, a spus N. S. Hrușciov, nu poate să nu vadă cît de mult a progresat țara în dezvoltarea economiei și culturii ;

In curtea exploatării se. află numeroși mineri, cu căștile de abataje pe cap, care înalță în semn de salut frățesc lămpile lor de mineri. Ei îl primesc cu drag în mijlocul lor pe tovarășul Hrușciov, care a fost miner în 'tinerețe, ca pe un membru de seamă al marii lor familii.La mitingul organizat la Lupeni în cinstea delegației sovietice au participat mii de mineri. ' Pe' piepturile multora dintre ei străluceau ordine și medalii cu care stalul nostru socialist cinstește munca acestui eroic detașament al clasei noastre muncitoare. „R.P.R. — U.R.S.S.", „P.M.R. —• P.C.U.S." —- au răsunat minute în șir ca o expresie a marii prietenii- care leagă pe veci clasa muncitoare din cele două țări, popoarele noastre înfrățite.Vasile Feher, miner fruntaș, șef de brigadă, .Nicolae Nicorici, directorul exploatării miniere „6 August", rostesc cuvîntări de salut. Primiți cu puternice aclamații iau apoi cuvîntul tovarășii Gh. Gheorghiu- Dej și N. S. Hrușciov.în cuvîntarea sa, tovarășul Gheorghe- Gheorghiu-Dej a vorbit despre relațiile trainice, frățești și unitatea indestructibilă a țărilor noastre) în cadrul marii familii socialiste.Arătînd că bazinul carbonifer al Văii Jiului este cunoscut nu numai prin importanța lui economică și munca harnică a destoinicilor mineri, ci și prin tradițiile sale revoluționare, pjin greva, de. Ia Lupeni care a înscris o pagină memorabilă în istoria mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a relevat că atît în trecut, cît .și în anii puterii populare, minerii s-au dovedit unul din detașamentele de frunte ale olasei muncitoare.După ce a amintit starea grea, de neînchipuit, în care fuseseră aduși minerii de Oamenii ’sovietici” sT bdcură îȚ"‘modstăpînirea exploatatorilor și de războiul sincer de realizările remarcabile ale po- hitlerist, tovarășul Gheorghiu-Dej a arătat porului. romîn.

Faptul că Valea Jiului a fost transfer- - mată într-o vale a bucuriei stîmește un. sentiment de admirație.N. S. Hrușciov a arătat că,membrii' delegației se bucură că exploatările carbonifere romînești sînt înzestrate cu utilaj modern, fabricat în general în țară.'Subliniind că numai creșterea producției și productivității muncii asigură neîncetata ridicare a nivelului de trai, N. S. Hrușciov a arătat că pentru aceasta mașinile trebuie să fie mai bine stăpînite, pentru a obține de la ele tot ceea ce pot da. Cu cît munca va fi mai bună, mai productivă, cu atît poporul va fi mai. bogat, va trăi mai bine.'în țările socialiste, munca a devenit stăpână. Și în alte țări, a spus în încheiere N. S. Hrușciov, mai devreme sau mai tîr- ziu popoarele vor ajunge la aceasta.în timpul cuvîntărilor au răsunat aplauze furtunoase, urale și ovații. .La sfârșit, ■ tovarășii N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu- Dej se îmbrățișează cu căldură.La încheierea mitingului, tovarășul La- zăr David, prim secretar al Comitetului raional de partid Petroșeni, oferă în dar'tovarășilor N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu- Dej cîte o cască de miner.în sala de festivități a exploatării mi- ■ niere a avut loc apoi o întîlnire prietenească cu vechi mineri participant la greva din 1929 și cu fruntași,în producție. Șeful delegației sovietice se întreține cu ei cordial, se interesează de condițiile de muncă și de viață ale minerilor, de succesele lor în producție. Tovarășilor N.' S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Déj li s-au' oferit în dar cîte un costum de miner și machete ale unui abataj din mină.Ecoul aplauzelor și uralelor este purtat parcă prin văzduhul senin al zilelor de iunie peste întreaga Vale a Jiului. Iar întreaga Vale a Jiului — valea bucuriei de azi — ia parte în aceste clipe din adîncul sufletului la această mare sărbătoare a prieteniei, urînd țării constructorilor comunismului un imens : „Noroc bun, tovarăși 1”,

In noua oțelăiie, privind clocotul metalului incandescentsosire, în gara Hunedoara



ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI.

S G IN T EI APag. 4

Căldură, bucurie, frăție
nucleară la Accra
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Presa sovietică despre vizita delegației de partid și guvernamentale R. S. S. în R. P. Romînăa U.
MOSCOVA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : „Munca pentru binele poporului aduce bucurie șt fericire” astfel este intitulată prima pagină a ziarului „PRAVDA” din 21 iunie consacrată în întregime vizitei delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. în R. P. Romînă, cuvîntărilor rostite de tovarășii N. S. Hrușciov și N. Ceaușescu la Onești.„întregul popor romîn, scrie ziarul, trăiește în aceste zile de neuitat sub semnul întîlnirilor emoționante, cordiale, cu delegația de partid și guvernamentală sovietică în frunte cu N. S. Hrușciov. Pe străzile Bucu- reștiului, în fiecare oraș și orășel, în stațiile de cale ferată, peste tot pe unde trec oaspeții sovietici, mulțimi de oameni se adună pentru a-i saluta pe solii poporului sovietic. Aceste întîlniri arată cît este de puternică și. de nezdruncinat prietenia romîno-sovietică”.Iată cum descrie ziarul „Pravda” centrul industrial din regiunea Bacău vizitat de delegația sovietică : „Puterea populară a transformat Moldova ca în basme, a pus bogățiile ei în slujba socialismului. La

Borzești s-au înălțat construcțiile unei termocentrale puternice. în locul satului Onești a crescut un nou oraș socialist, cu o populație de peste 45 000 de oameni. în valea rîului Trotuș s-au ridicat mari în treprinderi moderne : combinate de produse chimice și cauciuc sintetic, o rafinărie. Panorama elegantelor. construcții ce se profilează pe fundalul Carpaților albăstrii care se zăresc în depărtare este minunată.Această nouă regiune industrială pe care oamenii muncii romîni o denumesc citadela chimiei este deosebit de dragă poporului. Ea este o întruchipare a prieteniei de nezdruncinat romîno-sovietice, a legăturilor economice rodnice dintre cele două țări".Și corespondenții „IZVESTIEI" descriu în termeni sugestivi Oneștii, „orașul „marii chimii", o mărturie vie a transformărilor economice din anii puterii populare“.„La poalele Carpaților pe unde își poartă apele Trotușul, scriu ei, s-au învecinat multă vreme satele Onești și Borzești, liniștite, nebăgate în seamă și sărace, ca de alt-

fel întreaga Moldovă. Cine s-ar fi putut gîndi că ele vor deveni cu timpul centrul „marii chimii” a Ro- mîniei ? Astăzi am văzut aici în gară lungi garnituri de tren gata de drum. Pe cisterne și pe vagoane erau scrise locurile de destinație : Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, R. D. Germană”.Cuvintele „prietenie”, „frăție” revin în titlurile tuturor reportajelor despre vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în frunte cu N. S. Hrușciov. „Căldură, bucurie, frăție” („TRUD”), „Unitate de monolit, coeziune, frăție” („IZVESTIA”), „Pe pămîntul Romîniei frățești” („MOSKOVSKAIA PRAVDA”), „Căldura inimilor frățești" („SEL- SKAIA JIZN”) — sînt cîteva din titlurile sub care au apărut joi în presa sovietică relatările despre desfășurarea vizitei.Ziarele publică, de asémenea, formații despre ecoul produs străinătate de vizita delegației vietice și de cuvîntările rostite acest prilej.

pentru dezarmareACCRA 21 (Agerpres). — La 21 iunie s-a deschis în capitala Ghanei Adunarea internațională „O lume fără bombe“. La acest forum internațional participă peste 100 de reprezentanți de seamă ai vieții publice, partizani ai dezarmării nucleare sosiți îndeosebi din țările

Ghana, Kwame Nkrumah. Adresîn- du-se participanților la adunare, el a cerut să se inițieze o campanie activă pentru trezirea conștiinței tuturor popoarelor în vederea interzicerii experiențelor atomice, eliminării armelor de distrugere în masă - și reducerii armelor convenționale. Nkrumah a propus crearea uneiAsiei, Africii și Americii Latine. Africi dezangajate și a cerut tot-Cuvîntul de deschidere a ’ fost odată elaborarea unui cod de mo- rostit de președintele Republicii rală internațională.
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Să se pună capăt acțiunilor necugetate 
ale atomicilor americani

Nr. 5567

Ministrul R. P. Romine in Norvegia 
a prezentat scrisorile de acreditareOSLO 21 (Agerpres). — La 21 iunie regele Olav al V-lea al Norvegiei l-a primit în audiență pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al R. P. Romine în Nor-

vegia Petru Manu, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.După depunerea scrisorilor de a- creditare regele Oldv al V-lea s-a întreținut cu ministrul plenipotențiar al R. P. Romîne.
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Relatările presei internaționale

1 ri- in so- cu
VARȘOVIA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : Sub titlul „N. S. Hrușciov în mijlocul muncitorilor romîni din industria chimică”, ziarul „TRYBUNA LUDU” publică în pagina întîi un reportaj pe trei coloane în care informează despre desfășurarea călătoriei delegației sovietice prin țara noastră. Ziarul reproduce aprecieri făcute de N. S. Hrușciov la Borzești despre succesele poporului romîn în munca sa pașnică, despre dezvoltarea industriei chimice romîne și despre legăturile strînse și’ schimbul de experiență dintre Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică.„Trybuna Ludu" publică, de asemenea, extrase din cuvîntările rostite de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și .N. S. Hrușciov la mitingul de la uzinele Grivița Roșie. Sînt scoase în evidență cuvintele tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej despre politica externă a țărilor socialiste, de coexistență pașnică, colaborare și prietenie între toate popoarele, precum și aprecierile făcute de tovarășul N. S. Hrușciov despre politica imperialismului american.Toate celelalte ziare centrale care apar la Varșovia publică informații amănunțite despre desfășurarea vizitei și expuneri ale cuvîntărilor rostite.

*NEW YORK 21 (Agerpres). — Ziarul „NEW YORK TIMES“ publică sub semnătura lui Paul Underwood o corespondență din București intitulată „Hrușciov începe convorbirile în Romînia“. Amplul reportaj consacrat sosirii delegației de. partid U.R.S.S. în țara noastră are subtitlurile „Se economică“, Hrușciov".„Mîndri de propășirea lor economică care i-a făcut să înregistreze cei mai ridicați indici de dezvoltare din Europa răsăriteană, scrie Underwood, romînii au dorit în mod evident să-i arate domnului Hrușciov unele aspecte ale programului lor de dezvoltare“.în reportaj se tarea rostită la gării Băneasa, exprimat mulțumiri pentru invitația de a veni în Romînia, a adus

elogii conducerii Partidului Muncitoresc Romîn și a declarat că prietenia sovieto-romînă se întărește și se dezvoltă necontenit“.Agenția ASSOCIATED PRESS a transmis sub semnătura corespondentului ei special, Hans Benedict, informații despre locurile vizitate de delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S. aflată în țara noastră. După ce amintește despre „vastele topitorii și furnale de la Hunedoara“. corespondentul vorbește pe larg despre „Lupeni, care a fost un bastion al revoluționarilor romîni. fiind în 1929 scena unor mari greve conduse de comuniști”.
★LONDRA 21 (Agerpres). — Intr-o corespondență specială din București, ziarul „TIMES" își informează cititorii despre vizita delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. în frunte cu N. S. Hrușciov în Republica Populară Romînă.„Drapelele și portretele, lozincile salutînd prietenia romîno-sovietică și crinii albi ai mulțimii care a venit pe bulevardele ce duc spre gară au dat evenimentului o atmosferă festivă, se spune în reportaj. Cînd trenul delegației sovietice a intrat în gara Băneasa, domnul Hrușciov a coborît vesel și a schimbat calde strîngeri de mînă și îmbrățișări cu domnul Gheorghiu-Dej și cu înalte oficialități... Vizita, a domnul Gheorghiu-Dej, va fi o vărată sărbătoare a prietenieicere, o nouă și strălucită manifestare a unității de nezdruncinat a lagărului socialist în ansamblu. Coexistența pașnică, dezarmarea generală și totală și reglementarea problemelor internaționale sînt obiectivele comune ale politicii celor două țări pentru care ele vor depune eforturi pînă cînd rațiunea va triumfa”.în încheierea corespondenței se subliniază că „în ultimii ani Romî- nia a făcut progrese economice considerabile și în prezent se bucură de cei mai înalt ritm de creștere industrială”.

Sovietice la București. Cu acest prilej ziarul „DIMACHK” arată că Romînia de azi este o imagine a marșului triumfal al socialismului. Munca creatoare a poporului a transformat-o într-un stat dezvoltat din punct de vedere industrial și a- gricol.
Ziarul „SÜDZEITUNG” a publicat

și guvernamentale asubliniază dezvoltarea „Mulțimea îl aclamă pe

arată că în cuvîn- mitingul din fața N. S. Hrușciov „a

alte spus ade- sin-

*BONN 21 (Agerpres). — Presa vest-germană rezervă un spațiu larg informațiilor despre vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice în țara noastră. DEUTSCHEo corespondență în care descrie primirea făcută de bucureșteni lui N. S. Hrușciov.„întreaga populație a Bucureștiu- lui părea să fie pe drum la această oră matinală. în fața gării au fost rostite scurte cuvîntări de salut, în care cel mai des s-a repetat cuvîn- tul „prietenie", termen adecvat pentru relațiile dintre cele două țări”.Ziarul arată că Romînia a cunoscut în ultimii doi ani un ritm de creștere de 16 la sută, cel mai înalt ritm de dezvoltare înregistrat de vreun stat socialist.Ziarele „DIE WELT”, „FRANKFURTER ALLGEMEINE” și altele au publicat, de asemenea, informații despre vizită.

DAMASC 21 (Agerpres). — Ziarele siriene își informează zilnic cititorii despre vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii
-------------- C>|O

de control asupra căilor de comunicație ale R.D.G.Un rezultat pozitiv al tratativelor dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. ar contribui la slăbirea încordării internaționale și a încordării din Germania, a declarat W. Ulbricht.Vorbind despre relațiile cele două state germane, bricht a declarat :Interesele noastre vitale ---------cer să depunem eforturi pentru a obține ca poporul german să nu piară într-un război atomic. De aici’ decurge sarcina de a înfăptui dezarmarea generală și totală în Germania și în întreaga lume, de a obține crearea unei zone denucleariza-

BERLIN 21 (Agerpres). — La 20 iunie, la Berlin a fost dată publicității cuvîntarea rostită de Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G. la Congresul național al R.D.G., care a avut loc zilele acestea la Berlin.Dezbaterea largă de către întregul popor a documentului național „Sarcina istorică a R.D.G. și viitorul Germaniei”, adoptat la congres, a spus W. Ulbricht, a întărit R.D.G. și unitatea moral-politică a cetățenilor ei, încrederea în forțele lor, conștiința faptului că munca plină de abnegație constituie cea mai bună contribuție la rezolvarea problemei ___ naționale și lichidarea scindării po- te în Europa din care să facă parte porului.Acțiunile Democrate gust 1961. continuare, _ politici ai puterilor occidentale șă privească lucid situația reală din Germania. Acum, ei nu mai pot să nu țină seama de astfel de factori ca sûveranitatea Germaniei și inviolabilitatea teritoriului ei. Acum, puterile occidentale recunosc în principiu că este și în interesul lor să ducă tratative cu Uniunea Sovietică și cu statele participante la Tratatul de la Vâr șo via.W. Ulbricht a calificat ca absolut nerealiste cererile occidentale privitoare la crearea unei comisii străine

hotărîte ale Republicii Germane de la 13 au- a spus W. Ulbricht în au silit pe conducătorii

dintreW. Ul-comune

cele două, state germane. Interesele^ i naționale comune cer de asemenea să fie lichidată scindarea națiunii,j să fie realizată o înțelegere între] cele două state germane, ca ele să coexiste pașnic și să colaboreze în cadrul unei confederații.Vorbind despre Consfătuirea de la Moscova a reprezentanților parti«; delor comuniste și muncitorești din țările membre ale Consiliului de A-; jutor Economic Reciproc, W. Ulbricht a subliniat că ea a avut o mare importanță pentru întărirea și dezvoltarea economiei naționale a țărilor membre ale Consiliului de A- jutor Economic Reciproc în interesele asigurării păcii și bunăstării popoarelor.

Din nou a fost sfidat glasul rațiunii, avertismentul savanțiloi compe- tenți, care cru atras atenția asupra consecințelor dăunătoare pe care le pot avea exploziile nucleare la mare altitudine. După cum s-a anunțat; la 20 iunie, în regiunea insulei Johnston a fost întreprinsă o nouă încercare de a arunca în Cosmos o capsulă nucleară. Experiența n-a reușit nici de data aceasta. După primul minut de zbor, au fost descoperite defecțiuni tehnice în sistemul de rachetă și capsula ei prevăzută cu o bombă a trebuit să fie distrusă. Prima dată, au fost defecțiuni în sistemul de dirijare ; a doua oară, „defectul s-a produs chiar în interiorul rachetei".Prin faptul că pînă acum experiențele n-au obiectivele, reușit să-și laalizeze prejudiciile aduse de

ele inteieseloi păcii nu sînt mai mici. In primul rînd, cercurile militariste manifestă intenția de a persevera ; s-a și anunțat că „o altă experiență va avea loc în curînd". Dar chiar în legătură cu aceste explozii nereușite se pune problema rămășițelor radioactive care infectează oceanul. Ceea ce îngrijorează in mod deosebit popoarele este mai ales faptul că prin asemenea experiențe, pe care stadiul actual al tehnicii americane nu le poate stăpîni, cercurile militariste de la Pentagon creează situații ce pot duce la o catastrofă mondială.Iată de. ce ultima încercare din Pacific de a exploda o bombă nucleară la mare altitudine a făcut să crească valul indignării tuturor oamenilor iubitori de pace.
*

• S.U.A.demonstrații ale „marșul păcii” care au sosit în capitala S.U.A. din Nashville, Hanover și Chicago pentru a protesta împotriva cursei înarmărilor țelor nucleare.Deși era vreme rea ploaie torențială, în tot de 20 funie reprezentanții trei orașe au postat pichete în fața clădirii comisiei pentru energie a- tomică a S.U.A. Membrii pichetelor purtau pancarte în care se cerea „să se pună capăt experiențelor nucleare", „să se lupte pentru pace".
• BELGIA. Dorim ca președintele S.U.A., Kennedy, să ia în considerație apelul celor 700 de oameni de știință americani care se pronunță împotriva hotărîrii guvernului S.U.A. de a efectua experiențe nucleare la mare altitudine, se a- rată într-un articol de fond ,al ziarului „Metropole". Oamenii de știință, subliniază ziarul, își dau seama de urmările grave ale acestor experiențe primejdioase. Kennedy

o • o--------- «-------

La Washington au loc participanților la
I și experien-și cădea o cursul zilei acestor

O lovitura, dată drepturilor 
democratice ale poporului american

Guvernul și Congresul Statelor Uni
te au dat încă o lovitură serioasă drep
turilor democratice ale poporului ame
rican. Sub presiunea elementelor de 
dreapta și cu sprijinul Ministerului de 
Justifie, Congresul a aprobat proiec
tul de lege care intensifică prevede
rile draconice ale legii Smith

în trecut, în baza acestei legi au 
fost judecaji și înfemnijafi E. Dennis, 
Gus Hall, Elisabeth Gurley-Flynn, Ben
jamin Davis, Henry Winston și nume
roși alfi comuniști de seamă din Ame
rica.

★trebuie-să țină seama de aceasta și să anuleze hotărîrea cu privire la efectuarea acestor explozii.
• NORVEGIA. Finn Gustavsen, deputat în Storting (parlament) din partea Partidului socialist popular din Norvegia, a prezentat propunerea ca Stortingul să discute problema experiențelor nucleare americane. In propunere se spune : Hotă- 

rirea guvernului american cu pri
vire la reluarea experiențelor cu 
arma nucleară a provocat o profun
dă dezamăgire și teamă pentru vii
tor. De aceea, Stortingul norvegian 
consideră că dreptul și datoria 3a 
este să protesteze și să avertizeze 
împotriva nesocotirii permanente a 
moralei internaționale care con: 
damna experiențele nucleare.La discuțiile pe marginea acestei propuneri, H. Lange, ministrul afacerilor externe, și Finn Mu, președintele Comitetului de politică externă și constituțional, au căutat să justifice reluarea experiențelor cu arma nucleară de către S.U.A.Propunerea lui Gustavsen a fost predată spre examinare Comitetului de politică externă și constituțional care la sfîrșitul lui iunie urmează să prezinte concluziile sale.

Rockwell Kent a împlinit 80 de ani
Valorosul om 

de artă american 
Rockwell Kent, 
pictor și publicist 
cunoscut și stimat 
de întreaga ome
nire progresistă 
pentru activitatea 
sa în slujba păcii și prieteniei între 
popoare, a împli
nit 80 de ani. 
Rockwell Kent, 
este membru aï 
Consiliului Mon
dial al Păcii. Crea
ția artistică a lui 
Rockwell Kent 
este pătrunsă de 
spiritul artei rea
liste, artă cu un 
înalt conținut de 
idei, inspirată de 
dragostea față de 
oameni.

Rockwell Kent 
este un prieten 
sincer al poporu
lui romîn. Împre
ună cu soția, el a 
vizitat în 1959 
R. P. Romînă. îm
părtășind cetățeni
lor americani, prin 
intermediul revis
tei „New 
Review", 
siile avute 
ma vizitei 
noastră.- Rockwell 
Kent sublinia : „Pretutindeni în Ro
mînia am fost impresionați de ho
tărîrea vizibilă, cu care se realizează 
transformările în bine".

★In telegrama adresată de N. S. Hrușciov lui Rockwell Kent, și publicată ieri de presa sovietică, se spune : „Astăzi, cînd principala sar-
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World impre- în w- în tara Kent intitulată „Proletari dinGravură de Rockwell
toate țările, uniți-vă 1".cină, care se află în fața omenirii, este acëea de‘ a nu admite o catastrofă nucleară, artiști progresiști din toate țările sînt uniți prin năzuința fierbinte de a menține pacea pe pămînt. Sintern bucuroși să vă vedem pe dv. în primele rînduri ale acestor nobili • și curajoși luptători“.

Remanierea guvernului 
sirian

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Adăugirile adoptate în prezent la 
legea Smith califică drept o gravă cri
mă atragerea de noi membri în parti
dul comunist și crearea de organizajii 
ale partidului comunist. Presa burghe
ză din S.U.A. a ascuns opiniei publice 
din America această aejiune a, cercu
rilor guvernante din S.U.A., care a 
devenit cunoscută abia la 20 iunie, 
cînd președintele Kennedy a semnal 
proiectul de lege al Congresului, trans- 
formîndu-l în felul acesta înfr-o lege 
Americii libere".
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• ETIOPIA. Ziarul „VOICE OF 
ETHIOPIA” scrie : „Dacă. Statele 
Unite vor ignora aceste proteste și nu vor ține seama de opinia publică 
mondială vor face o greșeală gro
solană, de neiertat.

»a

CREȘTE MIȘCAREA GREVISTĂ 
ÎN TARILE CAPITALULUI

PARIS 21 (Agerpres). — 'Agenția 
France Presse relatează că greva ce
lor 400 000 de muncitori feroviari 
din Franța declarată miercuri, care 
a coincis cu cea de-a doua zi a gre
vei muncitorilor de la întreprinderi
le de gaz și electricitate din Franța, 
continuă. Greva a fost declarată 
pentru 48 de ore.

NEW YORK 21 (Agerpres). — Oa
menii muncii din S.U.A. intensifică lupta 
lor revendicativă. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, săptămîna trecută 
în Statele Unite au fost înregistrate 
peste 200 de greve, cea mai mare din-

tre ele fiind aceea a muncitorilor 
sfrucfori din nordul Californiei la 
au participat peste 100 000 de 
soane. Greva s-a răspîndit în 50 
state ale S.U.A., greviștii cerînd mări
rea salariilor.NAIROBI 21 țiile de presă celor 72 000 de __ _plantațiile de cafea din Kenya pentru mărirea salariilor și dreptul de a avea o uniune sindicală proprie și greva salariaților rețelei de transporturi în comun din Nairobi amploare.

con- 
care 
per

de

(Agerpres). — Agen- relatează că greva muncitori de pe

DAMASC 21 (Agerpres). — In urma demisiei ministrului informațiilor al Republicii Siria, Abdallah Abdel Dayem, și datorită faptului că un număr de ministere cum ar fi cei al Afacerilor Externe și al Afacerilor Interne nu aveau titulari, conducerea lor fiind asigurată ad-interim de miniștrii- altor resoarte, primul-mi- nistru, Ahmed Bechir el Azmeh a anunțat o remaniere a guvernului.Au fost numiți cinci noi miniștri Decretul cu privire la remanierea ministerială învestește totodată pe comandantul suprem al forțelor armate siriene, generalul Zahrccldin, cu prerogativele ministrului apărării.

Succes artistic rominesc 
ia Varșovia
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Puternice demonstrații 
la San Salvador

SAN SALVADOR. După cum transmite agenția Prensa Latina, peste 8 000 de persoane au participat în capitala-Salvador.ului la o puternică manifestație de protest, împotriva reprimării brutale de către poliție a demonstrației din 12 iunie organizată în semn de protest, împotriva vizitei în această țară a lui Teodoro Moscoso, șeful programului american „Alianța pentru progres”.
-<>•0

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în problema Kașmirului

Cuvîntarea reprezentantului R. P. RomîneNEW YORK 21 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la 15 iunie Consiliul de Securitate a reluat discuțiile în problema Kașmirului,In cadrul dezbaterilor au fost prezentate expuneri de reprezentanții celor două părți interesate, India și Pakistan, precum și de reprezentanți ai altor state membre în Consiliul de Securitate.La ședința din 19 iunie a luat cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, Mihail Hașeganu.După ce a făcut o prezentare a evoluției acestei probleme în perioada 1948—1952, reprezentantul R. P. Romîne a arătat că după părerea

afară.

diferendului, sprijinind începerea unor conversații directe între cele două părți și prevenind ca elemente exterioare fondului problemei să o complice mai mult. Problema Kașmirului privește în primul rînd cele două țări în cauză și soluționarea sa constructivă depinde mai ales de încetarea amestecului dinSîntem convinși, a spus în încheiere Mihail Hașeganu, că popoarele Indiei și Pakistanului, care au numeroase elemente comune în istoria ' lor, care au luptat pentru lichidarea colonialismului, vor face ca în rela- ’ țiile lor să prevaleze ceea ce le u- delegației romîne, Consiliul de Secu- nește, interesele pacn și progresuluiritate poate contribui la aplanarea omenirii.

Ieri, parizienii au luat cu asalt autobuzele deoarece circulația me
troului a fost complet paraljzatâ in urma grevei muncitorilor de Ia 
întreprinderile de gaz și electricitate.

iVARȘOVLA'. La invitația Ministerului învățămîntului Superior al 'R. P. Polone, la 19 iunie a sosit la Varșovia într-o vizită de 10 zile acad. Ilie Murgulescu, ministrul în- ■yățămîntului al R. P. Romîne
BERLIN. La 19 iunie a. c., amba

sada R. P. Romîne la Berlin a ofe
rit un cocteil cu prilejul vizitei în 
R. D. Ger.mană a delegației de scrii
tori. romîni condusă de Marcel 
Breslașu. La cocteil au participat 
reprezentanți de seamă ai vieții cul
turale din R. D. Germană printre 
care scriitorii Ștefan Heym și Ma
ximilian Scheer, compozitorul Paul 
Dessau.

PRAGÄ. L'a Praga a avut' loc conferința conducătorilor agențiilor de presă și foto din țările socialiste.Reprezentanții agențiilor Agerpres, ADN, APN, BTA, CTK, Monțame, jMTI, PAP și TASS au dezbătut problemele îmbunătățirii continue a activității de fotoinformare precum și alte probleme ale colaborării dintre

------------------ . LIAIT»»
S € IU IR ir Ellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllagențiile respective. La dezbateri au participat și reprezentanți ai agenției cubane Prensa Latina. A fost adoptată hotărîrea ca următoarea conferință

HANOI.Informații celei de-a lui Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam care a avut loc recent și la care s-au dezbătut problemele creării și dezvoltării industriei în Vietnamul de nord.Plenara a trasat directive concrete pentru prima etapă de creare a bazei tehnice-materiale a socialismului și sarcinile dezvoltării industriale în primul cincinal.
NEW YORK. „Wall Street-ul a suferit 'din nou o pierdere severă, indicele Dow-Jones al valorilor industriale scăzînd cu peste 8 puncte“ — transmite agenția France Presse într-o știre referitoare la tranzacțiile încheiate miercuri la bursa din New York.

' La Varșovia se află trupa teatrului 
„Țăndărică“, participantă la festivalul

> international al teatrelor de păpuși și
> marionete, precum și o delegafie de 
} artiști romîni la Congresul U.N.I.M.A. 
I (Uniunea internațională a marionetiști- 
' lor).
> Participarea teatrului „Țăndărică" 
I la festival, cu spectacolul „Cartea cu 
! Apolodor", scris de Gelu Naum și «e- 
; gizaf de Atargarefa Niculescu, in de-
> corurile lui Ștefan Hablinski și cu
> păpușile Ellei Conovici, a fost, mar- 
, cată de un foarte mare succes.
i Renumele lui „Țăndărică" — cu- 
; noscuf în multe |ări, laureat al cîtorva
> competifii artistice internationale, a
> făcut ca la cele două spectacole ale 
1 sale, matinee și seara, sala să fie ar- 
! hiplină. Atit copiii varșovieni cît și 
[ publicul adult, de felurite național it ăfi, 
• au primit cu un entuziasm sincer re- 
. prezentabile romîneșfi, aplaudînd la 
I scenă deschisă, de nenumărate ori, 
; ovafionînd la final, scandînd numele 
1 realizatorilor și rechemîndu-i - mereu 
■ la rampă. Acesta a fost șî cel dinții 
I spectacol de păpuși televizat în în- 
I fregime și filmat de cinematografia
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< poloneză. „O adevărată sărbătoare a 
? congresului nostru și a festivalului" 
I l-a numit președintele U.N.I.M.A. —
> Max Jacob (R. F. G.), „uimitor prin 
s vioiciune; unitatea artistică a textului,'
< interpretării și scenografiei, originali- 
? täte, sens actual și gust" — a fost
> părerea Măriei Signorelli, membră în 
S prezidiul U.N.I.M.A., directoarea tea-
< Irului italian „Opera dei Burallini"
< din Roma. Chiar în ziua următoare, 
? presa poloneză a recenzat cu 
I foarte măgulitoare prezența

< nească la festival în întrecerea
< cele 25 de teatre din 17
< „Express': Wieczorny", sub
< „Succesul lui Țăndărică" a 
( elogioasă cronică în care 
j printre altele : „Varșovia
< realizarea admirabilului spectacol al
< unuia din cele mai bune teatre de
< păpuși, Felicitîndu-i pentru succes, 
i menționăm că s-ar cuveni neinfîrziat,
< ca această piesă să fie tradusă și in;
l făjișată și copiilor polonezi".

titluri 
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dintre 
Ziarul 
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țări, 
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să aibă loc la București. Agenția Vietnameză de a transmis comunicatul 7-a plenare a Comitetu-

DJAKARTA. La 20 iunie a sosit la Djakarta într-o vizită oficială K. A. Verșinin, prim mareșal de a- viație, comandantul suprem al forțe- lor militare aeriene ale U.R.S.S.La 21 iunie președintele Republicii Indonezia, Sukarno, l-a primit pe K. A. Verșinin cu care a avut o convorbire.
PARIS. Secretarul de Stat Rusk își continuă voiajul prin Europa occidentală. După întrevederile avute la Paris cu președintele De Gaulle, primul ministru Pompidou și ministrul de externe Couve de Murville, Rusk a făcut joi o vizită de cîteva ore în Berlinul occidental după care a sosit la Bonn.
LISABONA. Agenția France liesse relatează că . miercuri după-a- miază cîteva sute de studenți de la Universitatea din Lisabona au organizat o manifestație de protesi pe străzile capitalei portugheze împotriva arestării acum cîteva zile a' unuia din conducătorii lor — Enrico de Fonseca.

MDACȚIÂ ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sctnteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.30. Abonamentele 8« fac le sfielile poștale, factori! poștali și dffuzoril voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinieii


