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Trăiască în veci prietenia 
dintre poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice !

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

☆

BUN SOSIT. SCUMPI OASPEȚI♦
♦
І
*

Cu deosebită bucurie și 
i căldură muncitorii mineri și
* ceilalți oameni ai muncii din 
: Valea Jiului salută astăzi so- 
І sirea in bazinul nostni ^m*- 
I bonifer a oaspeților scump' 
ț ai poporului romîn ; delega - 
I ția de partid și guvernamen- 
i tală a Uniunii RepubEcilci
♦ Sovietice Socialiste. în frun- 
? te cu tovarășul N. S. Hruș- 
? ciov, prim-secretar al Corni 
I tetului Central al Partidului 
i Comunist al Uniunii Sovie- 
ț tice, președintele Consiliului 
f de Miniștri al U.R.S.S. Oa- 
! menii muncii din Valea Jiu

Î* Iui nu vor uita niciodată a 
ceastă vizită a solilor mare 

f r^i popor sovietic, construe- 
f or al comunismului.
* Alături de întregul popor, 
; muncitorii mineri din Valea 
« Jiului consideră vizita soli- 
f lor marelui popor sovietic ca 
■ o nouă manifestare a priete- 
: niei sincere și unității de 
ț nezdruncinat dintre Kepubli 
{ ca’Populară Romînă și Uniu- 
i nea Sovietică, dintre toate 
♦ țările puternicului lagăr 
♦ socialist.. Prietenia romîno- 
* sovietică, prietenie cu rădă- 
* cini adinei în trecutul isto 
i ric ale celor două popoare ci- 
i montată cu singele vărsat ’de 
♦ ostașii armatei sovietice și de 
* fii poporului nostru in lup- 
• tă pentru zdrobirea fascis- 
i mului și eliberarea Romîni 
t ei s-a dezvoltat continuu du- 
t pă instaurarea puterii popu
♦ lare in țara noastră ; ea fiind 
♦ întruchipată de relațiile d’ 
î tip nou, socialist, de alianța 
j indisolubilă și colaborarea 
t frățească dintre cele două 
» state. La întărirea și dezvol- 
» tarea acestor relații au con 
♦ ribuit mult vizitele priete- 
! hești reciproce ale conducă- 
; tarilor de partid și de stat.
i Muncitorii mineri din Va- 
♦ lea Jiului au urmărit cu deo- 
ț sebit interes și bucurie ma
9

rile succese pe care poporul 
sovietic le-a obținut sub con
ducerea P.C.U.S., în făurirea 
societății socialiste și în tre
cerea Ia construcția desfășu 
rată a societății comuniste. 
Ei și-au exprimat și-și expri
mă o adîncă admirație față 
de pildele de înalt eroism în 
muncă pe care le dau, ală
turi de întregul popor, mi
nerii sovietici în traducerea 
în viață a istoricelor sarcini 
stabilite în Programul adop
tat de Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. Minerilor noștri 
Ie sînt cunoscute faptele mi
nerilor sovietici Nikolai Ma 
mai, Nikolai Maliutin și al 
multor altora, al căror exem 
piu ii însuflețește și mal 
mult în lupta pentru înfăp 
tuirea sarcinilor ce le revin 
din Directivele celui de-a> 
Ш-lea Congres al P.M.R.

Vizitînd Valea Jiului oas
peții vor avea prilejul să cu
noască succesele pe care le- 
au obținut, snb zonuucerea 
partidului nostru, minerii și 
ceilalți oameni, ai muncii din 
bazin în sporirea producție) 
de cărbune, schimbările mari 
survenite în munca și viața 
lor în anii puterii populare. 
In acești -aei, datorită grijii 
partidului și guvernului nos
tru, datorită ajutorului so
vietic, producția de cărbune 
a Văii Jiului a crescut de 
2,6 ori în comparație cu cea 
realizată în 1938 ; s-a cOns 
truit și pus în funcțiune ter 
mocentrala Paroșeni care 
singură produce mai multă 
energie electrică decît toate 
centralele electrice din Ro 
mînia burghezo-moșierească; 
aproape 9000 de familii de 
muncitori, tehnicieni și fun 
cționari s-au mutat în case 
noi, confortabile; Petroșa 
niul a devenit centru uni
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VS întîmpinăni ей drag 
soli ai gloriosului popor sovietic

Alături de ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră, noi mi
nerii din Valea Jiului întîmpinăm 
solii gloriosului- popor sovietic care 
ne vizitează țara, cu nespusă-bu
curie și emoție. Am dori ca Jnal 
ții oaspeți să viziteze și orașele 
din ținutul nostru. Valea Jiului — 
odinioară cu mii de cocioabe în 
loc de locuințe, cu robi în loc 
de oameni, unde soarele nu ră
sărea niciodată pentru cei mulți, 
obidiți și flămînzi — a renăscut 
la viață abia în anii luminoși ai 
socialismului-

Lucrez la mina Lupeni și tră
iesc de mult timp în această așe
zare minerească cu tradiții revolu
ționare. Aici, sub ochii mei, în ul

inimile
» Trei perechi de ochi urmăresc 
cu , agerime acele jucăușe ale nu
meroaselor manometre șt amper- 
metre de la pupitrele de - coman
dă- Pochiștii de la caz/onut nr. 2 
sînt la post. Strunesc unul din 
cele trei cazane P.K..-10de la 
termocentrala Paroșeni.. Fochistul 
principal Diaconu Cezar, urmăreș
te la pupitrul cazanului propriuz'i' 
procesul de ardere în focar, pro
ducerea aburului pentru turbine. 
Aparatele îi indică fidel ■ „pulsul1 * * * * 
cazanului : presiunea, temperatura, 
cantitatea de apă- Alături de fo
chist, ajutorul său, Dragotă Mi
hai veghează la pupitrul sistemu
lui de alimentat cu praf -de căr
bune. Munca plină de răspunde
re a amîndurora este suprav. gheatc. 
de șeful de tură Șapson Tibețiu.

(Continuare în pag. 3-a)

timii 17 ani s-a petrecut o minu
nată schimbare. Blocuri mari, spa
țioase. pline de lumină au - luat 
locul insalubrelor colonii, parcuri
cu mii de flori — locul maidane
lor, șoselele ■ asfaltate, magazinele, 
cluburi și biblioteci — locul pa- 
raginei, întunericului și ignoranței. 
Multe din realizările acestea au 
fost înfăptuite cu ajutorul frățesc 
și dezinteresat al Uniunii Sovietice.

Un exemplu semnificativ îl cons 
tituie chiar abatajul frontal unde 
lucrează - brigada pe care o con-

LUKACS ANDREI
șef de brigadă sectorul IV В — 

E. M. Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

să învețe tainele, meseriei tinerii 
fochiști Diaconu Cezar și- Drago
tă Mihai- •Specialiștii sovietici ve- 
niți la Paroșeni să ajute la mon
tajul și punerea î i funețune a ins
talațiilor și agregatelor» la însușirea 
tehnologiei -de către- energeticienii 
noștri le-au fost adevărați dascăli.

— Am venit. cu Dragată la Pa
roșeni in anul 1955 — spunea tov. 

, Diaconu Cezar — tind se făcea 
proba la- agregate. Nu cunoșteam 
nimic din meseria de fochist la 
cazane de termocentrală- - Termi
nasem o școală medie tehnică de 
altă specialitate. Am fost ajutați 
să învățăm. Tovarășul ing. Măie- 
ranu Gh., a studiat în U.R.S.S. și 
cunoaște limba rusă. A tradus do
cumentația sovietică despre agre
gatele uzinei și ne~a predat lec
ții, instruindu-ne despre modul 
de funcționare a cazanelor P.K.-10, 
despre deservirea lor. Ceea ce .în
vățam teoretic am fost ajutați di
rect de specialiștii sovietici să a- 
plicâm în practică la cazane- Cu 
emoție în inimă îmi amintesc de 
inginerul sovietic Andreev, care 
se ocupa cu dragoste părintească 
de noi. fochistii. la instructajul

Sînt mîndri de munca lor fo~ 
chiști de la cazanul P.K.-10 ca 
și toți ceilalți energeticieni de la 
Paroșeni. Ei muncesc într-una din 
cele mai mari și mai moderne 
uzine electrice a țării, construite 
în anii noștri cu ajutorul frățesc 
al Uniunii Sovietice. Recunoștin
ță fierbinte păstrează în inimi 
pentru ajutorul ce l-au primit ca

jochiștilor de Іа Р.К.-Ю

La complexul 
petrochimic Borzești

Miercuri dimineața au plecat 
din București, într-o călătorie 
prin țară, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, împreună cu tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheerghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Nicolae Ceauses
cu, Gh. Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Comeliu MKnescu, 
ministrul afacerilor externe și 
alte persoane oficiale.

In drum spre Onești, în gările 
Buzău. Focșani și Adjud, unde 
trenul s-a oprit timp de cîteva 
minute, mii de cetățeni au a- 
clamat îndelung pe solii mare
lui popor prieten și pe condu
cătorii de partid și de stat ai 
țării noastre.

Gara Borzești este împodo
bită sărbătorește. Pe frontis
piciul gării se văd lozincile 

..„R.P.IL —- U.R.S.S. sînt în veci 
prietene"; ..Trăiască comunis
mul, viitorul luminos al între
gii omeniri". Pe dealul ce se 
ridică la ieșirea din gară este 
înscrisă. în limba rusă, cu mari 
litere din piatră albă, o urare 
de bun venit.

La gară sînt prezenți tovară
șii Mihail Florescu. ministrul 
Industriei Petrolului și Chimi
ei, Gheorghe Roșu, prim-secre
tar ai Comitetului regional Ba
cău al P.M.R.. Ștefan Boboș. 
președintele Sfatului popular 
al regiunii, alți reprezentam» 
ai organelor locale de partid și 
de stat și un mare număr de 
cetățeni ai Orașului.

Aclamații, urale puternice, 
întîmpină pe oaspeți la cojbo- 
rîrea din tren. Li se oferă bu
chete de flori. Ei sînt salutați 
în numele oamenilor muncii 
din regiunea Bacău de tovară
șul Gheorghe Roșu.

Apoi coloana de automobile 
se îndreaptă spre Onești.

Cel mai tînăr oraș ai țării a 
făcut oaspeților o primire en
tuziastă. Cu toată ploaia toren
țială, mii de oameni — mun
citori chimiști și petroliști.

(Continuare în pag. 2-a)

practic. Toți energeticienii dan u~ 
zină, care am cunoscut pe inginerii 
Voroviov, Pirohov, Golovișkin și 
pe ceilalți specialiști sovietici cu 
care am lucrat împreună la pu
nerea în funcțiune a termocentra
lei, avem numai și numai cuvinte 
de prețuire pentru prietenii noș
tri sovietici. Am fi tare bucuroși 
dacă delegația de partid și guverna~ 
mentală sovietică în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, care ne vi
zitează țara, ar veni și la noi în 
uzină, ceea ce ar fi pentru noi 
un minunat prilej de a ne expri
mă dragostea și recunoștința pen
tru neprețuitul ajutor primit din 
partea' marelui popor sovietic, 
prietenul nostru de nădejde.

Gînduri pornite din inimă. Gîn- 
duri pe care fochiștii de la cazfl- 
nele P.K.-10, întreg colectivul 
termocentralei Paroșeni le îndreap
tă către adevărații lor prieteni 
care i-au ajutat cu tot ce a tre
buit pentru a aprinde o luminoa
să stea pe harta țării. Steaua prie
teniei și colaborării frățești dintre 
popoarele romîn și sovietic.

I. BALAN
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2 STEAGUL ROȘU

delegației deVizita
și guvernamentale a Uniunii

partid
Sovietice

La complexul petrochimic Borzești
(Urmare din pag, l-a) 

constructori ai noilor obiective 
industriale ce se ridică in loca
litate, locuitori ai orafului, 
colectiviști din satele din îm
prejurimi, au ieșit să întîmpi- 
ue pe oaspeții dragi.

începe vizitarea complexului 
petrochimic de la Borzești; Co
loana de mașini străbate aleile 
străjuite de construcții și ins
talații impunătoare ale combi
natului de cauciuc sintetic și 
ale rafinăriei nr. 10.

Un popas îndelungat îl pri
lejuiește vizitarea combinatului 
chimic, unul din roadele cola
borării frățești romîno-sovie- 
ttce. Se intră în secția de elec
troliză, apoi se vizitează secția 
de clor lichid, laboratorul cen
tral și expoziția, care înfăți
șează sugestiv istoria acestui 
important obiectiv industrial și 
perspectivele sale de viitor, 
prin machete, grafice și mostre 
de produse. Oaspeții primesc 
ample explicații din partea to
varășului Mihail Florescu. N. 
S. Hrușciov se interesează de 
produsele realizate aici. 
Ba sfîrșitul vizitei semnează în 
cartea de onoare a combinatu
lui. Oaspeților li se oferă 
în amintire macheta combina
tului.

In marea hală a atelierului 
mecanic are loc un miting. 
Rostind cuvîntul de deschidere, 
primul secretar al comitetului 
regional Bacău al P.M.R., Ghe- 
orghe Roșu a spus :

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice în regiunea Bacău 
eote un prilej de mare

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Nikita ser

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

muncitorii și constructorii 
complexului petrochimic Oneș 
ti-Borzești, oamenii muncii din 
întreaga țară întimpină dele
gația de partid șl guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul Hrușciov, ex
primă sentimentele de dragos
te și prietenie pe care poporul 
nostru le poartă Uniunii So
vietice și conducătorilor săi.

Relațiile de prietenie dintre 
popoarele noastre au vechi 
tradiții, in istorie sint cunoscu
te numeroase mărturii ale le
găturilor economice, culturale 
șl de stat care au existat în 
tre popoarele noastre. In pre
zent, prietenia romîno-sovie- 
tieă are un conținut nou. Ea 
izvorăște din identitatea de 
teluri și interese ale partide
lor și statelor noastre, din lup
ta comună a celor două popoa
re pentru construirea socialis
mului șl comunismului.

in timpul vizitei de astăzi 
ați văzut, dragi oaspeți, o par
te din ceea ce s-a îmfăiptuit în 
Moldova in anii regimului de
mocrat-popular, rezultat al ac
tivității eroice desfășurate de 
oamenii muncii sub conducerea 
partidului pentru InTlorirea e- 
oonomică a acestei regiuni. 
Complexul petrochimic Onești- 
Borzeștl cu uzinele sale mo
derne este o mîndrie a oame
nilor muncii din Moldova și a 
întregului nostru popor cons
tructor al socialismului. Pe un
de am trecut astăzi se afla nu cu 
mulți ani în urmă doar un sat 
cu 3.000 de locuitori. In tre
cut, sub regimul burghezo-mo- 
șleresc. Moldova era lipsită a- 
proape complet de industrie, 
avea o agricultură înapoiată, 
în timp ce clasele exploatatoa
re în cîrdășie cu imperialiștii 
străini jefuiau fără milă bo
gățiile țării. Orinduirea noas
tră socialistă, care a transfor- 

bucurie nu numai pentru oa
menii muncii care v-au întîm- 
pinat în localitățile prin care 
ați trecut, ci și pentru întrea
ga populație din orașele și sa
tele regiunii noastre. Entuzias
mul cu care sînteți primiți la 
noi este expresia sentimentelor 
de dragoste frățească și a prie
teniei trainice pe eare o poar
tă poporul nostru marelui po
por sovietic.

Victoriile istorice pe eare la 
Înregistrează poporul sovietic 
în înfăptuirea mărețului pro
gram de construire a comunis
mului însuflețește poporul nos
tru ca și tntreaga omenire 
muncitoare și constituie un 
factor mobilizator in lupta tu
turor popoarelor pentru pace 
șl o viață fericită.

Vizltînd regiunea noastră, ați 
putut vedea clteva din înfăp
tuirile noastre In anii puterii 
populare. Dezvoltarea impe
tuoasă a industriei și construi
rea unor asemenea obiective 
cum sînt hidrocentrala „V. I. 
Lenln" Bicaz, Fabrica de țevi 
de la Roman, Combinatul chi
mic și rafinăria de la Borzești, 
Combinatul de cauciuc sinte
tic Onești, In curs de construc
ție și punere în funcțiune, 
Combinatul de îngrășăminte 
de azot de la Roznov și multe 
altele arată ce fapte mărețe 
poate realiza un popor care s-a 
eliberat de sub Jugul exploata
torilor, care îșl construiește o 
viață liberă și fericită sub 
steagul Invincibil al nmrxbm- 
lenlnlsmului. In vasta operă con
structivă pe care o desfășoară 
poporul romln, munca sa este 

mat țara din temelii, a schim
bat radical șl înfățișarea Mol
dovei. Aceste înfăptuiri ale pu
terii populare sînt o ilustrare 
vie a politicii Partidului Mun
citoresc Romln de creștere ar
monioasă a forțelor de produc
ție ale. țării. A plicind cu con
secvență linia leninistă de In
dustrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare cu precădere a 
industriei grele, partidul șl gu
vernul nostru au acordat o 
deosebită atenție dezvoltării 
proporționale a tuturor regiu
nilor țării, in anii regimului 
democrat-popular s-au cons
truit : hidrocentrala „V. i. Le
nin" de la Bicaz, uzina de țevi 
de la Roman, fabrica de relon 
și rolan de la Săvinești, Com
binatul de Îngrășăminte azo- 
toase de la Roznov, acest ma
re complex petrochimic, Fabri
ca de rulmenți Bîrlad, fabrica 
de antibiotice lași și altele. Pe 
baza prevederilor planului de 
șase ani, se construiește marele 
combinat siderurgic de la Ga
lați precum și alte obiective in
dustriale importante la Iași, la 
Suceava, care vor ridica și mai 
mult, pe baza industrializării, 
puterea economică a Moldovei. 
In acești ani, producția indus
trială a regiunii Bacău a cres
cut de 7,8 ori față de 1938, de
venind un pilon important al 
noii noastre industrii chimice. 
In anul 1965, regiunea Bacău 
va da circa 30 la sută din to
talul producției industriei chi
mice, față de 7,5 la sută în 
1959. întreprinderile chimice 
construite in această regiune 
reprezintă toate ramurile chi
miei moderne a cauciucului, fi
brelor sintetice, maselor plas
tice, îngrășăminte, antldăună- 
tori și o gamă completă de chi
micale organice șî anorganice. 
La baza producției acestor 
combinate chimice stau pro
cedee tehnologice la nivelul 
tehnicii mondiale, ceea ce asi
gură valorificarea superioară h 
resurselor naturale, o înaltă 
productivitate a muncii șl pro
duse la un nivel calitativ su- 

inlesnită de relațiile de cola
borare statornicite între statele 
socialiste, de ajutorul pe care îl 
primește din partea Uniunii So
vietice. Acest ajutor s-a mani
festat cu putere și în regiunea 
noastră și a contribuit din plin 
la multe din înfăituirile pe care 
le-ați văzut. Slntem încredin
țați că vizita dv. în Romînla va 
duce Ia o și mai mare întărire 
a prietenie! șl colaborării fră
țești între popoarele noastre.

A luat apoi cuvîntul Sava 
Costache, directorul general al 
combinatului, și ing. Gabriela 
Chelaru.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și N. S. Hrușciov au rostit cu- 
vlntări.

Ele sînt în repetate rînduri 
întrerupte de aclamații și u- 
rale in cinstea marii prietenii 
dintre popoarele romîn și so
vietic, a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comi
tetului său Central, în frunte 
cu Nikita Sergheevici Hrușciov, 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mii 
de glasuri scandează „PJK.R. 
—P.C.U.S.", „R.P.R.—U.R.S.S. 
sînt în veci prietene", „U.R.S.S. 
— bastion al păcii e 1"

Tovarășului Hrușciov i se !n- 
mlnează daruri din partea oa
menilor muncii din regiunea 
Bacău. Apoi delegația sovietică 
oferă daruri colectivului com
binatului.

La orele 17,45 delegația a 
plecat din Borzești, contlnuin- 
du-și călătoria prin țară.

(Agorpreo)

perior. Partidul și guvernul ău 
acordat și acordă o atenție deo
sebită dezvoltării industriei 
chimice pornind de la faptul 
că țara noastră are o largă ba
ză materială pentru dez
voltarea multilaterală a a- 
cestei ramuri. An de an 
a crescut producția globală 
a industriei chimice, înregis- 
trlnd în perioada 1960—1962 
un ritm mediu anual de creș
tere de 23,6 la sută, față de 
15,8 la sută — ritmul mediu a- 
nual de creștere al întregii pro
ducții industriale. Ponderea 
producției industriei chimice 
din totalul producției indus
triale va reprezenta circa 12 la 
sută in 1965 față de 9 lă sută 
in 1&62. Din totalul investi
țiilor industriale, industriei 
chimice i-au fost alocate 7,7 îa 
sută în perioada 1951—1955, 18,9 
la sută în perioada 1956—1959 
țl circa 20 la sută in perioada 
I960—1965. Prin punerea In 
funcțiune a capacităților de 
producție prevăzute în Directi
vele Congresului al m-lea al 
part'd aiul combinatul chimic 
de ia Borzești va produce a-» 
nual 95.000 tone sodă, caustică, 
83 tone clor, 36.000 tone mase 
plastice, și o gamă întreagă de 
alte produse: combinatul de 
cauciuc va produce 50.000 tone 
cauciuc sintetic, 18.000 tone fe
nol, 11.000 tone acetonă șl 
6.500 tone polistiren pe bază 
de materii prime petrolifere :■ 
complexul industrial Roznov-■ 
Săvinești va produce 106.000 
tone amoniac, respectiv 210.000 
tone azotat de amoniu, 20.000 
tone uree și 13.000 tone fire și 
fibre sintetice. Mari perspec
tive de dezvoltare sînt create 
și în domeniul producției agri
cole a Moldovei o dată cu în
cheierea colectivizării agricultu
rii. Triumful deplin al relațiilor 
socialiste la sate creează toate 
condițiile pentru introducerea 
pe scară largă a mecanizării 
lucrărilor agricole și folosirea 
celor mai avansate reguli agro-
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Dragi tovarăși și prieteni,
In primul rînd dați-mi voie să 

vă mulțumesc din inimă penttu 
primirea călduroasă și os pi tali 
tatea prietenească. Considerăm că 
atenția pe care o acordați dele
gației noastre este o atenție ma
nifestată față de poporul sovietic 
de multe milioane, față dc 
prietenul, tovarășul de luptă și 
fratele dv. credincios. (Urale;. 
Cu multă bucurie vă transmitem 
dv. și prin dv. celui mai tinăr 
detașament al clasei muncitoare 
din Romînla, chimiștilor, un salut 
călduros și cele mai bune urări 
din partea întregului popor sovie
tic. (Aplauze furtunoase).

Astăzi este a treia zi de tind 
delegația noastră se află în vizită 
in Romînia frățească. Peste tot, 
ori unde am fost, am simțit în 
permanență ca ne aflăm între buni 
prieteni. Străbați pămîntul romî- 
nesc și inima ți se umple 
de bucurie pentru prietenii 
romîai. Cite orașe și centre 
muncitorești, uzine și centrale e- 
lectrice noi, cite case noi bine 
construite și lăcașuri de cultură 
au apărut în orașele și satele dv. 
Ne-a prilejuit o bucurie deosebit 
de mare puternicul complex in
dustrial din raionul dv., acest 
adevărat vlăstar al socialismului. 
Se poate spune că el înttuchtpea 
ză noua Românie industrială.

In condițiile orinduirii burghezo 
moșierești, țara dv. bogată io pe
trol și alte resurse naturale, nu 
avea o industrie chimică pro
prie, nu producea utilajele nece
sare, cea mai mare parte a petrolului 
extras se exporta în străinătate în 
stare brută, iac produsele rezultate 
din prelucrarea țițeiului erau cum 
parate de Romînia din alte țări, 
la prețuri de trei ori mai ridicate.

Altfel se prezintă situația a- 
cum. Republica Populată Romînă 
nu numai că produce pentru ne
voile proprii utilajele necesare și 
alte utilaje industriale complexe 
și chiar instalații complexe pentru 
uzine întregi, ci le și furnizează 
altor țări. Orinduirea socialistă a 
scos Romînia din starea de stag
nare. Poporul romîn se bucură pe 
larg de binefacerile economiei și 
culturii socialiste.

Tovarăși,
Cu peste o sută de ani în ur

mă, Karl Marx și Friedrich En
gels au arătat pentru prima oară 
roiul istoric al clasei muncitoare 
de gropar al vechii orînduiri ex
ploatatoare. De atunci In lume 
au răsunat unul după altul ecou
rile unor cumplite lupte de clasă 
ale proletariatului. Dominației ca
pitalismului i s-a pus capăt mai 
întîi în Rusia, apoi și în multe 
alte țări ale lumii. Pretutindeni, 
după cum arată experiența, vic
toriile clasei muncitoare au fost 
repurtate in înverșunate lupte de 
clasă împotriva lumii vechi care 
nu vrea să părăsească de bună 
voie arena istoriei. Viața arată că 
oamenii muncii pot să dobîndească 
eliberarea numai prin lupta de cla
să.

Succesul luptei dasei muncitoa
re pentru victoria revoluției de
pinde de măsura in care ea și par
tidul ei ți-au însușit toate for
mele luptei revoluționare, de mă
sura în care sint gata pentru în
locuirea cea mai rapidă și ne
așteptată a unei forme de luptă 
cu alta. In orice formă s-ar să- 
vi rși trecerea de la capitalism la 
socialism, ea este cu putință nu
mai pe calea revoluției, iar re
voluția înseamnă luptă de clasă.

Măreața operă constructivă 
pe care o săvirșesc în prezent po
poarele țărilor socialiste este o 
continuare directă a luptei revolu
ționare Începută de ele în numele 
unui viitor mai bun. Construirea 
lumii noi este o luptă și ea cere de 
la clasa muncitoare, de la toți oa

menii . muncii un nivel înalt de 
conștiință, un orizont larg, o vo
ință de fier și coeziune.

Ne bucurăm văzînd că clasa 
muncitoare din Romînia dă dova
dă și pe frontul muncii de ace
lași înalt spirit de organizare și 
de luptă pe care l-a manifestat 
In anii aspri ai luptei împotriva 
capitaliștilor și moșierilor. Po - 
porul romîn, sub conducerea par • 
ridului său iubit, a construit în- 
tr-o perioadă istorică scurtă baza 
economică a socialismului și în 
prezent transpune în viață cu suc
ces programul de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Se spune că un bun început în
seamnă că ai făcut jumătate din 
treabă. Poporul romîn și-a înce
put bine planul de șase ani care 
va ridica economia țării dv. pe 
noi culmi. Numai munca creatoa
re, plină de abnegație penttu bi
nele poporului le dă oamenilor a- 
devărata bucurie și fericire, numai 
munca asigură belșugul de bunuri 
materiale și spirituale. Am vor
bit deseori despre acest lucru și nu 
voi obosi niciodată repetîndy 
pentrucă acest adevăr, în apar. * 
ță simplu, cuprinde marea înțelep
ciune a înțelegerii sensului vieții.

Dragi tovarăși,
Trăim nu numai în secolul a- 

tomului și al navelor cosmice, ci 
și în secolul marii chimii. Indus
tria chimică este o ramură relativ ’ 
tînără, dar foarte importantă a 
economiei naționale. La noi, în 
Uniunea Sovietică, se atribuie o 
mare importanță dezvoltării indus
triei chimice. Facem totul pentru 
a îndeplini cit mai repede această 
sarcină și a asigura pentru in
dustrie, agricultură, nevoile coti
diene ale oamenilor, toate produ
sele necesare pe care poate să le 
dea chimia. Or, chimia poate să 
dea în prezent totul, de la 
îmbrăcăminte ți încălțăminte, pî- 
nă la materiale de construcție de 
mare durabilitate. Cu ajutorul 
chimiei au fost rezolvate multe 
probleme interesante,

O mare importanță o are, de 
pildă, producția cauciucului sin
tetic- Oamenii de știință sovie
tici au elaborat procesul de ți - 
ducție el cauciucului direct 'din 
gaze, trecînd peste procesul de pro
ducție a cauciucului din spirt, ceea 
ce ieftinește considerabil produc
ția- Cauciucul sintetic care se obține 
astfel este în multe privințe superior 
cauciucului natural. Este adevărat 
că, deocamdată, chimia nu poate 
să fabrice produse alimentare. A- 
ceastă problemă nu ți-a găsit încă 
rezolvare. Dar oamenii de știință 
chimiști lucrează pentru a rezol
va și aoeastă problemă deo
sebit de importantă. Dacă 
vom considera spirtul ca pro 
dus alimentar, se poate spune 
că ei au obținut de pe acum anumite 
succese în acest domeniu. Chimiștii 
sovietici produc acum spirt din 
gaze naturale, care prin calitățile 
sale nu este mai prejos decît spir
tul obținut din materii prime a- 
gricole.

In prezent Uniunea Sovietică 
ocupă locul doi în lume în ceea 
ce privește producția chimică; 
In primii trei ani ai eep- 
tenalului, in țara noastră au fost 
construite și puse în funcțiune 
peste 130 de întreprinderi chimice 
și mari instalații industriale. In 
Bașkiria, în regiunea Volgăi, în 
Azerbaidjan, în Siberia s-au creat 
noi centre industriale pentru fa
bricarea produselor chimice pe ba
za gazelor naturale și a prelucră
rii petrolului. Nu ne mulțumim 
însă cu ceea ce s-a realizat și 
mergem mai departe.

Dăm o înaltă prețuire realizări
lor țării dv. in dezvoltarea in
dustriei chimice. Am aflat cu bu
curie că numai anul trecut vo*

(Continuare in pag. 3-a) (Continuare in pag. 3-a)
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(Urmare din pag. 2-a) cultura, întărind puterea eco
nomică a patriei noastre, po
porul romîn îșl aduce contri
buția la creșterea forței între
gului lagăr socialist. îEl mun
cește cu perseverență pentru 
înfăptuirea obiectivelor trasa
te de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. străduindu-se totodată 
ca treptat să reducă diferen
țele față de nivelul de dezvol
tare al altor țări socialiste, cre- 
tnd condiții pentru a intra îm- 
preunăi cu celelalte țări mal 
mult sau mai puțin în același 
timp în comunism. (Aplauze, 
urale).

Dragi tovarăși,
Poporul nostru urmărește cu 

un deosebit Interes uriașa acti
vitate desfășurată de popoa
rele Uniunii Sovietice pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
Congresul al XXll-lea. In tră
săturile societății comuniste — 
societate a Păcii, Muncii, Li
bertății, Egalitățiii, Frăției și 
Fericirii — pe care poporul so
vietic, călăuzit de mărețul pro
gram al P.C.U.S., o înalță prin 
munca sa eroică, poporul ro
mîn vede imaginea concretă a 
propriului său viitor. (Aplauze, 
urale).

Mersul înainte al U.R.S.S. 
spre comunism dă speranță șl 
încredere oamenilor miujncii de 
pretutindeni, exercită o puter
nică influență asupra conștiin
ței popoarelor, mobilizîndu-le 
Ia luptă pentru eliberarea de 
exploatare și asuprire. (Aplau
ze).

Partidul nostru, ca șl cele
lalte partide frățești, învață 
din experiența P.C.U.S., din 
fermitatea revoluționară și 
înalta sa principialitate mar- 
xist-leninistă, din spiritul său 
creator manifestat în rezolva
rea problemelor complexe ale 
construirii noii societăți, ale 
dezvoltării economiei și cultu
rii, și educării maselor de oa
meni ai muncii.

Partidul șl guvernul nostru 
acordă o atenție deosebită în
tăririi continue a coeziunii la
gărului socialist, dezvoltării re
lațiilor frățești între partidele 
și guvernele țărilor socialiste, 
cimentării și mai puternice a 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste șl muncitorești in
ternaționale (Aplauze, ovații 
puternice).

Concentrindu-și forțele pen
tru realizarea perspectivelor sa
le luminoase de viitor, poporul 
romîn este vital interesat în 
menținerea șl întărirea păcii 
pe pămînt. Lupta pentru pace, 
pentru coexistență pașnică 
între țări cu orînduirl ’sociale 
diferite reprezintă linia prin
cipală a politicii externe a sta
tului nostru și a celorlalte ță

ri socialiste, izvorăște din în
săși caracterul orînduirii so
cialiste, al Ideologiei și țeluri
lor noastre. Cercurile reacțio
nare Imperialiste se străduiesc 
să învenineze relațiile interna
ționale, creează noi șl noi fo
care de încordare și primejdie 
de război, accelerează cursă 
înarmărilor și a experiențelor 
nucleare. Viața arată însă tot 
mal convingător că această po
litică lipsită de luciditate nu 
are nici o perspectivă. A tre
cut timpul cînd imperialismul 
putea hotărî singur soarta po
poarelor. In zilele noastre fac
torul hotăritor al dezvoltării 
mondiale a devenit sistemul 
socialist. Acum împotriva pro
vocatorilor la război se ridică ц- 
riașul front al păcii în care își 
unesc forțele țările lagărului 
socialist, numeroase țări neso- 
cialiste care se pronunță pen
tru coexistența pașnică, clasa 
muncitoare internațională, sute 
și sute de milioane de oameni 
de cele mai diferite convingeri 
care înțeleg că datoria funda
mentală a fiecărui om cinstit 
este de a împiedica dezlănțui
rea unui măcel pustiitor. Prin 
lupta unită și hotărită a tu
turor acestor forțe războiul 
poate fi preîntimpinat, pacea 
poate fi asigurată.

Republica Populară Romlnă, 
credincioasă politicii de coe
xistență pașnică, militează' cu 
fermitate alături de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste pentru destinderea In
ternațională, dezarmare gene
rală și totală, încheierea tra
tatului de pace german șl nor
malizarea situației Berlinului 
occidental, pentru lichidarea 
colonialismului și înlăturarea 
tuturor focarelor de război, 
pentru transformarea regiunii 
balcanice într-o zonă a păcii 
denuclearizată, pentru dezvol
tarea legăturilor de colaborare 
pașnică cu toate statele, indi
ferent de ortnduirea lor socială.

Dragi tovarăși,
întâlnirile delegației de partid 

și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice cu oamenii muncii 
prilejuiesc c nouă și puternică 
manifestare a solidarității fră
țești care unește popoarele 
noastre, partidele și statele, ci
mentează și mai mult temelia 
de granit a prieteniei veșnice 
romîno-sovietice.

Trăiască Partidul Comunist 
al Uniunii sovietice, Comitetul 
său Central leninist în frunte 
cu Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov !

Trăiască în veci prietenia 
dintre poporul romîn și popoa
rele Uniunii Sovietice ! (Ovații, 
urale prelungite).

(Urmare din pag. 2-a)

lumul global al producției indus
triei chimice a crescut în Romînia 
cu peste 27 la sută, iar în com
parație cu anul 1950 a crescut de 
8 ori.

Intre țările noastre are loc un 
vast schimb de experiență înain
tată. Oamenii de știință și spe
cialiștii romîni au împărtășit, de 
pildă, lucrătorilor din industria 
noastră chimică experiența lor in 
elaborarea unei noi metode de 
obținere a acetilenei. La rîndul 
nostru v-am acordat și vă acor
dăm atutor în Utilaje și documen
tație tehnică pentru construirea de 
întreprinderi ale industriei chimice. 
Acestea sînt exemple concrete care 
arată că în familia frățească a la
gărului socialist realizările fiecărei 
țări devin'un bun comun. (Aplau
ze).

Dorim sincer ca prietena noas
tră, Romînia socialistă, să aibă o 
industrie chimică modernă și pu
ternic dezvoltată, dorim ca toate 
ramurile economiei ei naționale să 
crească și să se dezvolte rapid.

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

Din exemplul Uniunii Sovietice, 
al Republicii Populare Romine și 
al celorlalte țări- socialistei, vedem 
cum se întruchipează cuviințele le
niniste despre triumful muncii li
bere. „Cînd milioane de oameni at 
muncii — spunea V. I. Lenin — 
se unesc ca un singur om. urmîn- 
du-i pe oamenii oei mai butii ai 
clasei lor atunci victoria este a- 
sigurată".

Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, din Romînia populară 
sînt cu drept cuvînt mîndri de 
faptul că aparțin marii familii a 
popoarelor socialiste, în cadrul că
reia fiecare consideră drept o da
torie sfîntă să se ajute reciproc în 
mod tovărășesc. In marea noastră o-

---------------- O-----------------

BUN SOSIT, SCUMPI OASPEȚI
(Urmare din pag. l-a) 

versitar, iar In celelalte orașe 
miniere s-au deschis școli 
medii. Acestea sint numai ci 
teva cifre, care Insă arată 
suficient de convingător сЯ 
fosta „Vale a plîngerli" — 
unde pe vremea regimului 
burghezo-moșleresc se înre
gistra cea mal ridicată mor 
talltate din țară și cele mal 
insalubre condiții de locuit 
— s-a transformat tot mai

---------------- 0-----------------

Vă întîmpinăm cu drag, 
soli ai gloriosului popor sovietic

(Urmare din pag. l-a) 

peră de construire a socialismului 
și comunismului eforturile creatoa
re ale popoarelor se contopesc 
intr-un singur torent puternic, care 
se lărgește și se întărește neîn
cetat, pe care nu-1 mai poate opri 
nici un fel de barieră. Popoarele 
țărilor socialiste merg cu încre
dere spre mărețul lot țel — • so
cialismul și comunismul, luptă 
pentru asigurarea unei păci mai 
trainice pe pămînt. Marile noastre 
succese în construirea noii socie
tăți nu trebuie să slăbească 
vigilența împotriva dușmanilor 
păcii. Țările noastre nu au ne
voie , de război, ele au . nevoie de 
pace.

Uniunea Sovietica luptă cu con
secvență pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră. Puterile occidentale nu doresc 
însă încetarea cursei înarmărilor, 
slăbirea încordării internaționale. 
In aceste condiții, popoarele ță
rilor socialiste trebuie să-și întă
rească prin toate mijloacele uni
tatea, să sporească puterea eco
nomică a țărilor noastre, să în
tărească și să perfecționeze apăra
rea lagărului socialist. Să știe 
imperialiștii că în cazul unei agre
siuni împotriva țărilor socialiste 
ei vor primi o ripostă zdrobitoare.

Pentru ă asigura pacea trebuie 
să fim puternici, tari, iar puterea 
și tăria se nasc în muncă. 
Partidele noastre cheamă po
poarele să muncească cu 
abnegație în fabrici, uzine, pe o- 
goare, tocmai pentru ca bogățiile 
noastre să crească, iar forța noas
tră să se întărească. (Aplauze fur
tunoase).

Vă mulțumim, scumpi prieteni, 
dragi frați, pentru primirea ospi
talieră, vă dorim fericire și tot 
binele, muncă rodnică pentru bi
nele patriei dv. minunate, sub 
conducerea inspiratorului și orga
nizatorului victoriilor poporului 
romîn, Partidul Muncitoresc Ro
mîn 1 (Urafe ovații).

Să trăiască și să înflorească 
prietenia de nezdruncinat sovieto- 
romînă 1 (Urale și aclamații pre
lungite).

Trăiască pacea în lumea întrea
gă I (Urale).

mult in anii noștri, prin grija 
partidului ințr-o „Vale a fe
ricirii și bunăstării" celor ce 
muncesc.

Sosind in Valea Jiului, dra
gi oaspeți, muncitorii mineri 
vă Întâmpină cu tradiționa 
Iul „NOROC BUN 1" și vă do
resc din adincurile inimilor 
lor, scumpe tovarășe Nikita 
Sergheevici Hrușciov, să vă 
simțiți bine pe meleagurile 
noastre : Vă vrăâi bun sosit 
In Valea Jiului l

Ne-am îndeplinit angajamentul a- 
nual la 1 iunie a.c., lucrăm în 
deplină siguranță și fără eforturi 
mari, am sporit substanțial produc
tivitatea muncii în abataje și rea
lizăm cîștiguri bune. Și e foarte 
bine așa.

Poporul nostru știe să prețuias- 
că și să-și cinstească prietenii. De 
aceea și noi întîmpinăm cu toată 
căldura pe înalții oaspeți și îi 
așteptăm c” nerăbdare și dragoste

V'Jnnice și, o dată cu aceasta, 
j^htru sporirea producției agri
cole vegetale și animale. A- 
vlntul forțelor de producție a 
schimbat și condițiile de viață, 
a dus la Îmbunătățirea nive
lului de trai și de cultură al 
celor ce muncesc. Un exemplu 

-elocvent îl oferă în acest sens 
•tînărul oraș socialist Onești, 
„orașul chimiei" cum îl nu
mesc oamenii muncii, ridicat 
aici ca din pămlnt în numai 
cîțiva ani și care, așa cum ați 
putut constata In cursul vizitei 
dv., asigură constructorilor și 
muncitorilor, tuturor celor pes
te 45.000 de locuitori al săi, 
condiții de viață demne de 
munca eroică pe care o depun.

O dată cu dezvoltarea fabri
cilor și uzinelor au crescut și 
oamenii. S-au format noi și noi 
contigente de muncitori și teh
nicieni, oameni cu o înaltă 
conștiință socialistă, adevărați 
făuritori ai bunurilor materiale 
care transpun în viață preve
derile planurilor noastre, pu- 
nind în valoare bogățiile ț&riî. 
PAidul și guvernul nostru a- 
co№ă o deosebită atenție ridi
cării continue a calificării 
muncitorilor și tehnicienilor 
care lucrează in întreprinderile 
bou create. Faptul că vîrsta 
medie a salariaților de la com
binatul petrochimic nu depă
șește 26 de ani vorbește de la 
sine despre activitatea dusă In 
vederea formării cadrelor mun
citorești. Oneștiul ilustrează 
forța creatoare a socialismului 

r biruitor, instaurat definitiv în 
-patria noastră atît la orașe cît 
și la sate, demonstrează ce mi
nuni poate înfăptui un popor 
liber și stăpln pe soarta sa.

Marile înfăptuiri care s-au 
ralizat în țara noastră au fă
cut necesară rezolvarea multor 
probleme noi și complexe, în
vingerea unor greutăți inerente 
oricărei opere de asemenea 
proporții. Muncind cu avînt și 
abnegație, clasa muncitoare a- 
liată cu țărănimea muncitoare 
jți-a dovedit pe deplin capacita
tea și priceperea, fiind la înăl
țimea misiunii sale, istorice de 
conducătoare a întregului po
por în opera de construire a 
socialismului. (Aplauze, urale).

Succesele obținute de popo
rul nostru sînt strîns legate de 
sprijinul frățesc acordat de U- 
niunea Sovietică și de colabo
rarea frățească cu celelalte ță
ri socialiste, Putem spune că 
cele mai importante obiective 

f,industriale construite în Mol
dova in anii regimului demo
crat-popular sint legate de co- 

' laborarea cu Uniunea Sovie
tică. (Aplauze, urale). Dezvol- 
tînd industria, agricultura și

duc eu. înainte, locul nostru de 
mutică se arma cu lemn. Se chel
tuia mult, se muncea mult, iar re
zultatele erau destul de modeste. 
Azi folosim armarea metalică cu 
grinzi în consolă tip V.V.U.-1S. 
stâlpi hidraulici tip G.S.-3-2 M și 
luccăm cu haveze K.M.P.-3, toate 
venite din Uniunea Sovieti ■ 
aă. Am învățat să le mî- 
nuim și treburile merg mai bine.
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ta wtiiă Иге wzila deleteiiei de panid 
ii gwewiale а II. H. S. S. In talii

MOSCOVA 20. Corespondentul 
Agerpres transmite :

Cititorii sovietici găsesc în pa
gina întâia a tuturor ziarelor din 
Moscova reportaje amănunțite des
pre vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice în frupte cu Nikita Serghee- 
vid Hrușciov în țara noastră. Zia
rele publică corespondențe spedale 
oglindind în mod viu însuflețirea 
cu care se manifestă cu acest pri
lej marea prietenie dintre po
poarele romîn și sovietic.

„Prietenia noastră este mai lar
gă dedt Dunărea, mai înaltă de- 
cît Carpații“. Iată titlul repor
tajului publicat în „IZVESTIA" 
de marți seara sub semnătura tri
mișilor spedali ai ziarului la Bu
curești.

„Prietenia popoarelor sovietic și 
romîn — amintesc corespondenții 
— are rădăcini profunde în tre
cut. Ea a fost cimentată de sân
gele vărsat de ostașii sovietici și 
de glorioșii fii ai Romîniei în 
lupta împotriva fasdsmului. A- 
ceasta prietenie a crescut și s-a 
dezvoltat după instaurarea puterii 
populare și acum a devenit o for
ță măreață și invincibilă". înainte 
de a relata amănunțit despre vi
zitele făcute de delegație la „Gri- 
vița Roșie" și la Fundulea, autorii 
reportajului arată că „Bucureștiul 
nu este numai centrul politic și 
cultural al țării, d și un mare 
oraș industrial ale cărui întreprin
deri dau peste o cindme din volu
mul producției industriei grele, u • 
șoare și alimentare a țării**. Co
respondența este ilustrată cu £o-

—=©=— ---------

BRASILIA 20 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță 

că președintele Braziliei Joao 
Goulart i-a cerut la 19 iunie 
lui Santiago Dantas, actualul 
ministru al Afacerilor Externe 
să formeze un nou guvern.

HAGA 20 (Agerpres)
Camera Deputaților din par

lamentul olandez a adoptat la 
19 iunie cu 88 de voturi contra 
41 o moțiune prin care se pre
vede că Olanda nu va fi de &- 
cord cu intrarea în „Piața co
mună" a unei țări în care nu 
există un parlament constituit 
prin alegeri democratice, și în 
care nu este asigurată liber
tatea de organizare sindicală. 
După cum subliniază agenția 
France Presse, această moțiu
ne se referă în special la Spa- 
nia franchistă a cărei aderare 
la Piața comună este cerută 
de unele cercuri occidentale.

BONN 20 (Agerpres)
La 19 iunie în apropiere de 

orașul Norvenich, s-au prăbu
șit simultan trei avioane de vî 
nătoare cu reacție vest-ger
mane.

COLOMBO 20 (Agerpres)
După cum relatează' presa, 

organe ale poliției au arestat 
alte două persoane implicate 
în complotul antiguvernamen
tal descoperit la sfîrșitul lunii 
ianuarie a.c. In total sub cer
cetare se află 31 de persoane.

ROMA 20 (Agerpres)
La Roma a început procesul 

înscenat împotriva celor 43 de 
antifasciști care au participai 
la memorabilele evenimente din 
iunie și iulie 1960 la Genua.

întreaga opinie publică pro
gresistă din Italia cere în u- 
nanimitate achitarea antifas 
ciștilor. I

tografii. Tot în pagina întîi âa-- 
tul „Izvestia" publică poezia lui 
Mihai Beniuc, „Gândul arde ca o 
stea".

„Popoarele sovietic și romîn sînt 
pe ѵекі împreună" este titlul pri
mei pagini a ziarului ■„PRAVDA" 
de miercuri, consacrată integral; 
ca și pagina a doua, vizitei dele
gației sovietice în țara noastră- 
Sînt publicate textele integrale 
ale , cuvântărilor rostite de tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 

” Nikita Sergheevici Hrușciov ia 
„Grivița Roșie". Sub titlul fclntilniri 
frățești", trimișii speciali ai „Prav- 
dei" la București scriu printre al
tele : Oaspeții sovietici sînt în- 
tîmpinați pretutindeni unde apar 
cu brațele deschise, ca prietenii 
cei mai dragi, uniți cu oamenii 
muncii din Romînia prin legăturile 
indestructibile ale frăției". Auto-' 
rii corespondenței vorbesc apoi des
pre „Grivița Roșie" „în trecut for
mată din ateliere cu secții scunde; 
tărâ ventilație -i încălzire, cu Gri
laj învechit și murdar de mică 
putere și cu o productivitate scă
zută, iar astăzi una din cele mai 
mari dintre cele 240 de întreprin
deri industriale ale / capitalei ro
mâne". Corespondenții relatează 
pe larg atît despre vizita la j,Gri- 
vița Roșie" cît și despre vizitele 
la Fundulea și Ceacu.

Ziarul reproduce fotografii pri
mite prin telefoto înfâțișînd aspec
te de la începerea tratativelor și 
de la mitingul care a avut loc la 
uzinele „Grivița Roșie".

„întâlniri frățești pe pămînt
frățesc" („KOMSOMOLSKAYA 
PRAVDA"), „Uniunea Sovietică 
și Romînia sînt adevărate priete
ne" („KRASNAIA ZVEZDA"), 
;,Romînia muncitoare salută pe 
oaspeții ‘ sovietici" („TRUD"), 
„Prietenii se întâlnesc" („SOVETS- 
KAIA ROSSIA"), iată âteva din
tre titlurile sub care au apărut 
în ziarele sovietice de miercuri re
portajele și informațiile despre vi
zita delegației sovietice la Bucu
rești.

-........... .........

Discutarea problemei Modesieî de sud 
în Adunarea Generală a 0. N. U.

NEW YORK 20 (Agerpres).
In ședința plenară din 19 iunie 

a celei de-a 16-a sesiuni a Adu
nării Generale a O-N.U. a con
tinuat discutarea problemei situa
ției din Rhodesia de sud- Aduna
rea Generală a O.N.U,, a spus 
în cuvântarea sa L. E. Kizea, re
prezentantul R.S.S. Ucrainene, es
te datoare să sprijine hotărârile 
privitoare la Rhodesia de sud, lua
te de Comitetul Special O.N.U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței tarilor și 
popoarelor coloniale. Delegatul u- 
crainean și-a exprimat părerea că 
Adunarea Generală trebuie să 
ceară acordarea independenței 
Rhodesiei de sud până la sfîrșitul 
anului 1962. Vorbitorul a che
mat pe delegați să ceară Angliei 
anularea „constituției" rasiste din 
1961 și dezvoltarea Federației

Situația grea a populației din Algeria
PARIS 20 (Agerpres).
Corespondentul din Alger al 

săptămânalului francez „L’Ex- 
press" relatînd despre situația grea ж 
a populației arabe din Algeria, în
fometată, lipsită de asistență me
dicală scrie : „Toți cei care ан avut 
ocazia să viziteze recent cartierele 
arabe din marile orașe ale Alge
riei mărturisesc că acestea sînt lip
site de măsurile elementare de 
igienă. Nouă din 10 copii arabi

încetarea din viață a generalului 
de armată Alexei Antonov

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
Er- ÎTASS transmite:

Luni a încetat din viață su
bit generalul de armată Alexel 
Antonov, prim-locțiitor al șe
fului statului major ăl forțelor 
armate ale U.R.S.S., șeful sta 
ituluî major al Forțelor armate 
unite ale țărilor participante 
la' (Tratatul de la Varșovia.

Comunicatul Comitetului 
Central al P.C.U.S., al Piezi 
«fiului Sovietului Suprem și aî 
Consiliului de Miniștri ai 
XJ.R.S.S. cu privire Ia încetarea 
din viață' a generalului Anto
nov a fost publicat de ziarele 
din Moscova din 19 iunie.

Generalul Antohqv s-a năs 
Cut în anul 1896. El a absol
vit Academia Militară „Frun
ze" și Academia statului mgljor

Lupta muncitorilor din fările capitaliste
ITALIA

Roma 20 (Agerpres)
„Valul de greve care й cu

prins Italia la 19 iunie, rela
tează corespondentul din Roma 
al agenției United Press Inter
national, a paralizat cea mal 
mare parte a industriei grele 
a țăirii și activitatea serviciilor 
publice și a lăsat țară fără zia
re".

Muncitorii din industria oțe
lului și industria constructoare 
de mașini, relatează în conti
nuare corespondentul, au orga
nizat cea de-a doua grevă de 
24 de ore în ultimele opt zile 
în sprijinul revendicărilor cu 
privire la sporirea salariilor, 
Muncitorii intenționează să 
declare sîmbătă o a treia gre
vă generală de 24 de ore, dacă 
cererile lor nu vor fi satisfă
cute.

Greva de 48 de ore a tipo
grafilor a lăsat marți țara fă
ră ziare. Această grevă conti
nuă Unicul ziar care a apărut 

general al Armatei Roșii. In ar 
mata sovietică a participat din 
anul 19Г9 la războiul civil. In 
perioada celui de-al doilea 
război mondial el a ocupat 
postul de conducere de șef al 
statului major al frontului de 
sud, Caucazului de nord șl 
Transcaucaziei, iar mai tîrziu 
a fost șeful statului major 
general al forțelor armate ale 
U.R.S.S. Generalul Antonov a 
participat la lucrările Canfe- 
rințfei din Crîmeea a conducă 
torilor celor trei puteri aliate 
în cel de-Sl doilea război mon
dial — U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rea Britanic.

Generalul Antonov a fost de
putat în Sovietul Suprem aî
U.RS.S.

la Roma a fost organul Vati
canului „Osservatore Romano'.'

FRANȚA

PARIS 20 (Agerpres)
Greva declarată marți de 

muncitorii din industriile de 
gaz și electricitate din Franța 
continuă și miercuri. Curentul 
electric, anunță France Presse, 
a fost întrerupt miercuri la ora 
5 dimineața. Metroul nu func
ționează, relatează în conți - 
nuare agenția. Traficul a înce
tat complet pe liniile ferate 
suburbane.

Tot miercuri a început gre
va generală perlată a ferovia
rilor din Franța. Muncitorii au 
hotărât să preia toate schim
burile cu două ore mai târziu. 
Această grevă, relatează Fran
ce Presse, produce perturbări 
serioase în special pe liniile 
principale de ciale ferată.

Guvernul belgian reduce continuu 
exfracfia de cărbune

BRUXELLES 20 (Agerpres)
Guvernul belgian a hotărit 

să reducă în continuare extrac
ția de huilă.

Planul guvernamental de re
ducere a extracției de cărbune, 
adoptat sub presiunea Comu
nității europene a cărbunelui 
și oțelului, prevede închiderea 
a două mine din bazinul car
bonifer Liege și a unei mari mi
ne din Bazinul carbonifer cen
trai.

P R O G R A M
22

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică 
ușoară; 8,30 Concert de dimi 
neață; 10,08 Cîntă orchestra 
populară rusă de Stat „Nikolai 
Osipov", dirijor Dimitrie Osi 
pov; 11,03 Muzică de esiradp 
de compozitori sovietici; 12,00 
Cîntece romînești șl sovietice 
pentru pionieri; 13,10 Estrada 
melodiilor; 14,30 Răsună cînte 
cui și jocul pe meleagurile pa 
triei; 15,21 Muzică ușoară de 
Radu Șerban; 16,15 Vorbește 
Moscova i; 17,15 Muzică popu 
Iară din Cuba; 17,30 In slujba 
patriei — Din cuprins : — „Ca 
litatea produselor — sarcina 
noastră principală", însemnări 
despre prietenia ostășească:
18.40 Noi înregistrări primite 
din partea Radioteleviziunii so
vietice. Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii so 
vietice, dirijată de Juri Silan- 
tiev: 19,45 Melodii distractive;
20.40 „Concert ghicitoare": 
22,30 Seară de balet: baletul 
„In calea trăznetului" de Kara 
Karaev, montaj muzical-Iite 

0 nouă provocare 
a uitrareactionarilor 

din Berlinul occidental
BERLIN 20 (Agerpres)
După cum reiese dintr-un 

comunicat dat publicității de 
departamentul presei al Minis
terului Afacerilor Interne al 
Republicii Democrate Germa
ne, în seara zilei de 18 iunie 
la frontiera capitalei R.D. Ger
mane cu Berlinul occidental, în 
apropierea străzii Jerusalems- 
trasse a fost descoperit un a- 
gent vest-berlinez care se stre
curase printr-un tunel subte
ran din Berlinul occidental pe , 
teritoriul R.D. Germane. In '*■ 
momentul cînd urma să fie a~ 
restat agentul a opus rezisten
ță. Cu cîteva focuri de revol
ver el a ucis pe caporalul Paul 
Rheinhold Huhn, funcționar la 
poliția de frontieră a R.D. Ger
mane, după care a fugit înapoi 
în Berlinul occidental.

Această nouă provocare, pu
să la cale din „orașul de front" 
împotriva pazei de frontieră a 
R.D. Germane, în urma căreia 
a fost ucis încă un funcționar 
al poliției de frontieră, a 
săvîrșită, după cum subliniază 
Ministerul Afacerilor Interne, 
în scurtă vreme după discur
surile instigatoare rostite în 
Berlinul occidental de Adenau
er, cancelarul R.F. Germane, și 
Brandt, primarul Berlinului oc-T 
cidental.

Moartea caporalului Huhn, 
care a fost ucis la postul său 
de un agent al ultrareacționa- 
rilor vest -germani și vest-ber- 
linezi a stîrnit un nou val de 
indignare în rândurile popula
ției Republicii Democrate Ger
mane.

Referindu-se la situația in
dustriei carbonifere din Belgia, 
ziaru „Metropole" aminț ste 
că îr urma obligațiilor 
decurg din apartenența Regi
ei la Comunitatea europeană a 
cărbunelui șj oțelului, (fin a- 
nul 1959 pînă ia 1961 extrac
ția de cărbune din țară s-a re
dus cu 7 milioane de tone, ur- 
mînd ca în 1962—1963 să se 
reducă cu încă 2,5 milioane de 
tone.

DE RADIO > 
iunie

rar. PROGRAMUL II. 12,40 
Muzică de estradă; 16,15 Mu
zică populară romînească inter
pretată de Vlad Dionisie; 16,30 
Curs de limba rusă; 18,05 Me ' 
lodii populare romînești; 19,00 
Muzică de dans de compozitori 
romîni; 19,30 Teatru la micro
fon : „Titanic vals" — Adap
tare radiofonică după come
dia lui Tudor Mușatescu: 21,45 
Tangouri; 22,35 Muzică ușoară 
interpretată de orchestre de 
coarde.
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CINEMATOGRAFE
22 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultima repriză : AL. SA - 
HIA: Procesul maimuțelor,
PETRILA : Experiență primej
dioasă ; ANINOASA : Torero ; 
ISCRONI: Valea mîndră : VUL
CAN : Primăvara fetelor: LUdf 
PENI: Nu te lăsa niciodată ; 
BARBATENI: Toată lumea râ
de cîntă și dansează ; URICA- 
N1: S-a furat o bombă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani Str Republicii n- 56 Tel. interurban 322. automat 269. TÎDarul • „6 Auw't* Poliarafie

Rhodesiei și Nyassalapdului, cons
tituită pentru consolidarea puterii 
colonialiștilor în această regiune a 
Africii.

In ședința de marți au luat cu- 
vîntul, de asemenea, reprezentanții 
Tanganicăi și Liberiei, care ap 
sprijinit proiectul de rezoluție în 
problema Rhodesiei de sud, pre
zentat de 16 state afro-asiatice. 
(In prezent numărul inițiatorilor 
acestei rezoluții este de 38).

Proiectul de rezoluție prevede 
printre altele suprimarea ^cons
tituției" din 1961 și elaborarea cu 
participarea unor reprezentanți ai 
populației aborigene a unei adevă
rate constituții care să asigure 
drepturile poporului sud-rhode • 
sian în conformitate cu Carta 
O.N.U. și cu Declarația cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale.

Discutarea probleihei situației 
din Rhodesia de sud continuă.

nou născuți mor la naștere. In 
fiecare zi, aproximativ 10 persoa
ne mor din cauza mizeriei".

In regiunile unde arabii se află 
în așa zise „tabere regrupate", 
condițiile sanitare sînt înspăimân
tătoare — scrie „L’Express". In 
Kabylia care, ca mărime este cît 
trei departamente ale Franței, nu 
sînt dedt doi medici. La Telmcen 
nu există nici un chirurg. Pretu
tindeni lipsesc medicamentele.


