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Trăiască marea Uniune 
Sovietica și gloriosul ei 
popor, constructor al co
munismului !

Entuziasta primire iâcuta inaltilor oaspeți sovietici 
de oamenii muncii din regiunea Hunedoara
IN CETATEA FONTEI $ I OTELULUI

Delegația sovietică în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov, îm
preună cu tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Nico- 
lae Ceaușescu și alte persoane ofi
ciale a sosit joi dimineața la Hu
nedoara.

Mii de oameni ai muncii aflați 
în gările prin care a trecut tre
nul în primele ore ale dimineții 
și țăranii aflați la munca ctmpu- 
lui au salutat călduros pe oaspeți.

Gara Hunedoara este pavoazată 
sărbătorește. Mii de locuitori an 
venit împreună cu reprezentanți ai

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragi tovarăși,

Astăzi oțelarii Hunedoarei 
au deosebita bucurie de a sa
luta în mijlocul lor delegația de 
partid și guvernamentală a U- 
niunii sovietice, în frunte cu 
prietenul drag al poporului 
romîn, luptător înflăcărat pen
tru pace și comunism, Nikita 
Sergbeevici Hrușciov (Aplauze, 
urale). Entuziasmul cu care 
sînteți primiți aici, ca și în ce
lelalte locuri pe care le vizi
tați, dragi tovarăși sovietici, 
exprimă calda prietenie, stima 
purtată de întregul nostru po
por față de popoarele Uniunii 
Sovietice și încercatul lor con
ducător, Partidul Comunist 
(Aplauze, urale).

însoțind în aceste zile pe 
oaspeții noștri, mi-am amintit 
din nou cu emoție de vizita fă
cută anul trecut în Uniunea 
Sovietică de către delegația 
noastră de partid și guverna- 

, .ientală, delegație condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (Aplauze, urale). întâlniri
le de acum, ca șl cele pe care 
noi le-am avut cu oamenii so
vietici, arată că aceleași senti
mente de solidaritate frățească, 
prețuire reciprocă însuflețesc 
popoarele noastre unite în lup
ta pentru realizarea scopurilor 
lor comune, pentru socialism și 
comunism. (Aplauze, urale). 

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov la uzinele „Grivița Roșie" din Capitală.

organelor de partid și de stat din 
orașul și regiunea Hunedoara să 
mtîmpine pe oaspeți. Aclamați în
delung, oaspeții coboară din tren. 
Tovarășul Petru Furdui, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Hunedoara 
al P.M.R. le adresează un cald 
cuvînt de bun venit. Pionierii le 
oferă flori. Răsună puternice o- 
t ații și urale pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele ro
mîn și sovietic.

De la gară, coloana de mașini 
se îndreaptă spre marele combinat 
siderurgic. Zeci de mii de si-

Hunedoara — uzina și orașul 
pe care le vizitați astăzi —re
prezintă o întruchipare vie a 
marilor transformări înnoitoare 
care au schimbat înfățișarea 
Romîniei în anii puterii popu
lare. Cine ar mai putea recu
noaște acum în Hunedoara zi
lelor noastre vechea Uzină de 
fier de acum două decenii, ca
racterizată printr-o tehnică 
înapoiată, cu cîteva furnale 
mici, care funcționau în unele 
perioade numai cu o cincime 
dîri capacitatea lor? in anii 
puterii populare, Hunedoara 
și-a înălțat mîndră fruntea 
spre soare. Noile furnale și 
cuptoare Martin de mare capa
citate, laminorul, aglomerato- 
rul, uzina cocso-chimică, blu- 
mingul, construite aci în ulti 
mii ani au făcut din Hunedoa
ra unul din cele mal importan
te centre ale producției de me
tal ale țării. Numai un singur 
cuptor de 400 de tone al Hu
nedoarei produce azi mai mult 
decît întreaga producție de o- 
țel a Romîniei burghezo-moșie- 
rești.

La temelia sohimbărilor pe
trecute în întreaga noastră e- 
oottiomîe stă aplicarea consec
ventă de către partidul nostru 
a politicii leniniste de indus
trializare socialistă a țării, de
(Continuare în pag. 3-a) 

derurgiști din Hunedoara și Că- 
lan, mineri din Ghelar și Teliuc, 
constructori, colectiviști din împre
jurimi și alți oameni ai muncii din 
regiune, formînd un imens coridor 
viu ovaționează entuziast pe solii 
marelui popor sovietic și pe con
ducătorii de partid și de stat ai 
țării noastre..

Mașinile înaintează încet pe 
străzile orașului. Din mulțime ră
sună : „Salutăm pe reprezentanții 
marelui popor sovietic, constructor 
al comunismului'1, „Trăiască prie
tenia romîno-sovietică" ■

In fața combinatului oaspeții sini

Scumpi tovarăși și prieteni.

Permiteți-mi să vă transmit dv., 
locuitori ai orașului siderurgiștilor, 
un călduros și frățesc salut din 
partea oamenilor muncii din U- 
niunea Sovietică. ((Jrale, aplauze). 
Dați-mi voie, de asemenea, să vă 
exprim recunoștința noastră sin
ceră pentru primirea călduroasă pe 
care ați făcut-o delegației. Vreau 
să mulțumesc tovarășului Maurer 
și celorlalți tovarăși care au vor 
bit aici, pentru cuvintele lor fru 
moașe la' adresa Uniunii ' Sovie 
tice și a popoarelor țării noastre 
Aș spune că ne simțim aici ca un 
oțelar la un cuptor Martin. Sim
țim căldură și bucurie. Căldură 
— de la sentimentele dv. cordiale 
pentru poporul sovietic, pentru 
Partidul nostru comunist, iar bu
curie de la conștiința faptului că 
o prietenie tare ca oțelul leagă 
popoarele țărilor noastre. (A- 
plauze, urale).

După cîte știu, oțelarii romîni 
produc un oțel minunat. Știu însă 
că și metalul cel mai durabil se 
uzează cu timpul, pierde din tărie. 
Dar prietenia popoarelor, născu
tă în focul luptelor de clasă îm
potriva exploatatorilor, călită în 
flacăra luptei pentru construirea 
socialismului și a comunismului, 
este veșnică și de nezdruncinat. 
(Aplauze). Ea nu numai că nu 
pierde din forță, dar devine cu 

întîmpinați de tovarășul Cons
tantin Tuzfc, ministrul meta
lurgiei și construcțiilor de mașini, 
de directorul general al combina
tului, Nicolae Catană, de nume
roși muncitori, ingineri și tehni
cieni. In sala pavilionului tehnic, 
oaspeții examinează macheta com
binatului și a noului oraș munci
toresc Hunedoara și li se prezintă 
datele principale despre dezvolta
rea acestui mare centru siderurgic 
și perspectivele sale de viitor. To
varășul Hrușciov se interesează de 
situația productivității muncii și,

timpul tot mai tare. Și dacă în 
torentele de metal topit oțelarul 
vede cu ochii minții sale noi ma
șini și strunguri și se bucură că ele 
vor ușura și mai mult munca 
omului, vor face ca viața oameni
lor să fie mai fericită, noi toți ve
dem în legăturile noastre trainice 
de prietenie prototipul acelor re
lații minunate ce se vor statornici 
in viițor pentru vecie între ■ toate 
popoarele globului pămîntesc. (A- 
plauze).

Cum să nu ne bucurăm, tova 
răși, și să nu fim mîndri de ceea 
ce dă socialismul omenirii încă de 
astăzi și de ce va aduce într-o 
măsură și mai măre comunismul. 
Cel ce străbate minunata dv. țară 
vede Romînia nouă industrială și 
cînd privim rezultatele muncii en
tuziaste a poporului, cînd vedem 
cu cît avînt se muncește în jurul 
nostru, ne bucurăm de succesele 
dv., de frumusețea vieții pe care 
a adus-o socialismul.

Mi s-a spus că regiunea dv. o- 
cupă unul din locurile de frunte 
în economia națională a Romîniei. 
Aici subsolul este bogat în ză
căminte de cărbune și de minereuri 
de fier, munții sînt acoperiți de 
păduri care dau lemn de construe-

(Contlnuare tn pag. 3-a)

in mi J tocul minerilor 
din Valea Jiului

Joi după-amiază.. mii de mineri 
împreună cu familiile lor veniți 
la Lupeni din tot bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, au întîmpinat 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm delegația sovietică și pe con
ducătorii de partid și stat ai țării 
noastre.

Bătrînul oraș miner era împo
dobit ca în zile de sărbătoare cu 
steaguri, portrete ale clasicilor 
Marx, Engels și Lenin, ale tova
rășilor N. S. Hrușciov și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, cu panouri pe 
care sînt înscrise urări , închinate 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Partidului Muncitoresc 
Romîn, prieteniei de nezdruncinat 
tomîno-sovietice, unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

In piața 6 August, unde s-a 
oprit trenul, oaspeții sînt întîm
pinați de tovarășul Bujor Almă* 
șan, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul minelor și energiei elec
trice, de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai or 
ganizațiilor obștești, ai conducerii 
minelor din Valea Jiului precum 
$i de vechi mineri participanți la 
eroicele greve din 1929.

Tov. Lazăr David, prim-secretar 

după ce ascultă explicațiile; spune: 
„Harașo“.

Oaspeții parcurg apoi în mașini 
aleile interioare ale combinatului; 
străjuite de marile agregate side
rurgice construite în anii puterii 
populare. Ei se opresc la oțelă- 
ria nouă și secția de laminoare. 
Tretind prin fața cuptoarelor, din
tre care unul intrat în funcțiune 
miercuri, oaspeții află că un sin
gur cuptor de 400 tone produce 
azi o cantitate de oțel mai mare 
decît întreaga producție de oțel a 
Romîniei burghezo-moșierești.

Pretutindeni oaspeții sînt încon
jurați cu căldură de muncitori. 
Șeful delegației sovietice se între
ține cu Teodor Caramardis, prim 
topitor oțelar, cu tînărul V asile 
Vereș, care face acum practica de 

' inițiere în vederea urmării școlii 
de calificare din cadrul combina
tului, se interesează de munca și 
viața lor.

După încheierea vizitei, N. S. 
Hrușciov și ceilalți membri ai de
legației sovietice au semnat în 
cartea de onoare a combinatului. 
Din partea Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R,, Sfatului 
popular regional și a siderurgiști
lor _ hunedoreni, oaspeților le-au 
fost oferite daruri.

■ Părăsind combinatul, coloana 
I de mașini trece prin oraș-l nou 
: unde au fost construite în ultimii 

ani sute de locuințe pentru 
harnicii muncitori ai Hunedoa
rei și se îndreaptă spre noul 
stadion „Corvinul", unde are loc 
un mare miting. Fluturînd stegultțe 
buchete de flori, scandînd lozinci 
în cinstea prieteniei romîno-sovie- 
tice, zecile de mii de oameni ai 
muncii aflați în tribunele și pe 
terenul stadionului salută cu însu
flețire pe oaspeți. Acestei calde 
manifestări de prietenie i se ală
tură și numeroși cetățeni adunați 
pe dealurile din jurul stadionului.

Se intonează imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și R. P. Romîne. Mitin
gul este deschis de tov. Petre 
Furdui.

(Continuare în pag. 3-a)

al Comitetului orășenesc Petroșani 
al P.M.R. adresează un călduros 
bun venit și cunoscuta urare a mi 
nerilor „Noroc bun“.

Oaspeților li se oferă nenumă
rate buchete de flori. Ei se în
dreaptă apoi spre exploatarea mi
nieră „6 August". De o parte și 
de alta a străzii, care poartă nu
mele lui Vitoș Gavrilă, primul mi
ner căzut victimă a represiunii sîn- 
geroase cu care regimul burghezo- 
moșieresc a înăbușit grevele mi
nerilor, în curtea minei și împre 
jurimile minei, se află o imen’ă 
mulțime de oameni — mineri 
fruntași în producție din cele mai 
importante exploatări miniere, stu- 
denți ai Institutului de mine din 
Petroșani, printre care și străini 
ce studiază în țara noastră. Ei fac 
oaspeților o primire deosebit de 
entuziastă. Ovațiile și aclamațiile 
nu contenesc minute în șir. Cuvin - 
tele „U.R.S.S, R.P.R. în veci prie
tene" sînt scandate repetat, mi
nute în șir. Un mare număr , de 
mineri, îmbrăcați în cunoscutele 
lor uniforme, transmit oaspeților 
salutul lor prin ridicarea lămpii 
de miner.

(Continuare în pag. 3-a)
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Noul în viuța Uniunii Sovietice
Învățăm intui pentru t&ț i
Ciad luri Gagarin a săvîrșit is

torica sa faptă de eroism — pri
mul zbor în Cosmos — în ziarele 
occidentale a apărut știrea ..sen- 
rațională*': „Eroul sovietic nu este 
.cîtuși de puțin fiul unui simplu 
țăran, așa cum a anunțat Mos
cova. El este urmașul direct al 
cunoscutului neam aristocratic al 
Gagarinilor, care se trage încă de 
la cneazul Vsevolod Bolșoe Gnez- 
do adică din secolul al XI-lea‘‘

Această descoperire bizară a 
distrat mult la timpul său pe oa
menii sovietici. Și, bineînțeles, de 
această trăznaie au ris mult și 
concetățenii cosmonautului. Ade
vărata genealogie a lui Turi Ga
garin — nepotul unui muncitor 
din Petersburg și fiu de lemnar — 
era cunoscută tuturor pînă în cele 
mai mici amănunte

Nu tn-aș fi incumetăt să răpesc 
timp cititorului amintindu-i despre 
acest episod anecdotic în legătură 
cu „scorneala** presei burgheze, 
dacă această „senzație** lipsită de 
senzațional nu ar reflecta părerea 
larg răspîndită in unele- țări încă 
și astăzi, și anume că faptele de 
eroism care cer curaj și cunoștin
țe profunde ar putea fi săvîrșite 
numai de reprezentanții claselor 
privilegiate...

In „lumea liberă" asemenea 
concepții au o mare circulație. Jn 
ceea ce privește lumea nouă, lumea 
socialismului și comunismului in a 
cărei construire întâietatea și expe
riența cea mai mare o are Țara 
Sovietică, ea privește rolul ma
selor muncitoare, al oamenilor 
simpli, în știință și tehnică, cu 
totul altfel.

Cuno.tințe pentru toți oamenii 
fără excepție ! Acest principiu и 
fost pus chiar la bata comunismu 
lui științific- In această privință, 
marxism-leninismul a fost succes- 
soru) direct al ideilor nobile ale 
umanismului din epocile trecute.

In ceea ce privește nivelul dez
voltării învățământului și științei. 
Uniunea Sovietică a depășit țările 
capitaliste cele mai înaintate

In prezent, în Uniunea Sovietică, 
40 la sută din totalul muncitorilor 
și 23 la sută din totalul țăranilor 
au studii medii și superioare. Fie
care al 4-lea om sovietic învață. 
Numărul școlilor de cultură ge
nerală este de 244.000, și al elevi
lor din aceste școli de 36.186.000.

In U.R.S.S. se numără 3.328

UN O M SOVIETIC
Expozifia internațională auto

matică. S-ar părea că printre nu
meroasele exponate nici nu -poți 
sa observi un strung minuscul, aco
perit cu un strat de email de cu
loare cenușie deschisă. Acest strung 
mic a fost însă in centrul atenției 
unui mare număr de vizitatori. In
ginerii și businessman» americani 
se adresau tot timpul ghizilor so
vietici. Numeroase firme și-au ex
primat dorința să achiziționeze o 
serie de asemenea strunguri, au 
întrebat dacă pot să-și procure 
schițe și descrieri amănunțite. Unui 
din specialiștii americani a declarat 
intr-o scrisoare adresată directo
rului expoziției că el cunoaște toa
te tipurile asemănătoare de strun
guri americane, însă toate acele 
strunguri sînt mult in urma „SEB" 
(strungul de bobinate al lui Ego
rov)

Vizitatorii s-au interesat îndeo
sebi de autorul acestui strung.

— Mister Egorov e om de 
știință, inginer, constructor ? Cine 
este elf — a întrebat un patron 
american de seamă.

— E muncitor, i s-a răspuns.
— Un simplu muncitor ? Nu se 

poate!
Business mânui nu-șt putea închi

pui de fel cum de a putut un sim
plu lăcătuș să construiască un a- 
semenea strung unicat.

Colaboratorii expoziției au ex
plicat că Egorov, ca și multi 
muncitori din Uniunea Sovietică, 
are studii medii, că el nu este nu
mai un practician de înaltă cali-

Tuturor tinerilor specialiști le este asigurată o muncă crea
toare in domeniul pe care și l-au ales. IN FOTO : tineri ingi
neri fizicieni efectuînd cercetări în laboratorul spărgătorului de 
gheață atomic „benin".
școli medii tehnice și alte școli 
medii de specialitate în care în
vață peste 2.000.000 de elevi. In 
Rusia veche nu erau decât 450 de 
instituții de învățămînt de acest 
tip cu 54,3 mii elevi.

O realizare remarcabilă a orin- 
duirii sovietice în domeniul învă- 
țămîntului este crearea unei uria
șe rețele de instituții de învăță
mînt superior. In acest domeniu, 
superioritatea socialismului asupra 
capitalismului este atît de grăi
toare îneît nimeni, pare-se nu se 
mai încumetă s-o pună la îndoia
lă. In U.R.S.S. există 739 de ins • 
tituții de învățămînt superior (in
clusiv 40 universități), iar numă
rul studenților din aceste insti
tuții de învățămînt superior este 
de 2.400.000... In ultima vreme 
instituțiile de învățămînt superior 
din Uniunea Sovietică sînt absol

hcare, ci și un specialist cu înaltă 
pregătire tehnică, membru al so
cietății de construcții de aparate 
tehnico-științifice, membru al Con
siliului inovatorilor din orașul 
Moscova, membru al societății 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
politice și științifice, că deseori, 
ține conferințe și urmărește lite
ratura tehnică sovietică și de peste 
hotare

...Borts a manifestat pasiune 
pentru tehnică încă din copilărie. 
Poate că a moștenit-o de la tatăl 
său — fost Lăcătuș la atelierele 
de cale ferată din Kursk.

Boris păstrează și acum certifi
catul de instructor pentru proble
mele de construcție de aparate de 
radio al taberei de pionieri Artek, 
care i-а fost eliberat de C.C- al 
U.T.L.C. in anul 1936.

Tînărul inovator năzuia însă să 
intre într-o întreprindere unde iau 
ființă cele mai complicate mașini, 
unde ar putea si se consacre in 
întregime meseriei îndrăgite, lată 
că visul lui s-a împlinit. El a fost 
primit la uzina de mașini anali
tice de calculat din Moscova. In 
această uzină, tînărul inovator a 
avut prilejul să-și dezvăluie tot 
talentul său excepțional.

Deseori se intîntpla și așa : du
pă ce toți pleacă acasă, într-un 
colț îndepărtat al secției, unde, 
este locul de muncă al lăcătușului 
Egorov, lumina nu se stinge pînă 
seara tîrziu- Pe peretele alb. cînd 
apărea, cînd dispărea o umbră pre
lungă. 

vite în fiecare an de aproximativ 
350.000 specialiști cu înaltă cali
ficare, dintre care peste 100.000 
sînt ingineri (de trei ori mai. mulți 
decît în S.U.A.).

Răspîndirea învățămîntului In 
masă a fost condiția principala 
care a permis Uniunii Sovietice 
să creeze înaintea celorlalte state 
un aparat unic de cercetări științi
fice. corespunzătoare cerințelor ac
tuale, și să-l asigure cu cadre de 
oameni de știință. In prezent, în 
U.R.S.S. funcționează 3.828 insti
tuții de cercetări științifice, iar 
numărul lucrătorilor științifici din 
aceste instituții este de 354.000.

bi' societatea viitorului, cultura 
multilaterală completă va deveni 
un fenomen tot atît de obișnuit 
cum este astăzi simpla știință de 
carte.

de G. ALEXEEV

In fața bancului stă un om înalt, 
uscățiv. Ochii lui cenușii exami
nează cu atenție inelele negre tăia 
te parcă din agată, împrăștiate pe 
masă. Ochii lui par să spună t 
De ce vă încăpăținați, pînă la ur
mă tot va fi așa cum vreau eu. Pe 
planșetă apar alte și alte schițe, 
în fiecare schiță sînt prezente în 
mod obligatoriu inelele.

— Ai face bine să te mai odih
nești puțin, Boris, să faci o plim
bare în afara orașului — îl sfătuiau 
tovarășii de muncă.

Boris însă „s-a îmbolnăvit", du
pă cum se obișnuiește să se spună. 
Nu se mai ocupă nici de motoci
cletă, nu pune mina pe aparatul, 
de fotografiat. Inovatorul este fri- 
mint at de o problemă extrem de 
complicată — să creeze un meca
nism care să înfășoare pe inele o 
sîrmă din cele mai fine, abia vi
zibilă. Ani în șir, constructorii din 
multe țări s-au frămintat oentru 
a găsi o soluție a acestei prob'eme. 
Pînă în prezent însă nu s-au ob
ținut rezultate bune. Inelele tre
buiau înfășurate manual.

Intre timp, însă, o dată cu dez
voltarea tehnicii electronice. sa 
cerea un număr tot mai mare din 
aceste piese de așa-ziși transfor
matori toroidali. Fiecare mașină de 
calculat necesită zeci de mii de 
asemenea piese.

Cercetările creatoare pentru gă
sirea unei soluții au durat luni de 
zile. In sfîrșit, Egorov lăsă creio
nul din mmă, mai privi încă o 
dată schița și rosti în șoaptă :

Ținutul electrificării totale
Peninsula Kola. Rețeaua 

deasă de linii de înaltă tensiu
ne. întinse deasupra colnicelor 

I si • tundrei formează trăsătu
ra caracteristică a peisajului 
peninsulei.

Tn subsolul acestui ținut cu 
climă aspră se află zăcăminte 
de apatltâ, cupru, nichel, fier... 
£> dată cu începerea valorifi 
cărli acestor bogății, aici au 
fost înălțate centrale electrice. 
Prima centrală a fost cons 
truită pe fluviul Tuloma, acum 

; un sfert de secol. Ea a furnizat 
! energie electrică orașului Mur

mansk, a pus în mișcare mii 
de mașini ale noilor intreprin 
deri industriale.

Foarte mult s-a dezvoltat e- 
nergetica peninsulei Kola în zi
lele noastre. La începutul anu
lui 1962, în comparație cu 1937. 
lungimea liniilor pentru trans
portul energiei electrice eres 
euse aici de 73 de ori. Electr! 
cîtatea a pătruns în așezările 
muncitorești și localitățile ce 
ie mai îndepărtate ale ținuta 
lui. Toate magistralele de cale 
ferată sînt electrificate, loco
motivele cu abur au cedat lo 
nul locomotivelor electrice.

Numai în ultimii patru ani 
in peninsula Kola au fost pu
se în funcțiune hidrocentralele 
de la Iovsk șl Kirov șl cascada 
de construcții hidraulice de la

—--------------- Q-------------------

Lăcătușul inovator Boris Egorov
—■ lată și răspunsul: doua ace. 

asemenea unor degete abile, vor 
trece rînd pe rind prin deschizătu
ra inelului și apucînd cu niște dr- 
lige mici sîrma, o vor înfășură în 
jurul torului.

Simplu, sigur, original 1 In maJ 
moria lui Egorov s-a întipărit pen
tru toată viața ziua în care strun
gul minuscul construit și proiectat 
de el a apucat cu cîrligele lui me
talice inelul de ferită și cele două 
ace au început să înfășoare cu gri
jă sîrma extrem de fină. Spirele 
de fier se înfășurau lipite una de 
alta. Strungul funcționa fără în
trerupere.

Curînd după aceea, pe numele 
lui Egorov a sosit un plic purtînd 
ștampila Comitetului pentru pro
blemele invențiilor și descoperi
rilor de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. Plicul conținea 
certificatul prin care i se atribuia 
lui Egorov dreptul de autor

Strungul de bobinare al lui Ego
rov a fost apreciat în unanimitate 
Peste 300 de întreprinderi, orga
nizații de cercetări științifice și da 
proiectare au trimis scrisori conți- 
nînd aceeași rugăminte: trimite
ți-ne schițele „SEB“. In urma des
chiderii expoziției de la New York-.

Pazsk Ia granița cu Norvegia.
In prezent se construiesc hi 

drocentralele de la Barisogleb- 
sk, Kumsk și Vernhe-Tulomsk. 
Energia furnizată de ele va da 
un nou șl puternic impuls dez 
voltării industriei extractive, va 
permite să se sporească simți
tor extracția de minereuri, pro 
clucția de metale neferoase, 
concentrate de apatită șl fier

In viitorul apropiat va în - 
cepe supunerea fluviilor în ra
ioanele cele mai Îndepărtate 
ale regiunii Murmansk. In pă 
nurlie de nestrăbătut ale tal 
galei se vor ' planta numeroși 
stllpi noi pentru liniile de înal 
tă tensiune. Pe fluviile repezi 
cu praguri, Ponoi și Vorotnia 
vor fi puse în funcțiune noi hi 
drocentrale puternice. Oamenii 
din ținuturile sovietice țrans- 
polare vor începe valorificarea 
Industrială a bogățiilor natu 
rale din răsăritul și centrul 
peninsulei.

Aici în ținuturile sovietice 
transpolare se proiectează con 
struirea unei hidrocentrale ac
ționate de fluxul marin. In 
curînd valurile Oceanului în
ghețat vor pune în mișcare 
turbinele hidrocentralei unice 
din golful Koia (Marea Ba- 
renț).

de ANATOLI ȘUVALOV

gloria inventatorului a devenit cu
noscută pe plan mondial. 2

...La cela relatate de ghidul ex
poziției în legătură cu autorul 
strungului se poate adăuga că Bo
ris Egorov este membru al Con
siliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., deputat al Sovietului o- 
rășenesc Moscova.

Acum doi ani patria i-a atribuit 
eminentului inventator distincția 
cea mai înaltă. Boris Egorov a 
fost distins cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

Ne aflăm tn odaia plăcută a lă
cătușului inovator. Multe din pie
sele cu care este mobilată sînt fă
cute de mina gazdei. Intr-un colt 
al camerei se află un televizor. El 
a fost proiectat și constru t de 
Boris. Pe un taburet stă un mag
netofon portativ. Acesta a fost 
construit tot de Boris, împreună cu 
tovarășul său de muncă și bunul 
său prieten inginerul Zikov.

Gazda își împărtășește din pla
nurile creatoare ae viitor. Cbiar 
și nouă, profani în tehnică, ne este, 
absolut limpede cit de dificilă este-'1 
executarea acestor planuri. Cunoș- 
cîndu-l însă pe Egorov putem spu
ne cu toată convingerea că țelul 
pe care și l~a propus inovatorul, 
va fi reali-at.



STEAGUL ROȘU

Entuziasta primire iâcută inaltilor oaspeți sovietici 
de oamcli muncii Яи regiunea Hunedoara ii

Cuvîntarea tovarășului ton Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. l-a)

dezvoltare cu prioritate a in
dustriei grele. Tocmai pe baza 
acestei politici a fost asigurată 
dezvoltarea armonioasă, pro
porțională, a întregii economii 
naționale, ritmul ei de creștere 
continuu ascendent.

Industria siderurgică, după 
cum știți, este o ramură de 
importanță hotărîtoare pentru 
făurirea bazei tehnice-mate
riale a socialismului. Partidul 
și guvernul nostru au luat mă
suri pentru dezvoltarea ei ne
încetată. In afară de Hunedoa
ra, în anii puterii populare au 
loet puse in funcțiune furnale 
și cuptoare de oțel noi, de mare 
capacitate, la combinatul side
rurgic Reșița, marele laminor 
de țevi de la Roman, linii noi 
de laminoare de tablă subțire 
lă Galați, laminorul de platine 
reconstruit la „Oțelul roșu“, 
Fabrica de țevi sudate Bucu
rești șl altele. Totodată, efor
turile partidului și guvernului 
au fost îndreptate cu perseve
rență spre introducerea tehni
cii noi în toate ramurile eco
nomiei, ceea ce a dus la creș
terea continuă a productivită
ții muncii și scăderea prețului 
de cost. Ca urmare a măsuri
lor luate, a muncii pline de ab
negație a siderurgiștHor, la 
șfîrșitul anului trecut produc
ția de fontă a tării noastre era 
de 3,4 ori mai mare decît în 

* 1950, iar aceea de oțel de 3,8 
' ori.

îndeplinind sarcinile trasate 
de Congresul al Ш-lea al Parti
dului Muncitoresc Romin înăl
țăm la Galați o nouă cetate a 
oțelului, a cărei construcție a 
început cu sprijinul frățesc ăl 
"Uniunii sovietice, continuăm 
neabătut acțiunea de înzestra
re a economiei noastre cu ma
șini și instalați! dintre cele mai 
perfecționate, la nivelul tehni
cii mondiale. Sîntem convinși 
că prin munca lor fără pre
get, siderurgicii hunedoreni. 
ca și ceilalți muncitori din ra
mura lor, vor înfăptui cu cins
te sarcina trasată de partid de

« IN CETATEA FONTEI $1 OȚELULUI
(Urmare din pag. l-a)

Oamenii Hunedoarei, acei care 
an ridicat cu brațele fi cu mintea 
lor această cetate a metalului, a~ 
cei care făuresc oțelul, doresc fier
binte să spună oaspeților dragi 
cit de profund prețuiesc ei priete
nia dintre popoarele romin fi so
vietic, în prezent mai strînsă, mai 
puternică, mai trainică decît ori- 

S când a spus tov. Petru Furdui. 
Hunedorenii sînt bucuroși fă pot 
înfățișa înalților oaspeți roadele 
muncii lor entuziaste. Hunedoara 
salută cu inirfta ei plină de căl
dură pe solii poporului sovietic 
fi privește cu neabătută încredere 
spre viitorul fericit spre care îna
intează popoarele romin si sovie
tic.

Luînd apoi cuvintul fi adresîn- 
du-se tovarășului N. S. Hrușciov, 
Eroul Muncii Socialiste Ștefan 
Tripșa a spus, printre altele : A.t- 
tăz-', pentru a treia oară, am ma
rea bucurie să vă văd și să vă 
ascult cuvintele. Niciodată însă 
parcă n-am simțit o satisfacție atît 
de mare ca acum, cînd in otațul 
meu, aici unde trăiesc și muncesc, 
în numele tovarășilor cu care lu
crez, vă pot ura din toată inima : 
„Bine ațt venit pe plaiurile noas
tre". Experiența bogată a oame
nilor sovietici care înalță grandioa
sele construcții ale comunismului 

'■ este pentru oțelarii hunedoreni un 
adevărat tezaur de învățăminte, 
a continuat Ștefan Tripfa. Perso
nal. datorez multe din rezultatele 
obținute, înd-umirilor prețioase pe 

a da țării metal cit mai mult, 
de bună calitate și la un preț 
de cost scăzut.

Tovarăși,
înaintarea poporului nostru 

pe calea luminată de învăță
tura marxist-leninistă este con
siderabil înlesnită de aplicarea 
creatoare de către Partidul 
Muncitoresc Romîn, potrivit 
condițiilor țării noastre, a În
vățămintelor universal valabile 
cuprinse în tezaurul experien
ței Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice. In prevederile 
mărețului program al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice de construire a comunis
mului, poporul nostru vede pe 
drept cuvint imaginea zilei 
sale luminoase de inline, a pro
priului său viitor. Epocalele 
realizări ale Uniunii sovietice, 
dezvoltarea vertiginoasă pe care 
o cunoaște economia ei națio
nală, avintul creșterii bunăs
tării celor ce muncesc, forța 
cu care se revarsă energia clo
cotitoare a poporului sovietic, 
suflul nou ce străbate întreaga 
viață economică, politică, so
cială a Uniunii Sovietice - 
toate acestea sînt rodul hotă- 
rtrilor de importanță excepțio
nală ale Congresului al XX-lea 
și ăl XXIl-lea ale Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
al activității neobosite a Parti
dului Comunist, a conducerii 
acestuia de către Comitetul său 
Central leninist, in frunte cu 
eminentul marxist-leninist, Ni
kita Sergheevici Hrușciov. (A- 
plaUze, urate).

Minunatele înfăptuiri ale U- 
niunii sovietice, cărora 11 se 
adaugă realizările popoarelor 
celorlalte state socialiste, spo
resc forța de atracție a socia
lismului asupra conștiinței a 
zecl și zeci de milioane de oa
meni de pretutindeni.

Influența socialismului in lu
me crește datorită faptului 
că el a inaugurat un nou tip 
de relații între state. In înde
lungata sa istorie, omenirea nu 
a cunoscut legături frățești, 
prietenești, între țări și po
poare asemenea legăturilor de

care le-am primit de la muncitori 
minunați ca A. A. Lîsîh — mais
tru oțelar la uzinele din Zapo- 
rojstal, și de la alții. Colectivul 
în care lucrez, aplică astăzi multe 
din metodele oțeldrilor sovietici.

Astăzi „inima de oțel a țării'', 
cum îi spune orașului nostru, bate 
puternic, a spus în cuvintul său 
ing. loan Dinu, inginer șef la 
C.S.H. pentru sectoarele de furna
le. Se spune că faptele au limba
jul cel mai convingător. Tot ceea 
ce este nou aici vorbește în acest 
limbaj despre elanul creator cu 
care poporul nostru, condus cu fer
mitate de Partidul Muncitoresc 
Romin, înfăptuiește politica de in
dustrializare socialistă a țării. A~ 
rătîndu-vă succesele siderurgiștilor 
hunedoreni, ne exprimăm în ace
lași timp bucuria și recunoștința 
pentru sprijinul cu adevărat fră
țesc pe care l-am primit din par
tea poporului sovietic.

Nu ne vom precupeți eforturile, 
a spus ing. loan Dinu în încheie
re, pentru ca, înfăptuind obiecti
vele stabilite de Congresul al 
Ill lea al Partidului, să facem pa
tria noastră socialistă tot mai în
floritoare, tot mai puternică, con
tribuind astfel activ la întărirea 
forțelor păcii și progresului.

Primiți cu puternice aplauze, au 
luat cuvintul tovarășii Ion Gbeor- 
ghe Maurer și Nikita Sergheevici 
Hrușciov.

In repetate rînduri cuvîntările 
au fost subliniate de puternice o- 
vații fi urale. 

întrajutorare іесіргосй. asis
tente între țările marii familii 
socialiste. Recenta consfătuire 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești ale 
țărilor participante la Consi
liul de Ajutor Economic Reci
proc a evidențiat nu numai 
succesele creatoare fără prece
dent obținute de țările socialis - 
te, ci și progresele de seamă 
realizate în domeniul perfecțio
nării continue a diviziunii in
ternaționale socialiste a mun
cii, contribuind la întărirea re
lațiilor de colaborare existente 
între aceste țări, relații înte
meiate pe respectarea indepen
denței și suveranității, pe ega
litatea deplină în drepturi și 
avantaj reciproc.

Pentru realizarea scopurilor 
lor constructive, țările socialis
te au nevoie de pace. De aceea, 
exprimîn’d voința popoarelor. 
Uniunea Sovietică, țara noastră 
și celelalte state socialiste de
pun pe arena internațională o 
activitate neobosită pentru a 
apăra pacea lumii. (Aplauze 
puternice).

Drumul cel mai scurt și cel 
mai sigur pentru a înlătura 
războiul din viața societății și 
a asigura o pace trainică este 
dezarmarea generală și totală 
propusă de Uniunea Sovietică. 
Pentru aceasta, măi trebuie 
înlăturate obstacole multe și 
grele. Sîntem încredințați că 
prin eforturile unite ale forțe
lor mondiale ale păcii se poa
te asigura ca în relațiile inter
naționale să triumfe rațiunea. 
Viitorul va aduce noi și mă
rețe victorii cauzei păcii și so
cialismului (aplauze).

Trăiască în veci marea prie
tenie a poporului romîn cu po
poarele Uniunii Sovietice I

Trăiască glbrioeul Partid Co
munist ăl Uniunii Sovietice, 
Comitetul său Central leninist 
în frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușcîov.

Trăiască forțele unite ale 
popoarelor în lupta pentru asi
gurarea unei păci trainice pe 
pămlnt I

(Aplauze prelungite, urale).

După miting, Comitetul regional 
de partid Hunedoara și Sfatul 
popular regional au oferit la res
taurantul „Corvinul" o masă în 
cinstea delegației sovietice.

A toastat tovarășul Petru Furdui, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R., pentru 
prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele romîn și sovietic.

N. S. Hrușciov a mulțumit pen
tru ospitalitatea și căldura arătată 
de poporul romîn cu care a fost 
întîmpinat pretutindeni și a toas
tat pentru conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin și guvernul 
R.P. Romîne, pentru clasa munci
toare rotnînă, pentru siderurgiștii 
hunedoreni, pentru toți oamenii 
care prin munca lor fac să înainteze 
societatea spre progres, spre comu
nism.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a urat sănătate membrilor de
legației, mulți ani tovarășului N.S. 
Hrușciov.

De la Hunedoara oaspeții au 
plecat cu trenul spre Lupeni. O 

''mare mulțime de oameni Fa con
dus la gară. Răsună puternice u- 
rale și ovații pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, Parti
dul Muncitoresc Romîn, pentru 
prietenia dintre cele două popoa
re. Și după plecarea trenu'ui pe 
străzile orașului continuă să dom
nească o animație sărbătorească. 
Hunedorenii au trăit o zi de neui
tat.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

(Urmare din pag. l-a)

ție, șesurile fertile dau țării recol
te bogate. Cred însă că bogăția 
cea mai mare sînt oamenii liberi 
si fericiți, dv. dragi tovarăși, stă- 
pini ai tuturor bogățiilor pămân
tului, truditori neobosiți $i crea
tori ai valorilor materiale. (Aplau
ze, urale).

Recent, în Romînia s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii. Din ex
periență știm bine ce importanță 
uriașă are această victorie și ne 
bucurăm din toată inima împreu - 
nă cu dv. (Aplauze). Este incon
testabil că la această înfăptuire 
v-ați adus aportul și dv. siderur
giștii. Oricine știe că fără metal, 
fără mașini nu poți să ari ogorul 
și nu poți strînge recolte. Așa 
dar, după cum metalurgiștii au ne
voie de pîinea cea de toate zilele, 
agricultorii au nevoie de metal 
transformat în tractoare, pluguri, 
semănători, iar acest metal îl dați 
dv- metalurgiștii. Dispuneți de o 
puternică tehnică modernă pe care 
o folosiți produci nd numai la com
binatul dv. în 2 luni tot acîta 
fontă și oțel cît producea într-un 
an întreaga metalurgie a Romîniei 
burgheze. Nu este oare acesta un 
fapt impresionant, caracteristic 
pentru uriașele schimbări pe care 
le-au săvîrșit puterea populară și 
partidul comuniștilor pe pămÎDtul 
romînesc ?

Dragi tovarăși, dv. ne arătați 
realizările dv., ne povestiți despre 
succesele dv., dar desigur că vă 
interesează și cum stau treburile 
la noi, în Uniunea Sovietică. Tre
buie să vă spun că lucrurile merg 
bine. (Aplauze). Poporul sovietic 
muncește cu abnegație, îndepli
nind hotărîrile istorice ale Con
gresului ' al XXII-lea al partidului. 
Programul de construire a comu
nismului adoptat de congres a 
devenit nu numai programul de 
activitate al partidului, ci și pro
gramul de muncă și de viață al 
întregului nostru popor. (Aplauze). 
Noul program al partidului a des
chis în fața popoarelor Uniunii 
Sovietice orizonturile luminoaee ale 
viitorului comunismului. Dar bine 
înțeles, comunismul nU vine de la 
sine. El se creează prin munca 
asiduă a milioane de oameni. Ne 
așteaptă un viitor luminos și fe
ricit, Credem în acest viitor și 
îi apropiem prin fiecare zi a mun
cii noastre. Am început să ton* 
struim comunismul. Societatea în 
care va exista o abundență de bu
nuri materiale și spirituale. încă 
în următorii 10 ani țara noastră 
va ajunge din urmă și va depăși 
în ce privește nivelul producției 
industriale Statele Unite ale Ame 
ricii. Cea mai dezvoltară mare 
putere a lumii capitaliste. (Aplau

Ія mijlocul minerilor din Valea JitHtii
(Urmare din pag. l-a)

Oaspeții se opresc pe locul un
de, cu 35 de ani în urmă, minerii 
din Lupeni, sub conducerea Parti
dului Comunist din Romînia, s-au 
ridicat la luptă împotriva exploa
tării capitaliste, a terorii, pentru 
pline, pentru libertate și o viață 
mai bună. In fața plăcii comemo
rative, ridicată în amintirea celor 
căzuți în luptă, fac de gardă pio- 

I nieri — fii de mineri. Tovarășul 
Suder Wiliam, directorul general 
al Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, evocă momente emoționante 
din trecutul glorios de luptă al 
minerilor.

In incinta1 exploatării carboni
fere are loc apoi un miting.

Din mulțime se desprinde un 
grup numeros de- pionieri care se 
urcă și înmînează oaspeților bu
chete de flori.

Vasile Feher, miner fruntaș, șef 
de brigadă, Nicolae Nicorici, di
rectorul exploatării minere „6 Au
gust" din Lupeni, rostesc cuvîntări 
de salut.

Primiți cu aclamații înflăcărate. 

ze). Peste 20 de ani metalurgia 
noastră va atinge un nivel care 
va permite să se producă circa 
250 milioane tone de oțel pe an. 
In felul acesta vom depăși cu mult 
actualul nivel al producției de oțel 
din Statele Unite. Partidul nostru 
ia în prezent toate măsurile pen
tru ca încă în următorii ani agri
cultura Uniunii Sovietice să satis
facă în întregime cerințele creș- 
cinde âle populației.

Am desfășurat pe o scară ne- 
maiîntîlnită construcțiile de lo
cuințe. In numai cinci ani o pă
trime din populația țării noastre 
a primit locuințe noi, bine ame 
najate. (Aplauze). Poporul sovie
tic are un prezent frumos și mi
nunate perspective de viitor. A-
ceasta nu înseamnă însă că nu
avem de luptat cu greutăți. Exis 
tă oameni aici care își închipuie 
că în Uniunea Sovietică au existat 
greutăți numai în ani, primelor 
cipcinale, după Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, iar în 
prezent cînd în țara noastră s-au 
desfășurat în toată amploarea for
țele de producție, nu mai pot șl nu 
măi trebuie să fie greutăți. Firește, 
greutățile noastre de acum nu sea
mănă nici pe departe cu cele din 
trecut. Dar pentru a atinge țelul 
dorit, noi trebuie să mai depunem 
multe eforturi. Trebuie să accep
tăm și astăzi anumite sacrificii în 
interesul succeselor de mîine. Nu 
trebuie să ne închipuim lucrurile 
ca și cum înaintarea spre comu 
nism s-ar desfășura fănă învinge
rea unor greutăți, fără asperități 
și hopuri. înfăptuirea marilor pla
nuri ale construcției comuniste ce
re de la oameni eforturi mari, 
cere hotărîrea de a birui greută 
țile care apar. Partidele comuniste 
nu cunosc țeluri mai înalte decît 
grija pentru interesele vitale ale 
popoarelor, pentru bună starea și 
securitatea lor. (Aplauze). Noi, 
comuniștii, nu am precupețit nicio
dată și nu vom precupeți eforturi 
pentru . realizarea acestui țel.

Dragi tovarăși,
Ingăduiți-mi să vă mulțumesc 

încă o dată, din suflet, pentru pri
mirea caldă, ospitalieră și să vă 
urez noi succese în muncă, pentru 
binele patriei dv. și ,a întregii co
munități socialiste. (Aplauze, ura
le).

Trăiască metalurgiștii din Repu
blica Populară Romînă, detașament 
de frunte al eroicei clase munci
toare romîne !

Trăiască oamenii muncii din 
Romînia frățească !

Să trăiască și șă înflorească prie
tenia frățească de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Romîne. 
(Aplauze furtunoase, urale pre
lungite).

iau cuvintul tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov.

In timpul cuvîntărilftf, de pre
tutindeni răsună aplauze furtunoase, 
urale și ovații puternice. La sfîr- 
șit, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și N. S. Hrușciov se îmbrăți
șează cu căldură.

După miting, primul secretar al 
Comitetului orășenesc Petroșani al 
P.M.R. le înmînează tovarășilor N. 
S. Hrușciov și Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cite o cască de miner.

In sala de festivități a exploa
tării miniere din Lupeni are loc 
apoi o întîlnire prietenească cu ve
chi mineri participanți la greva din 
1929 și cu fruntași în producție. 
Șeful delegației sovietice se între
ține cu ei cordial, se interesează 
de condițiile de muncă și viață ale 
minerilor, de succesele lor în pro
ducție. Tovarășilor Hrușciov și 
Gheorghiu-Dej li s-au oferit îa 
dar cîte un costum de miner și 
machete ale unui abataj d&i mină.

După ce și-au luat rămas bun 
de la mineri, oaspeții au părăsit 
Lupenii cu trenul.

(Agerpres)



ȘedințaVizita în Polonia 
a ministrului 
învăță mîntuhii 

al R. P. Romîne
VARȘOVIA 21 — Corespon

dentul Agerpres transmite:
La invitația Ministerului In- 

vățămîntului superior al R. P. 
Polone, la 19 iunie a sosit la 
Varșovia într-o vizită de 10 zi
le acad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul Invățămîntului ăl R. P. 
Romîne.

La sosire, Ia aeroport acad. 
Ilie Murgulescu a fost întîmpi- 
nat de Henryk Golanski, mi
nistrul Invățămîntului Supe
rior, Waclăw Tulodziecki mi
nistrul Invățămîntului și de 
funcționari superiori din cele 
două ministere.

A fost de față de asemenea 
Gheorghe Diaconescu, ambasa
dorul R. p. Romîne la Varșo-1 
via.

©=—'
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Proiectul йе program 
al partidului 

de guvernămînt 
din Ghana

ACCRA 21 (Agerpres).
După cum s-a anunțat, în

rînd se va desfășura la Accra cel 
de-al 11-lea Congres al Partidu
lui de guvernămînt, partidul Con
venției populare.

Ziarele și posturile de radio din 
Ghana acordă o mare atenție po
pularizării proiectului noului pro
gram al partidului, care urmează 
să fie aprobat de congres.

Proiectul de program cuprinde 
un număr de 181 de teze și pre
vede, pe plan extern, continuarea 
politicii de neutralitate a Ghanei. 
Ghana, se arată în proiectul de 
program, va depune toate efortu
rile în vederea promovării unității 
africane și a transformării Africii 
într-o zonă liberă de arma atomi
că.

Ghana, se subliniază în proiec
tul de program, dorește să facă 
comerț cu toate țările, în cazul 
cînd acestea nu impun condiții de 
ordin politic. In proiectul de pro
gram se respinge ideea alăturării 
la Piața comună.

©=-

Deficitul balanfei de plăti 
a Statelor Unite

WASHINGTON 21 (Agerpres)
Ministerul Comerțului S.U.A. 

a anunțat că în primul tri
mestru al anului 1962, potrivit 
aprecierilor provizorii, deficitul 
balanței de plăți ă Statelor U- 
nite s-a ridicat la 475.000.000 
dolari. Pentru întregul an 1962 
se așteaptă ca acest 'deficit să 
fie de 1.900.000.000 
dică 
mai 
mod

dolari, a- 
cu 100 de milioane dolari 
mult decît se prevedea în 
oficial acum o lună.

CoflsHiului de securitate 
consacrată problemei Kașmirului

NEW YORK 21 (Agerpres)
După cum s-a anunțat, la 

15 iunie Consiliul de Securita
te a reluat discuțiile în proble
ma Kașmirului.

In cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate expuneri de repre
zentanții celor două părți in
teresate, india și Pakistan, 
precum și reprezentanți ai al
tor state membre în Consiliul 
de Securitate.

La ședința din 19 iunie a luat 
cuvîntul reprezentantul R. P. 
Romîne, Mihail Hașeganu. El 
a arătat că discuțiile în aceas
tă problemă au loc de mai 
multi ani dar ele se mențin e- 
sențialmente în același stadiu, 
se ridică aceleași probleme, se 
înfruntă aceleași argumente, în 
majoritatea lor bine cunoscute. 
Ca atare, a precizat Mihail Ha
șeganu, nu există elemente noi 
care să indice o agravare reală 
a diferendului dintre india și 
Pakistan în problema Kașmi
rului și care să justifice reexa
minarea urgentă a acestei pro
bleme în Consiliul de Securi
tate.

După ce a făcut o prezentare 
a evoluției acestei probleme în 
perioada, 1948—1952 reprezen
tantul R. P. Romîne a arătat 
că după părerea delegației ro
mîne Consiliul de Securitate

poate contribui la aplanarea 
diferendului sprijinind începe
rea unor conversații directe în
tre cele două părți și preve
nind* ca elemente exterioare 
fondul problemei să o complice 
mai mult. Problema Kașmiru
lui privește în primul rînd cele 
două țări în cauză și soluțio
narea sa constructivă depinde 
mai ales de încetarea ameste
cului din afară. Sîntem convin
și, a spus în încheiere 
Hașeganu, că popoarele 
și Pakistanului, care au 
roase elemente 
toria lor, care 
tru lichidarea 
vor face ca în
prevaleze ceea ce le unește, in
teresele păcii și progresului o- 
menirii.

La ședința din 20 iunie a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. au fost invitați repre
zentanții Indiei și Pakistanului.

Delegații Venezuelei și statu
lui Chile și-au exprimat „sa
tisfacția" în legătură cu de
clarațiile reprezentanților In
diei și Pakistanului că guver
nele lor nu intenționează să 
recurgă la forță.

La ședința Consiliului de Se
curitate nu au fost prezentate 
propuneri concrete și rezoluții.

li івііад iunie інііш piMtli! 
iniolFtva exiloziilof
IN ETIOPIA

шіж amerkane

Mihail
Indiei 

nume- 
în is-comune 

au luptat pen- 
colonialismulul, 
relațiile lor să

o
Discutarea în Comitelui de tutelă al O.N.U. 

a problemelor privind acordarea independentei 
teritoriilor Urundi și Ruanda

NEW YORK 21 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Din împuternicirea celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. Comitetul de tu
telă al O.N.U. continuă exami
narea raportului prezentat de 
Comisia O.N.U. pentru Ruanda- 
Urundi aflată sub administra
ția Belgiei.

Uniunea Sovietică, ca și ma
joritatea membrilor comitetu
lui, sprijină recomandarea Co
misiei O.N.U. 
Urundi de a 
independența 
cane, precum 
pele belgiene 
pe teritoriile

Spaak, ministrul
Externe — reprezentantul Bel
giei a încercat să dovedească 
cu încăpățînare „necesitatea" 
menținerii trupelor belgiene în 

că 
„un

teritoriile Urundi și 
pînă la 1 iulie 1962,

pentru Ruanda- 
acorda la 1 iulie 
acestor țări afri- 
și cererea ca tru
să se retragă de 
respective.

Afacerilor

Ruanda-Urundi afirmînd 
în caz contrar se va ivi 
nou Congo".

Reprezentantul U.R.S.S.
P. D. Morozov, care a luat
vîntul în ședința din 20 iunie 
a comitetului, a subliniat că, 
refuzînd să-și retragă trupele

cu-

de pe 
Ruanda 
Belgia încalcă rezoluția Adu
nării Generale din 23 
rie 1962.

Delegatul 
că U.R.S.S. 
guvernelor 
și Ruanda care cer să înceteze 
în mod necondiționat tutela 
belgiană, să fie îndepărtate 
trupele belgiene de pe terito
riile Urundi și Ruanda și să 
le fie acordată independența 
pînă la 1 iulie a.c. Datoria Or
ganizației Națiunilor Unite es
te să sprijine acest deziderat.

sovietic a 
se alătură 
teritoriilor

februa-

declarat 
poziției 
Urundi

ADD5S-ABEBA 21 (Ager
pres)

La 20 iunie ziarul „Voice of 
Etiopia" a publicat un articol 
de fond în care condamnă ve
hement hotărîrea guvernului a- 
merican de a efectua explozii 
nucleare în cosmos. Ziarul sub
liniază că împotriva acestor 
explozii monstruoase s-au pro
nunțat toți oamenii de știință 
din lume, inclusiv din Âmeri- 
rica. Proteste după proteste 
trimit la Washington oameni 
din toate colțurile lumii. „Da
că Statele Unite vor ignora a- 
ceste proteste și nu vor ține 
seama de opinia publică mon
dială, scrie ziarul, vor face o 
greșeală grosolană, de neier
tat".

știință americani care se pro
nunță împotriva hotărîrii gu
vernului S.U.A. de a efectua 
experiențe nucleare la măre al
titudine, se arată într-un ar
ticol de fond al ziarului „Me
tropole" (Belgia).

Oamenii de știință, subli
niază ziarul, își dau seama de 
urmările grave ale acestor ex
periențe primejdioase. Kenne
dy trebuie să țină seama de a- 
ceasta și să anuleze hotărîrea 
cu privire la efectuarea aces
tor explozii.

IN JAPONIA

IN BELGIA
BRUXELLES 21 (Agerpres) 

— TASS transmite:
Dorim ca președintele S.U.A., 

Kennedy, să ia în considerație 
apelul celor 700 de oameni de

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

TOKIO 21 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Cea de-a 25-a conferință 
națională a primarilor orașe
lor japoneze care se desfășoară 
la Tokio a adoptat la 20 iunie 
o rezoluție de protest împotri
va experiențelor nucleare. Par- 
ticipanții la conferință au vo
tat în unanimitate această re
zoluție cerînd încetarea 
diată a experiențelor cu 
nucleară.

Demonstrații ale participanților 
la „marșul păcii4* ° rT

WASHINGTON 21 (Agerpre<=).
La Washington au loc demons 

trații ale participanților la „mar
șul păcii" care au sosit în capita
la S.U.A. din Nashville, Hanovra 
și Chicago pentru a protesta îm
potriva cursei înarmărilor 
periențelor nucleare.

Deși era vreme rea și 
o ploaie torențială în tot 
zilei de 20 iunie reprezentanții a- 
cestor trei orașe au postat pichete 
în fața clădirii comisiei pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. Membrii 
pichetelor purtau pancarte în care 
se cerea „să se pună capăt ex
periențelor nucleare", „să se lupte 
pentru pace".

Seara în piața din centrul Wa
shingtonului a avut loc un miting 
al participanților la „marșul pă
cii" care s-a desfășurat sub lo
zincile luptei pentru pace, împo
triva pregătirii unui nou război, 
împotriva folosirii forței în re
zolvarea problemelor litigioase.

și ex-

câde^ 
cursul

»•**
fa amploare mișcarea din Franța 

pentru dezarmare generală și pace
PARIS 21 (Agerpres)
In Franța se desfășoară »o 

amplă mișcare pentru dezar
mare generală și pace. In legă
tură cu apropiatul Congres 
mondial de la Moscova pentru 
dezarmare generală și pace, re
vista lunară „Combat potir la 
paix“, organul Consiliului na-

a
număr special

im*>- 
arma

c* . -

în capitala S.U.A.
După acest marș, a declarat L. 

Scott, unul din participanții la 
..marșul păcii", 
de adunări și discursuri publice. 
Participant» la mișcarea 
pace vor vizita 
acasă, vor vorbi în parcuri publice 
pentru a îndemna poporul ameri
can să lupte cu hotărîre pentru 
pace, împotriva cursei înarmărilor.

vor urma o serie

pentruj-
pe concetățenii lor

LONDRA 21 (Agerpres)
Guvernul conservator inten

ționează că continue politica 
de înghețare a salariilor oame
nilor muncii — acesta a fost 
leit motivul discursului rostit 
de ministrul finanțelor, 
Lloyd, la 19 iunie în 
consfătuirii Asociației 
lor de comerț engleze 
avut loc la Londra.

Lloyd, care, după 
știe, este principalul 
al politicii, „pauzei în
rea salariilor", aplicată în ca
litate de măsură urgentă încă 
în iulie 1961 pentru „însănăto
șirea economică", a afirmat că 
această politică s-a soldat cu 
„succes".

Dar prevederile optimiste ale 
lui Lloyd sînt puțin convingă^ 
toare dacă se -seaarfrîfe

S. 
cadrul 

camere- 
care a

cum se 
inițiator 
majora-

creșterea continuă a prețurilor. 
Astfel, potrivit datelor buleti
nului „Monthly Digest of Sta
tistics", indicele prețurilor cu 
amănuntul a sporit de la 114,6 
puncte în iulie 1961, la 120,1 
puncte în mai 1962.

Lloyd a dat asigurări că po
litica de înghețare a salariilor 

soldat cu rezultate bune 
punctul de vedere al pu-, 
de concurență a Angliei" 
contribuit la consolidarea 

țării.

de milioane

din Anglia 
cu tot mal

„s-a 
din 
terii 
și a
pozițiilor financiare ale 
Dar această declarație este în 
directă contradicție cu faptele 
reale. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul
luna mai a.c. s-a observat din 
nou o rămînere în urmă a ex
portului față de import, eva
luată lai peste 52 de milioiatoe 
'de' Sfcfe "Steri acbast? m—

Comerțului, în

Efectele politicii funeste de „înghețare “ 
a salariilor a guvernului englez

dine de idei, se mai poate a- 
minti că în iulie 1961 (cînd 
a fost introdusă „pauza") acest 
deficit era de 27 
lire sterline.

Oamenii muncii 
se pronunță însă
multă vigoare împotriva poli
ticii funeste de „înghețare" a 
salariilor, La 19 iunie Tribuna
lul național de arbitraj a a- 
doptat o hotărîre cu privire la 
majorarea salariilor pentru 
1.800 de funcționari adminis
trativi din sistemul național de 
ocrotire a sănătății. Această 
majorare, care este în medie de 
13 la sută, depășește de cinci 
ori majorarea care fusese pro
pusă recent de guvern și care 
a fost respinsă cu indignare 
de sindicate.

țional al păcii din Franța, 
consacrat un 
luptei pentru pace. Revista pu
blică declarațiile unor perso
nalități de seamă de cele mai 
diferite convingeri politice care 
condamnă energic pericolul 
cursei înarmărilor.

Senatorul Andre Armengaud 
declară că „riscul care rezultă 
din sporirea continuă a înar
mărilor este extrem de clar și 
trebuie să se sublinieze încă o 
dată necesitatea luptei pentru 
dezarmare". Senatorul propune 
ca fondurile cheltuite în sco
puri militare să fie folosite 
pentru ajutarea țărilor slab 
dezvoltate.

Profesorul Henri Laugier de 
la Sorbona, scrie că „sprijină 
din toate puterile pe acei ce 
luptă pentru dezarmare" Paul 
Boncour, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței, își exprimă convingerea că 
în prezent dezarmarea este po
sibilă.

Intr-un articol cu privire la 
problemele dezarmării, genera 
Iul Pierre Billot arată că de 
zarmarea este necesară și po
sibilă.

I

PROGRAM H RADIO
23 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Jocuri populare romînești,
8.30 Muzică instrumentală inter
pretată de soliști romîni, 9,00 
Roza vînturilor, 10,08 Muzică in
terpretată de orchestre de man
doline, 11,03 Soliști și formați? 
românești de muzică ușoară, 11,30 
Din muzica popoarelor sovietice,
12.30 Muzică ușoară, 13,10 "
zică populară din Moldova, l».jJO 
Concert de prînz, 14,30 Program 
muzical ■ pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 15,05 Concert distractiv, 18,00 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Semenicul" a Casei de cul
tură din Reșița, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Arii și duete din 
opere, 18,00 Melodii de estradă;
18.30 Din cântecele de dragoste 
ale popoarelor, 19,30 Transmi
siune din studioul de concerte,
a concertului „Țara mea e ca o 1 
floare", dat de orchestra de mu
zică populară a Radioteleviziunii,
22.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 12,35 Cu cîntecul și jo
cul pe plaiuri muscelene, 13,40 
Frumusețile Moscovei cîntate de 
soliști sovietici și romîni, 15,00 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 16,30 Mu
zică instrumentală, 17,00 Concert 
de estradă, 18,30 Cântăreți sovie
tici de operă, 19,40 Muzică dis
tractivă interpretată de fanfară, 
20,40 Muzică din operete, 21,15 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE

23 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie i 

Omul amfibie ; Al. Sabia : Cînte
cul întrerupt ; PETRILA : Expe
riență primejdioasă ; LIVEZENI : 
Cercul ; ANINOASA : Torero ; 
ISCRONI : Valea mîndră ; VUL
CAN : Primăvara fetelor ; PARO- „ 
ȘENI : Aeroportul nu primește;' 
LUPENI : Nu te lăsa niciodată ; 
BĂRBĂTENI : Toată lumea rîde, 
cîntă și dansează; URICANI : S_a 
furat o bombă. < .
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