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cu privire la vizita de prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice 

în Republica Populară Romînă
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat 
și a Guvernului Republicii 
Populare Romîne, între 18 și 
25 iunie 1962, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste în frunte cu tovară 
șui N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu 
uii Sovietice, președintele Con- 
■iliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te. a făcut o vizită de prlete 
nie în Republica Populară Ro 
mină.

Delegația de partid și gu 
vernamentală a Uniunii Sovie
tice a vizitat orașul București 
și regiunile București, Bacău. 
Hunedoara, Oltenia și Dobro 
веа, unde a luat cunoștință de 
■activitatea unor întreprinderi 
industriale, unități agricole 
șantiere de construcții, așeză 
minte de cultură, stațiuni Йе 
odihnă și a avut numeroase în
tâlniri cu muncitori, tehnicier -' 
ingineri, țărani colectâvîștî, ba- 
meni de știință și cultură.

La călătoria delegației prin 
țară au pariicFnăf JLPycsaa»; 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, nrlm- 
secretar alC.C il P.M;R., pre
ședintele Consiliului de Stat; 
Jon Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. âî 
P.M.R., președintele Consiliu 
Iui de Miniștri; Gheorghe A- 
postol, membru al Biroului 

Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vtcepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; Nicolae Ceaușes- 
cu, membru al Biroului Poli 
tic al C.C. al P.M.R., secretar 
al C.C..al P.M.R., Comeliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, m.embru 
al C.C. al P.M.R., ambasada

- rul R.P.R. în U.R.S.S.
Delegația de partid și gu

vernamentală a Uniunii Repu-

blicilor Sovietice Socialiste a 
tost întâmpinată pretutindeni 
cu entuziasm și dragoste fră
țească, expresie a sentimente 
lor de adineă și trainică prie
tenie ale poporului romin fa 
ță de poporul frate sovietic.

Delegația sovietică exprimă 
Comitetului Central al Parti 
duiul Muncitoresc Romin, 
Consiliului de Stat, guvernu
lui Republicii Populare Romi
ne șl Întregului popor romin 
profunde mulțumiri pentru a 
ceasta ospitalitate și primire 
călduroasă.

In cursul vizitei, al întâlniri
lor cu oamenii muncii din Re
publica Populară Romînă, de 
legația Uniunii Sovietice a a- 
vut prilejul să cunoască ne
mijlocit activitatea creatoare a 
poporului romîn, succesele sale 
in Îndeplinirea sarcinilor tra 
sate de cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului. Oa 
menii muncii din Republica 
Populară Romînă și-au expri
mat bucuria și admirația fa
ță de victoriile mărețe ale po 
porului sovietic în realizarea 
grandiosului program al cons 
trucției comuniste adoptat de 
Congresul al XXII-lea- * al 
P.C.U.S.

In cursul vizitei, între dele
gațiile de partid și guverna
mentale romînă și sovietică au 
avut Ioc convorbiri la eare au 
particpat :

din partea romînă : șeful 
delegației — tovarășul Gheor
ghe Grlieorghlu-De], prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului dc Stat; 
membrii delegației — tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.,
președintele Consiliului de Mi 
niștri; Gheorghe Apostol, 
membru al' Biroului Politic al

C.C. al P.M.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri; 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R. ; Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R.; Leon- 
te Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de Pro
pagandă și Cultură a C.C. al 
P.M.R.; Ștefan Voitec, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat; 
Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri ; Gheorghe Gaston Marin, 
membru al C.C. al P.M.R., pre 
ședințele Comitetului de Stat 
al Planificării; Cornelîu Mă ■ 
nescu, ninistrul afacerilor ex 
terne ; Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.M.R., ambasado
rul R.P. Romîne în U.R.S.S.

din partea sovietică: șeful 
delegației — tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S.; membrii îelega- 
ției — tovarășii V. V. Gri- 
șin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.. 
președintele C.C.S. din U.R.S.S.;
V. V. Kuznețov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-Iocțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
ai U.R.S.S.; D. A. Kunaev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Kăzahstan; I. V. Andro 
pov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.; 
I. I. Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
ăl P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că ; M. S. Sin ița, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Odesă 
al P.C. din Ucraina ; R. A. El- 
darova, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Autonome Daghestan; E. I. 
Afanasenko, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., președintele' 
Consiliului de ronăucere al A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă, ministrul învățămân
tului al R.S.F.S.R. ; I. K. Je

pe

din 
dat

trila raportează cu această -ocazie 
că și-a realizat mai bine de jumă
tate din angajamentul anual pri
vind economiile la prețul de cost. 
Minerii de 
rea acestui 
faptului ■ că 
pe ridicarea

■ nivelul celor
dă, la sectoarele I. II.. III ale mi
nei în prima jumătate a anului, 
peste 90—95 la sută din brigăzile 
de 
mic 
tre 
buit 
buie 
ductivitate cu care muncesc' brigă
zile conduse de 5nach Chiriță, 
Belu Sabin, Bartha Frâncisc, Cu- 
coș Gheorghe, Firoiu loan. Cîșla- 
ru Ion și altele.

aici datoresc obținc- 
succes de prestigiu 
au* pus mare accent 
tuturor brigăzilor la 
fruntașe. Așa de pil -

depășit rit- 
plan. Prir?.- 
au coatri-

mineri și-au
sarcinile de 

brigăzile care 
din plin la noul succes, tre- 
evidențiate pentru înalta pro •

planul semestrial 
îndeplinit

Anul 
colectivul 
mai mari
producătoare de 

cărbune cocsificabil a țârii a ra
portat succese mari în fiecare lu
nă. Organizarea mai judicioasă a 
procesului de producție, crearea u- 
nor condiții bune de muncă prin 
extinderea mecanizării complexe a 
lucrului în abatajele frontale și des
fășurarea largă a întrecerii socia
liste a permis minerilor de la Lu
peni să extragă zilnic cărbune pes
te plan, îneît la 26 iunie au rea
lizat integral sarcinile de plan 
primul semestru.

In perioada care a trecut 
acest an, la mina Lupeni s-au
cu circa 95.000 tone de cărbune 
pentru cocs mai mult ca în peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Productivitatea muncii a cres
cut cu 7,5 la sută, iar costul pro
ducției a scăzut cu peste 3.400.000 
lei în primele 5 luni ale acestui 
an, față de aceași perioadă a lui 
1961. Mina Lupeni cunoaște un 
puternic avînt tehnic. Folosirea ma
șinilor de havat, a susținerii meta- • 
lioe, a transportoarelor blindate au 
permis minerilor de aici să îmbu
nătățească cu 14 la sută viteza me
die de avansare în abatajele ca
meră și cu 7,1 la sută la frontale, 
să extragă circa 400.000 tone de 
cărbune cu susținere metalică mo
dernă, să reducă 
în medie la 37 
cărbune.

Ieri dimineață; 
dispecerul minei 
Aninoasa a con
semnat în regis

trul de producție depășirea sarci
nilor de plan pe semestrul I al 
anului cu peste 1200 tone de căr
bune. Anul acesta minerii de aid 
și-au creat condiții tot mai bune 
de muncă în urma respectării mă
surilor tehnico-organizatorice. La 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului semestrial, contribuția im
portantă a avut-o colectivul 
torului IV al minei care, în 6 
a dat peste plan mai bine de 
tone de cărbune energetic de
calitate. Minerii din abatajele a- 
cestui sector muncesc cu un ran
dament mediu de peste 5,200 tone 
pe post în abataj.

Odată cu îndeplinirea înainte 
de termen a planului' semestrial, 
minerii, aninoseni . rap tează că 
au obțimit.țpc seama creșterii ț>ro- 

minei Petthă iii- ouetivității muncii și reducerii/qon-

Mina 
Aninoasa

sec- 
luni; 
7000 
bună

Mina 
Pefriia

consumul
m.c./lOOO

de lemn 
tone de

primulIn 
schimb de mun
că al zilei de lu
ni au fost extra- -

se din abatajele
timele tone de cărbune prevăzute sumarilor specifice de materiale 
în plan- pentru semestrul I al я- economii peste plan în valoare de 
cestui an. Colectivul minei P=- circa 200.000 lei. :'”;-

IN RITM SUSȚINUT
Redeschiderea minei Dîlja 

ia o amploare tot mai mare. 
In subteran, lucrările de des
chidere se desfășoară într-un 
ritm 
zenit 
1020 
nhlă 
cest
Demeter 
456 m.l. 
folosește 
carea sterilului o mașină de
încărcat E.P.M.-l, iar la- ba
terea găurilor — perforator 
rotopercutant.

susținut. Pînă în pre 
minerii de aici au săpat 
m.l. în galeria direcțio- 
de coastă. Numai în a 
an

Un rezultat de seamă în 
muncă au dobîndit și mi
nerii din brigada condusă de 
Bartha Dionisie care lucrea-f 
ză la puțul principal. Ei au 
excavat anul acesta în plus 
aproape 700 m.c. de steril 
la această lucrare.

De remarcat faptul că bri
gada utilizează la săparea șl 
betonarea puțului cofrajul 
mobil, iar sterilul îl încarcă 
din puț cu ajutorul a 2 grei 
fere.(Continuare în pag. 2-a)

brigada minerului 
Augustin a săpat 

de galerie. Brigada 
cu succes la încăr-

partid șt guvernamentale a Uniunii Sovietice la mina Lupeni.Aspecte din vizita delegației de
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galin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice in Republica Popu 
Iară Romînă.

Convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate fiă 
țeaseă, au dovedit din nou de 
plina unitate de vederi in toa
te problemele examinate.

In cadrul convorbirilor, cele 
două delegații s-au informat

Delegația sovietică sublinia
ză cu deosebită satisfacție că 
oamenii muncii din Romînia 
au obținut in anii puterii 
populare, sub conducerea glo
riosului Partid Muncitoresc Ro 
mln. succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei naționa
le, a științei și culturii, in ri 
dlcarea nivelului lor de trai. 
Intr-o perioadă istorică scurtă, 
poporul romîn a transformat 
Patria sa dintr-o țară cu o in
dustrie slab dezvoltată și cu 
o agricultură Înapoiată intr-un 
stat industrial-agrar avansat. 
In Republica Populară Romînă 
a fost creată o industrie moder
nă energetică, metalurgică, de 
prelucrare a petrolului, elec 
trotehnică, ușoară, chimicul, 
constructoare de tractoare șl 
automobile, noi ramuri ale con
strucției de mașini. Se- infăp 
tulește cu succes planul de șase 
ani de dezvoltare a economiei 
naționale adoptat de Congre
sul al ІП-Іеа al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Un eveniment intern de ma
re importanță l-a constituit 
Statornicirea relațiilor de pro 
ducție socialiste în agricultu 
ra Romînlei, triumful planului 
cooperatist leninist. In prezent 
orinduirea socialistă a repurtai 
o victorie botărîtoare în toate 
ramurile economiei naționale, 
socialismul a învins la' orașe 
și la sate. Aceste succese re
marcabile au fost obținute pe 
baia unității moral-polittce de 
nezdruncinat a poporului ro - 
mîn, a coeziunii sale in ju
rul Partidului Muncitoresc Ro- 
mln, a prieteniei și colaborării 
strinse a Republicii Populare 
Romine cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste.

Delegația de partid și guver - 
namentală a Republicii Popu
lare Romine relevă însemnăta
tea istorico-mondială a victo
riilor obținute de Uniunea So
vietică in construcția desfă
șurată a comunismului, in în ■ 
făptuirea mărețelor sarcini ale 
noului program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
adoptat de Congresul al XXII- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Succesele 
doblndite de poporul sovietiQ 
In făurirea bazei tehnico-ma
teriale a comunismului, In dez
voltarea științei, tehnicii șl 
culturii, In ridicarea perma
nentă a nivelului de trai do
vedesc marea forță vitală b 
ideilor socialismului ș! comu
nismului. Aceste succese cons
tituie o contribuție hotărltoa- 
rti la întărirea continuă a la
gărului socialist, exercită o 
profundă tnriurire asupra evo
luției Întregii omeniri, repre
zintă un izvor de forță și en
tuziasm al oamenilor muneli 
In lupta pentru pace generală 
și progres social.

Victoriile obținute de poporul 
sovietic slnt rezultatul politi
cii Înțelepte a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a 
Comitetului său Central leni
nist. care rezolvă cu succes sar
cinile complexe ale construe-* 
(Iei comunistp șl a cărui expe
riență constituie un model del 
aplicare creatoare a ideilor 
marxist-leniniste. Delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romine a 
subliniat marea însemnătate

vizita de prietenie a delegației de partid și guvernamentale 
Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă

reciproc asupra principalelor 
probleme ale construcției so
cialiste și comuniste în țările 
lor, au avut un larg schimb de 
păreri asupra perspectivelor 
dezvoltării în continuare a re 
lațiilor între Republica Popu 
iară Romînă și Uniunea Sovie
tică, între Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, precum și a 
supra celor mai impart ante
probleme ale situației intern? 
ționale actuale.

principială pe care o are expe
riența P.C.U.S. pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn, in o 
pera de construire a socialis
mului.

Delegația Republicii Popu
lare Romîne și delegația Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste și-au exprimat depli
na satisfacție că relațiile de 
prietenie frățească și colabo
rare multilaterală dintre cele 
două țări, relații bazate pe 
principiile marxist-leniniste ale 
internaționalismului socialist, 
se dezvoltă și se întăresc neîn
trerupt. Cele două părți au 
subliniat că vizita făcută de 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Romîne în Uniunea Sovietică, 
în anul 1901, a adus o contri
buție de seamă la întărirea 
continuă a acestor relații.

Ambele delegații dau o înal
tă apreciere perspectivelor de 
dezvoltare a colaborării econo 
mice reciproce in perioada pînă 
în 1980 pe baza coordonării 
planurilor, a perfecționării con- 
tinuie a diviziunii intemațio 
nale socialiste a muncii și a 
creșterii sistematice a schimbu
rilor comerciale între toate ță 
rile socialiste.

In conformitate cu acordu
rile în vigoare, schimbul de 
mărfuri intre R.P.R. șt 
U.R.S.S. în perioada 1961— 
1965 va depăși cu aproape 46 
la sută volumul schimbului de 
mărfuri din perioada anterioa
ră de 5 ani. Uniunea Sovietică 
acordă Republicii Populare Ro
mine sprijin tehnic în dezvol
tarea industriei siderurgice și 
in special în construirea Corn 
btnatului siderurgic de la Ga
lați, in construirea unor im
portante Întreprinderi chimice 
și ă altor obiective industriale. 
De asemenea, Uniunea Sovie
tică acordă sprijin prin fumi - 
zarea de documentație pentru 
procese tehnologice noi și in 
pregătirea de cadre tehnice 
pentru diverse ramuri de pro
ducție.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne a exprimat Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste recu
noștința poporului romîn pen-< 
tru sprijinul internaționalist 
multilateral acordat de Unlu' 
nea Sovietică in opera de in- 
dustnaUzare socialista și do 
dezvoltare a economiei națio 4 
nale.

Cele două părți au subliniat 
că relațiile de colaborare șl 
Intr-ajutorare frățească a țări
lor socialiste, bazate pe prind-, 
piile Internaționalismului pro
letar, constituie o inepuizabi
lă sună de putere și progres 
pentru fiecare din aceste țări 
și pentru sistemul mondial so
cialist In ansamblu, reprezintă 
un factor hotărîtor pentru vic
toria socialismului in întrece
rea economică pașnică cu ca
pitalismul. Recenta Consfătui
re de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești ale țărilor 
membre ale Consiliului de A- 
jutor economic Reciproc a con -t 
firmat Încă o dată uriașa im^ 
portanță vitală și rodnicia a- 
cestor relații. Hotăririle adop

tate au deschis noi posibilități 
pentru dezvoltarea rapidă. în 
continuare, a țărilor sistemului 
socialist pe baza unei largi di
viziuni internaționale a muncii, 
specializării și cooperații în 
producție, colaborării econo 
mice și tehnico-științifiee mul 
tilaterale.

Ambele părți și-au exprimat

Delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii 
Populare Romîne și Uniunii Rc 
pudicilor sovietice Socialiste 
au examinat într-o deplină u 
nitate de vederi principalele 
probleme ale situației interna 
(ionele.

Cele două părți au reafirmat 
hotărîrea lor de neclintit de a 
lupta împreună cu celelalte 
țări socialiste pentru menține
rea și consolidarea păcii în în
treaga lume. Necesitatea apă
rării păcii este cu atît mai im 
perioasă cu cit în actualele 
condiții de dezvoltare a tehni 
cii militare, un război racheto 
nuclear ar aduce pierderi in
calculabile de vieți omenești, 
distrugeri fără precedent de 
bunuri materiale și valori spi
rituale. Nu trebuie subapre
ciat faptul că cercurile iitrne 
rialiste promovează în conti
nuare libia de intensificare a 
cursei înarmărilor, de ațîțare a 
focarelor de încordare in
ternațională în Europa și în al
te regiuni ale lumii și se opun 
soluționării problemelor inie 
naționale majore pe calea tra 
tativelor. Toate acestea recla
mă din partea popoarelor o 
mare vigilență .întărirea com
bativității și unității lor în 
lupta pentru pace.

Cele două delegații au subli
niat că datorită creșterii con 
tinuie a forțelor păcii și so

cialismului, a puternicului front 
al clasei muncitoare interna
ționale, a mișcării de eliberare 
națională, datorită intensifi
cării combativității milioane
lor de oameni ai muncii și tu
turor oamenilor de bună cre
dință în lupta pentru menți
nerea și Întărirea păcii se dez
voltă și se întărește zi de zi pu
ternica barieră în calea declan
șării de războaie de către im
perialiști.

Lupta consecventă a Uniu
nii Sovietice, a Republicii 
Populare Române și a celorlalte 
țări socialiste pentru menține
rea și consolidarea păcii zădăr
nicește uneltirile războinice 
ale cercurilor imperialiste, ri
dică tot mai mult autoritatea 
și prestigiul internațional al 
întregului sistem socialist.

Delegația romînă a relevat 
rolul deosebit al Uniunii So
vietice, care prin inițiativele 
•ale, prin energia și tenacita
tea de care dă dovadă în lup
ta pentru salvgardarea păcii 
și-a cucerit considerația șl res
pectul tuturor popoarelor. Pro
punerile constructive ale gu
vernului sovietic in problema 
dezarmării generale și totale, 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial și a rușinosului sistem co
lonial, pentru dezvoltarea co
laborării dintre țări cu siste
me social-politice diferite ca șl 
in alte probleme internaționale 
care fr&mintă omenirea se bu
cură de o largă adeziune și 
de sprijin din partea maselor 
populare de pretutindeni, a 
numeroase guverne și cercuri 
politice, ceea ce contribuie la 
Întărirea forțelor păcii și pro
gresului.

Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică consideră 
că singura pontică justă și ra
țională in relațiile dintre state 
cu sisteme sociale diferite, este 
politica de coexistență pașnică 
și declară că vor continua să 
militeze neabătut pentru so
luționarea tuturor problemelor 

hotărîrea de a dezvolta și în 
viitor, pe toate căile, prietenia 
și Colaborarea frățească romi 
no-sovietică, fiind convinse că 
aceasta slujește intereselor po
poarelor romîn și sovietic și 
contribuie la întărirea conti
nuă a lagărului socialist, л 
cauzei socialismului și păcii Im 
lumea întreagă.

internaționale litigioase pe ca 
lea tratativelor, pe baza egali
tății în drepturi, a respectu 
lui independenței si suverani 
tății.

Cele două părți reafirmă că 
înfăptuirea dezarmării genera
le și totale este calea concretă 
și eficientă care duce la înlă 
turarea pericolului de război. 
Această problemă cheie nu-și 
găsește rezolvarea datorită po 
ziției negative a puterilor oc
cidentale ale căror cercuri con 
ducătoare interesate în inten 
eificarea cursei înarmărilor și 
a „războiului rece" se pronun 
ță împotriva oricăror propu 
neri constructive de dezarmare. 
Tratativele de la Geneva ale 
Comitetului celor 18 state au 
arătat că puterile occidentale 
continuă să se împotrivească 
adoptării și înfăptuirii unor 
măsuri reale de dezarmare, în 
cercînd să înlocuiască dezar 
marea cu controlul asupra 
înarmărilor, menit să înles 
nească organizarea unui vast 
sistem de spionaj militar pe 
teritoriile statelor iubitoare dc 
pace.

Cele două părți declară că 
vor milita cu consecvență și de 
acum înainte pentru ca prin 
eforturile unite ale tuturor for 
țelar iubitoare de pace să se 
realizeze un acord cu privire 
la dezarmarea generală și to 
tală. Republica Populară Ro 
mină sprijină cu hotărîre pro 
iectul de tratat prezentat de 
Uniunea Sovietică ce preve
de măsuri concrete, realiste ș> 
eficace de dezarmare cu apli 
carea unui riguros control in 
temațional.

Cele două delegații constată 
că puterile occidentale, în timp 
ce fac la Geneva declarații 
ipocrite cu privire la dezarma 
re, desfășoară în fapt acțiuni 
îndreptate spre intensificarea 
cursei înarmărilor. Experiențe 
le nucleare efectuate de S.U.A. 
în zona centrală, a Oceanului 
Pacific și care constituie o 
sfidare a voinței de pace a 
popoarelor nu pot avea alt scop 
decît intensificarea cursei ne
faste a înarmărilor și accen 
tuarea încordării intemațio • 

nale.
Guvernul Republicii Popu 

lare Romîne sprijină întru to
tul declarația guvernului so
vietic cu privire la exploziile 
nucleare americane la mare al
titudine. in care se subliniază 
pe bună dreptate că măsurile 
S.U.A. pe linia extinderii pre
gătirilor militare asupra spa 
țiului cosmic vor sili Uniunea 
Sovietică să ia măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea 
securității sale, a securității 
țărilor socialiste și a tuturor 
țărilor iubitoare de pace.

Exprimind voința dc pace a 
popoarelor lor, Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste 
Iși reafirmă hotărîrea ca Îm
preună cu toate forțele iubi
toare de pace, să lupte pentru 
interzicerea experiențelor nu
cleare. In legătură cu aceasta 
cele două părți subliniază din 
nou importanța deosebită a 
propunerilor prezentate de ță
rile neutre Comitetului celor 18 
state, în vederea încetării ex
periențelor cu arma nucleară 
șl condamnă faptul că puteri
le occidentale se opun realiză 
rli unui acord pe baza acestor 
propuneri.

Republica Populară Romînă

și Uniunea Sovietică, apreciind 
eă elaborarea proiectului de 
tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală este pro 
blema principală, consideră to
tuși că paralel cu elaborarea 
proiectului unui asemenea tra
tat, ar fi utilă adoptarea ime
diată a unor măsuri îndrepta
te spre slăbirea încordării in
ternaționale și crearea unei at
mosfere de încredere reciprocă 
intre state. Ele se pronunță 
pentru adoptarea în special a 
unor măsuri importante cum 
ar fi crearea unor zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ч 
ale lumii, preîntâmpinarea răs t 
pindirii în continuare a arme
lor nucleare, renunțarea la fo
losirea lor, Încheierea unui
pact de neagresiune între
N.A.T.O. și organizația Trata 
tului de la Varșovia, retragerea 
trupelor care staționează pe 
teritorii străine etc. Din păcate 
însă puterile occidentale nu do
vedesc dorința de a ajunge la 
q înțelegere nici în aceste pro 
bleme actuale.

Delegațiile de partid si gu
vernamentale ale Republicii 
Populare Romine și Uniunii 
Sovietice consideră că menți
nerea păcii șl securității Mn 
Europă și in lumea întreagă (ttt 
în mod imperios lichidarea cit 
mai grabnică a rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial 
și reglementarea problemei, 
germane. Reprezentanții Re
publicii Populare Romîne și 
Uniunii Sovietice^ după cunrv 
s-a arătat în declarația ședin-K 
ței Comitetului Politic 
Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de 
la Varșovia (iunie 1962), 
reafirmă că reglementarea paș
nică a problemei germane prin 
Încheierea tratatului de pace, 
lichidarea pe baza lui a regi
mului de ocupație în Berlinul 
occidental și crearea orașului 
liber Berlinul occidental, co

respunde intereselor securității 
în Europa ca și intereselor pă
cii generale.

Reglementarea pașnică a 
problemei germane ar duce la 
lichidarea rămășițelor celui • 
de-al doilea război mondia* 
la îmbunătățirea relațiilor 
tre state și ar constitui un se
rios obstacol în calea uneltiri
lor agresive aie militariștilor 
și revanșarzilor vest-germani.

Eschivlndu-se de Ia încheie
rea tratatului de pace german 
și încercind să mențină In 
Berlinul occidental un focar de 
Încordare și o sursă de amenin
țare a păcii, puterile occiden
tale Încurajează cercurile cele 
mai agresive din Germania oc
cidentală, care caută din răs
puteri să pună mina pe arma 
raeheto-nucleară șl tind să f 
dezlănțuie un nou război mon
dial. Provocările din ultimul 
timp ale revanșarzilor și mill 
tariștilor in Berlinul occiden
tal demonstrează o dată în plus 
cit de urgentă este sarcina nor
malizării situației in Berllnu- 
nul occidental și a lichidării 
regimului de ocupație.

Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică sublinia
ză că — dacă puterile occiden
tale vor dovedi șl in viitor c& 
nu doresc să se realizeze o re
glementare coordonată a pro
blemei germane — vor fi ne
voite să încheie un tratat de 
pace cu Republica Democrată 
Germană împreună cu alte 
state care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste și care vor 
dori să semneze acest tratat. 
Prin aceasta vor fi lichidate 
rămășițele celui de-al doilea 
război mondial, iar Berlinul 
occidental va fi considerat un 
oraș liber demilitarizat. 0

Dacă la politica de pace a 
Uniunii Sovietice, a Republicii 
Populare Romine și a celorlalte 
țări participante la Tra+atul

(Continuare în pag. 3-a)
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de Ia Varșovia se va răspunde 
prin acțiuni îndreptate împo
triva intereselor securității lor, 
împotriva drepturilor suverane 
ale Republicii Democrate Ger
mane, împotriva intereselor 
păcii, ele sînt hotărîte să ape
re așa cum se cuvine securi
tatea lor și pacea cu toate mij
loacele de care dispun.

Cele două delegații au sub
liniat că o importantă contri
buție la destinderea încordării 
internaționale ar aduce stator
nicirea unor relații de bună ve
cinătate și colaborare rodnică 
pe plan regional între state cu 
sisteme social-politice diferite.

Fiind convins că astfel de 
măsuri ar contribui Ia menți
nerea și consolidarea păcii, gu
vernul Republicii Populare Ro
mâne a propus încă din 1957 
măsuri concrete și eficiente 
care să contribuie la stabilirea 
unor relații de colaborare în
tre țările balcanice, pentru a- 
sigurarea păcii și prosperității 
popoarelor din această parte 
a Europei.

La cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
1900 guvernul Republicii Popu- 
/jre Romine a prezentat pro
punerile privind „acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite".

Toate aceste propuneri ca și 
acțiunile concrete întreprinse 
de Republica Populară Romi
nă pe linia stabilirii unor re
lații de bună vecinătate cu sta
tele balcanice s-au bucurat de 
sprijinul statelor socialiste, au 
găsit o largă aprobare în opi
nia publică din țările balcanice 
și își mențin pe deplin actuali
tatea.

Guvernul Republicii Popu
lare Romine susține cu căldu
ră propunerile de a transforma 
peninsula Balcanică și regiunea 
Adriaticii într-o zonă liberă de 
arme nucleare șl racliete, pre
cum șl declarația guvernului 
sovietic că este gata ca îm
preună cu celelalte mari puteri 
<»x. garanteze respectarea anga- 
•jțămentelor corespunzătoare pe 
care și le vor asuma statele 
balcanice in cadrul înțelegeri
lor regionale.

O nouă și importantă con
tribuție a Uniunii Sovietice la 
dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate intre țările din a- 
ceastă regiune a lumii o repre
zintă recenta sa propunere cu 
privire Ia transformarea Mării 
Negre intr-o mare a păcii și 
prieteniei între popoare.

Contrar intereselor păcii, in
tereselor propriilor lor popoa- 

,re, cercurile conducătoare ale 
Greciei și Turciei au îm.pins a- 
ceste țări in blocul agresiv 
N.A.T.O., au pus teritoriile lor 
la dispoziția acestuia pentru 
instalarea de baze străi - 
ne cu rachete și arme 
atomice, fapt care peri
clitează pacea și securitater 
in Balcani și agravează situa
ția internațională.

Cele două delegații declară 
că R.F.R. și U.R.S.S. vor con
tinua să militeze cu perseve
rență pentru transformarea 
regiunii Balcanilor și Adriati
cii într-o zonă a păcii și cola
borării pașnice, ceea ce ar con
tribui la dezvoltarea schimbu
rilor economice și culturale în
tre țările din această zonă.

Guvernele Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovie
tice declară solemn că spriji
nă pe deplin lupta dreaptă a 
popoarelor coloniale și depen-

Prim-secretar al С. C. al P. M. R. 
Președintele Consiliului de Stat al R. P. R.
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den te din Asia, Africa și Ame
rica Latină pentru eliberarea 
de sub dominația străină și își 
exprimă hotărîrea nestrămuta
tă de a obține lichidarea com
pletă a odiosului sistem colo
nial în timpul cel mai scurt.

Ele își exprimă din nou ho
tărîrea de a întări și dezvol
ta relațiile de prietenie și co
laborare cu noile state inde
pendente pe baza deplinei e- 
galități în drepturi și de a sus
ține prin toate mijloacele e- 
f ort urile lor îndreptate spre 
realizarea unui progres econo
mic și social.

Guvernele Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovie
tice sprijină ca și în trecut 
calea stabilită de comun acord 
pentru rezolvarea problemei 
laoțiene, cale care prevede 
crearea statului cu adevărat 
neutru și independent — Laos. 
Ele consideră că acordul rea 
lizat la 11 iunie a.C. cu pri
vire la formarea unui guvern 
de coaliție in frunte cu prin 
țul Suvanna Fumma, poate să 
constituie un pas important pe 
calea reglementării pașnice a 
problemei laoțiene, luîndu-se 
în considerație interesele po 
parului laoțian.

Forțele iubitoare de pace vor 
trebui însă să mai de
pună eforturi pentru ca 
acest acord să fie tra
dus în viață, deoarece unui 
dintre participanții la acord— 
grupul lui Fumi Nosavan — 
încearcă să zădărnicească în
țelegerea de curînd realizată.

Părțile condamnă cu hota 
lire debarcarea trupelor ame 
ricane în Tailanda, prin care 
se urmăresc în mod evident 
scopuri agresive de luptă îm 
potriva mișcării de eliberare 
națională din Asia de sud-est

Cele două părți și-au expri
mat solidaritatea cu popoarele 
Vietnamului de Sud șl Coreei 
de Sud care luptă pentru li
bertate și independență. Po 
poarele romîn și sovietic sus
țin cu căldură năzuințele drep
te ale poporului indonezian ca 
re luptă pentru eliberarea «tră ■ 
vechiului său teritoriu, Irianul 
de Vest, de sub stăpînirea Co
lonialiștilor olandezi.

Republica Populară Romină 
Și Uniunea Sovietică salută 
succesele luptei de eliberare 
națională ale poporului alge- 
rian și doresc înfăptuirea cit 
mai grabnică a aspirațiilor sa
le naționale.

Cele două părți Iși reafirmă 
hotărîrea neabătută de a spri
jini și în viitor prin toate mij-

III.
Intre reprezentanții Partidu

lui Muncitoresc Romîn și ai 
Partidului Comunist al Uniu 
nii Sovietice a avut loc un 
schimb de Informații cu privi
re la activitatea celor două 
partide și s-au examinat pro
blemele dezvoltării continue a 
relațiilor frățești între ele.

Ambele părți subliniază cu 
profundă satisfacție faptul că 
între Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice există o de
plină unitate de vederi în toate 
problemele dezvoltării mondia
le contemporane, ale cons
trucției socialismului și comu
nismului, strategiei și tacticii 
jr.Ișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Delegațiile celor două parti 
de constată că legăturile de 
prietenie și colaborare frățeas 
că dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre po

leacele eroicul popor cuban în 
lupta sa curajoasă pentru con 
solidarea cuceririlor revoluțio
nare și a independenței patriei 
sale, de a sprijini năzuința sa 
spre dezvoltarea multilaterală 
a țării pe calea vieții noi.

Guvernele romîn și sovietic 
declară că puterile occidentale 
și în special S.U.A. care împie
dică restabilirea drepturilor le
gitime în O.N.U. ale Republicii 
Populare Chineze aduc un se 
rios prejudiciu Organizației 
Națiunilor Unite. Acțiunile pu
terilor occidentale constituie 
cea mai grosolană încălcare a 
principiilor O.N.U. care cer ca 
la această organizație să poată 
participa toate statele care do 
resc și care recunosc Carta ei. 
indiferent de orînduirea lor so
cială. Cele două părți reafirmă 
că vor lupta cu perseverență și 
de acum înainte pentru resta 
bilirea drepturilor legitime' ale 
R.P. Chineze în O.N.U.

Delegațiile Republicii Popn 
Sare Romîne și Uniunii Sovlc 
tice subliniază însemnătatea 
deosebită pe care o are pentru 
cauza păcii și progresului po 
poarelor dezvoltarea nestinghe 
rită a colaborării economice șt 
a schimburilor comerciale in
ternaționale. Ele consideră că 
grupările economice închise 
ale țărilor capitaliste și în spe
cial Piața comună servesc 
intereselor monopolurilor, in
tensificării exploatării capita
liste, menținerii în forme noi 
a puterii imperialiștilor asu
pra fostelor popoare dependen
te și asigurării posibilității ex
ploatării și jefuirii lor necru
țătoare și în viitor. Toate a- 
ccstea sînt folosite pentru în
tărirea blocului agresiv N.A.T.O. 
și intensificarea cursei înarmă
rilor.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne sprijină întru to
tul noua inițiativă a guvernu
lui sovietic cu privire la con
vocarea unei conferințe inter
naționale pentru problemele 
comerțului, unde să se dezbată 
problema creării unei organi
zații comerciale internaționale 
care să cuprindă toate regiu
nile și țările din lume fără nici 
un fel de discriminare.

Cele două delegații și-au 
reafirmat hotărîrea de neclin
tit ca împreună cu celelalte 
țări socialiste și cu toate for
țele iubitoare de pace să lup
te neobosit pentru menținerea 
și consolidarea păcii, ceea ce 
corespunde intereselor vitale și 
năzuințelor popoarelor.

porul romîn și poporul sovie
tic se dezvoltă și se întăresc 
continuu.

Reprezentanții ambelor par
tide consideră necesar să sub
linieze încă o dată importanța 
de neprețuit pentru activita
tea lor, ca și pentru înitreagr, 
mișcare comunistă internațio
nală, a Declarației din 1951 și 
a Declarației Consfătuirii de 
Ia Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din 1960, care servesc 
ca o busolă sigură în lupta 
pentru mărețele țeluri ce stau 
în fața comuniștilor, a clasei 
muncitoare, în fața oamenilor 
progresiști din toate țările.

Legăturile strinse dintre Par
tidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, întemeiate pe fideli 
tatea nestrămutată față de în
vățătura marxist-leninistă, pe 
comunitatea de interese și țe
luri ale celor două partide, au 

o mare însemnătate pentru 
construcția victorioasă a socia
lismului și comunismului în 
cele două țări.

Reprezentanții P.C.U.S. con
sideră necesar să sublinieze că 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
credincios măreței învățături 
marxist-leniniste și principiilor 
internaționalismului socialist, 
duce o luptă consecventă pen
tru triumful ideilor marxist- 
înniniste, pentru întărirea uni
tății partidelor frățești din ță
rile socialiste și a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
internaționale. Ăplicînd In mod 
creator teoria marxist-leninis
tă la condițiile țării sale, 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
Comitetul său Central rezolvă 
eu succes sarcinile desăvîrșirli 
construcției socialiste în Repu
blica Populară Romină, con
duc în mod sigur poporul său 
pe druuul socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn 
acordă o înaltă prețuire uria
șei activități desfășurate de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, de Comitetul său 
Central leninist în slujba cau
zei comunismului, păcii și pro
gresului. Prin această aciivi- 
tate marele Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice și-a cîștigat 
rolul de detașament de frunte 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. El dă 
dovadă de o profundă princi
pialitate și intransigență în 
lupta pentru puritatea teoriei 
marxist-leniniste. Experiența 
șa bogată și multilaterală con
stituie un bun de preț al tu
turor partidelor marxist -leni
niste frățești, al întregii miș
cări comuniste și muncitoreș 
ti. Programul Partidului Co
munist al Uniunii Sovie
tice, adoptat de Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., 
constituie un exemplu de a- 
plicare creatoare a învățăturii 
atotbiruitoare a lui Marx-En
gels-Lenin In etapa actuală de 
trecere la comunism șl repre 
zintă pentru poporul romîn, 
ca și pentru celelalte popoare 
care construiesc socialismul, un 
document de imensă valoare 
principială și practică — intă 
ginea propriului lor viitor.

Cele două partide consideră 
ca o îndatorire internaționa 
listă lupta fermă pentru întă 
rirea continuă a unității la 
gărului socialist, a mișcării co 
munlste și muncitorești inter
naționale, pentru puritatea 
învățăturii marxist-leniniste,
împotriva oricăror manifestări 
de revizionism, dogmatism și 
sectarism, împotriva oricăror 
abateri de la principiile inter
naționalismului socialist. Cele 
două partide și-au exprimat 
hotărîrea să dezvolte și să În
tărească necontenit colabora
rea rodnică dintre ele.

Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste 
In Republica populară Romină 
s-а desfășurat Intr-o atmosfe
ră deosebit de cordială, a pri 
lejuit e nouă manifestare a 
prieteniei trainice, a colaboră
rii frățești și a alianței de 
nezdruncinat dintre popoarele 
romîn și sovietic care, împreu
nă cu celelalte popoare din 
marea familie a țărilor socia
liste, înaintează cu pași fermi 
și in strinsă unitate, sub stea 
gul atotbiruitor al marxism - 
leninismului, spre victoria ca-; 
uzei socialismului și comunis
mului, spre menținerea și întă
rirea păcii in lumea întreagă.

Spartachiada de vară 
a tineretului

Incepînd cu 2 iunie întrecerile 
sportive din cadrul Spartachiadei 
de vară au intrat în faza a II-a

In etapa a II-a, urmează ca cele 
mai bune echipe, cane au cîștigat 
întrecerea pe asociație să se în
treacă cu restul echipelor din a- 
sociațiile sportive existente în tâ
râș sau comună. întrecerile se vor 
desfășura la următoarele discipli
ne : volei, handbal, fotbal, popice, 
gimnastică, tir, ciclism, trîntă, na- 
tație și oină.

Pînă în prezent, în unele loca
lități au și început aceste întreceri 
sportive. Mai sînt însă unele comi
sii de organizare a spartachiadei 
care nu urmăresc ca aceste între
ceri să aibe loc la toate ramurile 
prevăzute în regulament. Așa de 
exemplu, la Lupeni s-au desfășu- 
rat pînă în prezent numai între
cerile de fotbal. Aceași situație se 
prezintă și în restul localităților 
ca Vulcan care trebuie să se în
treacă cu sportivii din Paroșeni, 
Lonea cu Petrila etc.

In perioada care a mai rămas, 
pentru întrecerile din cadrul eta
pei a II-a, mai precis', pînă la 8 
iulie a.c., considerăm că e timp 
suficient pentru a se desemna cam
pioanele care urmează apoi să 
participe la etapa а III orășe
nească.

Un alt obiectiv de care asocia
țiile noastre sportive ttebuie să 
țină cont în această perioadă, es
te de a angrena tineretul pentru 
proba de natație. Acest lucru este 
valabil în special pentru localită
țile Lupeni $i Petrila, care dispun 
de bazine de înot bine amena
jate, iar vremea este destui de fa
vorabilă.

S. BALOI 
-«=O=-

Un nou șantier
In ultimul deceniu, Petrila s-a 

îmbogățit cu o seamă de construe 
ții care au dat o nouă față orașu
lui, Printre acestea se numără 23 
blocuri, un club muncitoresc cu 
sală de cinematograf, școală, 
ștrand, magazine ; S-a asfaltat 
strada principală și alte obiective.

Zilele trecute, în centrul Pe- 
trilei, lingă club, a fost deschis 
un nou șantier. Aici se vor cons
trui — în prima etapă — 3 blo
curi cu cîte 4 etaje și încălzire 
centrală, avînd un total de 97 a~ 
partamente, precum și o centrală 
termică cu o capacitate de 300 
apartamente. Aceste blocuri au 
termen de predare anul curent.

Primii constructori prezenți pe 
șantier sîpt dulgherii din briga
da lui Kiss Alexandru, care lucrea
ză cu tehnicienii lotului la tra
sare, confecționarea cofrajelor și 
eșafodajului stației de betonate. 
In. săptămâna aceasta va începe 
turnarea fundației centralei ter
mice, iar săptămîna viitoare pri
mele lucrări la blocuri-

.——

Inovații valoroase
Mișcarea de inovații cunoaș

te o largă dezvoltare la Visco- 
za Lupeni. inovatorii de aici se 
străduiesc să găsească noi pro
cedee de lucru care să ducă Ia 
ușurarea efortului fizic, la rea
lizarea de cit mai mari econo
mii.

In acest an, la cabinetul teh
nic al filaturii au fost Înregis
trate 14 propuneri de inovații, 
din care 13 se aplică în procesul 

de producție. Economiile post-; 
calculate prin aplicarea aces
tor inovații se cifrează la 
3K2.600 lei.

O inovație valoroasă propusă 
in acest an la Viscoza este cea 
a lăcătușului Bojln Aurel pri
vind modificarea turației la 
mașinile de bobinaj, in vederea 
sporirii productivității aces 
tora Aplicarea acestei inova
ții aduce o economie anuală 
antecalculată de 30.000 lei.



STEAGUL ROȘU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Z*i nltmținarea Congresului mondial pentru dezarmare 

generală și pace de la Moscova 

йоіліща uarlizaoilor pății din Belgia
BRUXELLES 26 (Agerpres) - 

TASS transmite :
Din inițiativa Uniunii belgiene 

pentru apărarea păcii" s-a desfă
șurat la Bruxelles conferința na
țională pentru dezarmare și pace. 
Această conferință face parte din 
pregătirile efectuate de opinia 
publică progresistă din Belgia în 
vederea Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace de 
la Moscova.

La lucrările conferinței au par
ticipat aproximativ 150 de delegați 
reprezentînd diferite organizații 
obștești, democratice, sindicale și 
religioase.

Raportul a fost prezentat de 
Isabelle Blume, cunoscută frun
tașă a vieții publice din Belgia, 
membră a Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii.

Leo Michilsan. care a prezen

Prințul Suvanna Funima a sosit 
la Pnom Penh

PNOM PENH 26 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

la 25 iunie primul ministru lao
țian, prințul Suvanna Fumma, a 
sosit la Pnom Penh. La aeroport, 
Suvanna Fumma a fost întîmpinat 
de șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că în cuvîntarea 
rostită la sosire, Suvanna Fumma 
a reamintit că prințul Norodom 
Sianuk a fost inițiatorul confetin - 
ței de la Geneva a celor 14 state 
în problema Laosului și l-a invi

NEW YORK. Din împuterni
cirea guvernului Uniunii Sovietice 
reprezentanța U.R.S.S. la O.N.U. a 
cerut lui U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., să includă pe 
ordinea de zi a celei de-a 17-a sesiu
ni â Adunării Generale a O.N.U., 
ca problemă importantă și urgen
tă, punctul „cu privire la retrage
rea trupelor străine din Coreea de 
sud“.

SOFIA. La 25 iunie s-â des
chis la Sofia cea de-a 4-a con
ferință regională a Comisiilor na
ționale europene pentru Unesco. 
La conferință participă și o dele
gație romînă condusă de acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Comisiei naționale a R. P. Ro
mine pentru Unesco.

LONDRA. In ciuda proteste
lor vehemente formulate de cele

_=©=_

Guvernul Maltei revendică 
independența deplină a țării

LA VALLETTA 26 (Ager- 
pres)

Primul ministru al Maltei, 
Borg Olivier, a plecat marți 
în fruntea unei delegații gu
vernamentale la Londra pen
tru a duce tratative cu guver
nul britanic in legătură cu vi
itorul Maltei. Intr-o cuvîntare 
rostită în ajun la postul de 
radio, Olivier a avertizat că 
orice acțiune britanică care ar 
Înrăutăți situația pe insulă 
nu ar putea provoca decît „o 
ripostă hotărîtă a poporului 
din Malta". EI a declarat că 
în cursul actualelor tratative 
va cere guvernului britanic să 
ia măsuri care să ducă la do- 
bîndirea independenței depli
ne a Maltei. Guvernul Maltei, 
a subliniat Olivier, a moștenit 
de la administrația ■ colonială 
engleză un plan economic de
zastruos, o constituție plină de 
restricții și depozite goale.

tat la conferință raportul în pro
blema germană; a subliniat nece
sitatea înfrînârii revanșarzilor vest- 
germani care cer să li se pună la 
dispoziție arma atomică și revi
zuirea graniței de pe Oder-Neisse.

Un încheiere delegații la confe
rința națională pentru dezarmare 
și pace au adoptat o rezoluție în 
care cer încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și controlată, 
încheierea unui tratat de neagre
siune între țările participante ale 
Tratatului de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O.; crearea u- 
nor zone de dezangajare în cen
trul Europei, recunoașterea grani
țelor de pe Oder-Neisse. Ei s-au 
pronunțat împotriva amplasării de 
baze vest-germane pe teritoriul 
Belgiei și împotriva înzestrării ar
matei belgiene cu arma atomică.

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

tat să închidă această conferință, 
pe care tot el a inaugurau-o în 
luna mai 1961. Premierul Suvanna 
Fumma, a anunțat că delegația lao- 
țiană care va fi trimisă la Gene
va va' fi condusă de ministrul de 
externe Quinim Folsena.

In cursul unui dineu oferit în 
cinstea lui Suvanna Fumma, prin
țul Sianuk și-a exprimat speranța 
că „va asista la nașterea unui La
os liber și neutru" și a declarat 
că „între Cambodgia și Laos vor 
fi stabilite relații de colaborare 
frățească.

-O ..- 

mai largi cercuri ale opiniei pu
blice britanice, la 25 iunie pe tan- 
codromul de la Castelmartin 
(Wales) au început manevrele ba
talionului 14 de tancuri al Bun- 
deswehrului vest-german. In to
tal în anul în curs pe acest poli
gon englez vor fi instruite 7 ba
talioane de tancuri vest-germane.

FOTBAL
întâlnirea de fotbal dintre Jiul 

Petrila și Dinamo Pitești a fost aș
teptată cu destulă emoție de su
porterii echipei gazdă. Favorita lor 
întîlnea doar o echipă ce nu mai 
avea nimic de pierdut, care putea 
practica un joc calm și degajat. 
Pe lingă aceasta, piteștenii au „în
curcat" socotelile multor echipe 
mari. Pentru Jiul, miza era mare. 
Un insucces, i-ar fi scos în mod 
definitiv din lupta pentru evita
rea retrogradării.

Meciul (începe furtunos. Fazele 
se succed cu repeziciune de la o 
poartă Ia alta. In minutul 2, un 
atacant al oaspeților e pe punctul 
să deschidă scorul, dar trage pe lin
gă bară. In același minut gazdele 
înscriu prin Pavlovici, primul gol 
din suita celor ce vor urma. Oas
peții nu se descurajează. In minu
tul 4, ei beneficiază de 2 carnete 
consecutive, pentru ca un minut 
mai tîrziu să tragă în bară. Focul 
de „paie" al piteștenilor, n-a du
rat decît pînă în minutul 10. De 
aici, gazdele preiau inițiativa și 
atacă susținut. Incursiunile lui 
Martinovici și Ciomoavă, fentele 
derutante ale lui Pavlovici precum 
și jocul inspirat, plin de fantezie 
al lui Dimitriu, crează panică în 
careul oaspeților.

La un atac al gazdelor, piteș
tenii nu pot opri decît prin fault 
în careu. Arbitrul dictează lovi
tură de la 11 metri. Spre stupe- 

I facția spectatorilor mingea, șutată

„Remediu"...
Guvernul și economiștii ame

ricani depun în ultima vreme stră
duințe susținute pentru a găsi vre
un remediu cît de cit eficient 
pentru dificultățile cronice în ca
re sg zbate economia americană. 
Ari Buchwald nu este economist, ci 
umorist la „New York Herald 
Tribune11. Cu toate acestea el 
caută sări ajute pe economiști, 
oferindu~le un stimulent „mira- 

pentru suferinda economie 
capitalistă.

Primul lucru pe care S.U.A. îl 
au de făcut, scrie cu ironie Buch
wald, este de a convinge Franța, 
Germania occidentală și Italia să 
distrugă cele mai mari clădiri și 
uzine ale Americii. Aceasta poate 
fi făcută fie cu avioanele, fie cu ar
tileria ! S-ar putea apoi reîncepe 
reconstruirea și utilarea uzinelor, 
ceea ce va asigura, după părerea 
sa, o redresare economică catego
rică...

Cînd după un număr de ani in
dustria americană se va fi repus 
pe picioare și va fi reușit să su
grume economia țărilor vest~euro- 
pene, va veni rîndul acestora să-și- 
distrugă uzinele și fabricile. Și în 
felul acesta se va asigura o „dez
voltare continuă și armonioasei1 a 
economiei capitaliste...

Clinii sînt mai prețioși
Un număr recent al revistei ameri

cane -„Saturday Evening" făcea ci
titorilor săi neprețuitul serviciu de 
a le reaminti că în cartea de te
lefon din Manhattan pot fi gă
site numerele de telefon ale 115 
hoteluri, cluburi, ștranduri și ca
binete de cosmetică pentru... cîini. 
Se spune că în America se chel
tuiește anual 3 miliarde de dolari 
pentru norocoșii patrupezi.

Să recunoaștem că în compara
ție cu îndatoririle majore față de 
cîini, asigurarea unor condiții de 
viață omenești pentru bătrîrn re
prezintă o preocupare cu totul 
neglijabilă. Actualmente S.U.A. 
sînt in toiul unei febrile agitații 
politice în legătură cu prezentarea 
în Congresul american a unui pro-

Joc spectaculos, goluri multe
la' firul ierbii de Dimitriu, trece 
pe lingă bară.

Faze palpitante la poarta piteș
tenilor au fost multe. Menționăm 
doar pe aceea din minutul 33, cînd 
Pavlovici trage în bară, mingea 
revine în teren, un nou șut la 
poartă, iar Niculescu, portarul 
piteștean, respinge în corner. Do
uă minute mai tîrziu, Pavlovici 
urcă scorul la 2—0. Indicatoarele 
ceasului de pe stadion arătau că 
mai erau două minute de joc din 
prima repriză, cînd același Pavlo
vici introduce pentru a treia oară 
mingea în plasă.

Meciul este ca și jucat. Totuși, 
gazedele nu slăbesc ritmul. La re
luare, jiuliștii atacă în continuare. 
In minutul 47, ei beneficiază de 
lovitură de colț rămasă fără re
zultat. Un minut mai tîrziu Pav
lovici trage, dar în brațele lui Ma- 
tache, care la înlocuit pe Nicu
lescu.

Minutul 49 aduce ai 4-lea gol 
al gazdelor. O minge trasă peste 
adversar este oprită cu mîna în 
careul de pedeapsă. Lovitura de 
11 metri este transformată de 
Pavlovici.

După acest gol, jiuliștii slăbesc 
ritmul permițînd oaspeților să 
preia inițiativa și să reducă sco
rul în minutul 83 prin Țurcau. 
La 4—1, gazdele preiau din nou 
inițiativa. In minutul 88 Dimi
triu, ia o acțiune pe cont propriu, 
driblează cîțiva apărători, fentează 
portarul și marcă în poarta goală. 

iect de lege pentru acordarea unor 
înlesniri în domeniul îngrijirii să
nătății persoanelor în vîrstă. No
ua lege solicită o cheltuială de 
zeci de ori mai mică decît cea 
pentru cîini. Cu toate acestea, a~ 
doptarea legii este periclitată de 
opoziția unor congresmeni. Dom
niile lor repetă în permanență 
dictonul că o societate poate fi 
judecată după grija pe care o 
poartă animalelor, pu bătrînilor /

Pasul următor...
Săptămînalul vest-german

„Deutsche Soldaten Zeitung'1 a 
cerut aliaților italieni, francezi și 
belgieni să elibereze neîntîrziat pe 
criminalii de război naziști care 
își execută pedepsele în aceste 
țări. Săptămînalul are bunăvoința 
de a reaminti acestor țări că Ger
mania occidentală, ca una din „pu
terile militare occidentale de frun
te", are -„dată fiind puterea ei 
economica1, posibilitatea de a a- 
plica sancțiuni corespunzătoare 
dacă cei vizați refuză să îndepli
nească aceste cereri.

Modest deocamdată, ziarul invo
că doar „puterea economică". Pa
sul următor ar putea să fie invo
carea „puterii militare11...

N. RATES 
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Viafa grea a populației 
din Vietnamul de sud
TOKIO 26 (Agerpres) 
Corespondentul corporației 

japoneze de radiodifuziune re
latează despre viața grea a 
populației din Vietnamul de 
sud care geme sub dictatura 
marionetei americane Ngo 
Dinh Diem.

Situația economică din țară) 
este extrem de grea. Nu exis
tă orez. Numai în ultimele do
uă luni prețul Ia acest produs 
de bază a crescut cu 30 la 
sută. Situația și așa destul de 
grea a populației se înrăută
țește și mai mult ca urmare 
a impozitelor crescînde pe ca
re populația trebuie să le plă
tească pentru înarmare. In 
țară crește permanent ura lo
cuitorilor față de guvernul lui 
Ngo Dinh Diem.

Spectatorii așteptau în fiecare 
clipă să audă fluierul arbitrului 
anunțînd sfîrșitul întîlnirii. cînd 
la o nouă acțiune, Ciurdărescu 
înscrie un gol de toată frumusețea 
pecetluind victoria cu 6—1 a c- 
chipei gazdă.

A fost un joc spectaculos des
fășurat în limitele sportivității, 
lucru la care au contribuit ambele 
echipe.

Făcînd un bilanț al celor 24 de 
meciuri jucate pînă în prezent de 
Jiul în actualul campionat, se ve
de că în 21 de întîlniri atacul a 
marcat tot atîtea goluri ceea ce 
revine doar un gol de meci.

Apărarea a primit în schimb 
43 de goluri. In ultimile două 
întîlniri, lucrurile s-au schimbat. 
Atacul a marcat nu mai puțin de 
10 goluri, deci cinci goluri dc 
meci, iar apărarea n-a primit de
cît un gol. Acest lucru arată că 
echipa a început să se sudeze. O 
victorie la Bacău ar face ca echi • 
pa să joace în mod sigur și la a- 
nul în prima categorie a țării. Cu 
lotul tânăr și valoros pe care îl 
are, în viitorul campionat va a- 
vea desigur un cuvînt greu de 
spus. Noi le urăm succes în me
ciul de la Bacău.

☆
La tineret, oaspeții au obținut o 

meritată victorie cu scorul de 2—1 
confirmînd prin jocul prestat, că 
merită cu prisosință locul fruntaș 
[ft care îl dețin.

D. CRIȘAN
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Teatrul de stat 
Valea Jiului 

PETROȘANI 
prezintă :

miercuri 27 iunie 1962 la Lu- 
peni
vineri 29 iunie 1962 la Vulcan 
sîmbătă 30 iunie 1962 la Lo- 
nea

0 pevesle tiemaiauzita
de Al. Popovici.

Regia artistică : Al. Mi- 
clescu

Scenografia : Emil Moise
joi 28 iunie 1962 la Bărbăteni

NĂPASTA
de I. L. Caragiale.

Regia și scenografia : Ion 
Petrovici

A. G. V. P. S. :
Filiala Petroșani

Oferă iubitorilor de drume
ții și peisaje de munte condi
ții bune de cazare și hrană 

LA CABANA AUȘEL
Drumul spre cabană-, pre; 

sărat cu peisaje de o fruAut 
sețe rară, poate fi păreți 
pînă la punctul numit VaR- 
Popii cu autocamionul, iar 
de aici mai departe pe jos — 
1—1 1/2 oră.

TAXE DE GĂZDUIRE 
AVANTAJOASE :

6 lei de persoană (pentru ₽ 
24 de ore) în dormitoarele 
comune
10 Iei de persoană (pentru 
24 ore) în camerele cu 1—3 
paturi.
Vînătorii și pescarii sportivi 

precum și familiile lor bene
ficiază de o reducere de 50 
la sută la taxele de găzduire.

Vizitați cabana și masivul 
n untos Aușel.

PROGRAM DE RADIO*
28 iunie

PROGRAMUL I. 7,15 Mi^Vă 
ușoară; 8,00 Muzică; 9,00 J.’* ui 
să știu — Din cuprins : Ntâ ^ur
se de energie electrică, Mașini 
pneumatice de calculat; 11,03 
Dansuri instrumentale; 12,00 Me
lodii de estradă; 12,35 Cîntece 
și jocuri populare romînești; 14,30 
Soliști sovietici de muzică ușoară; 
16,15 Vorbește Moscova 1; 17,30 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorilor noștri; 18,30 Mu
zică de estradă; 19,15 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură; 
22,50 Muzică de dans. PROGRA- 
MULj II. 12,45 Muzică ușoară inf 

I terpretată la diferite instrument 
13,25 Melodii populare romî
nești; 14,30 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători" ; 15,10 
Almanah științific; 16,30 Cîntece 
și jocuri de pe plaiurile oltenești-, 
18,05 Muzică ușoară de Vasile 
Veselovski și George Grigoriu; 
18,45 Să învățăm limba rusă cîn- 
tînd; 19,30 Tinerețea ne e dragă; 
„Tineri agronomi din raionul nos
tru" (în vizită prin cîteva unități 
agricole socialiste din raionul Zim- 
nicea); 19,50 Muzică de dans; 
22,00 Cîntece și jocuri oopulare 
romînești; 22,30 Melodii lirice.
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CINEMATOGRAFE
28 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Profesiunea doamnei War- 

I ren ; AL. SABIA : S-a intîmplat 
I în ziua solstițiului ; PETRILA : 

Intre două iubiri ; LIVEZENI : 
Voci în insulă ; ANINOASA : 
măvara fetelor ; ISCRONI : Cî'n- 
tecul mării : VULCAN : S-a fu
rat o bombă ; LUPENI ; Porto 
Franco • URICANI : Torero.
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