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Primire sărbătorească la Craiova
■ • ■

Zeci de mii de locuitori au ieșit 
vineri dimineață pe străzile Craio
vel in întimpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice.

In gara orașului, împodobită săr
bătorește, urări de bun venit, che
mări în cinstea prieteniei dintre 
jele două popoare sînt însorise pe 
mari panouri purpurii.

La ora 9, trenul oiiclai eosește 
în gară. Tovarășul N. S. Hrușciov 
șl ceilalți membri ai delegației so
vietice, împreună cu tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu șl alte persoane oficiale 
coboară din tren în aclamațiile 
mulțimii. El sînt salutați de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., precum și de tovarășii Con
stantin Drăgan, prlm-secretar al 
Comitetului regional Oltenia al 
P.M.R., Ion Predescu, președintele 
sfatului popular regional și de alțl 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

In numele oamenilor muncii din 
regiune, tov. Constantin Drăgan 
rostește un cuvînt de bun sosit. Ră
sună imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne. Tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-De] 
trec în revistă compania de onoare 
aliniată pe peron.

Primirea în gara Craiovel a pur
tat pecetea străvechilor datini olte
nești. Un grup de fete, îmbrăcate 
în if și fote înflorate, oferă tovară
șilor Hrușciov șl Gheorghiu-Dej tra
diționala pîine și sare, iar bătrînul 
colectivist Petre Ivan le toarnă din 
ploscă vin rubiniu din podgoriile 
Olteniei.

Intrînd în Piața Gării, oaspeții 
trec ’ pe sub arcuri împletite din 
crini șl crengi de brad, pa care sînt 
scrise cu .trandafiri roșii „R.P.R.— 
U.R.S.S.*. De-a lungul bulevardului 
Republicii, a Căii Bucureștilor, ală
turi de muncitori din fabricile ora
șului, se aflau muncitori din între
prinderile regiunii, colectiviști șl me
canizatori din satele vecine. In calea 
oaspeților se așterne un covor de 
flori.

Craiovenii sînt mîndri de orașul 
lor, pe care socialismul l-a chemat 
la o viață nouă. Oaspeții au putut 
yedea imaginile noilor ansambluri 
arhitecturale construite sau în plină 
construcție — blocuri cu mii de a- 
partamente care dau prospețime șf 
o nouă frumusețe vechiului oraș. 
Impresiona privirile mulțimea de 
tineri care salutau cu entuziasm .tre
cerea cortegiului de mașini. Mulțl 
dintre ei purtau uniformele centru
lui școlar agricol. Prezența lor șl a 
altor elevi șl studențl ilustra una 
..in luminoasele realități ale Craio
vel de azi, în care fiecare al pa
trulea locuitor învață în ÿcoll sau 
în institute superioare.

In aplauzele și ovațiile miilor de 
muncitori, cortegiul de mașini pă
trunde pe porțile celei mal mari 
uzine craiovene — „Electroputere*. 
La intrarea în uzină, oaspeții sînt 
întîmpinafi de tovarășii Constantin 
Tuzu, ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, Gheorghe Ră- 
doi, șeful departamentului construc
țiilor de mașini din Ministerul Meta

La mitingul de la urinele „Electroputer«"

Pe străzile Craiovel

lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
de conducerea întreprinderii, repre
zentanți ai organizațiilor de partid, 
sindicală și de U.T.M., de numeroși 
muncitori fruntași.

Această mare și modernă uzină 
construită în anii puterii populare 
aduce o contribuție însemnată la 
opera de electrificare a țării. Mo
toarele electrice de mare putere, 
generatorii, transformatorii de forță 
de la 315 kVA pînă la 4 000 kVA, 
aparatajul automat sînt cunoscute 
astăzi în întreaga țară. Uzina se 
dezvoltă continuu, crește an de an 
producția ei. In acest an, producția 
globală crește cu 69 la sută față dé 
cea realizată în 1961 ; pînă în 1965 
va fi de două ori mai mare ca anul 
acesta și de 4—5 ori mal mare ca 
în 1959. Colaborarea frățească ro- 
mlno^sovietlcă, ajutorul acordat de 
U.R.S.S. este ilustrat de numeroasele 
utilaje care poartă marca între
prinderilor sovietice. Un mare număr 
de muncitori, lngineal șl tehnicieni, 
în frunte cu directorul uzinei, au stu
diat ori s-au specializat în Uniunea 
Sovietică.

Prima secție vizitată este sculă- 
ria. Noua hală a sculăriel a fost 
terminată la 15 iunie, iar utilajele 
ei au fost montate în aceste zile. 
De aici, tovarășii N. S. Hrușciov, 
Gh. Gheorghiu-De] și celelalte per
soane oficiale se îndreaptă spre 
secția de transformatori. Și aici spa
țiul de producție a fost mărit cu o 
nouă hală modernă, care va permite 
organizarea producției în flux teh
nologic.

Directorul uzinei, tov. Alexandru 
Dombi, și alțl specialiști prezintă 
oaspeților diferite tipuri de transfor
matori, precum și stația nouă, de 
100 000 kV, pentru încercarea trans
formatorilor. Tovarășii N. S. Hruș
ciov și Gh. Gheorghiu-Dej urmăresc 
desfășurarea procesului de produc
ție.

In uriașa hală centrală, unde se 

află mal multe secții — de apara- 
taj de joasă și înaltă tensiune, de 
motoare electrice șl de mecanică 
— muncitorii își salută oaspeții cu 
adevărat „la cea mai înaltă ten
siune" a sentimentelor lor de prie
tenie față de marea țară a con
structorilor comunismului. Este vizi
tată apoi secția de montaj a loco
motivelor Diesel-electrice, în care 
se află în diferite faze de montaj 
mai multe locomotive.

Pe marele platou în aer liber al 
transportorului de locomotive a 
avut loc un însuflețit miting al prie
teniei romîno-sovietice. Tribuna este 
dominată de medalionul înfățișînd 
pe Marx, Engels, Lenin, sub care se 
află înscrisă lozinca „Trăiască a- 
totbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă”. MU de oameni salută a- 
pariția la tribună a membrilor de
legației sovietice și a conducători
lor de partid șl de stat ai țării 
noastre.

Mitingul este deschis de tovară
șul Constantin Drăgan, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Oltenia 
al P.M.R. Rostesc apoi scurte cuvîn- 
tări de salut inginerul Mihai Licu- 
lescu, inginer-șef la secția de 
transformatori, șl Iile Popescu, mais- 
tru-șef la secția locomotive Diesel- 
electrice.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., prim-
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• „Frăție, coeziune, unitate" — 
Presa sovietică despre vizita de
legației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S. în R. P. Romînă. 
— Relatările presei internațio
nale.

9 Puternice proteste în întrea
ga lume împotriva experiențelor 
nucleare americane în Cosmos.

o în preajma referendumului 
din Algeria.

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și V. V. Grișin, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.

Cuvîntările au fost viu aplaudate, 
participanții la miting ovaționînd 
pentru prietenia romîno-sovietică.

Oaspeților le-au fost oferite în dar 
machete înfățișînd produse ale uzi
nei. Delegația sovietică a oferit da
ruri reprezentanților regiunii Ol
tenia. . 4-'

Membrii delegației sovietice și 
conducătorii de partid și de stat ai 
țării noastre s-au îndreptat apoi 
spre gară. De-a lungul întregului 
traseu, zeci de mii de oameni și-au 
luat cu căldură rămas bun de la 
oaspeți.

După amiază, membrii delegației 
sovietice și conducătorii de partid 
șl de stat ai țării noastre au sosit 
în București.

...Onești, Hunedoara, Lupeni, Cra
iova. Pe tot parcursul străbătut pînă 
acum prin țară de delegația sovie
tică, populația i-a făcut o primire 
cu adevărat sărbătorească. Iar ală
turi de sutele de mii de oameni 
care au luat parte la această pri
mire, se afla cu gîndul și cu inima 
întreaga țară, întregul nostru popor,

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MARGINEANU

Recepția oferită în cinstea oaspeților sovietici 
de către C.C. al P.M.R., Consiliul de Stat 

și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne
Vineri seara. Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat si Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne au oferit 
o recepție la Palatul Consiliului de 
Miniștri în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, a tovarășilor : N. S. 
Hrușciov, V. V. Grișin, V. V. 
Kuznețov, D. A. Kunaev, I. V. 
Andropov, I. I. Bodiul, M. S. Sinița, 
R. A. Eldarova, E. I. Afanasenko, 
I. K. Jegalin.

La recepție au luat parte tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilä, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica,

Lucrările agricole de vară
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Măsuri eficace pentru recoltarea 
grînelor la timpul optim

In acest an, gospodăriile colective 
și gospodăriile de stat din regiunea 
Dobrogea au de recoltat aproape 
300 000 hectare cu grîu, orz, secară. 
Consiliile agricole raionale, inginerii 
și tehnicienii din gospodăriile co
lective, gospodăriile de stat și 
S.M.T. se preocupă îndeaproape de 
bunul mers al pregătirilor campa
niei pentru ca în momentul înce
perii ei, lucrul să se desfășoare din 
plin.

Ce s-a făcut pînă acum în re
giunea Dobrogea ? Toate mașinile 
necesare campaniei sînt gata de a 
intra în lan. în multe unități toate 
pregătirile au fost complet termi
nate. Mecanizatorii de la S.M.T. To- 
praisar, de pildă, au reparat și re
vizuit cu mult timp înainte toate 
cele 83 combine, 
5 secerători-legă- 
tori, 4 batoze etc., 
care au fost re
partizate apoi pe 
brigăzi în gospo
dăriile colective. Recent, inginerii 
agronomi, șefii de brigăzi, mecani
zatorii și colectiviștii mînuitori de 
agregate au fost ihstruiți în sta
țiune. Pentru o intervenție urgentă 
în caz de defectare a unor mașini, au 
fost înființate 3 ateliere mobile, do
tate cu aparate de sudură autogenă, 
piese de rezervă, scule etc. S.M.T. 
de aici s-a îngrijit ca toate conibi- 
nele ce vor lucra să fie dotate cu 
colectoare de paie pentru a se asi
gura eliberarea rapidă a terenului 
și executarea arăturilor. Ținînd sea
ma de viteza medie zilnică de re
coltare fixată pentru fiecare combi
nă, se apreciază că în 10 zile va fi 
recoltată întreaga suprafață de pă- 
ioase din raza de activitate a sta
țiunii.

Pregătiri temeinice se fac și în 
gospodăriile colective. Planul de 
măsuri întocmit de organizația de 
partid și consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Chirnogeni, 
raionul Negru Vodă, pentru campa
nia de recoltare prevede răspunderi 
precise pentru fiecare membru al 
biroului și al consiliului de condu
cere. Au fost reparate din vreme 
toate cele 120 de căruțe ce vor

In regiunea Dobrogea

Cu planul semestrial

GALAȚI

ÎNTREPRIN
DEREA DE FORAJ

Sondorii
la întreprinde
rea de foraj 

PLOIEȘTI Ploiești au în
deplinit planul 

pe primele 6 luni ale anului cu 
8 zile mai devreme. Acest suc
ces se datorește extinderii me
todelor avansate de lucru, îndeo
sebi a forajului cu turbina.

In fruntea întrecerii socialiste 
care se desfășoară între sondori 
s-au situat brigăzile de la sec
torul Liliești.

Zilele acestea au mai îndeplinit 
sarcinile de plan semestriale și 
alte 47 de întreprinderi din re
giunea Ploiești.

ÎNTREPRIN
DEREA DE CON
STRUCȚII NR. 1

I

GALAȚI (co. 
resp. „Scîn
teii”). — Mun
citorii din ca
drul întreprin
derii de con

strucții nr. 1 din Galați și-au în
deplinit planul semestrial cu 15 
zile mai devreme. De la începu
tul anului și pînă acum, con
structorii de aici, respectînd 
graficul de executare a lucrări
lor, au dat în folosință 144 
de apartamente. In același 
timp ei au început construc
ția a încă 3 blocuri cu 108 
apartamente. In prezent se pre
gătește frontul de lucru pentru 
alte 370 apartamente care vor fi 
terminate pînă la sfîrșitul anului. 
Printr-o mai bună organizare a 
muncii și prin economisirea ma. 
terialelor de construcții, zidarii, 
dulgherii și fierar-betoniștii din 
cadrul acestei întreprinderi 
economisit la 
trimestrul II,

au 
prețul de cost, în 
610 000 lei.

FABRICA
DE STICLĂ -

BUCUREȘTI

La data de 19 
iunie, cu 11 zile 
înainte de ter
men, colectivul 
fabricii de stic- 
îndeplinit pla- 
pe primul se-

lă-București și-a 
nul de producție 
mestru al anului. In această pe
rioadă, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii au reali
zat peste plan 30 000 de articole 
de sticlărie. Economiile realizate 
însumează 125 000 lei, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
2 la sută peste plan.

Alexandru Dräghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor obștești și instituțiilor centra
le, generali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor
---------1

deservi combinele și s-au asigurat 
peste 2 000 de saci pentru transpor
tarea cerealelor. După planul stabi
lit, în 10 zile se vor recolta toate 
cele 1 860 ha cu grîu.

In gospodăriile agricole de stat, 
toate mașinile sînt reparate și recep
ționate. Gospodăria agricolă de stat 
din Amzacea are o suprafață de 
peste 3 000 ha cu grîu și orz. Cele 
62 combine, 25 prese de balotat 
paie etc. sînt în stare de funcțio
nare ; au fost asigurate 50 de auto
camioane care vor transporta cerea
lele la baza de recepție.

Paralel cu pregătirile pentru re
coltare, o atenție deosebită se acor
dă în regiunea Dobrogea și depozită
rii cerealelor. La baza de recepție 
din Negru Vodă, unde pregătirile au 

început cu mult 
timp înainte, s-au 
terminat curățitul 
și văruitul silozu
rilor și s-au de
zinfectat toate ma

gaziile. Toate mașinile, utilajele și 
cîntarele, precum și aparatele de 
laborator, au fost reparate.

In general, pregătirile pentru re
coltarea păioaselor în regiune se 
desfășoară într-un ritm intens. 
Totuși, în unele unități se semna
lează încă deficiențe. în gospodă
riile agricole colective din Gălbiori 
și Tichilești, raionul Hîrșova, și al
tele nu s-au asigurat pînă acum 
sacii necesari. Deși consiliul agricol 
regional a prevăzut în planul de mă
suri ca în prima jumătate a lunii 
iunie să fie reparate toate uneltele 
agricole și atelajele necesare în 
campanie, mai sînt și acum unități 
rămase în urmă în această privință.

Organele de partid și consiliile a- 
gricole trebuie să ia toate măsurile 
ca pregătirile să se termine în cel 
mai scurt timp, să -asigure îndru
marea permanentă a gospodăriilor 
colective și gospodăriilor de stat 
pentru ca recoltarea să înceapă 
în timpul optim, iar depozitarea ce
realelor să se facă în cele mai bune 
condiții.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii"

la auJ I Pe un nou șantier de locuințe
------------------------------------ J J

In cartierul Gri
gorescu din Cluj au 
sosit acum cîteva 
săptămîni, cu ma
șini, utilaje și ma
teriale, muncitori ai 
întreprinderii de 
construcfii nr. 1. Aici 
au început lucrării» 
de construcjie a u- 
nor blocuri de lo
cuințe care vor da 
cartierului o nouă 
înfățișare. Pe lîngă 
noile blocuri ce vor 
avea cîteva mii de 
apartamente, se 
vor mai clădi o ter
mocentrală, un ci
nematograf, com
plexe comerciale 
etc. în primă eta
pă vor fi construi
te în acest cartier 
clujean 624 de 
apartamente, din 
care 246 vor fi 
date în folosință în 
acest an.

lată ce ne-a re
latat în legătură cu 
noile lucrări tova
rășul ing. loan Gă- 
vozdea, directorul 
trustului regional de 
construcfii.

— Din punct de 
vedere al execuției, 
blocurile din car

tierul Grigorescu 
întrunesc condițiile pentru obfinerea 
unor performante superioare în ce pri
vește ritmul, calitatea, preful de cost 
și industrializarea lucrărilor.

Proiectul de organizare a șantieru
lui a făcut obiectul unui studiu amă
nunțit din partea colectivului tehnic al 
frustului și a consiliului științific al sfa
tului popular regional. Se prevede 
printre altele organizarea centrală a 
secfiilor de producție și deservire. Va 
fi amenajată o stafie centrală de be
toane, de mare capacitate, un ate
lier central de fierărie și altul de dul- 
gherie, echipate cu mașinile necesare, 
o stafie de preparare a varului, ma
gazii centrale și ateliere de întrefinere. 

în proiectul de organizare a șantierului 
s-a prevăzut o eșalonare rațională a 
lucrărilor. Canalizarea definitivă, alimen
tarea cu apă șl combustibil, drumurile 
de acces etc., se execută înainte de 
construirea blocurilor, eliminîndu-se 

diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La începutul recepției au fosî in
tonate imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne.

In timpul recepției tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nikita 
Sergheevici Hrușciov au rostit toas
turi.

A toastat de asemenea, Kim Ben 
Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, decanul corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială, 
prietenească.

(Agerpresï

La secerișul orzului
Urmărind cu atenți6 stadiul 

de coacere a orzului de toamnă pe 
fiecare tarla în parte, la recoman
dările inginerilor agronomi, colecti
viștii din numeroase sate din raio
nul Brăila au început recoltatul a- 
cestei culturi.

în două zile colectiviștii din co
muna Golășei, de pildă, au secerat 
orzul de toamnă de pe o suprafață 
de 60 ha. A început recoltatul orzu
lui de toamnă și la gospodăriile co
lective din comunele Cazasu, Movi
la Miresii, Stăncuța, Țibănești șl 
altele.Gata pentru strînsul și înmagazinatul recoltei

ORADEA (coresp. „Scînteii"). —t 
In urma măsurilor luate de consi
liile agricole din regiunea Crișana, 
repararea și recepționarea tractoa
relor, combinelor, batozelor și altor, 
mașini care vor lucra în campania 
de recoltare și treieriș, au fost termi
nate la timp. Cele 11 S.M.T.-uri din 
regiune au pus în stare de funcțio
nare Și au repartizat brigăzilor de 
mecanizatori aflate în gospodăriile 
colective 596 combine, 321 batoze, 
64 electromotoare, 127 motoare sta
bile, 1 538 tractoare etc. Batozele și 
secerătorile-legători au fost și ele 
reparate și recepționate cu grijă.

De menționat că în acest an, 
S.M.T.-urile din regiunea Crișana au 
fost dotate cu noi mașini și trac
toare printre care 285 combine, 540 
tractoare, 100 grape cu discuri, 850 
semănători de cereale și de porumb 
și altele care vor sprijini gospodă
riile colective la grăbirea strînsului 
recoltei și la efectuarea la timp și 
în bune condiții agrotehnice a ce
lorlalte lucrări în campania agri- 
colă de vară.

Centrul regional de recepționară 
a produselor agricole a luat mă
suri pentru ca magaziile celor 33 
baze de recepție din regiune să fie 
reparate, curățate și dezinfectate la 
timp.

- ••• ------------------------------------

Aspect de pe șantierul complexului de locuinje 
din cartierul Grigorescu — Cluj.

astfel una din vechile lipsuri în ce pri
vește ordinea executării lucrărilor. S-au 
adoptat procedee noi și la lucrările de 
construcție. Blocurile cu 10 ni
vele vor fi executate din beton ar
mat, sistem fagure, turnat în cofraje 
de inventar din panouri bachelitizafe. 
Sistemul asigură o folosire rațională a 
materialelor de rezistentă și un con
sum redus de material lemnos (panou
rile pufîndu-se folosi de 30 de ori), 
eliminîndu-se și fencuirea perefilor și 
tavanelor.

Deși lucrările de construcjie abia au 
început, ele avansează rapid. La 
cele 4 blocuri cu cîte 5 etaje, opera
țiunile se execută după sistemul „în 
lanf*. La primul bloc se muncește la 
etajul II, la al doilea bloc se execută 
parterul.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE

MITINGUL DE LA L U P E N I

La mitingul do la Luponl

Salutul minerilor

Cuvintul tovarășului Lazăr David
prim-secretar a.1 Comitetului orășenesc Petroșeni al P. M. R.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Deschizînd adunarea tov. Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Petroșeni al P.M.R., a 
șpus :

Mare ne este bucuria de a 
avea în mijlocul nostru, printre mi
nerii din Lupeni, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, în frunte cu tovarășul Hrușciov,

Cuvintul tovarășului Vasile Feher 
șei de brigadă la mina Lupeni

în cuvintul său, tov. Vasile Feher, 
șef de brigadă la mina Lupeni, par
ticipant la luptele minerilor din a- 
nul 1929, a spus :

Sînt fericit că mie, vechi miner, 
Ini-a revenit cinstea să salut în nu
mele minerilor delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, pe dumneavoastră tovarășe 
Hrușciov, care nu cunoașteți odih
na, muncind neîncetat pentru marea 
cauză a comunismului atît de 
scumpă inimilor noastre, pentru a- 
sigurarea păcii în lume — năzuința 
popoarelor de pretutindeni.

Dați-mi voie, tovarășe Hrușciov, 
Să vă salutăm ca pe un vechi mi
ner care ați cunoscut exploatarea 
capitalistă și viața amară a mine
rilor de odinioară, care ați partici
pat în anii tinereții la lupta eroică 
a minerilor Donbasului împotriva 
patronilor și a jandarmilor auto
crației, care toată viața dumneavoas
tră — ajuns la cele mai înalte răs
punderi de partid și de stat — ați 
amintit cu mîndrie de anii de mun
că și luptă în mină. Sîntem bucu
roși că vă aflați printre noi și avem 
convingerea că și dumneavoastră vă 
simțiți bine în mijlocul nostru, al 
jninerilor.

In orașul Lupeni au fost constru
ite pentru mineri noi blocuri, în 
mină condițiile de muncă sînt din

Cuvintul tovarășului Nicolae Nicorici
directorul exploatării miniere Lupeni

Salutîndu-i pe oaspeți, tov. Nico
lae Nicorici, directorul exploatării 
miniere Lupeni, a spus : Vizita dv. 
constituie pentru noi un minunat 
prilej de manifestare a profundei 
prietenii care ne leagă de poporul 
sovietic.

printre tovarășii noștri există 
mulți care au vizitat minele din 
Uniunea Sovietică. Ne bucură că și 
minerii sovietici au vizitat exploa
tările noastre. Schimbul acesta de 
experiență a fost întotdeauna rod
nic și a făcut ca între minerii ro- 
mîni și sovietici să se statorniceas
că strînse legături de adevărată 
prietenie și frăție.

Minerii din Lupeni se află în pri
mele rînduri pe frontul desăvîrși- 
rii construcției socialiste în patria 
noastră. Ei muncesc cu abnegație 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de Congresul al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, de a da patriei cit mai mult 
cărbune pentru cocs.

Astăzi producția exploatării a a- 
juns la 4 800 de tone pe zi, depă
șind de peste 2 ori producția maxi
mă realizată în anii regimului bur- 

eminent conducător al partidului 
și statului sovietic, prieten de nă
dejde al poporului romîn. întîmpi- 
năm vizita delegației sovietice ' cu 
mare însuflețire și, alături de între
gul popor, ne exprimăm convingerea 
că acest eveniment deosebit este o 
nouă și strălucită manifestare a uni

ce în ce mai bune, astăzi munca 
minerului este prețuită și respecta
tă în Republica Populară Romînă.

Ca de la cer la pămînt se deo
sebește viața noastră de astăzi de 
cea din trecut. îmi aduc aminte de 
anii grei din vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Mii de tovarăși 
de-ai noștri rătăceau fără de lucru. 
Cei care aveau norocul de a găsi 
un loc de muncă primeau un sa
lariu de mizerie. La toate acestea 
se adăuga lipsa oricăror măsuri de 
securitate a muncii. Eram tînăr de 
tot prin anul 1922, cînd, cu prilejul 
unei explozii, și-au găsit moartea 
aici în Lupeni, 82 de mineri. Co
cioabele ne erau casă, mămăliga rece 
ne era masă, glonțul — răspuns al 
zbirilor asupritori cînd ne ceream 
dreptatea. Așa s-a întîmplat în 1929 
cînd, cu prilejul grevei noastre la 
Lupeni, oamenii stăpînirii au omo- 
rît 30 de muncitori. Iată de ce era 
neagră această vale, iată de ce erau 
îndoliate inimile noastre. Dar a- 
semenea lămpii de miner licărea în 
sufletul nostru luminița speranței a- 
prinsă de comuniști. De la ei învă
țam cum să ne organizăm și cum 
să luptăm, de la ei sorbeam încre
derea în dreptatea cauzei noastre 
muncitorești.

Prin lupta întregului popor, con
dus de comuniști, cauza noastră a

ghezo-moșieresc. Această creștere 
s-a realizat în cea mai mare parte 
pe seama ridicării productivității 
muncii. La începutul anului 1963 
noi vom atinge nivelul producției 
prevăzut pentru anul 1965.

Paralel cu dezvoltarea producției, 
mina exploatată prădalnic în timpul 
războiului, a fost reconstruită și 
modernizată, construindu-se noi căi 
de transport și de aeraj.

Prin grija partidului, mina noas
tră a fost înzestrată cu utilaje mo
derne pentru tăiere și încărca-: 
re, care au ușurat munca mi
nerilor și au mărit productivitatea 
muncii. Minerii mînuiesc acum per
foratoare pneumatice și electrice, 
transportul cărbunelui în abataj se 
execută în proporție de 85 la sută 
mecanizat. Utilajele cu care este 
înzestrată mina noastră sînt fabri
cate în țară, după modele și pro
iecte sovietice.

S-au îmbunătățit continuu condi
țiile de trai ale minerilor. în ulti
mii ani, la Lupeni s-au construit 
peste 1 650 de apartamente, cîteva 
cămine, un spital, o școală profesio
nală pentru 700 de elevi, un cine

tății de nezdruncinat a țărilor noas
tre și a întregului lagăr socialist.

Permiteți-mi să vă adresez dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, 
gloriosului Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice, marelui popor sovie
tic constructor al comunismului, 
salutul înflăcărat al minerilor și tu
turor oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

biruit. Vă aduceți aminte, tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cum ați 
venit în mijlocul nostru la scurt 
timp după eliberare. Ne-ați încăl
zit inimile, ne-ați unit rîndurile, 
chemîndu-ne să facem din Valea 
plîngerii o adevărată Vale a bucu
riei. Așa a spus partidul și am ur
mat chemarea lui.

Și iată astăzi trăim o viață nouă, 
mereu mai frumoasă. Minerii cîști- 
gă bine, se îmbracă bine, locuiesc 
în case frumoase, au bătrînețile asi
gurate, au uitat de mult ce se chea
mă lipsa de lucru. Copiilor noștri 
le sînt deschise porțile școlilor cele 
mai înalte. Din rîndurile noastre 
s-au ridicat multe cadre de frunte 
ale statului.

Și noi, minerii, ne facem din toa
tă inima datoria, dînd țării cărbu
ne tot mai mult, mai bun și mai 
ieftin, muncind în rînd cu tot po
porul pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea al 
partidului, pentru dezvoltarea și în
florirea patriei noastre dragi.

Vă rugăm, scumpi oaspeți, să 
transmiteți harnicilor mineri sovie
tici, tuturor oamenilor sovietici cele 
mai călduroase urări de bine din 
partea prietenilor și tovarășilor lor 
de nădejde, minerii Văii Jiului. 
Dați-mi voie să vă urez, cum se o- 
bișnuiește la noi, la mineri, Noroc 
Bun !

matograf, o cantină-restaurant și 
multe altele.

Oamenii muncii de la noi sînt 
conștienți că muncind pentru dez
voltarea potențialului economic al 
țării își aduc în același timp apor
tul la întărirea marelui lagăr so
cialist, cea mai de seamă cucerire 
a popoarelor, reazemul de nădejde 
al năzuințelor de pace ale întregii 
omeniri. Poporul nostru dă o înaltă 
prețuire contribuției Uniunii Sovie
tice la creșterea puterii lagărului 
socialist, la întărirea unității sale, 
la promovarea consecventă a re
lațiilor de tip nou, bazate pe deplină 
egalitate, pe ajutor reciproc între 
toate statele socialiste. Victoria 
principiilor socialiste, faptul că la 
putere în aceste țări se află clasa 
muncitoare, au creat condițiile pen
tru instaurarea unor legături fră
țești, a unei munci comune urmă
rind aceleași țeluri înalte.

Ne exprimăm convingerea că a- 
ceste legături vor crește și se vor 
dezvolta continuu și în viitor spre 
binele și propășirea popoarelor noa
stre.

Dragi tovarăși,

însuflețirea cu care ați întimpi- 
nat delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice, cuvin
tele calde de salut rostite aici 
exprimă prietenia fierbinte pe care 
poporul romîn o nutrește față de 
poporul sovietic.

Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică, Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și Partidul 
Muncitoresc Romîn, guvernele celor 
două țări sînt legate prin trainice 
relații frățești în cadrul marii 
familii socialiste ; unitatea noastră 
este indestructibilă, deoarece avem 
aceeași orînduire și aceleași interese, 
ne călăuzim neabătut după atot- 
biruitoarea ideologie marxist-leni- 
nistă, luptăm pentru țeluri comune 
— triumful comunismului și păcii 
(urale).

Victoriile mărețe obținute de po
porul sovietic în «înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice sînt o strălucită 
dovadă a justeței liniei politice a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și a încercatei sale conduceri 
leniniste ; ele exercită o profundă 
înrîurire asupra întregii omeniri.

La realizarea obiectivelor con
strucției comuniste își aduc contri
buția și minerii sovietici, prin a 
căror muncă harnică Uniunea So
vietică a ajuns încă de acum cîțiva 
ani pe primul loc din lume în ce 
privește producția de cărbune. In
tr-un singur an — 1961 — ei au ex
tras peste o jumătate de miliard de 
tone de cărbune I

Tovarăși,
Bazinul carbonifer al Văii Jiului 

este cunoscut nu numai prin impor
tanța lui economică și munca har
nică a destoinicilor muncitori mineri, 
ci și prin tradițiile sale revoluțio
nare.

Nu departe de locul unde se ține 
mitingul nostru au căzut eroic, cu 
33 de ani în urmă, zeci de mineri 
greviști care — în frunte cu comu
niștii — se ridicaseră împotriva

Cuvîntarea tovarășului, Nikita Sergheevici Hrușciov
Dragi tovarăși și prieteni,
Glorioși mineri din Valea Jiului,
Ingăduiți-mi să vă transmit un 

fierbinte salut frățesc din partea 
numeroasei armate de mineri so
vietici, din partea tuturor oameni
lor muncii din Uniunea Sovietică. 
(aplauze prelungite, urale).

îmi face o deosebită plăcere întîl— 
nirea de astăzi cu dv., reprezentan
ții gloriosului detașament al clasei 
muncitoare din Romînia socialistă. 
Cîndva am lucrat și eu în mină. Și 
deși prin natura muncii mele am 
ieșit de mult din sindicatul mineri
lor și plătesc cotizație sindicală unui 
alt sindicat, continui să păstrez sen
timente deosebite pentru mineri. 
De aceea, cînd conducătorii dv. 
mi-au propus să vin la voi, am ac
ceptat bucuros, (aplauze, urale).

Tovarăși, minerii bătrîni își amin-, 
tesc de condițiile de muncă ale mi
nerilor în trecut, cînd lucrau pentru 
capitaliști. Nu greșesc dacă voi spu
ne că pentru minerii din Rusia ța
ristă și din Romînia regilor viața 
era la fel de plină de suferințe. 
La ce se putea aștepta minerul în 
condițiile exploatării capitaliste cînd 
ieșea din mină după o muncă isto
vitoare de 10—12 ore ? Acasă îl aș
teptau durerea și mizeria. Proprie
tarilor de mine nici nu le trecea 
prin cap să cheltuiască o copeică în 
plus pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai și de muncă ale mine
rilor. Ei îi exploatau fără milă, iar 
apoi îi azvîrleau în stradă. Cred că 
la fel se întîmpla și în minele din 
bazinul dv. carbonifer. Nu degeaba 
în acele vremuri poporul dv. îi spu
nea Văii Jiului, Valea plîngerii.

Dar minerii nu sînt dintre acei 
care să tacă și să se împace resem
nați cu nedreptatea socială, cu asu
prirea și oprimarea. Oamenii sovie
tici mai vîrstnici își amintesc de 
tradițiile revoluționare de luptă ale 
minerilor de la Lupeni care, prin 
greva lor de mai multe zile din 
1929, au dat exemple de dîrzenie și 
bărbăție în lupta împotriva exploa
tatorilor. Ne mîndrim împreună cu 
dv. că lupta eroică a părinților și 
tovarășilor voștri mai vîrstnici s-a 
bucurat la timpul său de o înaltă 
prețuire din partea clasei munci
toare internaționale. îngăduiți-mi 
ca din partea partidului nostru le
ninist și a poporului sovietic să sa
lut din toată inima pe veteranii 
grevei de la Lupeni prezenți aicil 

■(aplauze furtunoase, urale).
Cînd îți amintești trecutul, îți dai 

și mai bine seama de grandioasele 
transformări social-economice care 
au avut loc în țara voastră în anii 
puterii populare. Oare nu este demn 
de admirație faptul că datorită bra
țelor și energiei dv. Valea Jiului, 
cîndva o regiune năpăstuită, s-a 
transformat într-o vale a bucuriei 
și fericirii ? în locul unei așezări 
muncitorești modeste s-a înălțat un 
oraș minier modern în care trăiesc 
oameni liberi și fericiți. Ei sînt aceia 
care dau țării cărbunele, pîinea în
tregii industrii, de care nu ne pu
tem lipsi în vremurile noastre.

Cunoștința cu minerii, cu orașul 
dv., ne-a făcut o bună impresie. Ne 
bucură că exploatările dv. carboni
fere sînt înzestrate cu utilaj mo
dern, în mare parte produs în țară, 
că sînt introduse pe scară tot mai 
largă noi agregate moderne, printre 
care haveze și combine carbonifere. 
Viitorul Industriei carbonifere cons

cruntei exploatări capitaliste și a 
condițiilor neomenești de muncă și 
de trai.

Prin amploarea, forța și combati
vitatea ei, greva de la Lupeni din 
anul 1929 a înscris o pagină memo
rabilă în istoria mișcării muncito
rești revoluționare din țara noastră. 
Represiunea sîngeroasă, teroarea 
dezlănțuită de guvernanții reacțio
nari n-au fost in stare să înăbușe 
lupta eroică a minerilor din Valea 
Jiului împotriva jugului burghezo- 
moșieresc.

Atît în trecut cit și în anii puterii 
populare, minerii s-au dovedit unul 
din detașamentele de frunte ale 
clasei noastre muncitoare. In trecut, 
minerii fuseseră aduși de s.tăpinirea 
exploatatorilor și de războiul hitle- 
rist într-o stare neînchipuit de grea. 
La Petrila, Petroșeni, Lupeni, mine
rii intrau în șut doar cu cîțiva car
tofi în traistă. Pe creasta muntelui 
de la Petrila, în locul numit „bara- 
be", minerii trăiau în bordeie îngro
pate în pămînt, unde puteai intra 
numai tîrindu-te în genunchi.

După eliberarea țării de sub 
jugul fascist, Partidul Comunist 
Romîn a adresat minerilor che
marea de a depune toate efor
turile pentru ridicarea produc
ției de cărbune, necesar refa
cerii transporturilor, asigurării ne
voilor frontului antihitlerist, ope
rei de reconstrucție a țării. In 
acea perioadă de ruină și lipsuri din 
cele mai grele, partidul a sădit în 
inimile minerilor încrederea că 
.Valea Jiului, pe care burghezia o 
transformase într-o Vale a plîn
gerii, va deveni o Vale a bucuriei.

Minerii au răspuns cu avînt che
mării partidului, manifestîndu-și din 
plin patriotismul și înalta lor con
știință de clasă. Prin munca lor 
harnică, plină de abnegație, au fost 
refăcute minele, a sporit an de an 
producția de cărbune. Valea Jiului 
— principal centru carbonifer al 
țării, care are un rol de seamă în 
opera de industrializare socialistă — 
s-a schimbat din temelii. Prin 
grija partidului și guvernului s-au 

tă doar în mecanizarea deplină a 
tuturor proceselor de producție. An 
de an munca minerului va deveni 
tot mai mecanizată și mai 'produc
tivă.

Cînd delegația noastră vizita noi 
centre industriale din țara dv., ni 
s-a spus că pe vremuri un diplomat 
burghez a afirmat cu aroganță că 
furnalele și coșurile de uzine ar fi 
de neconceput în peisajul romînesc. 
Firește că acești domni ar fi vrut 
foarte mult să vadă veșnic Romînia 
în situația de țară agrară înapoia
tă, de anexă furnizoare de materii 
prime a capitalului străin. Dar aceste 
timpuri au rămas definitiv de dome
niul trecutului. Ofice om obiectiv 
care a vizitat țara dv. nu poate să 
nu vadă cît de mult a progresat Ro
mînia în dezvoltarea economiei și 
culturii sale. Realizările remarcabile 
ale poporului romîn bucură sincer pe 
oamenii sovietici, (aplauze furtu
noase).

Dragi tovarăși, prieteni î
îmi permit să mă îndepărtez oa

recum de la text. Pregătind textul 
unei cuvîntări nu poți să prevezi 
totul. Cînd vezi înaintea ta oameni 
vii, simți nevoia să spui lucruri pe 
care nu le-ai prevăzut atunci cînd 
ți-.ai întocmit cuvîntarea.

Mă așteptam la o primire bună 
din partea dv. Vă rog să mă înțele
geți bine : am sperat aceasta, deoa
rece n-am avut nici un motiv să 
mă aștept ca frații mineri să mă 
primească altfel decît bine. Dar ceea 
ce am văzut, ceea ce am simțit aici, 
depășește cu mult toate presupune
rile și așteptările (aplauze furtunoa
se, prelungite, urale).

Prevăd deja că atunci cînd mă 
.voi întoarce în Uniunea Sovietică 
voi avea unele dificultăți.' Cînd voi 
povesti despre vizita în Romînia, 
nu-mi va fi ușor să găsesc cuvinte 
pentru a reda această căldură izvo- 
rîtă din inimă cu care ne-ați primit 
aici, să transmit sentimentele calde 
de prietenie, pe care le exprimați 
față de poporul nostru, față de țara 
noastră (aplauze prelungite).

Dragi tovarăși, am venit în vizită 
la poporul romîn ca la un frate, 
.cred însă că muncitorii și țăranii 
'din Romînia mă vor înțelege atunci 
cînd voi spune că pentru mine mi
nerii sînt de două ori frați, (aplauze 
furtunoase). Tatăl meu a fost miner, 
copilăria și adolescența mi-am pe
trecut-o printre mineri. De aceea am 
.venit la voi cu sentimente deosebi
te, deoarece pricep fără cuvinte su
fletul vostru.

Fiecare muncă utilă este demnă 
de stimă, iar munca grea a mine
rului este demnă de o stimă deo
sebită. V. I. Lenin spunea foarte 
just : Cărbunele este pîinea indus
triei. Dacă țăranii produc grîne pen
tru hrana oamenilor, minerii extrag 
cărbunele — pîinea industriei. Căr
bunele înseamnă energie, cu ajuto
rul lui se pun în mișcare mașini și 
strunguri. Minerii trebuie să fie 
mîndri de meseria lor și să înțelea
gă că munca lor este plină de res
ponsabilitate. îmbinarea mîndriei 
cu sentimentul responsabilității — 
lată ce trebuie să caracterizeze pe 
un miner.

Extrăgînd cărbune, biruind greu
tăți, minerul nu trebuie să uite că 
fără munca lui nu se poate merge 
înainte. Cărbunele pe care îl ex
trage minerul este așteptat de căile 

făcut însemnate investiții în indus- 
•trja carboniferă, s-au dat în produc
ție noi mine, au fost redeschise un 
șir de mine lăsate în părăsire de 
capitaliști, exploatările miniere au 
fost înzestrate cu utilaje moderne, 
care au creat condiții pentru creș
terea continuă a gradului de meca
nizare a muncii. Ca rezultat al 
aplicării acestor măsuri, producția 
de cărbune a Romîniei a fost anul 
trecut de 3 ori mai mare decît în 
1938.

Cu totul altele sînt acum condiți
ile de trai ale minerilor. Au crescut 
continuu cîștigurile lor, au fost ma
jorate pensiile, mii de familii de 
mineri s-au mutat în locuințe noi. 
Pe harta țării au apărut noi orașe 
miniere, iar cele vechi își schimbă 
tot mai mult aspectul, devenind ora
șe moderne, demne de făuritorii lor, 
de constructorii socialismului. Toate 
acestea sînt rodul politicii partidului 
nostru, a statului democrat-popular, 
politică al cărei scop suprem este 
bunăstarea și fericirea celor ce 
muncesc ! (aplauze puternice, urale).

In înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al III-lea al parti
dului, sarcini deosebit de importante 
revin bazinului carbonifer din Valea 
Jiului, care trebuie să asigure mate
ria primă pentru producția de cocs. 
Sîntem încredințați că printr-o tot 
mai bună folosire a utilajului cu 
care sînt înzestrate minele noastre, 
prin răspîndirea experienței munci
torilor fruntași, prin valorificarea 
rezervelor interne și o mai bună or
ganizare a muncii, veți extrage 
cantități tot mai mari de cărbune, 
veți obține noi realizări în creșterea 
productivității muncii și reducerea 
continuă a cheltuielilor de producție, 
aducînd o contribuție tot mai im
portantă la dezvoltarea bazei 
energetice a economiei naționale, la 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în țara noastră (aplauze puternice),

Tovarăși,
Poporul nostru, care muncește cu 

entuziasm pentru înflorirea patriei 
sale, este vital interesat în asigura

ferate, de fabrici, uzine, de meta
lurgie, de termocentrale. Toate a- 
ceste ramuri se dezvoltă datorită ac
tivității muncitorilor, datorită mun
cii minerilor. De aceea dv., minerii, 
ocupați un loc de cinste în rîndul 
clasei muncitoare. Aceasta trebuie 
să vă dea un sentiment de mîndrie, 
și — ceea ce este important — senti
mentul înaltei răspunderi pentru 
munca dumneavoastră.

L-am ascultat cu plăcere pe bă- 
trînul miner, tovarășul Feher, care 
a luat cuvintul aici. El a înfățișat 
în cuvinte vii un tablou al trecu
tului pe care eu îl înțeleg bine.

Dragi tovarăși, prieteni !
Văd cu bucurie și mîndrie ce au 

devenit minerii din țările noastre 
socialiste. Ei nu mai sînt robi ai ca
pitalismului, ci stăpîni cu drepturi 
depline ai pămîntului lor, ai țării 
lor, stăpînii minelor lor. Ei muncesc 
pentru ei înșiși, pentru poporul lor, 
pentru copiii lor, în numele socia
lismului și comunismului (aplauze 
furtunoase).

Minerii trăiesc acum mult mai 
bine decît în trecut și acest lucru 
îl știți la fel de bine ca și mine. 
Dar este suficient aceasta, oare am 
atins limita dorințelor noastre ? Fi
rește că nu. Astăzi vă hrăniți mai 
bine, aveți locuințe mai bune de
cît în tpecut. Vreți însă să trăiți și 
mai bine. Și aceasta este firesc. 
Așadar, de ce anume este nevoie 
pentru a ajunge la o viață și mai 
bună ? Dacă am răspunde pe scurt 
am putea spune că pentru aceasta 
e nevoie să se lucreze mai bine, să 
se sporească necontenit productivi
tatea muncii.

Poate că vă veți gîndi : conducă
torii noștri romîni ne-au îndemnat 
întotdeauna să sporim productivita
tea muncii, iar acum a venit din 
.Uniunea Sovietică Hrușciov, care 
— ca fost miner, ne este ca un fra
te — ne vorbește și el despre nece
sitatea sporirii productivității mun
cii. Nu este nimic de mirare în a- 
ceasta. Se știe că numai sporirea 
necontenită a productivității muncii 
asigură dezvoltarea continuă a eco
nomiei țărilor noastre, ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Dacă am admite că productivita
tea muncii nu va crește, atunci ni
velul de trai al poporului nu numai 
că nu se va ridica ci va scădea, 
pentru că populația crește. De pildă, 
la dv. în Romînia, natalitatea pare 
a fi destul de bună. Și cel care se 
naște vrea să mănînce, are nevoie 
de locuință, îmbrăcăminte, mai tîr- 
ziu de școală unde să învețe și să 
primească educație etc.

Dar de unde pot fi luate mijloa
cele necesare pentru toate acestea ?, 
Pentru aceasta trebuie să se creeze 
mai multe bunuri materiale. Pentru 
a asigura progresul societății tre
buie mărită necontenit producția, 
sporită productivitatea muncii.

Cred că mă înțelegeți just. Nu 
este vorba de a spori productivitatea 
muncii numai pe seama eforturilor 
fizice ale oamenilor. Trebuie să se 
lucreze cu mintea, să se depună 
energie, trebuie introdusă mal intens 
mecanizarea, trebuie folosite mai 
bine mașinile, pentru ca în felul 
acesta să se lucreze mai productiv.

In mina voastră se folosesc ha- 
yeze sau ciocane de abataj ?

Voci: Ciocane de abataj.
N. S. Hrușciov : Toți cei care 

lucrează cu ciocane de abataj au 

rea păcii și înțelegerii între tonte 
popoarele. în condițiile de acum, 
cînd în cazul izbucnirii unui război 
termonuclear nici o țară nu poate 
fi ferită de groaznice distrugeri și 
pierderi de vieți, crește pe zi ce 
trece lupta popoarelor pentru 
instaurarea unei păci trainice în 
lume.

Un rol deosebit de important Țn 
lupta pentru statornicirea unei păci 
trainice îl are înfăptuirea propune
rilor Uniunii Sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală, pre
cum și politica tuturor țărilor socia
liste, îndreptată spre soluționarea 
problemelor internaționale pe calea 
tratativelor, lichidarea focarelor _ de 
încordare și încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, lichidarea totală 
a sistemului colonial, dezvoltarea 
colaborării între state, extinderea 
schimburilor economice și culturale.

Sub steagul luptei pentru pace 
se string forțe uriașe : țările la
gărului socialist și alte state iubi
toare de pace, clasa muncitoare in
ternațională, mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor coloniale și 
dependente, larga mișcare a parti
zanilor păcii. Acțiunile ~ unite ale 
forțelor mondiale ale păcii fac j?e 
deplin posibil să se bareze calea răz
boiului, să se asigure triumful prin- 
cipiilor coexistenței pașnice.

Sîntem convinși, tovarăși, că vi
zita delegației de partid și guver
namentale sovietice va înscrie -o 
nouă pagină luminoasă în cartea de 
aur a prieteniei dintre poporul ro
mîn și cel sovietic, dintre statele 
și partidele noastre, va contribui la 
întărirea continuă a unității de 
nezdruncinat a lagărului socialist și 
a mișcării comuniste mondiale, la 
consolidarea păcii în lume (aplauze 
puternice, urale).

Să trăiască și să înflorească în 
veci prietenia între poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice !

Trăiască lagărul socialismului, 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, strîns unite sub 
steagul marxism-leninismului ! (a-
plauze prelungite, urale).

aceeași productivitate a muncii ? Se 
poate spune dinainte că productivi
tatea muncii este departe de a fi 
aceeași. înseamnă că și aici există 
mari rezerve. Vedeți cu cîtă insis
tență fac agitație pentru ridicarea 
productivității muncii ! Trebuie să 
recunosc că atunci cînd iau cuvin
tul în fața muncitorilor sovietici le 
spun același lucru.

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
a adoptat noul program al partidu
lui — Programul construirii comu
nismului. Poporul nostru nu-și pre
cupețește eforturile pentru îndepli
nirea acestui program. Există și oa
meni care își închipuie construirea 
comunismului cam astfel : să lucre
ze mai puțin, după cum au chef, 
dar să mănînce mai mult, după ne
voi. Dar dacă toți vor proceda așa, 
atunci cine va lucra, cine va crea 
bunurile necesare pentru viața oa
menilor ?

Construirea comunismului poate 
fi înțeleasă în felul acesta numai 
de leneși, de oameni care nu vor să 
trăiască din muncă cinstită. Oamenii 
cinstiți, muncitorii, țăranii conștienți 
înțeleg că numai prin muncă se 
poate făuri o viață mai bună și că, 
cu cît munca va fi mai productivă, 
cu atît mai îndestulată va fi viața 
poporului.

în țările capitaliste, capitalistul 
nu plătește muncitorului decît o 
parte neînsemnată a muncii lui, iar 
restul și-1 însușește el realizînd 
astfel capital. In socialism tot ce 
creează muncitorii și țăranii este 
folosit spre binele poporului, în fo
losul fiecărui om al muncii. De a- 
ceea, fiecare om trebuie să foloseas
că cunoștințele sale și să depună 
eforturile în așa fel, încît bogăția 
țării să crească necontenit. Crește 
bogăția țării, crește și bunăstarea 
fiecărui muncitor, țăran, intelectual. 
(aplauze).

Un cîntec revoluționar spune': 
„Munca va fi stăpîna lumii“. Astăzi 
în țările socialismului munca a de
venit un adevărat stăpîn. Așa va 
fi și în celelalte țări. Mai devreme 
sau mai tîrziu, dar va fi. Noi, mar- 
xist-leniniștii, sîntem ferm convinși 
că așa se va întîmpla (aplauze 
furtunoase, urale).

Dragi tovarăși, prieteni,
îngăduiți-mi să vă mulțumesc din 

tot sufletul pentru primirea ospita
lieră, cordială făcută delegației 
noastre, pentru cuvintele calde adre
sate de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și de ceilalți tovarăși po
porului sovietic și Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Vă urăm dv. și tuturor minerilor, 
tuturor oamenilor muncii din Romî
nia socialistă noi succese în cons
truirea socialismului ! (aplauze 
furtunoase, urale).

Trăiască harnicul popor romîn 
care pășește cu încredere pe calea 
socialismului, sub conducerea glo
riosului său Partid Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central, în 
frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fiu credincios al poporului romîn !

Să se întărească și să se dezvolte 
prietenia de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și romîn I

Trăiască puternicul lagăr socia
list !

Trăiască pacea în lumea întreagă! 
(aploMze furtunoase, urale, pârtiei- 
panțil la miting scandează: „P.M.R. 
~ P.C.U.S.!”, „R.P.R. — U.R.S.S.l"),
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe ApostolCuvîntul tovarășului Constantin Drăgan 
prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P. M. R.

După ce a adresat, în numele oa
menilor muncii din regiune, un cald 
și prietenesc salut delegației de 
partid și guvernamentale sovie
tice, în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celorlalți condu
cători ai partidului și statului nos
tru, tov. Constantin Drăgan, prim
secretar al Comitetului regional Ol
tenia al P.M.R., a spus : dv., înalți 
oaspeți sovietici, vizitați aceste me
leaguri ale patriei la 18 ani de la 
eliberarea noastră de sub jugul fas
cist. In acest timp, datorită muncii 
avîntate a harnicului nostru popor, 
Oltenia a devenit o regiune înflori
toare. Despre dezvoltarea industriei 
sale vorbește faptul că în anul aces
ta .volumul producției globale va fi

Cuvîntul tovarășului Mihai Liculescu
inginer-șef la secția de transformatori

'Cu greu pot cuvintele să exprime 
întreaga căldură a salutului priete
nesc pe care muncitorii, tehnicienii 
și funcționarii de la Uzinele „Elec- 
troputere” m-au însărcinat să vi-1 
transmit, a spus în cuvîntul său 
tov. Mihai Liculescu, inginer-șef la 
secția de transformatori. Ei vă doresc 
multă sănătate, putere de muncă 
și vă roagă pe dv., dragă tovarășe 
Hrușciov, să duceți poporului sovie
tic urarea de a obține cît mai multe 
Victorii pe drumul construirii comu
nismului și al apărării păcii.

Așa cum celui mai bun prieten 
îi împărtășești succesele și bucurii
le tale, vă voi spune, dragi oaspeți, 
cîteva cuvinte despre orașul, despre 
uzina și munca noastră. Uzinele „E- 
lectroputere” sînt pentru orașul 
Craiova o adevărată mîndrie. In
tr-o singură hală a acestor uzine ar 
putea încăpea, dacă ar mai fi, toate 
atelierele și făbricutele care alcă
tuiau în urmă cu două decenii in
dustria acestui oraș. Istoria uzinei

Cuvîntul tovarășului Hie Popescu 
maistru-șef la secția locomotive Diesel-electrice

Există în viața oamenilor, a spus 
tov. Ilie Popescu, maistru-șef la 
secția locomotive Diesel-electrice, 
evenimente care le însuflețesc mereu 
gîndurile și sentimentele. Vizita dv. 
în țara noastră, expresie a priete
niei și legăturilor frățești statorni
cite între popoarele noastre, este un 
asemenea eveniment pe care îl vom 
păstra pentru totdeauna neșters în 
inimile noastre.

Noi urmărim cu interes deosebit 
munca eroică a oamenilor sovietici 
în construcția desfășurată a comu
nismului. Realizările lor le conside
răm drept propriile noastre reali
zări, în ele vedem o contribuție de 
cea mai mare importanță la întă
rirea forței economice și politice a 
lagărului socialist.

în numele organizației de partid, 
al organizației sindicale și de U.T.M., 
în numele muncitorilor de la „Elec- 
troputere“ vă rog, dragi tovarăși, să 
transmiteți muncitorilor sovietici 
cele mai calde felicitări și urările 
noastre de succes.

Aș dori să spun cîteva cuvinte 
despre munca noastră. După cum 
ați putut vedea, treburile în uzina 
noastră merg bine. Planurile de 
producție se îndeplinesc sistematic* 

La Uzinele „Electroputere-Craiova

de 15 ori mai mare decît în anul 
1938. In agricultură, gospodăriile a- 
gricole de stat, stațiunile de mașini 
și tractoare, stațiunile experimentale 
și de cercetări științifice desfășoară 
o rodnică activitate. Se întăresc 
continuu cele 619 gospodării agri
cole colective, în care peste 340 000 
familii de țărani lucrează laolaltă 
mai mult de un milion de hectare 
teren. în orașele și satele oltenești, 
altădată înapoiate, se înalță acum, 
spre mulțumirea oamenilor muncii, 
numeroase așezăminte social-cultu- 
rale. Aceste realizări sînt o dovadă 
vie a muncii însuflețite a poporului 
nostru, care urmează cu încredere 
politica Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn de construire a socialismului.

Dînd viață sarcinilor trasate de 

noastre, începută în anul 1949, se 
înscrie în mărețul plan de electri
ficare a țării elaborat de partid și 
înfăptuit cu avînt de întregul po
por. Uzina produce transformatoare, 
generatori și motoare electrice de 
mare putere, aparataj automat și a 
început fabricarea în serie a loco
motivelor Diesel-electrice de 2100 
C.P. Producția uzinei va crește 
continuu, ajungînd ca în 1965 să fie 
de șase ori mai mare decît în 
1959. Uzina noastră crește și se mo
dernizează necontenit. Muncitorii și 
tehnicienii, care și-au legat numele 
de începuturile acestei uzine, își a- 
mintesc recunoscători de cunoștin
țele primite de la meșterii sovie
tici, în perioada cînd s-au aflat la 
specializare în marea țară prietenă. 
Avem astăzi în uzină 920 de ingi
neri și tehnicieni valoroși. Printre 
ei se află și multi specialiști pre
gătiți în Uniunea Sovietică. Eu în
sumi sînt unul dintre aceștia. Per- 
miteți-mi să exprim mulțumirile 
mele personale pentru pregătirea

Ceea ce ne preocupă cel mai mult 
este îmbunătățirea calității produc
ției. Partidul nostru a chemat pe 
muncitorii din întreaga țară să des
fășoare marea întrecere pentru ca
litatea produselor și muncitorii 
craioveni nu sînt printre ul
timii în această întrecere. Dăm 
și vom da și în viitor produse tot 
mai bune. La aceasta contribuie 
condițiile pe care le creează parti
dul și guvernul. O dată cu dezvol
tarea uzinei crește și nivelul de trai 
al muncitorilor, se construiesc mai 
multe locuințe. Pentru acestea toate 
purtăm o profundă recunoștință 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
ducătorul încercat al poporului nos
tru. Folosesc acest prilej pentru a 
asigura conducerea partidului că noi, 
aici la „Electroputere", ca și toți 
muncitorii patriei noastre, nu vom 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea sarcinilor pe care le-a sta
bilit cel de-al III-lea Congres al 
partidului nostru drag.

Muncind cu hărnicie pentru dez
voltarea patriei noastre, noi urmă
rim cu mare atenție desfășurarea e-, 
venimentelor politice pe arena inter
națională. Sîntem profund indignați 
de acțiunile cercurilor monopoliste 

cel de-al III-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn, oamenii 
muncii din regiunea noastră sînt 
ferm hotărîți să obțină noi realizări, 
contribuind astfel la înflorirea pa
triei noastre dragi, la întărirea for
țelor lagărului socialist, a forțelor 
care luptă pentru zădărnicirea unel
tirilor războinice, pentru apărarea 
păcii în lume.

însuflețiți de puternicele senti
mente de sinceră și caldă prietenie 
care leagă popoarele noastre, vă sa
lutăm, dragi oaspeți sovietici, pre- 
zenți astăzi în mijlocul nostru și 
prin dv. salutăm marele popor so
vietic, care înalță mereu mai sus 
steagul luptei pentru pace, pentru 
fericire și progres.

primită, pentru căldura cu care am 
fost înconjurat atunci cînd mi-am 
făcut studiile în Uniunea Sovietică. 
La Leningrad lucrează mulți dintre 
foștii mei colegi de facultate, care 
continuă să-mi fie prieteni apropiați.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu deosebită bucurie tra
ducerea în viață a prevederilor pro
gramului adoptat de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., prevederi ce se 
întruchipează în gigantice centrale e- 
lectrice, furnale moderne, linii ferate 
electrificate, noi mine, importante 
realizări ale agriculturii, edificii so- 
cial-culturale, în marile succese ale 
științei și tehnicii care duc pînă în 
Cosmos gloria omului sovietic. Așa 
cum arăta tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, noi vedem în pro
gramul construcției desfășurate a 
comunismului imaginea propriului 
nostru viitor.

Dorim din toată inima poporului 
sovietic noi succese în lupta sa 
nobilă pentru triumful comunismu
lui și păcii.

din Statele Unite ale Americii, care, 
în ciuda protestelor opiniei publice 
mondiale, au hotărît să efectueze 
experiențe nucleare la mari înălțimi. 
Aceasta este o acțiune agresivă în
dreptată împotriva popoarelor, a 
vieții oamenilor. Noi nu ne speriem 
de aceste acte agresive, de nici o 
amenințare, noi sîntem puternici. 
Astăzi există lagărul socialismului, 
puternic, de neînvins, există Uniunea 
Sovietică cu o imensă forță politică, 
economică și militară. Chiar și aco
lo, în țările capitaliste, politica a- 
gresivă stîrnește tot mai multe pro
teste. Pacea va învinge războiul.

Noi, muncitorii, vom face totul 
pentru a întări puterea patriei noas
tre, pentru a ne aduce astfel con
tribuția la întărirea forțelor păcii.

Muncitorii din întreprinderea 
noastră cunosc eforturile deosebite 
pe care popoarele Uniunii Sovietice, 
guvernul sovietic, în frunte cu to
varășul Hrușciov, le depun pentru 
destinderea încordării internaționa
le, pentru menținerea păcii în lumea 
întreagă. Noi dăm o înaltă prețuire 
acestor eforturi. Vă urăm noi succe
se în lupta pentru apărarea celei 
mai nobile și mai umane cauze a 
omenirii r— pacea.

Dragi tovarăși și tovarășe,
Entuziastul, miting de aștăzi, ca 

și căldura cu care scumpii noștri 
oaspeți au fost primiți în celelalte 
orașe prin care au trecut, arată că 
vizita delegației de partid și guver
namentale sovietice, în frunte cu 
tovarășul Hrușciov, este o minuna
tă sărbătoare a prieteniei celor două 
popoare frățești, o puternică mani
festare a unității lagărului socialist. 
(aplauze, urale).

In cursul vizitei, oaspeții noștri 
au avut prilejul să cunoască nemij
locit rezultatele muncii creatoare a 
poporului romîn pentru înflorirea 
patriei sale socialiste. Dezvoltarea 
impetuoasă a întregii țări în anii 
construcției socialiste se reflectă și 
în transformările radicale petrecute 
în regiunea Oltenia. Abia cu două 
decenii în urmă, așa cum cei mai 
vîrstnici dintre voi își amintesc, Ol
tenia era una din cele mai înapo
iate regiuni ale țării. Exploatați 
crunt de moșieri și chiaburi, jefuiți 
de cămătari și speculanți, mii de ță
rani. aduși la sapă de lemn, porneau 
în alte regiuni să-și facă un rost în 
viață. Conacele bogate ale moșieri
lor și cocioabele țăranilor, slaba 
dezvoltare a industriei și nivelul ei 
tehnic rudimentar, numărul mare al 
neștiutorilor de carte, procentul 
deosebit de mare al mortalității in
fantile, teroarea cruntă a poliției și 
jandarmeriei, iată imaginea Olteniei 
de pe vremea stăpînirii burghezo- 
moșierești.

Și tocmai de aceea clasele domi
nante au hotărît că este mai sigur 
ca procesul conducătorilor eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933, care începuse a 
fi judecat la București, să fie trans
ferat la Craiova. S-a adeverit însă 
și de data aceasta că socoteala de 
acasă nu se potrivește cu cea din 
tîrg. Unii dintre voi își amintesc că 
la Craiova au venit atunci, în ciuda 
piedicilor puse de autorități, zeci și 
sute, de muncitori, țărani, intelec
tuali din toate colțurile țării și au 
făcut, în calitate de martori ai apă
rării, depoziții prin care și-au ex
primat solidaritatea cu luptele mun
citorești din februarie 1933. Vasta 
muncă politică desfășurată de partid, 
atitudinea revoluționară combativă a 
conducătorilor acestor lupte, în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, 
au făcut ca procesul, care urmărea 
punerea sub acuzare a clasei mun
citoare și a partidului ei comunist, 
să se transforme într-o acțiune de 
demascare a regimului burghezo- 
moșieresc, a politicii sale antipopu
lare. Aceasta a constituit o însem
nată victorie politică a partidului 
nostru.

In anii construcției socialiste, în
făptuind cu consecvență politica de 
industrializare a țării, partidul și gu
vernul nostru au desfășurat o vastă 
acțiune pentru ridicarea regiunilor 
rămase în urmă. Ca urmare a aces
tor măsuri, Oltenia a devenit și ea 
o regiune cu o industrie în continuă 
creștere și o agricultură în plin a- 
vînt. Crearea și extinderea în re-

Cuvîntarea
Dragi tovarăși, prieteni,
Permiteți-mi să vă transmit dv., 

oamenilor muncii de la Uzinele 
„Electroputere“, tuturor locuitorilor 
orașului Craiova, un fierbinte salut 
frățesc din partea oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică, (aplauze pu
ternice).

De cîteva zile în minunata dv. 
țară se află delegația noastră, con
dusă de tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Pretutindeni pe unde am trecut am 
fost întîmpinați cu aceeași căldură 
și cordialitate ca și aici, în uzinele 
dv. Permiteți-mi să vă mulțumesc 
din inimă pentru ospitalitatea fră
țească, pentru primirea prieteneas
că, călduroasă.

Regiunea dv. este renumită prin 
natura ei minunată, pe care nu poți 
să n-o admiri și să n-o îndrăgești. 
Dar cea mai mare admirație ne-o 
produce ceea ce a făcut omul pe a- 
cest pămînt minunat, ne-o produc 
oamenii care muncesc pe acest pă
mînt, îl transformă și îl înfrumuse
țează.

Se știe că încă nu de mult, regiu
nea dv. era considerată ca una din 
regiunile cele mai înapoiate din 
Romînia. Orașul Craiova, a cărui li
niște n-o tulbura niciodată sirena 
vreunei fabrici, era denumit „Reșe
dința celor 700 de moșieri”. Se 
scurgeau zeci de ani, dar înfățișarea 
orașului și regiunii nu se schim
ba cu nimic. Dar poporul a scu
turat jugul exploatatorilor și în- 
tr-un timp scurt, aidoma voinicului 
din basm, a readus la viață și a pus 
în mișcare tot ceea ce orînduirea 
burghezo-moșierească condamnase 
la paragină.

Vechea Oltenie nu mai există azi. 
în locul ei a apărut o regiune nouă, 
care crește și se dezvoltă impetuos 
și dă astăzi a 6-a parte din tot pe
trolul care se extrage în Romînia și 
aproape 2/3 din utilajul electric pro
dus în țară. S-a schimbat astăzi și 
Craiova, oraș al oamenilor muncii 
care construiesc societatea socia
listă. Membrii delegației noastre au 
fost puternic impresionați de ceea 
ce au văzut la Uzina „Electro
putere”, de colectivul ei minunat, 
care realizează produse de mare im
portanță pentru economia națională.

împreună cu dv. ne bucurăm din 
inimă de marile prefaceri care s-au 
produs în viața regiunii dv. în anii 
puterii populare. Subliniem în mod 
deosebit contribuția dv. la dezvol-. 
tarea industriei electrotehnice. 

giune a unor asemenea ramuri ca 
industria electrotehnică, construcția 
de mașini agricole, industria chi
mică, a petrolului, carboniferă, de 
prelucrare a lemnului, industria ma
terialelor de construcții, precum și 
dezvoltarea industriei alimentare și 
ușoare, sînt o mărturie a politicii 
partidului și statului nostru de va
lorificare multilaterală a bogățiilor 
naturale ale țării.

Anul acesta industria Olteniei va 
depăși de 15 ori nivelul producției 
realizate în 1938. Se înfăptuiesc cu 
succes prevederile Congresului al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Astfel, în regiunea Oltenia este 
în curs de construcție unul dintre 
cele mai mari combinate chimice 
care va produce îngrășăminte și ma
teriale sintetice. Vor lua extindere 
considerabilă exploatările de lignit, 
în vederea creșterii bazei energetice 
a țării. Se vor ridica o puternică 
termocentrală, o fabrică de ciment, 
întreprinderi ale industriei ușoare 
și alimentare.

în cadrul industriei noastre con
structoare de mașini și utilaje elec
trotehnice un loc de cinste îl ocupă 
uzinele „Electroputere”. Crearea și 
dezvoltarea acestei uzine în anii pu_ 
terii populare ilustrează convingă
tor atenția neslăbită pe care parti
dul și guvernul o acordă industriei 
electrotehnice, ca o verigă esențială 
pentru electrificarea țării. îndepli
nind sarcina trasată de partid, co
lectivul uzinei dv., în colaborare cu 
uzinele Reșița, trece în acest an la 
producția în serie a locomotivelor 
Diesel-electrice de 2 100 C.P. Nu ne 
îndoim că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la „Electroputere” voi1 
depune toate strădaniile pentru ca 
noile lor produse să facă cinste măr
cii fabricii, vor face noi eforturi 
pentru a înfăptui sarcinile trasate 
de partid, de a spori continuu pro
ductivitatea muncii, a reduce prețul 
de cost, a îmbunătăți calitatea tu
turor produselor.

După cum știți, condițiile naturale 
favorabile permit o însemnată dez
voltare a agriculturii în Oltenia, una 
djn cele mai mari regiuni agricole 
ale țării. Numai în regiunea Oltenia 
există mai multe tractoare decît 
erau în întreaga Romînie burghezo- 
moșierească în anul 1938. Acum, 
după încheierea colectivizării, s-au 
deschis noi și minunate posibilități 
în fața agriculturii, care este orien
tată de partid pe calea dezvoltării 
multilaterale și intensive.

Creșterea necontenită a producției 
industriale și agricole, dezvoltarea 
proporțională continuu ascendentă a 
economiei naționale constituie baza 
ridicării sistematice a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din țara 
noastră.

Succesele obținute de poporul ro
mîn în construirea noii orînduiri so
ciale, încununate de victoria defini
tivă a socialismului la orașe și sate, 
sînt rezultatul politicii leniniste a 
partidului nostru și a Comitetului 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (aplauze 
puternice).

tovarășului Viktor Grișin
Știți că V. I. Lenin, conducătorul 

și învățătorul oamenilor muncii, a- 
corda o uriașă importanță electri
ficării. Lozinca leninistă „Comunis
mul înseamnă puterea sovietică plus 
electrificarea întregii țări” a înar
mat partidele comuniste și popoarele 
din țările socialismului cu înțelege
rea adevărului profund că electri
ficarea este aceea care, pe baza orîn- 
duirii socialiste, asigură victoria de
finitivă a societății comuniste ca 
societatea cea mai înaintată și mai 
dreaptă din lume (aplauze, urale).

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au realizat multe 
în domeniul electrificării țării lor. 
Se poate spune cu certitudine că 
ritmul înalt de dezvoltare a bazei 
energetice a Romîniei socialiste 
poate fi invidiat de orice țară capi
talistă.

De mii de ani oamenii muncii 
visau la crearea unei orînduiri so
ciale drepte pe pămînt. In imagina
ția lor ei își zugrăveau adesea ta
bloul încîntător al unei vieți feri
cite. Harnicul popor al Romîniei, 
înarmat cu teoria științifică a comu
nismului și nu cu vise utopice, con
struiește cu succes temeliile viito
rului său luminos. Sub ochii noștri 
se naște o societate nouă, care în
truchipează cele mai scumpe spe
ranțe și năzuințe ale oamenilor 
muncii.

Țările socialiste pășesc cu încre
dere pe drumul construirii socialis
mului și comunismului. In Uniunea 
Sovietică se desfășoară o muncă gi
gantică de înfăptuire a programu
lui construcției comuniste adoptat de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Noul program al partidului a des
chis în fața poporului nostru per
spectivele luminoase ale construirii 
societății comuniste în care va fi în
făptuit mărețul principiu: „De la 
fiecare după capacități, fiecăruia 
după nevoi”.

Oamenii sovietici sînt conștienți de 
faptul că comunismul nu va veni de 
la sine. El poate fi creat numai 
prin munca harnică, plină de abne
gație a poporului. In țara noastră 
domnește un nemaiîntîlnit avînt po
litic și de muncă, crește și se dez
voltă inițiativa creatoare a oameni
lor muncii. Pe această bază se dez
voltă în ritm înalt toate ramurile 
industriei, se dezvoltă cu pași siguri 
pe linie ascendentă agricultura, 
crește productivitatea muncii. Succe
se importante au fost realizate în 
dezvoltarea științei și tehnicii, în
cununate de zborurile oamenilor so
vietici în, Cosnțof). (aplauze ovații).

Tovarăși,
Epocalele realizări ale Uniunii So

vietice, alături de înfăptuirile celor
lalte țări socialiste, constituie o do
vadă grăitoare a superiorității socia
lismului asupra capitalismului. Uzi
nele automatizate și giganții siderur
gici, centralele electrice fără seamăn 
în lume și marile construcții răspîn- 
dite pe întreg întinsul țării, crește
rea necontenită a nivelului de trai 
al oamenilor sovietici, ca și minuna
tele realizări ale științei și tehnicii 
sovietice, încununate de zborurile 
cosmice ale lui Gagarin și Titov, mă
rețele succese în întrecerea economi
că pașnică cu Statele Unite, toate 
acestea sînt rodul muncii creatoare 
a poporului sovietic și în același 
timp, confirmarea justeței politicii 
leniniste a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, (aplauze, urale). 
Prin munca sa eroică pentru con
struirea primei societăți comuniste 
din lume poporul sovietic înfăptu
iește o operă de uriașă însemnătate 
internațională, care are o profundă 
înrîurire asupra întregii evoluții 
mondiale.

Tovarăși,
Preîntîmpinarea unui nou război, 

instaurarea unei păci trainice pe 
pămînt, reprezintă năzuința fierbin
te a tuturor popoarelor lumii. Ță
rile socialiste pășesc cu hotărîre în 
primele rînduri ale luptei pentru 
apărarea păcii. împreună cu Uniu
nea Sovietică și celelalte state so
cialiste, Republica Populară Romînă 
aduce o cqptribuție activă la des
tinderea încordării internaționale, 
la dezvoltarea colaborării pașnice 
între state. Sînt cunoscute eforturile 
susținute depuse de țara noastră 
pentru dezvoltarea și întărirea co
laborării pașnice între popoarele 
balcanice, pentru transformarea re
giunii Balcanilor într-o zonă a păcii, 
ca și propunerile făcute de guvernul 
romîn la O.N.U. cu privire la ac
țiunile pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între state cu sisteme so- 
cial-economice diferite. Țara noastră 
va milita și în viitor pentru dezar
marea generală și totală, pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile internaționale.

Dragi oaspeți,
Sîntem încredințați că vizita dv. 

în Republica Populară Romînă va 
contribui la dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești romîno-sovietice, 
va sluji cauzei comune a popoare
lor noastre. în spiritul simțăminte- 
lor pline de căldură, de dragoste 
tovărășească, exprimate aici, vă ru
găm să transmiteți poporului so
vietic urări de noi și strălucite 
victorii în construcția comunistă, 
sub conducerea .încercatului său 
cîrmaci, marele partid al lui Lenin, 
a Comitetului său Central în frunte 
cu Nikita Sergheevici Hrușciov. 
(aplauze, urale).

Trăiască și să înflorească în veci 
prietenia dintre poporul romîn și 
popoarele Uniunii Sovietice !

(Aplauze prelungite, urale).

Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă merg în front unit 
în lupta pentru construirea societă
ții noi. Pe baza măreței învățături 
marxist-leniniste ele sînt legate prin 
unitatea de țeluri și sarcini. în re
lațiile dintre țările și partidele noa
stre s-au statornicit prietenia fră
țească, unitatea și colaborarea de 
nezdruncinat, ambele noastre țări și 
partide își aduc contribuția la întă
rirea continuă a întregului sistem 
mondial socialist.

Sistemul mondial socialist a deve
nit factorul determinant al dezvol
tării omenirii. Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Romînă și cele
lalte țări socialiste promovează cu 
perseverență și consecvență politica 
leninistă de întărire a păcii, de des
tindere a încordării internaționale, 
de rezolvare a problemelor litigioase 
pe cale pașnică. Datorită creșterii 
forțelor socialismului și păcii impe
rialiștii nu au izbutit să dezlănțuie 
un nou război mondial. Aceasta nu 
înseamnă însă că pericolul de război 
este complet înlăturat. Statele impe
rialiste și în primul rînd S.U.A. 
agravează încordarea internațională, 
intensifică cursa înarmărilor, efec
tuează experiențe cu arma nucleară, 
proferă amenințări la adresa Uniu
nii Sovietice și a întregului lagăr so
cialist.

în aceste condiții popoarele țări
lor socialiste consideră că sarcina 
lor constă în a întări prin toate mij
loacele vigilența popoarelor, în a în
tări și mai mult unitatea și coeziu
nea, puterea economică și capacita
tea de apărare a țărilor lagărului so
cialist — bastionul de nădejde al pă
cii și securității popoarelor, (aplauze 
furtunoase).

Fără îndoială că oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Romînă, din toate țările 
Socialiste își vor aduce și pe viitor 
contribuția importantă la cauza 
triumfului mărețelor idei ale mar- 
xism-leninismului, menținerii și în
tăririi păcii, libertății și progresu
lui, la cauza luptei pentru o viață 
mai bună a omenirii.

Dați-mi voie să vă urez încă o 
dată din toată inima noi și mari 
succese în construirea socialismului 
în minunata dv. țară.

Trăiască clasa muncitoare din Ro
mînia și avangarda ei glorioasă — 
Partidul Muncitoresc Romîn!

Să trăiască și să înflorească prie
tenia romîno-sovietică!

Trăiască unitatea de nezdruncinat 
a țărilor comunității socialiste și a 
partidelor marxist-leniniste !

(Aplauze puternice', urale prelun
gite).

Primirea președintelui 
comitetului pentru problemele

tehnicii din R. P. Polona 
de către tov. Al. Dirlădcanu
Vineri, 22 iunie 1962, președintele 

Comitetului pentru problemele teh
nicii din R. P. Polonă, Smolensk! 
Dionizy, a fost primit de către A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine.

La primire a fost de față Ștefan 
Nădășan, președintele Comitetului 
pentru tehnica nouă de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mine. (Agerpres)

Declarațiile directorului 
general ad-mterim 

al ILN.E.S.GO.
în cadrul unei vizite oficiale în 

țara noastră, directorul general ad- 
interim al U.N.E.S.C.O., René Maheu, 
a avut o convorbire cu un redactor 
al Agenției Romîne de Presă „Ager
pres".

Referindu-se la relațiile existente 
între țara noastră și U.N.E.S.C.O., 
René Maheu a spus : „Cooperarea 
Romîniei cu U.N.E.S.C.O. este mai 
veche, ea datează din anul 1956, cînd 
țara dv. a devenit membră a acestei 
organizații. De-a lungul anilor, 
cooperarea s-a dezvoltat pe baza 
unei proceduri complexe, acum ea 
este trainic statornicită. Comisia na
țională a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. este o organizație re
prezentativă, bine întocmită.

Ca țară socialistă, Romînia înțe
lege foarte bine problemele de pla
nificare care stau în centrul aten
ției U.N.E.S.C.O. și se impun în di
ferite domenii ale activității spiri
tuale : în educație, în cadrul cerce
tărilor științifice etc. Din punct de 
vedere cultural, rezultatele Romîniei 
în ceea ce privește lichidarea anal
fabetismului, în dezvoltarea culturii 
populare, pot constitui și pentru alte 
țări, chiar dacă nii aparțin acelorași 
regimuri politico-sociale, experiențe 
omenești perfect valabile. Aș vrea 
să mă opresc asupra unui singur 
exemplu. Am vizitat în Romînia, în 
scurta mea călătorie, un muzeu în 
aer liber — Muzeul Satului, unic în 
lume, care reflectă o mare grijă pen
tru păstrarea culturii populare. Tot
odată, poporul romîn poate înțelege 
mai bine celelalte popoare de cultu
ră latină cu care are afinități de 
limbă, de temperament. îmbinarea 
acestor două posibilități de care dis
pune țara dv. creează Romîniei, după 
părerea mea, responsabilități și îi 
dezvoltă largi perspective în cadrul 
activității U.N.E.S.C.O.

★

Joi dimineața, directorul general 
ad-interim ai U.N.E.S.C.O., René Ma
heu, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost condus de Mir
cea Malița, adjunct ăl ministrului 
afacerilor externe, acad. Tudor Via- 
nu, secretar general al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., funcționari superiori 
din M.A.E. (Agerpres)

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul eroilor 

patriei de către ministrul 
Belgiei la București

Vineri la amiază, trimisul extra
ordinar și ministrul plenipotențiar 
al Belgiei la București, dl. Honoré 
Cambier, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor patriei, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de acre
ditare în R. P. Romînă.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Sfatului popular 
al Capitalei, ofițeri superiori.

(Agerpres)

INFORMAȚII
• Vineri seara, colectivul orchestrei 

simfonice a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" s-a înapoiat in Capitală, din tur
neul pe care l-a întreprins in R.P. Bul
garia și Grecia.

® La tragerea Loto-Central din 22 iunie 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

14, 30, 70, 32, 84, 7, 29, 43, 45. 25 
Premiul special A : 32, 70, 30. 
Premiul special B : 7, 29, 84. 
Premiul special C : 14, 25, 43.
Extragere suplimentară : 34, 16, 4, 2L 

Fond de premii : 659 732,

Sport
LUPTE. — în sala de sport a Universi

tății din Toledo (Statul Ohio — S.U.A.), 
s-a deschis joi cea de-a 14-a ediție a 
campionatelor mondiale de lupte libere și 
clasice. La întrecerile de lupte libere, cu 
care au început campionatele, participă 
peste 100 de concurenti din U.R.S.S., Iran, 
Turcia, Japonia, Elveția, Mexic, R. P. 
Bulgaria, Canada, R. P. Polonă, Panama, 
R. P. Romînă, R. F. Germană și alte țări. 
Tara noastră este reprezentată de doi 
luptători : Al. Geantă (cat. pană), care 
în primul meci a terminat la egalitate cu 
Frederich Matthus (Africa de sud), și 
Francise Ballo (cat. mijlocie) învingă
tor prin tuș în fata mexicanului Antonio 
Rosado. Surpriza primului tur a fost 
furnizată de turcul Akbas (cat. cocoș), 
care l-a învins la puncte pe campionul 
mondial Ibrahim Seipoor (Iran).

★

. RUGBI. Vineri seara a sosit în Capi
tală echipa de rugbi Béziers, campioana 
de anul trecut a Franței. Rugbiștii fran
cezi vor întilni duminică de la ora 10,30, 
pe stadionul Dinamo, echipa Grivita Ro
șie, într-un meci contînd pentru finala 
„Cupei campionilor europeni".

La sosire pe aeroportul Băneasa echipa 
Béziers a fost întimpinată de reprezen
tanți ai federației romîne de. specialitate 
și ai asociației sportive Grivita Roșie.

*
CICLISM. Ieri pe șoseaua Urziceni s-a 

disputat finala campionatului republican 
la proba de contracronometru pe echipe 
(seniori și juniori). în cursa seniorilor 
(lungimea traseului : 100 de km) victoria 
a revenit echipei Dinamo București (G. 
Moiceanu, I. Cosma, A. Șelaru, L. Za- 
noni) cu timpul de 2h 22’05”. La juniori 
(50 km) titlul a revenit echipei Petrolul 
Ploiești, in lh 12’58”.
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI In preajma referendumului 
din Algeria

22. — Corespondentul
transmite : Cu opt zile

Presa sovietică despre vizita delegației de partid 
și guvernamentale a U* R» S> S> în R. P. Romînă

MOSCOVA 22. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Toate ziarele 
sovietice continuă să publice ample 
materiale despre vizita delegației de 
partid și guvernamentale a U.R.S.S. 
în R. P. Romînă. „Frăție, coeziune, 
unitate“ — este intitulată prima pa
gină a „PRAVDEI“ în care sînt pu
blicate relatări ale trimișilor spe
ciali despre vizita făcută la side- 
rurgiștii și minerii romîni. Descriind 
drumul de la Onești la Hunedoara, 
trimișii „Pravdei” scriu: „Trece tre
nul prin Carpați. După fiecare co
titură a drumului se ivesc noi șl 
noi semne ale unei regiuni indus
triale. Fumegă coșurile uzinelor, se 
înalță schelele noilor construcții, se 
întind linii de cale ferată înguste 
spre exploatările forestiere. Pe căile 
suspendate de munte alunecă che
resteaua. Romînia populară crește, 
»dună forțe”.

După ce descrie atmosfera sărbă
torească cu care a fost întîmpinată 
'delegația la Hunedoara, trimișii zia
rului scriu : „Vizitarea acestei în
treprinderi de prim rang care în 
Romînia este numită „Cetatea oțe
lului” a durat mult timp... La cup
toarele Martin, la pupitrele de co
mandă ale laminoarelor se leagă 
convorbiri însuflețite. N. S. Hruș- 
.clov manifestă un viu interes față de

condițiile de muncă ale siderurgiști- 
lor romîni, față de diferite noutăți 
tehnice. Siderurgiștîi povestesc șe
fului delegației sovietice despre ex
periența lor, dau o înaltă apreciere 
utilajului sovietic cu care sînt do
tate multe sectoare de bază ale com
binatului.

Sub titlul „De la inimă la inimă“, 
ziarul „IZVESTIA“ publică un am
plu reportaj al corespondenților săi 
speciali, în care se spune, printre 
altele : „în aceste zile de neuitat 
ale lunii iunie, întreaga Romînie 
este casă mare în sărbătoare ai că
rei oaspeți bineveniți sînt membrii 
delegației sovietice, în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov. Primi
toarele gazde și-au deschis în fața 
solilor sovietici Inimile 
Locuitorii pămîntului 
o primire excepțional < 
delegației noastre“.

După ce subliniază 
res pe care îl produce vizita în în
treaga lume, „Izvestia“ scrie : „în 
exemplul Romîniei, întreaga lume 
poate vedea ce rezultate minunate 
aduce puterea populară, libertatea 
deplină a oamenilor, colaborarea 
frățească dezinteresată a țărilor so
cialiste. Tocmai în 
secretul principal

I lor fierbinți, 
romînesc fac 
de entuziastă

marele lnte-<

aceasta constă 
al succeselor

seRomînieî, de care prietenii ei 
bucură, dar care provoacă o adîncă 
nemulțumire acelora care nu îi sînt 
prieteni. Tot ce se face în Romînia, 
care merge ferm pe drumul dez
voltării socialiste, se face pentru 
om, pentru ca el să găsească o fo
losire mai bună a mîinilor și ca
pacităților sale, pentru satisfacerea 
cerințelor sale materiale și cultura
le. Delegația noastră vede acest lu
cru la fiecare pas. Noi am văzut la 
porțile uzinelor din București, O- 
nești și Hunedoara șl în multe alte 
orașe anunțuri : „Avem nevoie de 
muncitori, ingineri șl tehnicieni”. 
Romînia era considerată în trecut 
una din țările furnizoare de brațe 
de muncă Ieftine pe piața mondială, 
Iar acum, numai în ultimii zece 
ani, numărul muncitorilor ocupați în 
industrie a crescut cu 70 la sută.

Sub titluri ca „Marea frăție" 
(„SELSKAIA JIZN“), „în mijlocul 
prietenilor“ („SOVETSKAIA RO- 
SSIA“), „Prietenie pe veci“ („KOM- 
SOMOLSKAIA PRAVDA“), „întîl- 
niri frățești“ („MOSKOVSKAIA 
PRAVDA“) — toate ziarele sovieti
ce publică materiale despre mitin
gul care a avut loc în Valea Jiului, 
subliniindu-se transformările care 
s-au petrecut în această regiune în 
anii puterii populare.

Puternice proteste in întreaga lume împotriva 
experiențelor nucleare

LONDRA 22 (Agerpres). — 14 oa
meni de știință englezi, membri ai 
Societății Regale (Academia de ști
ințe engleză) au adresat guvernului 
Statelor Unite un apel prin care îi 
cer să renunțe la planurile de ex
perimentare a armei nucleare în 
spațiul cosmic.

Aceste experiențe, se spune în a- 
pel, contravin hotărîrii Uniunii Astro
nomice Internaționale. (In această 
hotărîre se arată că nici o țară nu 
are dreptul să schimbe într-o mă
sură cît de mică mediul care încon
joară Pămtntul fără o permisiune 
internațională și fără ca această 
problemă să fie studiată din toate 
punctele de vedere). Considerăm, 
continuă autorii apelului, un fapt 
regretabil că asemenea experiențe 
sînt proclamate drept focuri de ar
tificii inofensive. Consecințele lor 
pot fi foarte serioase.

a S.U.A. de a detona o încărcătură 
nucleară în Cosmos. Noul fiasco, în
registrat cu prilejul lansării acestei 
rachete, constituie o mărturie in
contestabilă că S.U.A. nu pot dirija 
propriile lor experiențe nucleare, 
subliniază ziarul „Friheten“. Subli
niind uriașa primejdie pe care ar 
reprezenta-o continuarea experien
țelor, ziarul scrie că cele două bom
be nucleare care au căzut în ocean 
pot provoca o catastrofă. Nimeni nu 
poate crede asigurările că aceste 
bombe neexplodate nu reprezintă 
nici o primejdie, scrie in încheiere 
ziarul.

PARIS 
Agerpres 
înainte de referendumul pentru 
autodeterminare, situația în Algeria 
continuă să rămînă încordată, cu 
toate că numărul atentatelor, jafu
rilor, incendiilor și altor distrugeri 
provocate de O.A.S. s-a redus sim
țitor și există chiar zone ca de 
pildă cea din jurul Algerului, unde 
treptat viața își reia cursul normal. 
Oamenii vin la lucru, circulația se 
organizează, deși teama nu s-a ri
sipit cu totul. Situația continuă să 
rămînă gravă la Oran și în îm
prejurimi unde, în ciuda repetate
lor apeluri la ordine și rațiune ale 
Organului executiv » provizoriu, un 
grup de O.A.S.-iști continuă aten
tatele.

în restul Algeriei, pregătirile pen
tru referendum sînt în plină desfă
șurare. F.L.N., Partidul Comunist 
din Algeria, Partidul socialist unifi
cat, federațiile S.F.I.O. din Algeria, 
Comitetul pentru noua Algérie, Miș
carea pentru colaborare cheamă atît 
populația musulmană cît și pe cea

europeană să participe activ la re
ferendum.

La televiziune și la posturile de 
radio, liderii diferitelor partide și 
grupări politice au început de Joi 
să rostească cuvîntări în sprijinul 
referendumului. Mari întruniri în 
cadrul campaniei pentru desfășura
rea referendumului au loc în în
treaga țară. La Comisia centrală c 
control a referendumului au sos: ; 
370 000 de cereri de înregistrare pe 
listele de vot ale algerienilor aflați 
în străinătate. Aceștia vor vota prin 
corespondență. în același timp, în 
numeroase localități de pe teritoriul 
algerian, ca de pildă, la Constan
tine, se și desfășoară pregătiri pen
tru sărbătorirea independenței Alge-, 
riei.

ATENTATE CU PLASTIC 
LA PARIS

'Agenția France Presse anunță cK 
ylneri după-amlază la Paris s-au 
produs patru atentate cu plastie lä 
locuințele unor personalități, printre 
care René Capitant, J8-au înregis-. 
trat răniți.

Relatările
PRAGA 22. — Corespondentul

Agerpres transmite :
Sub titlul „Oaspeții sovietici salu

tați de poporul romîn“, ziarul 
„RUDE PR AVO“ publică un repor
taj despre desfășurarea călătoriei 
delegației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S. în R.P. Romînă. în 
reportaj se relatează despre vizitele 
făcute la Hunedoara și în Valea 
Jiului și despre-.mitingurile care au 
avut loc cu acest prilej.

Ziarul „MLADA FRONTA“ redă 
din cuvîntarea tovarășului N. S. 
Hrușciov rostită la Lupeni acele pa
saje care se referă la realizările și 
munca entuziastă a minerilor ro
mîni. Ziarul „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE“ publică sub titlul „Pentru fe
ricirea și securitatea popoarelor“ 
extrase din cuvîntările tovarășului 
N. S. Hrușciov și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer rostite la Hune
doara în care se subliniază necesi
tatea dezarmării.

Informații amănunțite despre des
fășurarea vizitei și a cuvîntărilor 
rostite cu acest prilej sînt. de ase
menea, publicate de ziarele „PRA- 
CE“, „SVOBODNE SLOVO“, „O- 
BRANA LUDU“, „PRAVDA“ din 
Bratislava etc.

După cum transmite agenția 
Associated Press, savantul ameri
can Linus Pauling, laureat al 
premiului Nobel, împreună cu 
un grup de oameni de știință și 
de cultură din diferite țări ale 
lumii au prezentat la 21 iunie 
Tribunalului federal din Wa
shington o cerere de trimitere în 
judecată a Comisiei americane 
pentru energia atomică și Mi
nisterului de Război al S.U.A. 
pentru seria de experiențe nu
cleare pe care le desfășoară în 
prezent Statele Unite.

înfăptuirea 
deoarece

presei internationale
orașului au ajutat la 
colectivizării agriculturii,
cu oțelul produs de ei au fost con
struite mașini agricole“. „înainte de 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov — 
scrie în continuare agenția — pre
mierul romîn Ion Gheorghe Maurer 
a arătat că prietenia romîno-sovie- 
tică este mai strînsă ca oricînd“.

într-o altă telegramă a corespon
dentului agenției U.P.I, transmisă 
din Lupeni este descrisă vizita lui 
N. S. Hrușciov în Valea Jiului. Re- 
luînd cuvintele lui N. S. Hrușciov 
„Cărbune înseamnă energie”, cores
pondentul relevă că șeful guvernului 
sovietic „a felicitat pe minerii ro
mîni pentru realizările lor“.

în relatarea corespondentului 
genției ASSOCIATED PRESS 
subliniază că „producția uzinelor 
la Hunedoara, care constituie 
mai mare complex siderurgic i 
Romînia, este în prezent de peste 
trei ori mai mare decît aceea din 
1948“.

a- 
se 
de 
cel 
din

NEW YORK 22 (Agerpres). — A_ 
gențiile americane de presă conti
nuă să transmită numeroase rela
tări despre vizita pe care o face în 
țara noastră delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovietice.

Relatînd vizita făcută la Combi
natul siderurgic din Hunedoara, co
respondentul agenției UNITED 
PRESS INTERNATIONAL relevă 
că „Hunedoara furnizează grosul 
producției de oțel al Romîniei, care 
în 1961 a fost de 2 127 000 de tone”.

Referindu-se Ia cuvîntările rostite 
cu prilejul acestei vizite la Hune
doara de N. S. Hrușciov și Ion 
Gheorghe Maurer, agenția U.P.I. 
subliniază că N. S. Hrușciov „a fe
licitat poporul romîn pentru termi
narea colectivizării agriculturii. El 
a spus că muncitorii siderurgiști ai

-------------O® O

RANGOON 22 (Agerpres). — Pre
sa birmaneză publică relatări des
pre vizita pe care o face în R. P. 
Romînă delegația de partid și gu
vernamentală sovietică. Numeroase 
ziare reproduc pasaje din discursu
rile rostite și subliniază punctele de 
vedere formulate în legătură cu 
unele probleme de politică externă 
și internă.

Ziarele „THE NATION", „THE 
BURMAN”, „THE UNION EX
PRESS' și altele au publicat de ase
menea informații despre desfășu
rarea vizitei.

HAGA 22 (Agerpres). — Referin- 
du-se la vizita făcută de delegația 
sovietică la Hunedoara, ziarul „HET 
PAROOL' publică corespondența 
trimisului său special, care scrie ; 
„în cursul ultimilor șase ani capa
citatea de producție a combinatului 
s-a lărgit în asemenea măsură încît 
el aduce acum cea mai mare con
tribuție la producția de oțel a Ro- 
mîniel. In Hunedoara întîlnești lma-

Pentru dezvoltarea transporturilor 
în țările socialiste

A

Sesiunea Consfătuirii miniștrilor transporturilor din țările membre 
ale organizației de colaborare în domeniul căilor ferate din țările 

socialiste

ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 
TASS : Intre 19 și 22 iunie, la Ulan 
Bator a avut loc cea de-a șaptea 
sesiune a Consfătuirii miniștrilor 
transporturilor din țările membre 
ale Organizației de colaborare în 
domeniul căilor ferate din țările so
cialiste.

Consfătuirea a examinat o serie 
de probleme importante privind ac-

tivitatea Organizației de colaborare 
în domeniul căilor ferate din țările 
socialiste și a luat pe marginea a- 
cestor probleme hotărîri pentru con
tinua dezvoltare a comunicațiilor in
ternaționale, pentru îmbunătățirea 
colaborării tehnico-științifice și pen
tru progresul tehnic în domeniul 
transportului feroviar și auto.

ginea tipică a Romîniei actuale. Ală
turi de case ilustrînd vechiul stil al 
orașului se ridică blocuri moderne. 
Un tablou al noii Romînii îl oferă 
și Onești — noul centru al indus
triei romînești în Moldova".

Ziarele „NIEUWE ROTTER- 
DAMSE COURANT", „ALGEMEEN 
DAGBLAD” și „ZEEUWSE COU
RANT" publică extrase din cuvîn
tările rostite cu prilejul mitinguri
lor în cinstea delegației sovietice 
subliniind îndeosebi pasajele re
feritoare la problemele internațio
nale.

Ziarele „DE TIJD MASSBODE* 
și „DE NIEUWE DAG” publică^ de 
asemenea informații despre întîlni- 
rile lui N. S. Hrușciov cu oamenii 
muncii din țara noastră.

GENEVA 22 (Agerpres). — Vizita 
lui N. S. Hrușciov în R. P. Romînă 
se bucură de un larg ecou în presa 
elvețiană. Ziarele „TRIBUNE DE 
LAUSANNE", „GAZETTE DE LAU
SANNE”, „FEUILLE D’AVIS DE 
LAUSANNE" au publicat în pagina 
întîi articole și fotografii în legă
tură cu acest important eveniment 
internațional. Alte 26 de ziare cen
trale și din provincie au publicat 
informații.

DELHI 
centrală și 
numeroase 
în R. P. Romînă a delegației sovie
tice. Ziarele „HINDUSTAN TIMES'. 
„HINDUSTAN”, „STATESMAN' și 
altele publică extrase din cuvîntă
rile rostite cu prilejui mitingurilor 
care au avut loc la București și 
Onești. „Hindustan Times' sublinia
ză în numărul său din 22 iunie de
clarația lui N. S. Hrușciov că poli
tica țărilor socialiste este o politică 
a păcii și dezarmării generale și to
tale. Ziarul „Statesman" publică o 
fotografie care prezintă momentul 
în care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej primește de la N. S. 
Hrușciov copia fanionului sovietic 
trimis în Lună.

DJAKARTA 22 (Agerpres). — Zia
rul „DJAKARTA DAILY MAIL' 
publică extrase din cuvîntările to
varășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov, care se referă la re
lațiile de strînsă prietenie dintre 
R. P. Romînă și U.R.S.S. Ziarul 
„HARIAN RAKJAT' publică, de 
asemenea, un reportaj de la sosirea 
delegației sovietice la București. 
Ziarele „BINTANG TIMUR' și 
„ECONOMI NASIONAL” publică o 
amplă știre cu privire la mitingul 
care a avut loc la „Grivița Roșie*, 
redînd din cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov partea care se referă la 
succesele dobîndite de R. P. Romînă 
în desăvîrșirea construcției socialis
mului.

TOKIO 22 (Agerpres). — TASS : 
Piotestînd împotriva experiențelor 
nucleare americane, savantul japo
nez Saburo Sinra, specialist în do
meniul construcției de rachete, pro
fesor la Universitatea „Meldzi", a 
declarat într-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS că in
tențiile S.U.A. de a efectua o explo
zie nucleară la mare altitudine șl 
prin aceasta de a crea un brîu ra- 
dio-activ în jurul Pămîntului repre
zintă o mare primejdie pentru oa
meni. Dar o și mal mare primejdie, 
a spus el, ne amenință din cauza 
încercărilor nereușite de a efectua o 
explozie nucleară la mare înălțime. 
Substanțele radioactive aflate în 
proiectilele nucleare infectează ma
rea și insulele pe care aceasta le 
scaldă. In felul acesta sporește și 
mai mult primejdia radioactivității 
mortale.

OSLO 22 (Agerpres). — Toate zia
rele norvegiene publică știri despre 
cea de-a doua încercare nereușită

o» o

Din nou „șoc“ !a bursa din New York
NEW YORK 22 (Agerpres). — Pen

tru a patra zi consecutiv bursa din 
New York a înregistrat la 21 iunie 
o nouă scădere simțitoare a cursu
lui acțiunilor care, potrivit agenției 
U.P.I., au atins acum „cel mai scă
zut nivel din noiembrie 1958". Intr-o 
singură zi, indicele valorilor indus
triale Dow-Jones a scăzut cu încă 
12,59 puncte, pierderile suferite de 
valori în cursul tranzacțiilor de joi 
ridicîndu-se la suma de 6,3 miliar
de dolari. După cum transmite a- 
genția France Presse, la 21 iunie 
cota acțiunilor a atins un nivel mai 
scăzut decît acela din ziua de 29 
mai 1962, aare a intrat în istoria 
Wall Street-ului sub denumirea de 
„marțea neagră".

In cursul tranzacțiilor cele mai 
mari pierderi au suferit acțiunile so
cietăților siderurgice, companiilor de 
căi ferate, producătoare de utilaj 
electronic, automobile etc.

„Scăderile de săpfămîna aceasta da 
Ia bursă au început să exercite o In
fluență nefavorabilă asupra economiei 
S.U.Â. în general" — transmite comen
tatorul economic al agenției United 
Press International.

încă de pe acum, arată agenția a- 
mericană, evenimentele de la Wall 
Street au început să aibă urmări. „Scă
derea vînzărilor cu amănuntul în cursul 
lunii mai este apreciată de observa
tori ca o reflectare a prăbușirilor de 
la bursă. Se așteaptă ca situația din 
luna iunie să urmeze aceeași cale.

în același timp — arată agenția 
U.P.I. — deși producția de oțel con
tinuă să rămînă la numai jumătate din 
întreaga capacitate a țării, numeroase 
societăți siderurgice au început să în
chidă uzinele. Oamenii de afaceri din 
industria siderurgică nu se mal aș
teaptă la noi comenzi înainte de luna 
august.

22 (Agerpres). — Presa 
locală din India publică 
materiale despre vizita

„Piața comună — un compîot 
al marelui business“

LONDRA 22 (Agerpres). — Piața 
comună reprezintă un complot al 
marelui business care urmărește să 
sporească avuțiile celor bogați și să 
accentueze pauperizarea celor să
raci, scrie într-un editorial al săp- 
tămînalului „Tribune" deputata la
buristă Jennie Lee. Concernele mo
nopoliste și marile bănci, scrie ea, 
au fost acelea care au ordonat gu
vernului să adere la Piața comună. 
„Patria lor este acolo unde profi
tul este mai mare".

Trebuie să ne opunem ca „lumea 
întreagă să fie împărțită în două 
lagăre vrăjmașe", scrie în încheiere 
Jennie Lee, chemînd mișcarea so
cialistă din Anglia la acțiuni hotărî- 
te pentru a evita această primej
die.

Trupe sud-vieinameze 
au pătruns pe teritoriul 

Cambodgiei

PNOM PENH 22 (Agerpres). — La 
16 iunie, în regiunea provinciei Swai 
Rieng trupele sud-vietnameze au 
pătruns pe teritoriul Cambodgiei și 
au înaintat aproximativ 3 kilometri 
cu 23 de transportoare sprijinite de 
elicoptere și avioane de vînătoare. 
Pirații aerieni ngodinhdiemiști au 
mitraliat satele cambodgiene Ta- 
noie, Mezar Tngok, Wat Chek, Bătu.

SEUL. Peste 2 000 de studențl sud-coreenl au organizat o demonstra
ție de protest împotriva actelor huliganice ale militarilor americani. 
In fotografie : demonstranții se îndreaptă spre ambasada S.U.A.
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Populația unul cartier al orașului Alger întrunită într-un miting Înaintea referendumului. Particl- 
panții aplaudă cu Însuflețire cuvintele oratorilor care îi cheamă să se pronunțe pentru autodeterminarea 
Algeriei.

,VIENA. Intre 15 și 22 iunie a avut 
loc la Viena cel de-al ddilea fes
tival bienal al filmului. Cu ocazia 
acestui festival a fost prezentat pe 
ecranele cinematografelor din capi
tala Austriei filmul romînesc „Homo 
Sapiens“, creație a regizorului ro- 
mîn Ion Popescu-Gopo.

WASHINGTON. Agențiile de pre
să anunță că în seara de 21 iunie 
Camera Reprezentanților a S.U.A. a 
respins un proiect de lege al admi
nistrației Kennedy prevăzînd redu
cerea suprafețelor însămînțate în 
agricultură. Agenția Reuter apre
ciază respingerea acestei legi drept 
„o mare înfrîngere suferită de ad-, 
ministrația Kennedy".

BONN. în cursul zilei de vineri, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, care, după cum s-a anunțat, 
a sosit joi în capitala R. F. Ger
mane, a avut din nou întrevederi 
cu membri ai guvernului vest-ger- 
man și cu cancelarul Adenauer.

LONDRA. Un grup de cunoscuți 
militanți pe tărîm politic și social 
și oameni de cultură din Anglia au 
organizat la 19 iunie un miting la 
care au cerut în mod hotărît elibe
rarea cunoscutului pictor mexican 
D. A. Siqueiros, care de aproape doi 
ani se află în închisoare în distric
tul federal din Mexico.

MADRID. Tribunalul militar din 
Madrid a condamnat la opt ani în
chisoare pe preotul militar, maiorul 
Jose Bailos, acuzat de „rebeliune, 
propagandă ilegală, ofensă adusă șe
fului statului și instigare la rebe
liune“. Jose Bailos a fost arestat în 
luna mai în timpul grevelor de la 
Barcelona.

MONTEVIDEO. Guvernul Uru
guayan a ținut o ședință extraordi
nară pentru a discuta grava situa
ție economică datorită faptului 
că exporturile de carne, principalul 
articol de export al Uruguayului, 
sînt amenințate de politica vamală 
restrictivă a țărilor Pieței comune. 
Europa occidentală a fost întotdeau
na „piața tradițională" pentru expor
turile uruguayene de carne.

ROMA. Secretariatul Confedera
ției Generale a Muncii din Italia a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu aprobarea de către Con
siliul de Miniștri al Italiei a pro
iectului de lege privind naționali
zarea industriei electroenergetice. 
Secretariatul C.G.M.I., se spune în 
declarație, are o poziție favorabilă 
față de proiectata naționalizare care 
constituie rezultatul luptgi îndelun
gate a oamenilor muncii.

OTTAWA. Lester Pearson, liderul 
Partidului Liberal din Canada, a ce
rut în cadrul unei conferințe de 
presă convocarea parlamentului nou 
ales la o dată cît mai apropiată pen
tru a lua în discuție gravele pro
bleme financiare ale țării.

CAIRO. Reprezentanța Partidului 
Naționalist din Zanzibar în Asocia
ția africană de la Cairo a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă sentința pronunțată recent 
de un tribunal colonial prin care 
secretarul general al Partidului Na
ționalist din Zanzibar, Abdul Rah-r 
man Mohammed, a fost condamnat 
la 15 luni închisoare.

lor cetățenești a organizat la New 
York un miting de protest împotri
va persecutării de către Biroul fe
deral de investigații (F.B.I.) a per
soanelor care au criticat politica 
guvernului S.U.A. față de Cuba.

PARIS. La apelul Partidului Co
munist Francez, al partidelor 
S.F.I.O., radical, M.R.P. și al fede
rațiilor sindicale C.G.T., C.F.T.C. și 
U.N.E.F. a avut loc la Lyon un mi
ting de solidaritate cu oamenii mun
cii spanioli. La miting au luat par
te numeroși foști voluntari în Spa
nia republicană.

BONN. Locuitorii din satul vest- 
german Oberbolheim, în vecinătatea 
căruia s-au prăbușit recent patru 
avioane de vînătoare cu reacție ale 
Bundeswehrului, cer încetarea zbo
rurilor de antrenament periculoase 
ale avioanelor militare în această 
regiune cu o populație densjă. Pri
marul satului a declarat că, dacă 
cererea locuitorilor nu va fi satis
făcută, ei vor organiza o grevă. Mii 
de oameni 
acces spre 
Norvenich, 
giune.

vor bloca toate căile de 
baza militară aeriană 
situată în această re-

NEW YORK. Comitetul cubano- 
american pentru apărarea libertăți-

PARIS. France Presse anunță că 
un aparat Boeing al aviației franceze 
a fost reperat incendiat într-o pă
dure din insula Guadelupa, într-un 
zbor 
bord 
crede 
După 
la 3 
lîngă 
al șaselea accident înregistrat în ul
timele 16 luni cu avioane Boeing.

Paris-Santiago de Chile. La 
se aflau 113 persoane ; se 

că nu sînt supraviețuitori, 
recenta catastrofă aeriană de 
iunie pe aeroportul Orly de 
Paris (131 morți), acesta este

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : CĂLĂREȚUL DE ARA
MĂ — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 19,30). (Parcul He
răstrău) ! CASA CU TREI FETE — (o- 
rele 20).

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : CIOClRLIA — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20). 
(Teatrul de_vară din parcul 
cescu“) : ‘ ‘ ~
DINTRE DOMNUL KETLÊE ȘI DOAMNA 
MOON — (orele 20).

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

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA" : CUM VĂ
19.30) .

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI 
— (orele 20). (Grădina Boema) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE : SCRISOARE 
LA O NECUNOSCUTĂ : rulează la 
nematografele Patria (9; 11; 13; 15; 
19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 
19; 21 — grădină 20,30), Floreasca
18; 20). Stadionul Dinamo
Grădina Progresul (20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ: Republica (17; 19). 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. Alecsandri (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), 8 Martie 
(11; 15; 17,05; 19,10; 21,15; — grădină 20,30), 
Stadionul Republicii (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-amlază 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). Unirea (15;

„N. Băl-
SCANDALOÀSA LEGĂTURĂ

TINERET ȘI CO- 
Gherea) : SALUT
STURDZA BU- 

PLACE — (orele

DE 
ci- 
17; 
17;

(ie; 
(20,30),

17; 19 — grădină 20,30), 16 Februa
rie (16; 18; 20). VIRSTA DRAGOSTEI 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(9; 11; 13; 15; 17; “
TRÎNUL ȘI MAREA :
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
TANT : Victoria (10; 12,15;
19; 21,15), M. Eminescu (16; 
Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). 
SPECIAL PENTRU COPII : 
brie (10; 11). RAZE PE GHEAȚĂ : 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 : 
Flacăra (11; 16;' 18,15; 20,30), Lu
ceafărul (15; 17; 19,15 - grădină 20,30). 
ÎNVIEREA — ambele serii rulează la ci
nematografele Gh. Doja (10; 15,45; 19,30), 
23 August (10; 15,30; 19,30 — grădină 20,30), 
Stadionul Giulești (20,15). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Cultural (14; 
17,15; 20,30). MEXICUL CINTĂ : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). ULTIMA NOAPTE 
PE TITANIC : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18: 20,30). ARTICOLUL 420 : 
Grivlța (15; 18; 21). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19). 
CARMEN DE LA RONDA : T. Vla- 
dimirescu — (16; 18; 20 — grădină 20,30). 
TOM DEGEȚELUL : Munca (10; 15;
17; 19; 21). COCOȘATUL — cinema
scop : Popular (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . POMPIERUL ATOMIC : Arta (15;
17; 19 — grădină 20,30), Olga Bancic (15; 
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Arenele Libertății (20,30). MELBA : Moși
lor (16; 18). RAIDUL VĂRGAT rulează 
la cinematograful Donca Simo (15; 17; 
19; 21). AGRAFA ALBĂ : Ilie Pintilie 
(15; 17; 19 — grădină 20,30), C-tin
David (15,30; 18; 20,30). DEPARTE DE 
PATRIE rulează la cinematograful N. 
Bălcescu (16; 18,15; 20,30). IN NOAPTEA 
DE AJUN : G. Bacovia (16; 18; 20). ȘO
FERII IADULUI : 30 Decembrie (10; 15; 
17; 19; 21). POVESTE SENTIMENTALA 
rulează la cinematograful B. Delavrancea

19; 21). BA-
Central (10; 

POST-RES- 
14,30; 16,45; 
18,15; 20,30), 
PROGRAM 
13 Septem-

(16; 18; 20). EL HAKIM : Grădina V. 
Roaită (20,30). AUSTERLITZ : Drumul 
Serii (16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Filmul pentru 
copii „Printre cel mici“ — primit din 
partea televiziunii sovietice. 19,30 — 
Transmisiune de la studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. CINTĂ ORCHES
TRA DE MUZICA POPULARĂ A RA
DIOTELEVIZIUNII. Dirijor : Victor
Predescu, artist emerit. în pauză : In 
fata hărții. In jurul orei 21,50 muzică 
ușoară, înregistrată pe peliculă. In în
cheiere : Ultimele știri.

RADIO, sîmbătă 23 iunie o Roza vîntu- 
rilor — orele 9,00 — I » Din muzica po
poarelor sovietice — orele 11,30 — I a 
Album sportiv — orele 12,30 — Ie Pro
gram de cîntece din țări socialiste — 
orele 12,15 — II e Fragmente din ope
rete — orele 13,00 — Ie Program muzi
cal pentru fruntașii în producție — orele 
14,30 — I o Muzică din filme — orele 
15,28 — II e Arii și duete din opere — 
orele 17,15 — I © Muzică instrumentală
— orele 16,30 — II o Știința în slujba 
păcii — orele 17,50 — I o Romanțe — 
orele 18,05 — II e Scrisori din țară — 
orele 19,05 — Ie Transmisiune din studio 
a concertului „Țara mea e ca o floare“ 
dat de orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Victor Pre
descu — orele 19,30 — I s Pe teme in
ternaționale — orele 19,30 — II e 
zică din operete — orele 20,40 — „ „ 
Melodii de Johann Strauss — orele 21,30
— I o Muzică de dans — orele
— II.

Mu
ll 9

23,15

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 24, 2. 

șl 26 iunie : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Pe alocuri în 
nordul și în regiunea muntoasă a țării 
se vor semnala ploi de scurtă durată. 
Vînt moderat din sectorul vestic. Mini
mele vor fi cuprinse între 13 șl 23 de 
grade, iar maximele între 26 și 36 de 
grade.
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