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Ieri, solii poporului sovietic, in frunte cu N. S. Hrușciov, au fost oaspeții 
muncitorilor de la Uzinele „Grivița Roșie", lucrătorilor de la Institutul 

de Cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea 
și ai colectiviștilor de la G. A. C. Ceacu

1 La cursurile 
de ridicarea 

calificării 
profesionale

Comitetele sindicale din în- 
i treprinderile industriale ale 

regiunii Banat se preocupă cu 
perseverență de ridicarea ca
lificării profesionale a munci- 

I lorilor, și îndeosebi a tinere- 
I tulul In majoritatea fabrici

lor și uzinelor din regiune 
s-au organizat cercuri pentru 
ridicarea calificării. La Com
binatul metalurgic Reșița — 
unde au fost puse în funcțiu
ne noi instalații electroteh
nice modeme, în cadrul com
plexului de turnătorii — unde 
s-au adoptat noi procedee de 
turnare, la Fabrica de motoare 
Diesel, la Uzinele metalurgice 
din Bocșa — unde se extinde 
sudura automată și semiauto
mata, la Uzinele de vagoane 
din Arad, Uzmele „Oțelul ro
șu" și în alte întreprinderi din 
regiune, sute de tineri munci
tori participă la cursurile de 
ridicare a calificării. în între
prinderile reșițene, de pildă, 
numărul muncitorilor care 
frecventează cursurile de cali
ficare este de aproape două 
ori mai mare decît în anul 
trecut De asemenea, peste 
800 de tineri care lucrează pe 
marile șantiere de construcții 
din Reșița se pregătesc la 
cursurile de calificare pentru 
a deveni instalatori, fierari 
betoniști, mozaicari, zidari ori 
dulgheri.

(Agerpres)

Tovarășul N. S. Hrușciov se interesează îndeaproape de viața tinerilor muncitori demunca și la „Grivița Roșie".
Foto : AGERPRES
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Cuvîntâriie 
rostite 

de tovarășii 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
Și 

Nikita 
Sergheevici 

Hrușciov 
ia marele 

miting de la 
Uzinele 

„Grivița Roșie"

La Fabrica de ciment din Bicaz se lucrează la montarea celui de 
al 7-lea cuptor după a cărui intrare în producție volumul de 
produse al fabricii va spori cu circa 35 la sută. Șefii echipelor de 
montaj — Grigore Constantin, Augustin Rusu și Ion Dumitrache, 
împreună cu maistrul llie Dimoche și muncitorii din echipele 
lor, care sînt în întrecere socialista — discută după plan opera

țiunile de ridicare a ultimului tronson al cuptorului nr. 7.
Foto : AGERPRES
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Gata pentru stingerea recoltei

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

Zilele trecute am avut o con
vorbire cu tovarășul Gheorghe 
Mure șan, directorul S.M.T. Co- 
țușca, cu privire la pregătirile 
pentru recoltare :

— Cum stați cu pregătirile 
pentru apropiata campanie de 

• stringere a recoltei ?
— Sintem gata. Toate mași

nile și tractoarele necesare au 
fost reparate din timp : cele 25 
de combine, cele opt motoare 
stabile pentru ariile de treier, 
batozele, cositoarele mecanice, 
tractoarele, tocătorile de nutreț.

— Ce ne puteți spune despre 
contribuția tineretului ?

— Majoritatea mecanizatorilor 
noștri sînt tineri, așa că reali
zările despre care am amintit 
se datoresc în bună parte con
tribuției lor. Cu toții au răs
puns chemării organizației de 
partid de a efectua reparații de 
bună calitate și la timp. Condu
cerea stațiunii a căutat să re
partizeze pentru reparare, fiecă-

rei brigăzi, mașinile cu care va 
lucra în campanie. Faptul a- 
cesta a stîrnit interesul mecani
zatorilor față de calitatea repa
rațiilor.

— Care au fost fruntașii ?
— Este greu de precizat. To

tuși, pentru spiritul de întraju
torare, pentru exigența față de 
lucrările efectuate merită evi
dențiate brigada a IV-a, condusă 
de Nichita Toader, și brigada a 
XII-a, condusă de Dumitru Do- 
ronceanu. Aceste două brigăzi 
au terminat de mult pregătirile 
pentru recoltare.

— Ce alte măsuri ați mai 
luat ?

— La depozitul de carburanți 
am făcut „plinul”. Am asigurat 
apoi piesele de schimb necesare, 
diverse materiale și, ceea ce 
este mai important, am stabilit 
un plan comun de lucru cu 
gospodăriile colective din raza 
noastră de activitate.

Chiar și mîine putem intra 
în lan.

Secerișul — in 7-8 zile

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, in frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, au fost 
marți dimineața oaspeții mun
citorilor de la Uzinele „Grivi
ța Roșie".

In întreprindere, împreună 
cu delegația, au venit tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Nicolae Ceau- 
șescu, Gh. Gaston Marin, 
ședințele Comitetului de 
al Planificării, Corneliu

afacerilor 
Guină, am- 
Romîne la

Griviței, vechi 
muncitoresc, astăzi în 
transformare, intine- 
numeroasele construc- 
care se ridică de-a

pre- 
Stat 
Mă-

nescu, ministrul 
externe, Nicolae 
basadorul R.P. 
Moscova, și alte persoane ofi
ciale.

Locuitorii 
cartier 
plină 
rit de 
ții noi
lungul a peste 3 km., au făcut 
delegației o caldă primire pe 
întregul traseu parcurs. Con
structorii blocurilor de locuin
țe fac semne prietenești de

Intîlnire cu
• •

generațiile
Roșii"

Întovărășiți de ovațiile mii
lor de muncitori, înalții 
oaspeți sovietici au făcut 

cunoștință cu „Grivița Roșie" și 
cu generațiile ei. Primii pași i-au 
purtat pe locurile, unde, sub con
ducerea comuniștilor, cu aproape 
trei decenii în urmă, s-a scris o 
pagină glorioasă de luptă revolu
ționară. Generația lui '33 o re
prezentau muncitori cu părul nins, 
unii din ej de acum pensionari. 
Ochii lui Stancu Ion, fața pe care 
timpul își dăltuise urmele, păreau 
a evoca eroica istorie. Nikita 
Sergheevici Hrușciov le strings 
mîinile cu respect și dragoste. 
Intîlnirea aceasta nu are un oare
care caracter protocolar. Ea poar
tă pecetea emoției, a căldurii su
fletești, a sincerității pe care 
numai marile prietenii o pot ge
nera.

Undeva, pe aproape, în mulți
mea de muncitori ce ovaționa en
tuziast pe solii poporului sovietic 
se aflau și feciorii lui Stancu Ion 
— generația tînără a „Griviței 
Roșii". Marin Tatian face și el 
parte din această generație. Lîngă 
masa lui de trasaj s-a apropiat 
Nikita Sergheevici. A examinat 
planul-schiță și apoi a privit un 
ax paralel. Tovarășul Hrușciov și-a 
amintit:

— Și eu am lucrat cîndva cu 
un astfel de instrument...

Nikita Sergheevici se interesea
ză de pregătirea sa profesională.

— Am absolvit școala profesio
nală și 10 clase de liceu. Bineîn
țeles, la seral — adaugă Marin 
Tatian.

Urmează o nouă serie de între
bări. Tovarășul Hrușciov dorește 
să afle dacă este căsătorit, cum 
locuiește. Marin Tatian îi poves
tește luj Nikita Sergheevici des-

pre noua sa locuință, care se afla 
într-un bloc modern („e pe aci, 
pe aproape, cred că aji trecut cu 
mașina pe acolo”) și, în plus, îi 
destăinui© pasionat preocupările 
sale sportive. Șeful guvernului 
sovietic îl ascultă atent, cu un 
zîmbet blind, cald.

Cîteva minute mai tîrziu asis
tăm la o întîlnire cu generația cea 
mai tînără a „Griviței Roșii’’...

Niculiță, băiețandrul în salope
tă, cu un surîs ce-i lumina fața 
plăpîndă și-i scotea în relief ochii 
jucăuși, privea grămăjoara de in
signe din palmă. Bucăți micuțe 
de metal pe care erau imprimate 
Kremlinul, globul pămîntesc, ra
cheta Vostok 1, chipul lui Gagarin
— insignele acestea aveau o va
loare deosebită pentru că ele 
erau un dar de la Nikita Serghee- 
vici. Ucenicul de 14 ani, pe nume 
Răzdoi 
devină 
catului 
și-a 
aceste ... _
gul unde-și petrece deobicei o- 
rele de practică (este în primul 
an la grupul școlar profesional) 
și-a făcut apariția Nikita Serghee- 
vici. Niculiță l-a recunoscut ime
diat. Doar de atîtea ori i-a văzut 
chipul în ziare. Iar alături se afla 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. „Atunci — mărturisea apoi
— inima îmi bătea parcă mai re- 
pede, năvalnic". Tovarășul Hrușciov 
l-a întrebat părintește, cu glas do
mol, cum îl cheamă, cîți ani are, 
dacă-i place meseria. Ziariștii oc
cidentali priveau uimiți dialogul 
dintre șeful guvernului sovietic și 
băiețandrul în salopetă. Nu se

salut. Trotuarele, balcoane
le și acoperișurile clădirilor 
sînt pline de oameni care sa
lută cu căldură pe solii po
porului sovietic.

în fața intrării principale 
a uzinelor, mașinile străbat 
cu greu prin mulțime. Urarea 
„Bine ați venit dragi oaspeți'’, 
înscrisă in limbile rusă și ro- 
mină deasupra intrării princi
pale, este reluată de mu de 
glasuri. Oaspeții tin: in- 
timpinați de Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, Florian 
Dănălache, prim-se creta- al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Ion Cozma, 
președintele Sfatului Popular 
al Capitalei, de reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat ale raionului Grivița Ro
șie, ai conducerii uzinelor, ai 
comitetului de partid, sindica
tului și organizației U-TM. 
Sint de față Eroii Muncii So
cialiste, Ștefan Lungu fi 
Alexandru Codescu, vechi 
muncitori participant la eroi
cele lupte din 1933, numeroși 
fruntași în producție.

în sala de consiliu a uzi
nei a avut loc o convorbire 
însuflețită. Directorul uzinelor 
a înfățișat istoricul întreprin
derii, realizările obținute, 
perspectivele de dezvoltare.

Tovarășul N. S Hrușciov 
mulțumește pentru informa
țiile primite și spune : „Noi 
cunoaștem lupta revoluționară 
ie aici și pe cei cere au or- 
ganizaî-o“. în continuare șeful 
delegației sovietice se intere
sează de unele aspecte ale 
producției și despre condițiile 
de muncă și viață ale munci
torilor. Directorul întreprin
derii dă explicații amănunțite.

îndreptindu-se spre secțiile 
uzinei, membrii delegației so
vietice fi conducătorii de 
partid și de stat se opresc in 
fața plăcii comemorative ridi
cate pe locurile unde in urmă 
cu 29 de ani au căzut uciși 
mișelește de guvernul burghe- 
zo-moș-^eresc sute de muncitori 
ceferiști care luptau, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Romin. împotriva regimului 
de exploatare capitalistă.

în oazengerie, ca și în ce

lelalte secții vizitate, locurile 
de muncă sint împodobite cu 
stegulețe fi flori, lozinci de 
salut sînt înscrise pe marile 
agregate. Muncitorii aplaudă 
cu multă căldură și prietenie 
pe oaspeți. Tovarășii N. S. 
Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celelalte persoane ofi
ciale se opresc și stau de vor
bă cu montatorul llie loan, 
trasatorul Marin Tatian și 
strungarul Gheorghe Ene. Șe
ful delegației sovietice se in
teresează de munca, de studi
ile și calificarea lor profesio
nală. Pe tinărul ucenic Nico
lae Răzdoi, tovarășul N. S. 
Hrușciov il mingiie părintește 
cu căldură, îl întreabă detspre 
părinții săi, despre preocupă
rile sale de viitor.

în continuare oaspeții vizi
tează sala de mese a cantinei.

Aici, directorul uzinelor a 
inminat tovarășului N. S. 
Hrușciov un basorelief înfăți- 
șină evenimentele de la Gri
vița Roșie din 1933 și două 
albume de fotografii. înaltul

(Continuare în pag. a IV-a)

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

La S.M.T., la G.A.S. și 
G.A.C. reparațiile utilajului a- 
gricol și ale uneltelor nece
sare recoltării sînt aproape 
terminate. Să facem un scurt 
popas la stațiunea de mașini 
și tractoare din Bonțida, ra
ionul Gherla. 150 de batoze, 
91 combine, secerătorile, cele 
345 de tractoare sînt gata pen
tru a începe recoltarea. Tre
buie amintit faptul că în iar
nă reparațiile utilajului nece
sar în campania de primăvară 
au fost terminate cu o lună 
de zile înainte de data plani
ficată, ceea ce a permis me
canizatorilor de aici să se o- 
cupe încă de atunci de repa
rarea mașinilor necesare în 
campania de recoltare a pă- 
ioaselor, S.M.T. din Bonțida 
își va repartiza mașinile și 
utilajul la 45 de gospodării 
colective din raionul Gherla 
și la 16 gospodării colective 
din raza orașului Cluj. Recol
tatul e planificat să se ter-

mine în 7-8 zile. Viteza zilni
că de recoltare a păioaselor 
va fi de aproape 600 de hec
tare. Mecanizatorii din aceas
tă stațiune — în marea lor 
majoritate tineri — s-au an
gajat să depună toate efor
turile pentru a-i ajuta pe co
lectiviști să strîngă la timp și 
fără pierderi recolta de pe în
tinsele ogoare fără haturi.

Convorbire 
cu inginerul 

agronom
O scurtă convorbire cu Toma 

Drăghici, inginerul agro
nom al gospodăriei colec

tive „Viața Nouă” din comuna 
Bărcănești, regiunea Ploiești, ne 
pune în temă cu pregătirile ce 
se fac în vederea recoltării pă
ioaselor.

— Avem — spune dînsul — 
30 de hectare cu orz și 415 hec
tare cu grîu. Recolta e ceva 
mai bună ca anul trecut, cînd 
am obținut 3 245 de kg orz și 
2100 de kg grîu în medie la 
hectar. Aceasta presupune nu 
numai pregătiri ca la carte, dar 
și o muncă mai intensă. Ne-am 
pregătit serios. Am reparat și 
pus la punct două magazii a cite 
20 de vagoane fiecare, am desin- 
fectat două remize cu o capaci
tate de 80 de vagoane. Au fost 
verificați sacii vechi și s-au pro
curat alții noi.

— Care e contribuția tineri
lor colectiviști la pregătirile 
care s-au făcut în vederea re
coltării ?

— Bună! De fapt, alături de 
vîrstnici, ei sînt prezenti peste 
tot. în echipele de cosași și se- 
cerători care vor recolta parce
lele culcate de vînturi vor lucra 
numeroși tineri, băieți și fete. 
La încărcatul și descărcatul sa
cilor, la transporturi vor lucra 
aproape numai tineri. Vrem să 
terminăm strînsul recoltei de 
păioase în opt zile.

N. BARBU

Totul este pregătit
Aproape 500 de hectare cu 

grîu are fînăra gospodărie 
colectivă din satul Ghim

pați, raionul Drăgănești Vlașca. Pe 
zi ce trece, lanurile prind culoarea 
șofranului. Oamenii le privesc cu 
drag. Au pus multă rîvnă în do- 
bîndirea unei recolte bogate. De 
aceea s-au pregătit să strîngă 
belșugul la timp și fără pierderi. 
O magazie de cereale cu o ca
pacitate de 50 de vagoane a fost 
terminată de curind. Tinerii au 
pus umărul cu nădejde la termi
narea ei cu 10 zile mai devreme. 
Celelalte spații de depozitare a 
griului au fost curățite, desinfec-

Nicolae, ce visează să 
sfăpîn pe tainele compli- 
mecanism a| strungului, 

încrustat pentru totdeauna 
clipe în amintire. La strun-

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag. a IlI-a)
Peste 10 000 de muncitori au aclamat cu cildură pa membrii delegației da partid ,i guvernamentale a Uniunii Sovietice. Foto : AGERPRES

tate. Vor intra în lan trei combi
ne deodată. Pe unele parcele 
griul este culcat. Aici vor lucra 
echipele de secerăfori din care 
fac parte și numeroși tineri. Două 
batoze vor treiera snopii ; trans
portul sacilor plini și strînsul pa
ielor se vor face concomitent de 
echipe speciale. Autocamionul și 
atelajele proprii ale colectivei, 
unde lucrează mulți tineri, vor 
transporta neîntrerupt cerealele 
la baza de recepție (gospodăria 
are 94 000 kg de grîu contractat 
cu statul) și la magaziile colecti
vei. Munca însuflețită și făcută 
cu chibzuință va face ca tînără 
gospodărie colectivă din Ghim
pați să strîngă recolta de grîu 
în cel mult 8—10 zile.

B. COSTEA

Noi construcții 
la Combinatul chimic

din Tirnăveni
La Combinatul chimic din 

Tirnăveni se află în construcție 
un cuptor de carbid cu o capa
citate egală cu producția actu
ală a combinatului. Transforma
torul cuptorului va fi legat di
rect la sistemul energetic națio
nal, fără stații intermediare de 
transformare, asigurîndu-se în 
acest fel mari economii de in
vestiții.

Alimentarea cuptorului cu 
materii prime și scurgerea car
bidului vor fi în întregime me
canizate.

Noul cuptor, care va produce 
un carbid de calitate superioară, 
se construiește după proiecte 
primite din Uniunea Sovietică. 
O bună parte din utilajele sale 
se execută în țară.

Constructorii de pe șantier au 
turnat fundațiile cuptorului și 
ale halelor de răcire, de sor
tare și depozitare.

Paralel cu această construcție, 
în cadrul combinatului se mai 
ridică trei cuptoare de var, 
care vor acoperi necesarul de 
var pentru întregul combinat.

(Agerpres)



oarecare 
plutași 

pe firul 
și miile 
care au

deseori, turiștii ad
miră frumusețea pei
sajului dornean; ad
miră Bistrița aurie 
șerpuind printre mun
ții îmbrăcați în man
tia verde a brazi

lor, îi admiră pe plutașii care cu 
iscusință conduc plutele pe dru
mul apei, printre păduri și stînci.

„Ce muncă romantică I”—spun 
turiștii privindu-i nu fără 
invidie pe muncitorii 
care zi de zi cTrmuiesc 
neliniștit al apei sutele 
de trunchiuri de arbori, 
pornit la drum.

Intr-adevăr, munca plutașilor 
este frumoasă, plină de roman
tism. Ea cere multă dîrzenie și 
curaj, dar le dă plutașilor și 
minunate satisfacții. Munca lor 
se desfășoară permanent în mij
locul naturii, dar nu numai atît. 
Satisfacția principală constă în 
faptul că e o muncă care cere 
sa fii mereu în luptă cu apele, 
clipă de clipă, dar — mai ales 
— fiindcă această muncă îfi dă 
sentimentul unei mari responsabi
lități, fiecare călătorie pe apă în- 
semnînd mai mult lemn transportat 
spre întreprinderile prelucrătoare. 
De aceea, dacă stai o zi printre 
plutași, îfi dai seama cît de mult 
își iubesc ei meseria. Calea apei 
este drumul cel mai ieftin și ei 
știu că cu cît transporfă mai mult 
lemn pe firul Bistriței aurii, cu 
atît se fac mai puține cheltuieli 
de transport.

Plutașii de pe Valea Bistriței 
aurii, aparținînd de întreprinderea 
forestieră lacobeni, și-au propus 
ca în acest sezon de plutărit să 
transporte pe calea apei 150 000 
de metri cubi de bușteni. Cît de 
mult valorează munca lor se poa
te constata și din faptul că, dacă 
aceeași cantitate de lemn ar fi 
transportată cu remorci, prețul de 
cost al materialului s-ar încărca cu 
mai mult de 1 500 000 de Iei.

O cifră într-adevăr edifica
toare.

Dar munca plutașilor, pe lîr.gă 
frumusețile ei zilnice, cere o foar
te bună organizare. O condiție de 
prim ordin în buna desfășurare a 
plufărituiui este punctualitatea 'a 
lucru. Ziua de lucru a plutașului 
începe cu mult înainte de lumina 
soarelui. El trebuie sa ajungă la 
barajul de unde p’eacâ cu pluta 

Ucenicii 
otelului
n_
• | ‘ platforma

e masa maistru
lui Ștefan Trip- 

$a, in minuscu.a 
încăpere de pe 

i otelă. 
riei, o foaie de 
prezență colecti

vă așteaptă să fie completată. 
De sub stiloul care aleargă 
grăbit răsar unul cîte unul 
numele: Călugăru loan, Stan- 
ciu Eugen, Borăscu Constan
tin, Popovici Ambros... Să nu 
le căutați însă in evidențele 
serviciului „personal” al Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra. Nu le veți găsi. Foaia con
semnează prezența in cțelărie 
a elevilor din anul Ili-oțe- 
lari de la Școala profesională 
a grupului școlar din Hune
doara.

„Buni băieți, de nădejde"1 
a fost scurta caracterizare pe 
care maistrul Ștefan Tripșa 
a dat-o ucenicilor săi. Cea a 
tovarășului A. Mureșan, di
rectorul grupului școlar, a 
fost ceva mai largă: „După 
părerea mea, absolvenții din 
anul acesta ai clasei de oțe
lari sînt cea mai bună promo
ție pe care a dat-o școala pro
fesională pînă acum. Băieții 
se dovedesc de pe acum mun
citori de nădejde. Avem mare 
încredere în ei”.

In cei trei ani de școală, 
elevii au ajuns să-și însușeas
că bine meseria, 
ei ? Mulți, foarte 
copii de țărani.

sîntCine 
mulți sînt
Alții sînt

linuri
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

de la muncitorii 
s-au format ei ca 
și ca cetățeni. Acest

fii ai muncitorilor din combi. 
nat, care astfel vor continua 
sau vor inaugura în familiile 
lor o frumoasă tradiție mun
citorească. Aici, în vecinăta
tea furnalelor, cu ajutorul și 
învățînd 
vîrstnici, 
muncitori 
fapt și-a pus amprenta: ei 
se caracterizează prin serio
zitate, simț de răspundere, 
temeinice cunoștințe, perseve
rență, curaj.

Școala profesională are 
peste 870 de elevi dintre care 
221 o vor absolvi zilele acestea. 
Inima de oțel a patriei — 
Hunedoara — va primi un 
nou flux în arterele ei. 221 
de oțelari. jurnaliști, lăcătuși, 
strungari, zidari șamotori, 
mecanici, sudori, laminatori, 
vor fi de acum incinte în rin- 
durile puternice ale clasei 
noastre muncitoare.

Mlădițe ale industriei noas
tre siderurgice! Dar Hunedoa
ra pregătește viitorul nu nu
mai pentru ea însăși. La o 
ședință a consiliului pedago
gic am auzit pe cineva spu- 
nînd: „Anul I-Galați”. Aici 
se pregătesc două clase spe
ciale de muncitori siderur- 
giști care vor lucra în marele 
combinat de pe malul Dună
rii. încă de pe acum Hune
doara întinde o mînă de aju
tor fratelui său mai tînăr.

In aceste zile viitorii oțelari 
își trec ultimele examene, își 
fac practica de producție. în 
curînd, sute din ei vor pleca 
prin toată țara. Nu, nu la 
practică! Cărările de argint 
ale munților, canalele de um
bră din Deltă, marea, marea 
cu aurul și smaraldele ei, vor 
auzi glasurile și rîsul tineri
lor siderurgiști. Se vor în
toarce din vacanță și mai vioi, 
și mai veseli, și mai puternici.

...Oțelul se face cu oameni 
sănătoși, veseli, puternici. Așa, 
întocmai așa este și cea mai 
tînără promoție de oțelari a 
Hunedoarei.

G. R. GHIROVICI 

înainte de a se da drumul la 
„hait”, adică pe la orele 3-4 di
mineața. în fiecare noapte, un au
tobuz trece prin safe, aruncînd 
lumini din farurile sale pe tot par
cursul pînă spre barajul Buhaes- 
cu, cale de peste 50 de kilometri, 
încă de departe plutașii știu că le 
vine mașina lor.

Munca la plute începe, deci, cu 
munca lui Ion Nichiforel* un șo
fer fînăr care, noapte de noapte, 
transportă la baraj cînd o briga
dă, cînd alta, după cum e schim
bul.

Să pornim infr-o călătorie îm
preună cu șoferul și să ne întoar
cem la Vatra Dornei împreună cu 
plutașii, pe plute.

...E miez de noapte. Rînd pe 
find, de la stații se urcă băieții 
din brigada condusă de comun is-

PL UT AȘII
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Viorel Drăgan. Mulți dintre cei 
de plutași din brigadă sînt ti

neri : Scheu Dumitru, Moldovan 
Gavril, Arseniuc Gheorghe, Lu- 
pescu Valentin. Cu toții au învă
țat meseria în acești ani. Plutașii 
mai în vîrstă din brigadă, ca Oc
tavian Moroșan, Octavian Leliuc, 
nu numai că le împărtășesc din 
experiența for de cîrmaci ai plu
telor, dar adeseori le amintesc ti
nerilor că în anii de demuH, dru
mul în susul apei îl făceau pe 
jos, că în trecui n-au purtat nici
odată, ca acum, cizme cauciucare 
sau pelerine de ploaie. Diminea
ța, Bistrița este l'mpede, se văd 
lespezile de piatră, iar prime'e 
raze de soare ii dau apei o nuan
ță aurie. Nu peste nA timp 
însă. Bistriței aurii nu i se mai 
potrivește denumirea. Aoa crere 
vizibil, vine tot mai tulbure, adu- 
cînd cu ea surcele și cetinișuri.

— Vine haitul, spun oamenii.
Porțile a 13 baraje se desch d 

rînd pe rînd și sute de mii de 
metri cubi ce apă adunați pere 
noapte pornesc vijelios la vale. 
Acesta e „haitul". Aceasta e di- 
pa cînd, ga*a pregătite, plutele 
pornesc la drum spre Comb natul 
forestier din Varia Dornei, cale de 
peste 50 de kilometri ce ia ba
rajul Buhăescu. Aj pierdut clipa,

în fruntea întrecerii

Petroliștii de la schela de 
extracție Bâbeni conti
nuă cu mult succes în

trecerea socialistă.
In frunte se menține sec

ția I complexă condusă de 
tînărul brigadier Manea Le- 
onte. îndrumat și sprijinit 
de către organizația de 
partid, colectivul de muncă 
al acestei secții a înscris și 
în trimestrul al doilea noi 
succese în producție. Petro
liștii au dat peste plan însem
nate cantități de tifei de ca
litate superioară și au reali
zat economii la prețul de cost 
în valoare de 126 000 lei. In
tr-o adunarea generală care 
a avut loc zilele trecute, ti
nerii s-au angajat sâ realizeze 
în p\is 7 600 lei econcan i la 
prețul d“ cost ToeocaA smî 
mulți ținert și-au expciziat 
dorința de a nserge in xarpul 
lor liber în rindul tinerilor 
din celelalte secții pentru a 
le împărtăși din experiența 
lor în muncă.

a*

un fînăr muncitor 
vină în recreare ia

activitatea lor

In noul și însoritul Galați. Foto : AGERPRES

vacanța de 
de elevi din

upă cum remarcau 
cu un zîmbet amical 
colegii lui de facul
tate, Radu Movanu 
are nume de poet. 
Nume catifelat, băr
bătesc și rar, care 

ți se întipărește în minte de cum 
îl auzi. Dar dacă, în afară de a-i 
auzi numele, încerci să-l cunoști 
îndeaproape pe cel care îl poartă, 
întipărirea e cu atît mai durabilă și 
revelatoare.

Dacă vrei să-l cunoști, e bine 
să-i cauți atent adresa și în nici 
un caz sa nu folosești cartea de 
telefon I Nu, nu va răspunde la 
numărul acela din București. La 
birou, la Oficiul de control al 
mărfurilor, degeaba o vei ruga 
pe centralistă să-fi dea legătura 
cu medicul veterinar Radu Mo
vanu...

In schimb, în fiecare dimineață, 
îl poți întîlni cu siguranță în in
cinta fermei zootehnice a colecti
viștilor din Sălsig, în regiunea 
Maramureș. Din primăvara aceas
ta, Movanu a părăsit biroul și a 
ieșit în cîmp, la aer, acolo 
unde poate fi aproape de ani
malele mici și mari, sfioase 
sau „încăpățînate", pe care le cu
noscuse atît de bine din cărți și 
pe care, în ciuda faptului că tre
cuseră aproape doi ani de la ab
solvirea facultății, nu prea avusese 
cînd să le vadă mai de aproape.

Intre carnea conservată 
frig, conservele și animalele 
export, pe care, la București, 
expunea exigențelor medicinii ve-

prin 
de 
le

sînt repartizate la

n-ai fost gata cînd a trecut hai
tul, asta înseamnă rămînere pe 
loc. De aceea, încă înainte de ora 
pornirii, responsabilul brigăzii, 
Viorel Drăgan, și-a împărțit oa
menii pe plute. Unele plute au 
cite 60 de metri cubi, altele 200. 
Cele mai mari 
2 plutași.
• După ce și-a 
primire, fiecare 
se pregătească 
mul rînd, ei controlează 
făcută fiecare legătură a 
lor în plută, vede cum 
„perendicul’’, de care 
bunul mers pe apă.

lată-i pregătindu-se de drum 
pe tinerii plutași Arseniuc Gheor- 
ghe și Ciocan Vasile. Aici, la ba
rajul Buhăescu, au luat în primire 
o plută de aproape 200 de metri 

luat plutele în 
plutaș trebuie să 
de drum. în pri- 

cum e 
bușteni- 
e legat 
depinde

barajul* ; 
plutașii CB

p Gocot

cubi pe care trebuie s-o ducă 
pînă la Vatra Dornei. Angajamen
tul lor, ca și al celorlalți plutași, 
este să ducă pluta la desiinaj e 
fa timp și fără pierderi. De aceea, 
acum pregătesc fiecare amănunt, 
controlează fiecare tablă, își iau 
cu ei țuiacul, toporul, burgh u , 
șpranga și toate uneltele de care 
au nevoie pentru a repa-a defec
țiunile ce s-ar putea nri pe par
curs.

S-au ridicat porțile 
au început a pleca și 
plutele.

G“eo'che Arsenruc
Vasite pleacă și ei. După ce au 
dezlegat șpranga de ptldu. de 
care e-a ancorată pluta, cu d*e« a 
mișcări a’e dnndor >**»-< a'une- 
dnd ce apă. încă ce la 
pașf sînt foarte aienți, au oe tre
cut pr.n muiie obstacole, ioarî 
pe'iculoase. In primul rînd, plute
le trec prin barajul Buhăescu. Ard 
pluta, după ce intră sub pod, a- 
iunecă cu viteză pe panta bara
jului deschis, face ca apa să a- 
jungă pînă la glezne, să-i stro
pească și pe față. O mișcare ce 
drmi imprecisă, greși*!, o ni că 
nea'er * e ar face ca din aceas'ă 
viteză pluta sâ axngă în maî, sa 
se spargă, să se piardă lemnul. 
Plutași pricepuți, cei doi tineri

I

N-au trecut decît cîteva zile 
oe ia această adunare și ro
dul acestei inițiative a înce
put să se vadă. Tinerii aplică 
cu perseverență inițiativa ti
nerilor de la Uzineie de au
tobuze și troleibuze din Capi
tală. De asemenea, tinerii 
și-au făcut carnețele în care 
țin evidența economiilor per
sonale. Așa, de exemplu, tî- 
nărul Mircea Ion, mecanic- 
suprafață, și-a luat la începu
tul anului angajamentul să 
realizeze economii personale 
in jurul a 1000 lei. Numai 
pînă in prezent a realizat 
prin recuperarea venuLeior 
economii de pes:e 3 000 lei. 
Tinărui Popa Traian, meca- 
aîc^xxape, s-a luat atgs; =- 
men‘.a. ca păiâ la iffcwn»! 
anauzs să w-m-sr-

realiza: pCnă 
de 5 630 Ia prâ recuperarea 
de iaînere £ supape 
pompele de had

E a

terinare — și întră aceste animale 
pe care le supraveghează acum, 
e o mare deosebire care se tra
duce întrucîtva și în starea psiho
logică a lui Movanu.

— Niciodată nu m-am simțit 
atît de... in largul meu. Nici o 
dată n-am avut o mai mare pute
re de muncă — mărturisește el. 
Ce ziceți ? Nu-i așa că în Mara- 
mureș n-ați suferit nici o singură 
noapte de insomnie l Imi pare 
formidabil aerul acestei regiuni I

NOUA ADRESA
Poate o să vă spun un lucru ba
nal, dar îți face o nemaipomenită 
poftă de mîncare. Nu mă priviți 
aspru. Firește, glumesc. Știu că 
dv. aveți nevoie de date „serioa
se". Dar, vă rog, credeți-mă : op
timismul e un lucru foarte serios. 
In ceea ce mă privește, îl simt 
aicea din plin... Dar, ca să nu ră- 
mîneți cu o imagine unilaterală 
despre ceea ce v-am spus, vă in
vit în micul meu univers, între oa
menii cu care muncesc. Am aici» 
o circumscripție. S-a înființat a- 
cum, în primăvară. Dar nu mă re
zum la atît. Țin locul zootehnicia- 
nului pe lingă gospodăria colecti
vă din Sălsig. E mult de muncă, 
dar la 24 de ani ai mei faptul a- 
cesta nu poate fi o povară...

lată-l așadar pe Radu Movanu, 
cel căruia prietenii și colegii îi 

frec cu bine toate barajele, toate 
coturile.

lată însă că un catarg dintr-o 
tablă s-a agățat de mal, se des
prinde și e posibil să fie pierdut. 
Cei doi tineri însă observă mer
sul plutei, repede prind lemnul 
cu țapir.a și-l asigură înapoi în 
tablă. Ei și-au luat un angaja
ment : nici un metru cub de lemn 
pierdut.

La barajul „Bîfca“ se face un 
popas cu scopul de a revizui plu
ta, spre a putea merge pînă la 
destinație.

De aici, pe Valea Bistriței, ti
nerii merg cu aceeași atenție, tre- 
cînd pe lîngă satele Botoș, Cio
cănești. Dar la punctul denumit 
lazul lacobeni, apa repede î-e 
împins afîf de tare îneît n-au mai 
putut sfăpîni pluta și s-au izbit de 
un mal. Pluta s-a rupt în două și 
s-a oprit. Din sus veneau repede 
alte plute. Acest accident , putea 
face ca să se producă o închi
dere a lacului de trecere, o în
chisoare’ 
bajul 

cum se spune în îîm- 
plutărrtuluL

în asemenea srtuații, plutașilor 
cere prezentă de spirit. Tre- 
evHată „îndvsoarea". Din

li se 
buie 
mers, ceilalți plutași au și sărit 
în ajutorul tovarășilor ier, i-au a- 
jutat să repare pluta și apoi au 
plecat la drum, ajungînd la ce- 
stinație la timp, fără pierderi.

In aceste zile, pe Bistrița exis
tă apă multă, de aceea piu* aș i 
au hotănt ca să facă c*e couâ 
f-anspomn pe zi. 0up£-er<az3, 
plutașii cin brigada kri Vxxel 
Oăgan «b mers din ncu pe Va
le» 2 s*-#e» pînă la barajul Kka. 
Pînă aici au fost aduse plutele de 
cărie ce'e 3 brigăzi ce pfatiresc 
pe pr-aiele Țibăuf de sus, Țîbăul 
de tos. și pe Valea Bistriței ce la 
barajul JMredu”. In eceeași zi, 
ca și în multe af*e*e, pe Valea 
Bistriței s-au transportat 1 800 de 
metri cubi de lemn, atît la Com
binatul forestier cH și h. depozi
tul lacobeni.

La aceasta și-au adus eontrîbe- 
ția toți cei peste 150 de plutași 
de pe valea Bistriței aurii, dar 
mai cu seamă cei 29 de plutași 
din cea mai numeroasă și mai 
harnică brigadă — brigada con
dusă de Viorel Drăgan.

AURELIA CAMUNTT

Prin muncă
patriotică

Tinerii de ia Intre prixdar ea 
„I. C. FrinuL* din Brăila parti
cipă cu entxxiaim la acțiunile 
de muncă puf ozlci organizate 
in vederea înfrumuzei ării 
șului, întreprinderii sau colec
tării de fier vechi.

Brigăzile de muncă patriotici 
de aici fi-au adus din pliu con
tribuția la amenajarea noului 
bulevard ^Dorobanți’’, iar tineri 
din secția mecanică an colectat 
12 tone de fier vechi. De ase
menea, partidpind la toate oe- 
țiunile de mujică patriotică ce 
an foot orgmirate, rinrns de le 
tecția de coatssrucții un reeUsat

focare

spuseseră cîndva, amical, că are 
nume de poet, ajuns nu departe 
ce insinuarea acestora. „Un poet 
al naturii însuflețite", iată titlul la 
care mă gîndeam în timp ce vi
zitam, împreună cu el, ferma zoo
tehnica pe care o coordonează. 
Un spirit scrutător și blind, plin de 
dragoste pentru meseria sa. „Ce 
•e doare, Bălano ?" „Ai dormit 
bine, roșcovanule 1" „Lasă, șar-^ 
gule, că reparăm noi 
Să le vorbești 

„Ai
„Lasă, 

luxația 1“ 
astfel unor ființe

nimic din ce le
faci

care nu înțeleg 
spui, dar care simt tot ce 
pentru ele, îfi trebuie poate un a- 
tașament deosebit, o înțelegere 
intimă a misiunilor tale 1

În dragostea pentru animalele 
circumscripției și ale gospodăriei 
colective recunoaștem mult mai 
mult decît relația om — natură. 
E vorba de altă relație, mai 
semnificativă. E vorba că, în 
primul rînd, medicul a venit între 
oameni, că vietățile negrăitoare 
sînt ale acestor oameni, că for
mează bogăția lor comună.

Ei au făcut totul ca medicul să 
se simtă bine încă de cum a venit 
la Sălsig. Movanu a fost de-a 
dreptul mișcat de atîta grijă și 
dragoste. Cum ar fi putut el să le 
răspundă mai bine ? Cum altfel, de
cît punîndu-se de îndată pe trea-

Studenfi de la Institutul agronomic 
din Craiova la lucrări practice 
pe lotul experimental al institu

tului.
Foto: N. STELORIAN

ai Reșiței
Viitorii serahști

pregătire 
admiterii 
a Vlll-a 
la Școala 
pe lîngă 

siderur- 
sînt frec- 
fafă de 
în vii—

primele două 
tinerilor munci-

ursurile de 
in vederea 
în clasa 
organizate 
medie de 
Combinatul 
gic Reșița

ventale în momentul de 
aproape 300 de tineri, 
torul an școlar, numărul elevilor 
școlii noastre serale va spori cu 
încă 300 de tineri. încă 300 de 
frezori, de turnători, de lăcătuși, 
de strungari, au pornit cu hofă- 
rîre pe calea deschisă de partid 
de a studia, de a îmbina în mod 
armonios munca cu învățătura. Cu 
cifra aceasta se mîndrește întreg 
combinatul, ne mîndrim și noi, 
profesorii.

La început, în 
luni, numărul 
tori care s-au înscris la cursuri 
era destul de mic. Unii nu știau 
de existența acestor cursuri, cu 
alții nu se discutase pentru a-i în
demna să se înscrie la școală. în
drumați de organizația de partid, 
sp* ■ " 'i de conducerea combi- 
.•'«•uiu-, am pornit, cu sprijinul și 
ia colaborare cu organizația U.T.M. 
a combinatului, o muncă stărui
toare de popularizare a acestor

r2e gene'g-e 
pe s-a
-eces-ree ca 

:rtor să dob’n- 
pregătrre multila

terală. La adunările generale au 
fost invitați muncitori vîrstnici 
care au vorbit tinerilor de fap
tul că în condițiile regimului tre
cut n-au putut învăța, deși fie
care dorea cu ardoare acest lu
cru. In afara acestor adunări ge
nerale U.T.M., o importantă con
tribuție la înscrierea tinerilor 
muncitori au adus-o elevii școlii 
serale. La locul de muncă, de 
la prieten la prieten ei și-au în
demnat tovarășii spre învățătură, 
arătîndu-le cît de mult le folo
sește școala în 
profesională. S-a întîmplat de 
multe ori că 
seralist să 
cancelarie și să spună conducerii 
școlii, profesorilor, că a mai discu
tat cu încă un tovarăș de muncă 
de-<al său despre școală și că 
acesta s-a hotărît să devină elev 
ia școala serală, să învețe. ~

Săptămînă de săpfămînă, da- 
acestei perseverente activi-

vară, peste 
regiunea Ga

lați vor petrece în mod plăcut 
și folositor timpul liber în ta
berele regionale de la Soveja, 
Cotești, Vidra și Brăila, 610 
elevi în taberele de pe litora
lul Mării Negre fi 830 la mun
te. 140 000 de elevi vor parti
cipa la drumeții și excursii de

bă. Vaccinările erau în parte termi
nate, dar rămăseseră cele antiruje- 
tice, la porcine. Le-a făcut înda
tă. Apoi nu s-a lăsat pe tînjeală, 
în așteptarea „cazurilor". Consul- 
fîndu-se cu consiliul de conducere 
al gospodăriei colective, efectuînd 
controale zoo-veterinare și dînd 
sfaturi competente îngrijitorilor, 
viața sa a început încă din primele 
săptămîni să între în „normal". Un 
padoc suplimentar pentru 
ne, o puierniță pentru cei 

porci-
1 500

iunie,de pui de o zi sosiți la 4 
iată primele realizări gospodărești 
al căror coautor este și el. îm
preună cu brigadierul Ștefan Dull 
și tehnicianul Maria Chirilă, face 
de-acum parte activă din „statul 
major" al producției zootehnice în 
continuă creștere.

în sprijinul acestei creșteri, 
competența medicului veterinar e 
în permanență de veghe. O boală 
apărută ici.colo, care prin ex
tindere putea aduce daune mari, 
a fost repede combătută. Datori
tă bunei lui intervenții, o retenfie 
placentară survenită săpttjmînile 
trecute poartă acum pe fișă o în
semnare laconică, dar semnifica
tivă : „salvat". Alături de aceasta, 
măsurile optime luate cu ocazia 
trecerii de la alimentația de grajd 

făfi, numărul tinerilor care 
frecventau cursurile de pregătire 
a crescut.

Firește, la început unii tineri au 
întîmpinat greutăți în studiu. Aceș
tia au întrerupt de mulți ani legă
tura cu școala, cu studiul orga
nizat. De aceea, chiar de la în
ceputul desfășurării cursurilor am 
organizat grupe după nivelul de 
pregătire. O grupă a fost alcă
tuită din elevi care au întrerupt 
de mult școala, o alta din cei 
cu școala 
elementar complet, 

din

profesională și ciclul 
iar a treia 

grupă, din tinerii care au 
la bază numai școala profesională. 
Fiecare profesor a predat materia 
finind seama, în primul rînd, de 
nivelul grupei respective. Un alt 
aspect important pe care l-au ur
mărit profesorii în toată perioada 
cursurilor a fost acela al fixării 
cunoștințelor în clasă. Pentru a- 
cest lucru, atît în recapitularea 
materiei cit și în predarea și 
adîncirea unor lecții sau capitole 
noi au fost antrenați elevi, i-am 
solicitat să prezinte o lecție, să 
rezolve diferite probleme la tablă, 
să explice. In felul acesta i-am 
obișnuit să vorbească ci 
frumos, să < 
.’-am ofc

orbească curgător, 
gîndească logic, 
de aswnenea, cu 
rfwot Profesorii de 

i mda și fderatura rominâ au ve
nd la ore cu textele cerute de 
lecția respectivi, cu operele scri
itorilor și le-au citit elevilor în 
clasă. Leclură în colectiv s-a fă
cut ori de cîte ori s-a ivit prile- 
iul-

In mod special, conform pro
gramei, profesorii au dat atenție 
matematicii, fizicii, limbii romîne. 
in ceea ce privește programa, s-a 
ridicat însă o problemă. Majori
tatea tinerilor muncitori care 
frecventează cursurile serale, nu 
posedă cunoștințele elementare 
de chimie. Deși acest obiect este 
prevăzut și pentru studiu în clasa 
a Vlll-a, programa nu a prevăzut 
pentru cursurile de pregătire nici 
o oră de chimie.

Pentru a nu le veni greu la în
ceputul anului și pentru a le face 
cunoscute cel puțin cunoștințele 
elementare de bază ale chimiei, 
conducerea școlii a luat inițiativa 
ca profesorii să predea suplimen
tar cîteva ore în cadrul cursurilor. 
In viitorul an, credem că progra
ma cursurilor de pregătire este

1-3 zile, 7 000 la excursii de 
3-5 zile, iar alți 1 100 la ex
cursii de 7 zile în fără, pentru 
cunoașterea frumuseților patriei. 
Dintre aceștia, 130 de elevi vor 
participa la excursiile de 7 zile 
pe litoralul Mării Negre și 330 
de elevi la excursii de 5 zile in 
Capitală.

la cea de pășune, au făcut ca nu
mărul „indigestiilor" să fie minim.

Intr-o sinteză a primelor luni 
petrecute la Sălsig, Radu Movanu 
are multe de spus. Aproape nu 
știe la ce să se oprească mai în- 
tîi. Încercînd să vorbească despre 
colectiviști și despre atmosfera din 
sat, se întoarce fără să vrea la 
sine însuși și mărturisește că e 
vorba de o comună cum „parcă 
nici nu îmi trecuse prin gînd". Mai 
departe, căutînd să-și definească 
aportul la noile sarcini, simte că 
acest aport e în strînsă legătură 
cu activitatea celorlalți factori ai 
Sălsigului socialist, și conchide că 
„oameni mai minunați ca aici 
n-am mai întîlnit nicăieri. Hărnicie, 
spirit întreprinzător — iată calități 
pe care le-am văzut la ei, și nu 
numai la ei, și care, o spun cu 
toată modestia, am simțit că mă 
contaminează încă din prima zi 
cînd am pus piciorul la Sălsig"...

Parcă aducîndu-și aminte de 
ceva, schimbă tonul și, în cuvin
te simple, ni se adresează :

— Cînd mergeți la București, 
dafi un telefon la numărul... Vă 
va răspunde cineva din familia 
mea. Spuneți-le că mă simt exce
lent, că Maramureșul e una din 
cele mai frumoase regiuni. Dacă 
există vreun temei să fiu așa bine 
dispus, e că trăiesc și muncesc la 
Sălsig, într-o comună frumoasă și 
cu frumos viitor.

MIHAI NEGULESCU 

necesar să prevadă șl acest obi
ect.

Acum, cînd cursurile se apro
pie de sfîrșit, fiecare tînăr munci
tor își face bilanțul cunoștințelor 
căpătate. Și fiecare constată cu sa
tisfacție, cu bucurie că a făcut pro
grese îmbucurătoare. In cele a- 
proape șase luni, tinerii munci
tori s-au acomodat cu atmosfera 
de școală, s-au deprins cu învă
țătura, au învățat să-și chibzuiasCă 
mai bine timpul. La cursuri sînt 
mulți fruntași, tineri muncitori cu 
care cu siguranță școala noastră 
se va mîndri. Frații Constantin și 
Ion Roboteiu, muncitori la secția 
furnale a Combinatului siderurgic, 
Constantin Sandler, lăcătuș la Fa
brica de mofoare electrice, Cris
tina Rehoreck, muncitoare la sec
ția edile, Petre Belezu, muncitor 
la Fabrica de 
doar cîțiva dintre

locomotive sînt 
ei.

GEORGESCU 
cursurilor de 

lingă Școala 
Combinatului 
Reșița

prof. CONST. 
responsabilul 
pregătire de pe 
medie serală a 

siderurgic

Colțul fotografului amator

Pe strada Republicii din Bîrlad se înaltă noi blocuri. Sub îndru. 
marea tehnicianului Petre Barbu se execută montarea planșeelor 

prefabricate la etajul doi.
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Spartachiada de vară la Uzinele 
„Poiana“-Cimpina

Spartachiada de
se desfășoară în 

vară ce 
1 momen

tul de față întrunește la 
întrecerilor un număr 

de tineri de la Uzina 
de a

startul 
mare
Poiana-Cîmpina, dornici 
participa la una sau mai multe 
discipline prevăzute în regula
ment. Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, Asociația sportivă Po
iana și comitetul U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
au luat din vreme toate măsurile. 
Pentru buna reușită a întrecerilor 
programate a fost asigurat echi
pamentul necesar, iar antrenorii, 
arbitrii, organizatorii suprave
ghează și îndrumă buna desfășu
rare a întrecerilor sportive. Peste 
450 de tineri, după orele de 
muncă, pot fi întîlnifi pe frumosul 
stadion al uzinei. Ei se întrec 
pentru obținerea unor performan
țe valoroase. Strungarul Mihai Ion 
manevrează cu pricepere strungul. 
Cu aceeași dibăcie mînuiește 
însă și paleta la tenis de masă.

Două noi nave 

lansate la apă
Harnicii constructori de na

ve de la Uzinele mecanice din 
Turnu-Severin au repurtat de 
curînd o nouă victorie, care 
se înscrie în cartea realiză
rilor obținute de ei de-alun- 
gul anilor.

Astfel ei au lansat la apă 
un tanc petrolier de 1 390 de 
tone cu 12 zile înainte de ter
men. Vasul prezintă îmbunătă
țiri față de celelalte vase de a- 
cest gen. S-a reușit astfel să se 
înlăture aproape toate defec
tele la sudură automată și au 
fost înlocuite unele repere 
care se fabricau din metal cu 
mase plastice cum ar fi, de 
exemplu, parîmele — confec
ționate din relon.

La construcția acestei nave 
s-au remarcat în mod deose
bit echipele de constructori 
conduse de tovarășii: Magda
len Ilie, Capotă Pavel, Dumi
trescu Petre și Iovănică Ni- 
colae.

La numai cîteva zile, con, 
structorii au mai lansat .a 
apă un șlep de 1 000 de tone, 
pentru transportul pe Dunăre.

ARISTICĂ BAGHINA
lăcătuș

Mecanicul Atanasiu Dorin este 
fruntaș în producție dar și la 
șah. Fotbalul atrage de aseme
nea numeroși participanfi. Cazan
giul Cioacă Mircea, strungarul 
Macău Teodor, maistrul Geană 
Traian, tehnicianul Ulmanu Octa
vian, inginerul Băltășescu Con
stantin precum și Năsfase Gheor- 
ghe sînt numai cîțiva dintre favo- 
riții acestei discipline.

Desigur că rezultatele bune 
obținute pînă acum ne bucură. 
Trebuie arătat însă că numărul 
fetelor antrenate în activitatea 
sportivă este extrem de mic. Co
mitetul U.T.M. și Asociația sporti
vă Poiana vor trebui să se ocupe 
mai mult de antrenarea unui 
mai mare număr de tinere fete 
în întrecerile din cadrul 
chiadei de vară.

CONSTANTIN 
tehnician

ION MANEA 
tehnician

Sparta-

ASIA



MITINGUL DE LA UZINELE „GRIVIȚA ROȘIE"

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvintarea tovarășului
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragi tovarăși,

Sînt două zile de cînd în 
mijlocul poporului romîn se 
află scumpii noștri oaspeți, 
solii marelui popor sovietic, 
delegația de partid și guver
namentală în frunte cu pri
mul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
șeful guvernului sovietic, mi
litant neobosit pentru trium
ful ideilor marxism-leninismu- 
lui, tovarășul Nikita Serghe- 
evici Hrușciov. (urale prelun- 
gite).

Pretutindeni, oamenii mun
cii i-au întîmpinat pe mem
brii delegației sovietice într-o 
atmosferă sărbătorească, ex- 
primînd sentimentele de sti
mă și dragoste frățească ale 
poporului romîn față de po
porul sovietic, marele și în
cercatul nostru prieten.

Convorbirile între delegația 
romînă și delegația sovietică 
se desfășoară în spiritul de
plinei înțelegeri reciproce, 
care a caracterizat întotdea- 
una relațiile frățești dintre 

k partidele noastre, dintre ță
rile noastre socialiste.

Tradiția prieteniei și solida
rității cu Patria lui Octom
brie, cu gloriosul partid al 
lui Lenin străbate ca un fir 
roșu întreaga istorie a mișcă
rii muncitorești revoluționare 
din Romînia, a partidului 
nostru. Din primele zile după 
victoria Revoluției din Oc
tombrie, clasa noastră mun
citoare a fost stegarul luptei 
pentru prietenie cu Uniunea 
Sovietică. Intr-unui din pri
mele manifeste ale comuniști
lor rornîni se spunea : „Vom 
întinde deasupra capetelor 
unor oligarhii învechite în 
rele și crime și deasupra u- 
neltirilor lor criminale pentru 
un nou măcel — mîna noa
stră, zdravănă și bătătorită, 
de solidaritate și frăție, fra
ților ruși care duc cea mai 
eroică luptă pentru eliberarea 
tuturor popoarelor" (aplauze 
vii, puternice). Cuvinte emo
ționante, pornite din inimă, 
în care-și găseau ecoul dra
gostea fierbinte și admirația 
față de poporul sovietic care, 
pășind primul pe căi neexplo
rate ale istoriei, deschide în 
fața întregii omeniri calea vii
torului.

De-a lungul anilor grei ai 
stăpînirii burghezo-moșierești, 
înfruntînd cu eroism temni
țele și plutoanele de execuție, 
comuniștii au răspîndit în 
mase adevărul despre primul 
stat al muncitorilor și țăra
nilor. Veștile despre primele 
cincinaiurî, despre realitățile 
din țâra fără șomaj și exploa
tare erau urmărite cu arzător 
interes de muncitori, țărani, 
de intelectualitatea înaintată. 
Fiecare victorie a poporului 
sovietic în construirea noii o- 
rînduiri sociale insufla comu
niștilor și celorlalți oameni ai 
muncii din țara noastră curaj 
și încredere în propriile lor 
forțe, le întărea convingerea 
în biruința cauzei socialismu
lui.

In anii grei ai războiului 
hitlerist, strălucitele victorii 
ale Armatei Sovietice insuflau 
un putemite avînt luptei pa- 
trioților rornîni care, in frunte 
cu comuniștii, luptau cu abne
gație împotriva dictaturii mi- 
litaro-fasciste și războiului 
antisovietic. luptă ce a cul
minat cu insurecția armată 
din august 1944, răsturnarea 
regimului fascist și întoarce
rea armelor de către Romînia 
împotriva Germaniei hitle- 
riste. Niciodată nu va uita po
porul nostru că în lupta sa 
pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist a primit pu
ternicul sprijin frățesc, in
ternaționalist, al poporului so
vietic. (aplauze îndelungi, 
urale).

Nicicînd nu se va șterge în 
inimă poporului romîn recu
noștința fierbinte față de eroi
cii ostași și ofițeri ai glorioa
sei Armate Sovietice, care 
și-au vărsat sîngele pentru e- 
liberarea țării noastre. In anii 
puterii populare s-au înche
gat între Romînia și Uniunea 
Sovietică relații de sinceră 
prietenie și frăție, așa cum 
pot exista numai între po
poare care pășesc umăr lîngă 
umăr spre același țel. Priete
nia de nezdruncinat dintre 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică este cauza 
scumpă a întregului popor 
romîn.

Dragi tovarăși,

Alături de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii Uzinelor 
„Grivița Roșie" ne exprimăm 
marea bucurie de a avea 
aici, în mijlocul nostru, pe 
tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice. (Urale). Grivița a 
fost centrul marilor bătălii 
proletare din februarie 1933, 
organizate de Partidul Comu
nist Romîn împotriva exploa
tării capitaliste și înfeudării 
țării monopolurilor imperia
liste. împotriva fascismului și 
a pregătirilor de război anti
sovietic.

Luptele din februarie 1933 
îndreptate împotriva jafului 
capitalist și politicii de fasci
zare a țării reprezintă, prin 
întreaga lor desfășurare ca 
și prin urmările lor, un mo
ment de cotitură în istoria 
partidului și a întregii miș
cări muncitorești. Ele au spo
rit imens prestigiul clasei 
muncitoare ca cea mai înain
tată forță socială, prevestind 
luptele ce aveau să ducă la 
cucerirea puterii de către oa
menii muncii de la orașe și 
sate.

în arcele zile a răzbătut 
pînă la noi glasul clasei mun
citoare sovietice, care și-a ex
primat solidaritatea de clasă 
cu muncitorimea romînă. cu 
lupta sa eroică.

Eroismul și spiritul de sa
crificiu al ceferiștilor „Grivi- 
ței Roșii" s-au manifestat din 
plin în perioada răsturnării 
dictaturii fasciste, in lupta 
dîrză pentru instaurarea pute
rii populare, ca și in munca 
plină de abnegație din anii 
regimului democrat-popular 
pentru refacerea și dezvolta
rea economică a țării.

Din rîndurile ceferiștilor 
s-au format sute și sute de 
cadre valoroase, care iși în
deplinesc cu devotament și 
înalt spirit de răspundere da
toria în aparatul de partid, 
de stat și economic.

Pentru colectivul Uzinelor 
„Grivița Roșie- se deschid 
acum noi perspective de afir
mare a muncii sale creatoare 
pe frontul construcției socia
liste. Ținînd seama de cerin
țele noi de dezvoltare ale eco
nomiei noastre naționale, Uzi
nele „Grivița Roșie** se re
profilează în vederea construc
ției de mașini pentru industria 
chimică. Sîntem convinși, 
dragi tovarăși, că veți înde
plini cu cinste noile sarcini 
de mare însemnătate încre
dințate de partid și guvern, 
dovedindu-vă și de acum îna
inte la înălțimea glorioaselor 
voastre tradiții revoluționare, 
scumpe clasei noastre munci
toare, întregului popor, (a- 
plauze puternice).

Tovarăși,

Oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu admira
ție munca poporului sovietic 
care, însuflețit de perspectiva 
ca încă actuala generație să 
trăiască în comunism, traduce 
în viață politica leninistă a 
partidului comunist. înfăptu
ind cu avînt planul grandios 
de construire a societății co
muniste.

Victoriile Uniunii Sovietice 
în realizarea sarcinilor isto
rice stabilite de cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, realizările sale epo
cale în domeniul științei și 
tehnicii, al folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice și 
cuceririi Cosmosului, ritmul 
susținut de dezvoltare a eco
nomiei demonstrează întregii 
lumi superioritatea orînduirii 
socialiste față de orînduirea 
capitalistă, uriașele posibili
tăți pe care le creează socia
lismul și comunismul pentru 
înaintarea omenirii spre cele 
mai înalte culmi ale civiliza
ției.

Nu mai este departe vre
mea cînd Uniunea Sovietică 
va cuceri primul loc în lume 
în ce privește producția cal
culată pe cap de locuitor, ceea 
ce va însemna o victorie isto
rică a socialismului in între
cerea cu capitalismul, (vii a- 
plauze). întreaga politică a 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice este îndreptată 
spre înfăptuirea țelului su
prem al politicii sale — ridi
carea bunăstării poporului, 
satisfacerea cit mai deplină a 
cerințelor materiale și spiri
tuale ale oamenilor sovietici.

In prevederile Programului 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, oamenii mun
cii din toate țările găsesc pen
tru întîia oară tabloul con
cret al societății comuniste, 
căile sigure care duc la co
munism, la instaurarea pe pă- 
mînt a domniei Păcii, Muncii, 
Libertății, Egalității, Frăției 
și Fericirii tuturor popoare
lor. (urale).

Poporul sovietic, cu prețul 
multor sacrificii și biruind 
nenumărate greutăți, a acu
mulat în construcția socialis
mului și comunismului o uria
șă experiență, care constituie 
o cucerire din cele mai pre
țioase ale mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale. Ex 
periența istorică a Uniunii 
Sovietice a pus pentru prima 
oară în evidență și a verificat 
în practică legile generale o- 
biective ale transformării so
cialiste a societății. Experien
ța Romîniei și a celorlalte 
state socialiste a confirmat, în 
condițiile concrete specifice 
fiecăreia dintre ele. caracte
rul universal valabil al aces
tor legi.

Minunatele înfăptuiri ale 
poporului sovietic, strîns unit 
în jurul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, al Comi
tetului său Central leninist 
în frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, sporesc 
mereu forța de atracție a so
cialismului în întreaga lume, 
(urale).

Tovarăși,

Poporul romîn pășește cu 
hotărîre pe calea deschisă de 
Marele Octombrie, ideile atot
biruitoare ale leninismului 
triumfă și în patria noastră.

Plenara recentă a Comite
tului Central al partidului și 
Sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale consa
crată terminării colectivizării 
agriculturii au consfințit vic
toria definitivă a socialismului 
la orașe și sate, (urale). Obiec
tivele stabilite de Congresul 
al III-lea al partidului se în
deplinesc cu succes.

Eforturile pline de abnega
ție ale clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității își 
arată roadele oglindite în 
creșterea producției industria
le și agricole, potrivit preve
derilor planului de stat, în 
dezvoltarea echilibrată a tu

turor ramurilor economiei na
ționale și ridicarea sistema
tică a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Producția 
industrială globală realizată 
în primele cinci luni ale aces
tui an este cu peste 14 la 
sută mai mare decît producția 
din perioada corespunzătoare 
a anului trecut O muncă 
plină de avînt se desfășoară 
pe ogoare pentru asigurarea 
unei recolte bogate. Partidul 
continuă cu consecvență poli
tica leninistă de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiaie a so
cialismului. pe calea creșterii 
susținute a forțelor de pro
ducție, perfecționarea neînce
tată a producției prin promo, 
varea tehnicii celei mai înal
te. sprijinindu-«e în primul 
rind pe valorificarea cît mai 
deplină a resurselor materiale 
ale țării.

Din experiența Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce și din propria noastră ex
periență am învățat să rezol
văm problemele complexe ale 
construirii noii orinduiri po
trivit cerințelor fiecărei eta
pe. biruind greutățile ine
rente și ținînd seama necon- 
teni: de schimbările care au 
loc în economie, in conștiința 
oamenilor, in întreaga socie
tate.

Poporul romîn este con
știent că succesele obținute în 
dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste. în ridicarea 
nivelului său de trai sînt in
disolubil legate de relațiile de 
colaborare «i întrajutorare 
sta torni rite Intre țările socia
liste. și în primul rind de 
sprijinul multilateral, cu ade
vărat frățesc. primit din 
partea Uniunii Sovietize in 
toate domeniile de activitate, 
și îndeosebi în dezvoltarea 
forțelor de producție ale țării, 
(aplauze puternice).

Poporul romîn înaintează, 
in strinsă unire cu celelalte 
țâri ale lagărului socialist, 
spre mărețul țel comun — 
construirea socialismului și 
comunismului. Sistemul so
cialist mondial a devenit for
ța hotărâtoare a dezvoltării 
societății. Prin munca sa 
creatoare, poporul nostru își 
aduce contribuția la întărirea 
forței economice a lagărului 
socialist, la eforturile comune 
ale țărilor sistemului socialist 
mondial, pentru a obține vic
toria socialismului în între
cerea economică cu capitalis
mul.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn, călăuzindu-se cu neabă
tută consecvență după ideile 
Declarațiilor Consfătuirilor de 
la Moscova din 1957 și 1960, 
consideră ca o înaltă datorie 
să militeze cu consecvență 
pentru întărirea continuă a 
lagărului socialist mondial, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, sub 
steagul atotbiruitor al marx- 
ism-leninismuluL (aplauze). 
Forța noastră stă în coeziu
nea de monolit a popoarelor 
de peste un miliard de oameni 
care construiesc noua orân
duire socială, a zecilor de mi
lioane de comuniști din în
treaga lame pe care ii unesz 
principiile internaționalismu
lui proievar. comunitatea de 
idei și mărețul țel comun. În
treaga desfășurare a eveni- 
mantelor internaționale de
monstrează că existența și în
tărirea continuă a sistemului 
mondial sociali? : este cea mai 
puternici chezășie a victoria 
socialismului și perii Upiae- 
«e finuiKusei

Tovarăși.

Strălucitele realizări ale U- 
niunii Sovietice, înfăptuirile 
celorlalte țări socialiste sin: 
cel mai convingător propa
gandist pentru social ele 
îmbărbătează popoarele in 
lupta pentru progres social 
pentru o viață mai bună- Vic
toriile socialismului- orându
irea tinără. viguroasă fac să 
apară și mai evidente bolile 
de nevindecat ale capitalis
mului

In ultimul timp, apologeții 
capitalismului folosesc adesea 
cuvintul ^miracol*, referin- 
du-se la o oarecare înviorare 
a afacerilor in unele țări occi
dentale Crahul de la bursa 
din New York, urmat de pu
ternice oscilări la alte burse, 
care au produs neliniște in 
lumea oamenilor de afaceri, 
demonstrează sugestiv instabi
litatea economică proprie sis
temului capitalist.

Chiar dacă in unele țâri ca
pitaliste se ajunge pentru 
scurtă vreme la o conjunctu
ră ,-mai bună*, cne profită 
de pe urma acestei situații? 
Cum se spune : unii cu foioa
sele, alții cu ponoasele. Marii 
monopoiiști își sporesc și mai 
mult ciștigurile, iar masele 
largi ale oamenilor muncii su
portă povara cheltuielilor mi
litare. care se ridică la stime 
fabuloase, urmările scumpete! 
provocate de inflație, sînt vic
time ale măsurilor de intensi
ficare a ritmului muncii, de 
..perfecționare- a sistemului 
de exploatare.

Aceste realități crude 
spulberă basmele cu privire 
la „armonia de clasă-, la „sta
tul bunăstării generale". Gre
vele muncitorești împotriva 
exploatării capitaliste au luat 
în ultimii ani o mare am
ploare in țările capitaliste : 
numărul greviștilor a crescut 
de la 23 milioane în 1957 la 
53 milioane în 1960 și peste 
60 milioane în 1961. Eroica 
luptă a proletariatului spa
niol, care a zguduit odiosul re
gim al călăului Franco, a a- 
rătat că un sfert de veac de 

crâncenă dictatură fascistă n-a 
putut îngenunchia un popor 
însetat de libertate, (aplauze). 
Clasa muncitoare din țara 
noastră urmărește cu un sen
timent de caldă simpatie și 
solidaritate lupta clasei mun
citoare din țările capitaliste, 
pentru interesele ei vitale, 
pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru o viață 
mai bună, (aplauze).

Tovarăși,

Popoarele țărilor socialiste, 
consacrîndu-și toate forțele 
muncii creatoare pentru în
florirea patriilor lor, luptă 
fără preget pentru statorni
cirea unei păci trainice, pen
tru relații de colaborare și 
prietenie între toate popoarele, 
(aplauze). Linia generală a 
politicii externe a țărilor la
gărului socialist este politica 
coexistenței pașnice, singura 
alternativă rațională a unui 
război termo-nuclear, a unei 
catastrofe cu urmări incalcu
labile pentru omenire. Această 
politică corespunde aspirații
lor și intereselor vitale ale 
întregii omeniri, în promo
varea ei sînt interesate toate 
popoarele.

Cu cîteva zile în urmă, 
vorbind în fața noii promoții 
de ofițeri ai Academiei mili
tare de la West Point, pre
ședintele Kennedy a afirmat 
că „problemele fundamentale 
care stau în fața lumii nu 
sînt susceptibile de a primi o 
soluție militară”.

Iată considerații realiste 
care ar găsi pretutindeni un 
ecou favorabil cu condiția ca 
faptele, acțiunile practice să 
corespundă vorbelor — acesta 
fiind singurul criteriu pe 
baza căruia popoarele judecă 
politica guvernelor. Evoluția 
evenimentelor internaționale 
este insă departe de a con
firma existența unei concor
danțe între vorbele și faptele 
forurilor conducătoare din 
Occident. După cum știți, 
cercurile agresive din S.U.A. 
și aliații lor din cadrul 
N.A.T.O. întrețin în diferite 
părți ale lumii focare de în
cordare, intensifică cursa 
înarmărilor, au reluat expe
riențele nucleare, tergiversea
ză realizarea unui acord în 
cadrul tratativelor pentru 
dezarmare de la Geneva. Pe 
insula Christmas din Oceanul 
Pacific se succed exploziile 
nucleare, iar recent, la numai 
cîteva zile după ce guvernul 
american și-a afirmat solemn 
dorința de a ajunge la o în
țelegere cu privire la elabo
rarea unui program de folo
sire a spațiului cosmic exclu
siv în scopuri pașnice, Wa
shingtonul a anunțat că se 
pregătește să efectueze explo
zii nucleare și în Cosmos, 
ceea ce a stîmit o puternică 
minie și indignare in toate 
țările. Prin aceasta guvernul 
american și-a asumat o grea 
răspundere.

Este întrutotul justă poziția 
Uniunii Sovietice, care a ară
ta: că va fi nevoită să ia 
măsuri corespunzătoare pen
tru asigurarea țărilor socia
liste și a tuturor țărilor iubi
toare de pace.

Sînt încă Vii În amintirea i 
voastră suferințele și distru- i 
gerile pricinuite de războiul ' 
dezlănțuit de Germania hitle- j 
nstâ.

împingerea Rom iniei în cri- ; 
minaiul război antisovietic a > 
avut consecințe dezastruoase | 
pentru poporul nostru. Eco- j 
nomia napoaalâ a fost înfeu
dată Germaniei hitleriste, pe- . 
trolul, griul și alte bogăți ale ; 
țârii — jefuite pentru nevoile I 
mașinii de război fasciste, • 
floarea nnererului trimisă sâ • 
moară penm-j o cauză străini 
Și potrivnică intereselor națio- I 
nale ale poporului romîn- ‘ 
După eliberarea țârii de sub ■' 
jugul fascist, poporul nostru ■ 
a muna: eu abnegație pentru j 
a lecui rănile pricinuite de ; 
războiul hitlerist și de dicta- ■ 
rara fasestâ. Ați ridica: din 
ruine, eu mfinfle voastre. Ate
lierele -Grivița' Calea Gri- 
vrtei, pe care războiul a pus- 
.nt-o. nu numai că a renăscut 
an cenușă. dar cu noile 
ei blocuri de locuințe a deve
nit una din podoabele Capita
le. s-mboăzind schimbarea la 
față a întregii țării sub razele 
soarelui dă^tor de viață al 
socialismului (urale prelun
gitei In strinsă unire cu po
poarele Uniunii Sovietice, ale 
celorlalte țări socialiste, po
porul nostru este hotărît să 
apere munca sa pașnică și 
creatoare!

O problemă internațională j 
care se află în centrul atenției • 
opiniei publice mondiale este 
problema germană.

A venit timpul ca prin li- ■ 
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial să 
îndepărtăm norii ce întunecă 
cerul Europei. Exprimînd voin- 1 
ța popoarelor țărilor socialiste, ■. 
Comitetul Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia a reafir
mat hotărârea fermă de a asi
gura reglementarea pașnică 
germană prin încheierea unui 
tratat de pace, lichidarea 
pe această bază a regi
mului de ocupație în Ber
linul occidental și transfor
marea acestuia în oraș liber. 
Reglementarea pașnică cu 
Germania, crearea unui cli
mat de pace și securitate în 
centrul continentului euro
pean corespunde intereselor 
tuturor popoarelor europene 
— atît din răsărit, cfît și din 
apus.

Prestigiul internațional al 
Uniunii Sovietice, al țărilor so-

(Continuare in pag. a IV-a)

Dragi tovarăși!

îngăduiți-mi să vă salut în 
numele poporului sovietic, al 
Partidului Comunist al Uni
unii ^Sovietice și să vă urez 
succese și fericire (aplauze 
furtunoase, prelungite).

Atît mie. cît și întregii dele
gații de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice 
ne este plăcut să ne aflăm în 
mijlocul dv. Ne-a făcut plă
cere să vizităm uzina dv, să 
ne aflăm în mijlocul munci
torilor care au ridicat cu curaj 
steagul luptei clasei munci
toare din Romînia împotriva 
asupritorilor lor și au învins, 
(aplauze prelungite).

Printre corespondenții de 
aici văd pe unul care, jude
cind. după cum a reacționat la 
cuvîntări, este probabil un 
corespondent american. Mă 
înșel oare ?

O voce : Sînt american !
N. S. Hrușciov : Vad câ vă 

este greu sa ne înțelegeți (n- 
sete). Fac aceasta ooservație 
deoarece atunci cina am spus 
— ați ridicat cu curaj steagul 
luptei împotriva asupritorilor 
voștri și ați învins — el a 
dat din cap în semn de nega
re. N-are decît sa dea ain 
cap. Doar este un fapt cert ca 
clasa muncitoare, oamenii 
muncii din Romînia i-au în
vins într-adevăr pe dușmanii 
lor de clasă. Lucrul acesia a 
fost făcut de clasa muncitoa
re, de poporul Romîniei, sub 
conducerea partidului său co
munist, a Comitetului său 
Central în frunte cu remar
cabilul fiu al poporului ro
mîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a fost 
conducătorul și organizatorul 
eroicei greve de la Grivița din 
anul 1933. (aplauze furtuuoa- 
se, prelungite. Partfcipanții Ia 
miting scandează: „F.M.R.— 
P.C.U.S.!", „R.P.R.—U.R.S.S.’.").

Se știe că în trecut în Ro 
mînia stăpîneau moșierii și. 
capitaliștii, boierii în frunte 
cu regele. Unde sînt ei acum? 
Poporul romîn i-a măturat ca 
pe un gunoi, (aplauze furtu
noase). Oare aceasta nu este o 
victorie ? Dar corespondentul 
american, vedeți dv., dă din 
cap. (animație, aplauze). El 
dă din cap ca o mașină me
canică — pornește mașina și 
capul începe să se clatine, 
(explozie de rîsete, aplauze).

Da, clasa muncitoare din 
Romînia, împreună cu țărăni
mea, sub conducerea Partidu
lui său Comunist, în frunte 
cu tovarășul Gheorghiu-Dej, a 
obținut o victorie istorică, 
(aplauze funtunoase, prelun
gite).

Dragi tovarăși! Am dori să 
vă exprimăm dv., tuturor to
varășilor rornîni, care ne în- 
tîmpină pretutindeni atît de 
călduros, cele mai cordiale și 
profunde mulțumiri. Deîndată 
ce am trecut frontiera Repu
blicii Populare Romîne, noi 
am simțit peste tot căldura 
frățească a poporului romîn 
față de popoarele Uniunii So
vietice, ai căror reprezentanți 
sintem. (Exclamații: „Ura r. 
aplauze prelungite).

Uneori, ziariștii burghezi 
scriu în ziarele lor : $i ce-i cu 
asta, au scos oamenii pe străzi 
și i-au pus să strige „Ura". 
Acest lucru, ar fi, chipurile, 
foarte simplu, (animație). Dar 
eu i-aș întreba pe acești co
respondenți, pentru ce nu s-a 
procedat astfel- de pildă, cu 
poporul japonez, cina repre- 
zen:antul președintelui S-U-A. 
a fost primit in Japonia nu 
cu strigăte de „Ura-, ci cu 
âemonsîrații furtunoase de 
protest și cu strigăte de: —Jos-, 
„Afară de pe pamintui japo
nez !“. Doar și guvernul japo
nez ax fi vrut ca japonezii să-l 
intimpine cu aplauze pe re
prezentantul american. Dar po
porul japonez a hotărât alt
minteri. S-ar mai putea să-i 
scoți pe oameni în intimpi- 
narea cuiva, dar nu poți să-i 
obligi să și zîmbeascâ. Ca un 
cm să zimbească. el trebuie sâ 
simtă nevoia suîlexeasca pen
tru aceasta. Sentimentele omu
lui sint exprimate pe fața sa.

Poporul romîn intimpină cu 
căldură și cordialitate delega
ția noastră, exprâmind senti
mente de prietenie frățească 
față de poporul sovietic. Re
prezentanții țărilor capitaliste 
înțeleg aceasta, dar nu ver s-o 
recunoască fățiș, deoarece a 
recunoaște înseamnă a spune 
poporului adevărul despre ca
racterul de monolit al comuni
tății noastre socialiste, despre 
trăinicia prieteniei dintre po
poarele țârilor socialiste, des
pre prietenia frățească dintre 
popoarele sovietic și romin 
(aplauze furtunoase, urale, se 
scandează „Trăiască prietenia 
dintre popoarele romin și so
vietic !“)

Sintem mindri și admirăm 
hărnicia poporului romin, care 
prin munca sa plină de abne
gație a obținut succese uriașe. 
In anii puterii populare. Re
publica Populară Romină a 
străbătut un drum măreț și a 
obținut realizări remarcabile 
în dezvoltarea economiei și 
culturii. Acum, poporul romîn 
stă ferm pe o bază socialistă. 
Pe pămîntul romînesc, socia
lismul a învins și în industrie 
și în agricultură. Acum există 
o economie socialistă unică. 
Iar aceasta, tovarăși, este o 
mare victorie ! (aplauze pre
lungite).

Am repurtat mari victorii. 
Dar noi nu trebuie și nu vom 
rămîne pe loc. Bazîndu-ne pe 
cele realizate, noi vom îna
inta cu și mai multă încredere 
spre țelul nostru final.

Printre ziariștii americani 
există și dintre aceea care 
scriu uneori obiectiv despre 
țările socialismului. Acest lu

cru se întîmplă rar, dar to
tuși se întîmplă ca și cores
pondenții americani să scrie 
adevărul. Spun că acest lucru 
se întîmplă rar, nu pentru că 
aș considera că toți ziariștii 
burghezi sînt oameni răi. Ade
seori, acești ziariști nu scriu 
obiectiv pentru că nu li se 
plătește, sau li se plătește 
foarte puțin atunci cînd scriu 
adevărul ; pentru minciună 
însă, li se plătește mai mult, 
(animație, aplauze). $i totuși 
chiar și în aceste condiții 
presa burgheză este nevoită 
să recunoască succesele țări
lor socialiste.

Noi trebuie să apreciem lu
cid realizările pe care le-au 
obținut popoarele romin și 
sovietic și popoarele celorlal
te țări socialiste. în compara
ție cu situația de la care am 
pornit, succesele noastre sînt 
intr-adevăr mari. Acest lucru, 
totuși, este insuficient în com
parație cu ceea ce avem ne
voie. Mai avem multe de fă
cut. Cerințele muncitorilor, 
țăranilor, intelectualității cresc 
neîncetat. Oamenii doresc să 
aibă locuințe mai bune, do
resc să manînce. să se îmbra
ce mai bine, aoresc să aibă 
mai multe bunuri materiale 
și culturale. Ei doresc să aibă 
mai multe instituții pentru o- 
dihnă civilizată, doresc să 
aioă mai multe școli și in
stituții de învățămînt supe
rior. Mamele doresc sa fie 
mai multe creșe, grădinițe de 
copii. Eu știu bine acest lu
cru și dv. îl știți la fel de bine 
ca și mine. Și noi, conducăto
rii, înțelegem că aceste ce
rințe ale poporului trebuie 
satisfăcute. Dar noi spunem : 
trebuie să se țină seama de 
condițiile obiective și de po
sibilități. Noi putem realiza, 
numai ceea ce ne permit mij
loacele materiale.

Dacă e să ne exprimăm în 
limbajul economiștilor, nive
lul de trai al popoarelor din 
țările socialiste depinde de 
gradul dezvoltării forțelor de 
producție, de productivitatea 
muncii, de posibilitățile de pro
ducție. Noi nu putem trăi mai 
îmbelșugat decît posibilitățile 
pe care le creează munca 
muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor. Dacă noi am con
suma mai mult decît produ
cem, atunci aceasta ar duce 
la dezorganizarea întregii 
noastre economii.

Noi trebuie să trăim ca o 
bună gospodină care stabileș
te cu pricepere cînd și ce tre
buie să cumpere. Intrând în 
magazin, ea examinează întîi 
un lucru, apoi altul. Să pre
supunem că vreun lucru îi 
place mai mult decît altele, 
dar acest lucru nu se potri
vește cu buzunarul ei; pentru 
el nu ajung banii și de aceea 
ea cumpără un alt lucru, iar 
acela pe care l-a dorit îl cum
pără poate peste un an. Fie
care gospodină își planifică 
gospodăria potrivit veniturilor 
familiei. Și acest lucru este 
firesc. Și noi ne planificăm 
economia, dar facem aceasta 
pe scara întregului stat.

Americanii spun că la ei 
nivelul de trai este mai ridi
cat. Da, noi nu negăm acest 
lucru, dar noi știm, de ase
menea, că el își are explicația 
sa istorică. America n-a su
portat urmările distrugătoare 
ale războaielor mondiale. 
Cind poporul sovietic și cele
lalte popoare și-au vărsat sîn
gele in lupta împotriva agre
sorilor fasciști, cind războiul 
distrugea economia noastră 
(este cazul să spun că și uzi
na dv. a fost distrusă în tim
pul războiului de către aviația 
americană), nici o uzină din 
America n-a avut de suferit 
Monopolitiștii realizau miliar
de de dolari de pe urma li
vrărilor de război. Ei se în- 
gră$au din sîngele oamenilor 
care au pierit in cele două 
războaie mondiale. Popoarele 
noastre singerau, iar monopo- 
liștii americani jefuiau în
treaga lume. Iată de ce mo
nopolurile americane au reușit 
să ridice industria la un ni
vel atît de înalt Iată de ce 
astăzi Statele Unite ale Ame- 
ricii au posibilitatea să pro
ducă mai multe mărfuri și să 
consume mai mult

La americani productivita
tea muncii in industrie este 
mult mai ridicată deci: in Ro- 
minia și decît în celelalte țări 
socialiste. Știm acest lucru.

De ce in Statele Unite ale 
Americii productivitatea mun
cii este mai mare? Poate 

pentru că muncitorii și fer
mierii americani lucrează mai 
bine decît oamenii muncii ro- 
mîni sau sovietici ? Poate 
pentru că poporul american 
este un popor deosebit? De
sigur că nu. Poporul american 
s-a format din reprezentanți 
ai multor țări : din englezi, 
francezi, italieni, germani, 
negri, chinezi. romini. ruși, 
oameni din toate colțurilor 
pămintului. Poporul american 
este la fel ca și toate cele
lalte popoare ale lumii. Dar, 
deocamdată, americanii au 
mai multe mașini, un invel 
tehnic al producției mai ridi
cat. Americanii ne critică pen
tru că în Uniunea Sovietică 
productivitatea muncii în agri
cultură este mai scăzută decît 
le ei, în S.U.A. Ei și? Noi nu 
negăm acest lucru. Dar, bă- 
gați-vă în cap, domnilor im
perialiști, vom fi înaintea 
voastră și în acest domeniu, 
(aplauze prelungite).

Sîntem convinși că vom de
păși lumea capitalistă în în
trecerea economică. Dar pen
tru aceasta trebuie să lucrăm 
mai bine, și mai bine. Numai 
prin muncă, numai datorită 

muncii vom realiza o viață 
mai bună. în biblie se spune 
că cineva a trimis cîndva oa
menilor mană cerească. Că s-a 
trimis — se spune, dar că ci
neva ar fi mîncat din această 
mană, nu se spune (rîsete, în
suflețire generală).

Nu ne este îngăduit să aș
teptăm mană cerească, ci tre
buie să creăm prin muncă tot 
ceea ce este necesar omului. 
Pentru a obține recolte bogate, 
avem nevoie de și mai multe 
mașini agricole și îngrășăminte 
decit avem. Atunci va fi și 
grîu, va fi și mămăligă. Ce, 
smteți împotriva mămăligii ?

Voci: Nu, sintem „pentru!"
N. S. Hrușciov : Fiecare po

por își are mîncărurile sale 
preferate și se mîndrește cu 
ele. Dacă mămăliga este bine 
pregătită, plastic vorbind, 
omul poate să-și înghită și 
limba mîneînd-o (rîsete, a- 
plauze). Iată aici, tovarășul 
Gheorghiu-Dej amintește de 
găluștele ucrainene. Vă adu
ceți aminte că în povestirea 
lui Gogol „In noaptea de a- 
jun" este zugrăvit următorul 
tablou : un ucrainean stă, iar 
găluștele sar din smîntînă di
rect în gura lui. Nu-i bine să 
citești pe stomacul gol acest 
pasaj din povestire (rîsete, a- 
nimație). Dar ce sînt găluș
tele ? Pentru ucraineni, gă
luștele sînt exact ceea ce este 
mămăliga pentru rornîni. 
(aplauze).

Dragi tovarăși! Am văzut 
uzina dv., am vizitat o serie 
de secții. Nu pot spune că 
am văzut totul dar cîte ceva 
tot am reușit să vedem. Uzi
na e bună dar, oamenii sînt 
și mai buni. Muncitorii sînt 
aceia care prin munca lor 
înfrumusețează orice uzină 
(aplauze furtunoase).

Dar, după cum bine au spus 
tovarășii dv., este timpul ca 
întreprinderea să fie reorga
nizată, să fie reînnoit utila
jul, deoarece unele strunguri 
sînt cam de vîrsta mea (ani
mație, aplauze). Firește că 
aceste strunguri trebuie să fie 
înlocuite cu utilaj mai mo
dern. Sînt necesare și instru
mente mai perfecționate și a- 
tunci muncitorii vor realiza 
o productivitate a muncii mai 
mare. Iar aceasta, tovarăși, 
este una din sursele bogăției 
noastre. Dacă la noi produc
tivitatea muncii nu va crește, 
înseamnă că nu va crește nici 
nivelul de trai al poporului. 
Oricine înțelege că nivelul de 
trai al poporului este strîns 
legat de creșterea productivi
tății muncii, de creșterea po
tențialului economic al țării. 
Pentru acest lucru, noi tre
buie să luptăm și mai activ, 
(aplauze).

Acum, permiteți-mi. să mă 
refer la unele probleme ale 
păcii și războiului. Pozițiile 
noastre în aceste probleme 
sînt bune. Noi ne pronunțăm 
consecvent pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Din păcate, ameri
canii și partenerii lor .occi
dentali nu acceptă, deocamda
tă, să semneze tratatul cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală. Aceasta ne silește 
să producem rachete, bombe 
și alte mijloace pentru întări
rea capacității noastre de 
apărare. Nu avem altă ieșire. 
Desigur, nu ne este plăcut că 
trebuie să cheltuim munca 
multor oameni nu pentru pro
ducția de bunuri materiale, 
ci pentru producția mijloace
lor de distrugere. Dar atît 
timp cît trăim într-o lume în 
care există țări imperialiste, 
atît timp cît monopoliștii nu 
vor să accepte realizarea unei 
înțelegeri cu privire la dezar
mare, noi sîntem nevoiți să 
avem o armată dotată cu teh
nica militară și cu armamen
tul cel mai perfecționat. Cred 
că acest lucru îl înțelegeți 
bine și dv. (aplauze).

Imperialiștii americani ar 
dori să schimbe raportul de 
forțe în lume în favoarea 
lor. Ei ar dori ca noi să re
ducem cheltuielile pentru a- 
pârare. Putem accepta acea
sta ? Nu, nu putem.

Recent. în Uniunea Sovie
tică s-a ivit următoarea pro
blemă : Statul vindea popu
lației carne la prețuri mai 
scăzute decît cele cu care o 
cumpăra de la colhozuri, adi
că carnea era vândută la un 
preț mai scăzut decît costul 
ei Acest preț nu compensa 
cheltuielile de muncă depusă 
de colhoznici în producția 
cărnii Vă dați singuri seama 
ca într-o asemenea situație 
creșterea animalelor nu poate 
să se dezvolte cu succes.

Și iată că în fața noastră 
s-a ridicat problema majorării 
prețurilor de achiziție a căr
nii, astfel îneît colhozurile să 
obțină mai mult pentru ea. 
Dar de unde era să luăm 
fondurile ? Desigur, noi am 
fi putut reduce mijloacele 
alocate pentru apărare. Am fi 
produs mai puține bombe, ra
chete și alt armament. Dar 
ne-am gîndit — ar fi oare re
zonabil să procedăm astfel ? 
Ne va lăuda oare poporul 
pentru aceasta? Atît eu, cît 
și toți membrii guvernului so
vietic, Comitetului Central 
al partidului nostru, știam că 
atunci cînd se majorează 
prețurile la carne, oamenii 
care o cumpără nu vor stri
ga „ura". Orice om dorește 
să cumpere produse mai bu
ne și să le plătească mai ief
tin. E și firesc. Dar noi am 
hotărît totuși să majorăm pre
țurile la carne.

Ne-am adresat muncitorilor, 
poporului, și ei ne-au înțeles 
just. Ei spun : Comitetul Cen
tral al partidului nostru, gu
vernul, au procedat just, vom 
avea răbdare, dar cheltuielile 
pentru apărarea țării nu tre
buie reduse. Principalul este 
să asigurăm ca bombele a- 
mericane să nu cadă deasu
pra țărilor noastre. Noi tre
buie să ne îngrijim de apăra, 
rea popoarelor noastre, de 
apărarea statelor noastre so
cialiste (aplauze furtunoase).

Generalii americani și vest- 
germani țin discursuri și se 
laudă că au acumulat atîta 
armament îneît vor putea dis
truge Uniunea Sovietică. în
suși președintele S.U.A., dl. 
Kennedy, a spus că în anu
mite împrejurări Statele Uni
te pot manifesta primele 

inițiativa și începe un război 
nuclear împotriva țării noa
stre. Acest lucru, tovarăși, 
trebuie să-1 ținem minte în 
permanență. Acest lucru a 
fost spus de președintele ame
rican, acest lucru îl spun 
generalii americani, generalii 
hitleriști germani, care au în 
momentul de față rolul prin
cipal în NA.T.O.

Imperialiștii ne amenință 
cu războiul. Dar situația ac
tuală este de așa natură îneît 
înainte de a începe războiul, 
imperialiștii trebuie să se gîn- 
dească bine unde vâ duce a- 
ceastâ. Cei mai clarvăzători 
dintre ei ajung la concluzia 
justă că a ne ataca înseamnă 
a merge la sinucidere, deoa
rece noi avem posibilitatea să 
dăm o asemenea ripostă îneît 
din dușmanii noștri să nu ră- 
mînă nimic, (aplauze furtu
noase, prelungite).

Au trecut timpurile cînd 
S.U.A. puteau fi, cu pierderi 
și jertfe minime, în rîndurile 
învingătorilor in cele două 
războaie mondiale. In ultimul 
război mondial S.U.A au pier
dut aproximativ 300 000 de 
oameni, în timp ce Uniunea 
Sovietică a pierdut multe mi
lioane de oameni. Și cît de 
mari au fost și pierderile su
ferite de alte popoare !

Așa a fost în trecut. Acum 
însă, dacă imperialiștii vor 

declanșa un nou război mon
dial, acest război se va purta 
și pe teritoriul Statelor Unite 
ale Americii. Dispunem de o 
cantitate suficientă de rache
te intercontinentale și de alte 
mijloace care să ajungă pînă 
în America, (aplauze furtu
noase, prelungite).

Vedeți, corespondentul ame
rican nu aplaudă. Lui, fi
rește, nu-i place că dispu
nem de asemenea forțe. Dar 
noi nu vrem să purtăm război 
cu S.U.A.; nu vrejn să lan
săm bombe asupra america
nilor; nu vrem să lansăm 
bombe asuprâ nici unui po
por.

Noi trăim în țări socialiste 
și nu vă băgați nașul, domni
lor imperialiști, în treburile 
noastre.

Noi dorim să trăim in pace 
cu toate popoarele, fără să ne 
amestecăm în treburile lor 
interne. Popoarele să-și alea
gă singure orînduirea socială 
care le convine mai mult. 
Problema orînduirii interne a 
țării este o chestiune a fiecă. 
rui popor, (aplauze furtunoa
se).

Va veni, firește, timpul, — 
sîntem siguri de aceasta cum 
sîntem siguri de ziua de mii- 
ne, — cînd steagul roșu al 
socialismului va flutura și 
deasupra Statelor Unite a.e 
Americii I (aplauze furtunoa
se, prelungite, urale).

Dar nu noi vom arbora a- 
cest steag, acest lucru îl va 
face însăși clasa muncitoare 
americană, poporul american. 
Da, însuși poporul american 
va face aceasta I (aplauze 
furtunoase).

Iată că corespondentul ame- 
can dă din nou din cap, el nu 
este de acord cu mine. Dar 
poporul american nu.l va în
treba ce să facă. Și în Romî
nia au fost corespondenți bur- 
ghezi care spuneau „nu" a- 
tunci cind li se declara că in 
Romînia va veni poporul la 
putere. Ei susțineau că regeie, 
puterea capitaliștilor și a mo
șierilor vor exista aici pe vecie. 
Dar poporul a măturat din 
calea sa pe moșieri, pe capi
taliștii și pe ceilalți asupritori. 
Cine a făcut aceasta? Firește 
că nu acești corespondenți. Și 
nici în America acest lucru 
nu-1 vor face corespondenții, 
îl va face clasa muncitoare a 
Americii, poporul american, și 
le urăm succes. (aplauze 
furtunoase).

Cîteva cuvinte despre tra
tatul de pace german. In 
cuvintarea sa, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a mai abordat 
această problemă. Noi propu
nem S.U.A. și celorlalte țări 
să semnăm tratatul de pace 
german cu ambele state ger
mane și să rezolvăm pe a- 
ceastă bază problema Berli
nului occidental, ca oraș liber. 
Dar dacă nu vom reuși să 
cădem de acord cu aceste 
țări, vom semna tratatul de 
pace cu Republica Democra
tă Germană. Astfel se va pu
ne capăt regimului de ocupa
ție din Berlinul occidental, 
(aplauze furtunoase).

Drept răspuns la aceasta 
sîntem amenințați cu război. 
Dar trebuie să declar că ast
fel pot proceda numai demen
ții, deoarece, în momentul de 
față, a apăsa pe buton și a 
declanșa un război împotriva 
noastră înseamnă a apăsa in 
mod automat pe buton și îm
potriva lor înșiși, — rachetele

(Continuare in pag. a IV-a)



Cuvîntarea tovarășului Cuvinfareă tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej N. S. Hrușciov

(Urmare din pag. a III-a

cialiste este azi mai mare ca 
orieînd. Popoarele lumii s-au 
convins pe baza propriei lor 
experiențe că lagărul socialist 
este principala forță care se 
ridică în apărarea păcii. Ele 
nutresc o recunoștință fier
binte față de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste 
care prin politica lor externă, 
activă și clarvăzătoare contri
buie la izolarea continuă a 
cercurilor agresive, la unirea 
tot mai strînsă a forțelor pă
cii. Politica externă, leninistă 
a țărilor socialiste, îmbinînd 
o înaltă principialitate cu 
elasticitatea în folosirea tutu
ror posibilităților practice de 
slăbire a încordării 
ționale, 
printr-un inepuizabil spirit de 
inițiativă și o neslăbită perse
verență în soluționarea pașni
că a problemelor internațio
nale. Aducîndu-și propria 
contribuție la lupta pentru a- 
părarea păcii, Republica Popu
lară Romînă sprijină cu ho- 
tărîre acțiunile de uriașă în
semnătate întreprinse de Uni
unea Sovietică, pentru reali
zarea unui climat de înțele
gere și cooperare între state, 
pentru dezarmare generală și 
totală, pentru crearea unei 
lumi fără războaie și fără 
arme, (vii aplauze).

Viața însăși dovedește 
în epoca noastră, datorită ra
portului de forțe pe arena

internațională, este pe deplin 
posibilă preîntîmpmarea răz
boiului mondial. Avem con
vingerea că rațiunea și chib
zuință se vor impune în re
lațiile internaționale, că unel
tirile cercurilor agresive vor 
fi înfrînte. Chezășie stă lupta 
unită într-un singur front al 
uriașelor forțe mondiale ale 
contemporaneității care se ri
dică în apărarea păcii. Po
poarele vor ști să-și impună 
voința. Pacea va birui, 
(urale).

(Urmare din pay. a III-a)

intema-
este caracterizată

că

Dragă tovarășe Hrușciov, 
scumpi tovarăși,

Nu ne îndoim că vizita 
dumneavoastră în Republica 
Populară Romînă va întări și 
mai mult legăturile de prie
tenie și colaborare între 
partidele noastre. între țările 
și popoarele noastre, strîns 
unite în cadrul lagărului so
cialist.

Trăiască marea Uniune 
Sovietică și gloriosul ei po
por, constructor al comunis
mului !

Trăiască 
munist al 
Comitetul 
frunte cu 
Hrușciov!

Trăiască 
romîno-sovietică !

Trăiască pacea în lumea în
treagă ! (ovații, urale prelun
gite).

eroicul Partid Co- 
Uniunii Sovietice, 
său Central in 

Nikita Sergheevici

în veci prietenia

vor zbura și asupra capetelor 
acelora care vor declanșa răz
boiul. Așadar, numai un sinu
cigaș poate declanșa un război.

Imperialiștii să nu ne spe
rie cu războiul, noi nu sîntem 
dintre cei sperioșt Țările so
cialiste, împreună cu toate po
poarele iubitoare de pace, sînt 
în stare să înfrîneze pe orice 
agresor. Avem destule mij
loace pentru aceasta, (aplauze 
furtunoase, prelungite).

Tovarăși! Relațiile dintre ță
rile noastre lint foarte bune, 
și, după cum se spune, nici nu 
putem dori mai mult (apla
uze prelungite).

Intre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Muncitoresc Romîn există cea 
mai strînsă prietenie și o de
plină unanimitate de vederi. 
Intre guvernele țărilor noa
stre există o deplină înțelege
re reciprocă. Dacă cineva 
se îndoiește, n-are decît să-1 
întrebe pe tovarășul Maurer, 
el îl va confirma aceasta, 
(aplauze furtunoase).

Relațiile dintre Comitetele 
Centrale și personal între 
mine și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, intre membrii 
Prezidiului Comitetului Cen-

trai al P.C.U.S. și membrii Bi
roului Politic al C C al 
P.M.R., sînt, de asemenea, 
cele mai bune, cu adevărat 
frățești, (aplauze furtunoase).

între popoarele noastre s-a 
creat o prietenie trainică, in
destructibilă. Avem un singur 
țel — construcția vieții noi, 
construcția socialismului și 
comunismului. Acesta este țe
lul «acru al popoarelor noa
stre. Sînt convins că și de 
acum înainte vom merge îm
preună, strîns uniți, în același 
rind. (apUnse furtunoase).

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, 
să vă urez succese și fericire. 
Vă dorim ceea ce ne dorim și 
nouă, (aplauze furtunoase).

Trăiască poporul romtn!
Trăiască Partidul Muncito

resc Romîn — conducă:orul și 
organizatorul clasei muncitoa
re și al întregului popor ro- 
mîn!

Trăiască Comitetul Central 
al pamdului în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej !

Trăiască prietenia dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romine !

înainte, spre victoria comu
nismului ! (aplauze furtunoa
se, urale).

PESTE
Ecoul international al vizitei

delegației de partid și guvernamentale
sovietice in R. P. Romînă

U. R. S. S.

Ambasadorul R.P. Romine
in R. P. D. Coreeană

și-a prezentat
scrisorile de acreditare

Călduroase manifestări
ale prieteniei romino-sovietice

(Urmare din pag. I)

oaspete a primit, de asemenea, 
în dar macheta primului tip 
de utilaj pentru industria pe
trolieră realizat după reprofi
larea uzinei și care este livra: 
Uniunii Sovietice.

In imensa hală a vagoane
lor are loc apoi un mare mi
ting, la care participă peste 
10 000 de muncitori, repre
zentanți ai întreprinderilor 
din raion. Hala este arhipli
nă ; numeroși oameni sînt 
cățărați pe instalații, pe ma
carale, pe vagoane. Lozinca 
„Să înflorească în veci prie
tenia romîno-sovietică", in 
limbile rusă și romînă, domi
nă sala. De o parte și de alta 
a tribunei se pot citi pe mari 
panouri lozinci în cinstea 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a Comitetului 
său Central, în cinstea Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central.

Bolțile marii hale vuiesc 
minute în șir de aclamațiile 
și uratele care salută apariția 
la tribună a tovarășilor Nikita 
Sergheevici Hrușciov, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și a celor
lalte persoane oficiale.

Mitingul este deschis de se
cretarul comitetului de partid 
al uzinei, Nicolae Alexandru.

In cuvîntul său de salut, 
ing. Dumitru Miron, directo
rul uzinelor, a spus :

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale sovietice în 
uzina noastră ne prilejuiește o 
mare bucurie. Clipele sărbă
torești, pe care le trăim acum, 
vor rămîne mereu vii în ini
mile noastre, înscriindu-se ca 
un eveniment de seamă în 
istoria „Griviței Roșii“.

în emoția cu care v-am 
așteptat, în atmosfera entuzia
stă de care este cuprinsă 
acum uzina noastră, vă ru
găm, dragi tovarăși, să vedeți 
expresia sentimentului de 
prietenie profund, statornic., 
de neclintit, pe care noi, ca 
și întregul nostru popor, îl 
nutrim față de poporul frate 

gloriosul 
Uniunii

sovietic, față de 
Partid Comunist al 
Sovietice.

Sîntem bucuroși 
timpul vizitei pe care 
cut-o la noi în uzină, am pu
tut să vă înfățișăm munca, 
realizările și perspectivele co
lectivului nostru. în anii pu
terii populare au fost recon
struite din temelii vechile a- 
teliere, uzina noastră și-a 
schimbat înfățișarea — au fost 
înălțate noi hale, au fost în
locuite în mare măsură utila
jele și mașinile-unelte vechi, 
au fost construite edificii mo
derne pentru nevoile socidl- 
culturale ale muncitorilor. Ca 
urmare a acestor măsuri, pro
ducția globală realizată 
anul trecut a fost cu 93 
sută mai mare decît cea 
1938. Toate acestea sînt 
zultatul eforturilor pline 
însuflețire ale harnicilor 
ștri muncitori, sint rodul 
țeleptei politici a Comitetului 
Central al partidului nostru.

Pentru contribuția de sea
mă la lupta revoluționară a 
clasei muncitoare, pentru ro
lul important în refacerea și 
normalizarea transporturilor 
pe cale ferată, precum și 
în dezvoltarea economiei na
ționale, uzina noastră a fost 
de două ori decorată cu ordi
ne ale Republicii Populare 
Romîne.

Colectivul nostru este ho- 
tărît să-și îndeplinească 
succes și pe viitor noile sar- 

partid, 
presti-

că in 
ați fă-

în 
la 

din 
re
de 

no- 
în-

cu

cini încredințate de 
să înalțe tot mai sus 
giul uzinei.

Colectivul „Griviței 
ca și întregul nostru _ _ 
dă o înaltă prețuire uriașelor 
succese obținute de oamenii 
sovietici, care, transpunînd în 
viață istoricele hotărîri ale 
Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, înscriu zi de zi 
noi fapte mărețe ale construc
ției comunismului. Țara Ma
relui Octombrie, care prima 
în Ir me a doborît puterea

Roșii", 
popor,

moșierilor și capitaliștilor, dă 
astăzi omenirii exemplul stră
lucit al forței socialismului bi
ruitor, obținind victorii epo
cale in știința și tehnică, in 
economie și cultură. Aceste 
succese și succesele celorlalte 
țări socialiste constituie pen
tru oamenii muncii de pre
tutindeni exemple mobiliza
toare în lupta pentru elibe
rarea de exploatare.

Mulțumim fierbinte tovară
șului Hrușciov și celorlalți 
membri ai delegației, a spus 
în încheiere vorbitorul, pen
tru cinstea pe care ne-au fă
cut-o vizitîndu-ne uzina.

Dumitru Ștefănescu, munci
tor la „Grivița Roșie", parti
cipant la luptele din 1933, care 
a luat apoi cuvîntul, a spus : 
Muncitorii „Griviței Roșii" vă 
intimpină cu inimile deschi
se, pline de bucurie, așa cum 
este in firea poporului nostru 
să-și întâmpine prietenii buni.

Sîntem adunați aici oameni 
din diferite generații pentru 
a saluta pe înalții noștri oa
speți. Cei mai tineri cunosc 
din povestiri, cei mai virstnici 
din zilele trăite de ei înșiși 
istoria frămîntată a „Griviței" 
— citadelă muncitorească cu 
vechi tradiții de luptă revo
luționară. Aici, la „Grivița Ro
șie", în urmă cu aproape 30 
de ani, muncitorimea cefe
ristă, cu sprijinul activ al ce
lorlalte detașamente ale cla
sei muncitoare din țara noa
stră, a înscris o pagină glorio- 
să în istoria luptei revoluțio
nare a poporului nostru, 
fruntea muncitorilor au 
cei mai buni dintre noi, 
muniștii. Ne mîndrim că 
rindurile celor care au con
dus eroicele bătălii de clasă 
din anul 1933, s-au ridicat în
cercați conducători ai partidu
lui, ai clasei muncitoare și 
ai întregului popor in frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Tradițiile luptelor de la 
„Grivița" au fost păstrate cu 
sfințenie de ceferiști. Ingă- 
duindu-ne o comparație: am 
putea spune că așa cum mun
citorii de la Putilov nu au 
încetat lupta după revoluția 
din 1905, tot așa și muncito
rii noștri, conduși de eroicul 
partid comunist, au conti
nuat să lupte și după 1933 
împotriva fascizării țării, a 
dictaturii militaro-fasciste, 
participînd activ la insurecția 
armată din august 1944, iar 
după eliberarea țării consti
tuind un detașament de bază 
al luptei poporului nostru in 
construcția socialistă.

Intre muncitorii romîni 
muncitorii sovietici, între po
porul romîn și poporul sovie
tic, a spus în continuare vor
bitorul, există strînse legă
turi de prietenie, colaborare 
și unitate, așa cum există în
tre toate popoarele care luptă 
pentru țelul comun al comu
nismului. ~ 
continuă 
acționează 
conducerile de 
stat din țările 
muncitorii știm 
dul Muncitoresc
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice sînt cele mai frățești 
relații bazate pe temelia de 
granit a învățăturii marxist- 
leniniste.

Pentru fiecare om al mun
cii de la noi, prietenia cu 
Uniunea Sovietică, unitatea și 
colaborarea frățească cu toate 
statele socialiste sînt pre
țioase ca lumina ochilor. Și, 
intr-adevăr, așa cum o veche 
șt înțeleaptă zicală rominea- 
scă spune că unirea face pu
terea, pășind alături de mi
lioane de frați ai noștri în 
lagărul păcii și socialismului, 
ne simțim mai 
ternici.

Ca muncitor 
sînt fericit că 
ani cînd patria noastră înflo
rește sub soarele socialismului 
biruitor, cînd comunismul — 
visul drag al omenirii mun
citoare — devine realitate în 
Uniunea Sovietică, și, nu pes
te mult timp, va fi realitate 
și în țara noastră.

Sînt foarte bucuros, iubite 
tovarășe Hrușciov, că am pu-

In 
stat 
co- 
din

Pentru întărirea 
a acestei prietenii 

în permanență 
partid și de 
noastre. Noi 

că între Parti- 
Romîn și

dirzi, mai pu-

mai virstnic, 
trăiesc acești

tut să vă cunosc pe dumnea
voastră, vrednic fiu al clasei 
muncitoare, dirz și neobosit 
luptător pentru triumful cau
zei comunismului și păcii, ca 
și pe ceilalți membri ai dele
gației sovietice.

Din inimile noastre pline 
de bucuria prilejuită de vizita 
dv. trimitem un salut fierbin
te gloriosului popor sovietic.

Apoi iau cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov. Cuvintările 
sînt subliniate in numeroase 
rinduri de aplauze furtunoase 
și ovații îndelung repetate. 
Expresie a sentimentelor care 
însuflețesc pe oricare om al 
muncii din țara noastră, mul
țimea scandează îndelung :

„R.P.R. - U.R.SS. sint * 
veci prietene", „P.M.R. 
P.C.U.S", „Vom munci 
vom lupta, pacea o vom 
pâra".

In aplauzele și uralele pu
ternice ale miilor de partid- 
panți, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov se îmbrățișează căl
duros.

Delegația sovietică, in fmss- 
te cu N. S. Hrușciov, împre
ună cu tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Nicolae Ceauș eseu. 
Alexandru Moghioroș, Minai 
Dalea și alte persoane ofi
ciale, au vizitat marți după 
amiază Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundul ea.

Numeroși locuitori din lo
calitățile situate pe traseu au 
ieșit să salute pe oaspeți.

La intrarea în comuna Bră- 
nești ei au fost intimpinați cu 
căldură de mii de colecdrișd, 
de conducători ai organelor 
de partid și de sta: ale re
giunii București și ale raio
nului Lehliu.

Tovarășul Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.MJL, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al 
a urat delegației bun 
teritoriul regiunii.

Din mulțimea care 
nează minute in șir 
pnnde Iancu Ruse, cel mai 
bătrin colectivist din Brâneșd, 
care — după o străveche da
tină romînească — oferă to
varășului N. S. Hrușciov pixne 
și sare. Fete îmbrăcate 
costume naționale și copii 
minează oaspeților flori, 
semn de caldă prietenie.

De aici, delegația se 
dreaptă spre InriitutiU de la 
Fundulea.

Vizitarea insîi:u:uiui începe 
cu sectorul culturilor irigate. 
Delegația trece apoi prin alte 
sectoare de producție: zoo
tehnic, mecanic, cimpoi sec
ției de agrotehnică a culturi
lor neirigate, cel de amelio
rare a cerealelor, culturile de 
griii și loturile de porumb 
pentru hibridare etc.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Giosan, vicepreședinu 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii, director general al 
Institutului central de cerce
tări agricole, precum și aCri 
specialiști, au dat explicații 
oaspeților.

După vizitarea 
de producție și a 
experimentale, in 
stitutului a avut 
vorbire cu privire la activi
tatea de cercetare științifică 
și la producția agricolă.

La sfirșitul vizitei tovară
șul Nicolae Giosan a oferit 
oaspeților albume cuprinzind 
aspecte 
tulului.

in

Și 
a-

PJUL, 
•osu pe

in 
in
ia

tn-

sectoarelor 
cimpsaHor 
sediul in- 
loc o con-

din activitatea insti-

♦
Fundulea. 

de mașini te 
satul Ceacu,

coloana 
îndreep- 
comuna

De la 
oficială 
tă spre 
Cuza Vodă din regiunea Bucu
rești.

Mii de colectiviști, mecani
zatori din SJd.T„ lucrători din 
G.A.S. au 
parcurs in 
gației. La 
un arc de 
cu ghirlande de verdeață, era 
înscrisă urarea: „Bine ați ve
nit, dragi oaspeți sovietici".

ieșit pe întregul 
întîmpinarea dele- 
intrarea în sat, pe 

triumf, împodobit

De aici, un mare grup de 
colectiviști călări, imbrâcați 
in costume naționale, au înca
drat coloana de mașini jnnâ 
la sediul gospodăriei. Aproape 
20 000 de locuitori din Cuza 
Vodă și din împrejurimi s-au 
adunat in jurul 
pcâăriei, pentru 
oaspeți. Răsună 
plauze și ovații 
tenia de nezdruncinat dintre 
popoarele romîn și sovietic.

In intimpinarea oaspeților 
au venit reprezentanți ai or
ganelor raionale și comunale 
de partid și de stat.

Din mulțime își face apari
ția unul din cei mai buni co
lectiviști din Ceacu, Tănase 
Mitea, împreună cu tinerele 
colectiviste Alexandrina Petre 
și Elena Slav, îmbrăcate in 
costume naționale, care-i în- 
tîmpină pe oaspeți cu piine și 
sare. Pionierii le oferă flori, 
cravate roții și insigne.

Mulțumind pentru înalta 
cinste ce li se face prin ri- 
rite la gospodăria lor, preșe
dintele gospodăriei, Gheorghe 
Peien, fa poftește pe oaspeți, 
in sediul gospodăriei, mgtn- 
d»-i ai se simtă ca U ci aca
să. Ei le împărtășește sucoe- 

der erată 
din cnul

sediului gx- 
a saluta pe 
îndelung a- 
pentru pr;e-

sele gospodăriei, 
multimilionari tncd 
1959.

Tovarășii N. S.
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
celelalte persoane oficial? au 
vizitat gospodăria între;inin- 
du-se cu colectiviștii.

Pe terenul de sport al co
munei, unde a fost amenajată 
o mare tribună, a arut loc 
ax miting.

Tribuna este străjuită de 
portretele tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Gh. Gheorghiu- 
Dej, încadrate de drapele de 
sta: ale celor două țări prie
tene. De o parte și de alta a 
ei sim înscrise in limbile re
mind și rusă lozinci In cinstea 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Mitingul a fost deschis de 
tor. Gh. Necula.

Au rostit scurte cuvintări de 
salut președintele gospodăriei 
agricole colective Gheorghe 
Peicu. și colectivista Maria 
PantUie, crescătoare fruntașă 
de păsări.

Primiți cu puternice aplau
ze, au luai curintul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov.

Cuvintările au fost sublinia
te in repetate rinduri prin 
ovații și urale îndelungi.

La plecare, ir» amintirea vi
zitei. oaspeților le-au fost 
oferite daruri din partea Co
mitetului regional de partid. 
Sforului popular regional și 
din partea coiectiriștilor din 
Ceacu.

Hrușciov,

(Agerpres)

MOSCOVA 19 (Agerpres).— 
Vizita in R. P. Romînă a de
legației sovietice de partid și 
guvernamentale. în irurr.e cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, este 
oglindită pe larg de către în
treaga presă sovietică. In arti
colul de fond consacra: vizi
tei și intitulat „In același pas 
spre țelul măreț-, ziarul 
,4*ravda“ scrie printre altele: 
„Țările noastre sînt vecine. 
Dar nu numai frontiera comu
nă leagă popoarele sovietic și 
romîn. Ne unesc, de aseme
nea, înaltele idealuri ale 
marxism-leninismuluL idea
lurile luptei pentru comunism 
care va instaura pe pămint 
pacea, munca, libertatea, ega
litatea, frăția și fericirea tu
turor popoarelor4.

„Oamenii sovietici, scrie în 
continuare „Pravda14, sînt 
mindri de victoriile istorice 
repurtate de frații romîni pe 
calea construirii vieții noi și 
admiră aceste victorii. Romî- 
nia de astăzi înfățișează ta
bloul înaintării victorioase a 
socialismului”.

„Atenția întregii lumi, se 
spune în încheierea articolului 
de fond, este concentrată a- 
cum asupra vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în Romînia frățeas
că. Oamenii de bună credință 
de Pe toate continentele sînt 
convinși că ea va avea drept 
rezultat întărirea continuă a 
forțelor socialismului, ceea ce 
înseamnă și întărirea păcii*4.

Sub titlul „Sărbătoarea 
prieteniei popoarelor înfrăți
te-. la 19 iunie „Pravda- 
publică pe pagina întîi in
formații și reportaje despre 
sosirea delegației la Bucu
rești, cuvântările de salut 
rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Nikita Ser- 
gheegici Hrușciov.

„Peste 300.000 de locuitori 
ai Bucureștiului — scrie zia
rul — au salutat cu entuziasm 
pe oaspeț i dragi. De-a lungul 
largilor magistrale verzi — 
un coridor viu neîntrerupt Și 
bătrini și tineri au ieșit pe 
îtrăzile scăidate in soare pen
tru a saluta pe oaspeții so
vietici dragi, pentru a-și ex
prima sentimentele de dra
goste și stimă față de poporul 
sovietic, față de tovarășul 
N. S. Hrușciov".

Ziarul „Izvestia" din seara 
zile* de 18 iunie consacră, de 
asemenea, aproape in întregi
me prima pagină sosirii dele
gației sovietice la București. 
Sub titlul „Cordialitate, căl
dură. sinceritate”, corespon
denții Jzvestiei" scriu: „Ne 
face o mare plăcere să rela
tăm oamenilor sovietici despre 
întîmpinarea excepțional de 
entuziastă și cordială pe care 
au fă rut-o oamenii muncii din 
Romînia 
sovietici.
rămine 
mintirea 
martorii 
moționant tablou al bucuriei 
populare, ești cuprins de mîn- 
drie pentru marea noastră 
patrie, penrru înțeleptul partid 
al lui Lenin, pentru puterni
cul nostru lagăr socialist...

Totul emoționează, bucură 
în capitala Rominiei: inimile 
fierbinți și soarele fierbinte... 
Razele mingîietoare ale soa
relui de «ud au inundat ora
șul trandaLrilor, întinsele 
parcuri verzi, piețele și stră
zile, chipurile bucuroase ale 
oamenilor. Toate acestea la un 
loc alcătuiesc zimbetul Bucu
reștiului — minunata capitală 
a poporului frate romîn*4.

Materialele consacrate vizi
tei au apărut în toate cele
lalte ziare sovietice, sub titluri 
ca : -împreună spre țelul co
mun” ■-Komsomolskala Prav
da*). „Frați buni, prieteni cre
dincioși* (-Sovetskaia Ros- 
sia*), -Emoționanta și căldu
roasa întilnire de la Bucu
rești” GKrasnaia Zvezda”),

..Să trăiască în veci prietenia 
dintre popoarele U.R.S.S. și 
R.P.R.- C.Trud”).

Amplele reportaje despre 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale sovietice în 
R. P. Romînă sînt însoțite de 
numeroase fotografii. Postul 
de radio Moscova a consacrat 
emisiuni speciale acestui eve
niment 
transmise 
ce muzică

Nikita Sergheevici Hrușciov 
la dejunul
P.M.R., Consiliul
Consiliul de
Romîne.

oferit de C.C. 
de Stat 

Miniștri al R.

al 
Și

P.

R. S

Agențiile occidentale

de presă

Intilmre cu

„Griviței

(Urmare din pag. I)

a scufa nici o prob iernă de inte
res mondial și totuși erau atenfi, 
grijulii să prindă fiecare replică. 
Ucenicul nostru și-a biruit emofia 
prmelor momente și i-a povestit 
înaltului oaspete biografia sa sim
plă, obișnuită, insă bogată în 
semnificații. Nikita Sergheevici l-a 
rmngîiat, indemnindu-| să învețe 
cu spor : „Voi, tinerii, sintefi vii
torul Rominiei". La despărfire, to
varășul Hrușciov i-a oferit în dar 
un pumn de insigne. Ele îi vor 
aminti mereu ucenicului nostru de 
această întîlnire.

Decorul industrial al „Grivifei 
Roșii" căpătase o însuflețire neo
bișnuită. Vagoanele de cale ferată 
și uriașele cazane deveniseră... 
balcoane pe care s-au căfărat 
sute de oameni. Unii muncitori 
foloseau macaralele și dantelăria 
de metal a uriașelor hale spre a

deosebit. Au fost 
programe speciale 

romînească.

Cehoslovacă
19 — Coresponden-PRAGA

tul Agerpres transmite: Zia
rele cehoslovace de marți pu
blică
despre
partid și guvernamentale so
vietice. in frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, in Republica 
Populară Romînă. Ziarele 
„Rude Pravo", „Ohrana Lidu‘, 
„Mlada Fronta”, „Prace", „Li- 
dova Democracie", „Zeme- 
de^ske Noviny" și altele pu
blică știrile din București în 
prima pagină. Sînt scoase în 
evidență cordialitatea și bucu
ria cu care oamenii muncii din 
Romînia îl intimpină pretutin
deni pe Nikita Sergheevici 
Hrușciov.

informații amănunțite 
vizita delegației de

R. P. Ungară
BUDAPESTA 19 - Co

respondentul Agerpres trans
mite : Pagina întîi a ziare
lor „Nepszabadsag**, „Magyar 
Nemzet’’, „Nepszava“ este re
zervată în mare parte mate
rialelor despre prima zi a vi
zitei delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, în 
Republica Populară Romînă.

R. D Germană
— Coresponden- 
transmite : Re

BERLIN 19 
tul Agerpres 
latînd despre vizita delega
ției de partid și guvernamen
tale sovietice la București, 
ziarul „Neues Deutsch
land44 subliniază entuziasmul 
și căldura cu care locuitorii 
B ucurești ului l-au salutat pe 
Nikita Sergheevici Hrușciov. 
In reportajul publicat de a- 
ces: ziar sub semnătura cores
pondentului A.D-N. la Bucu
rești, se spune că la ieșirea 
din gara Băneasa sute de mii 
de oameni au înconjurat ma
șina deschisă a celor doi con
ducători — N. S. Hrușciov și 
Gh. Gheorghiu-Dej — și au 
acoperit-o literalmente cu bu
chete de flori.

Vizita în R. P. Romînă a de
legației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S., în frunte 
cu N. S. Hrușciov, este urmă
rită cu deosebit interes de 
presa internațională. La Bucu
rești au sosit în acest scop 
ziariști reprezentînd agenții de 
presă și cotidiene din nume
roase țări. Principalele agenții 
de presă occidentale au trans
mis relatări ample ale cores
pondenților lor cu privire la 
sosirea delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S. în 
capitala țării noastre, precum 
și la desfășurarea în continu
are a activității delegației în 
cursul zilei.

Trimisul special al agenției 
France Presse descrie primirea 
făcută delegației de partid și 
guvernamentale a U-R.S.S. la 
gara Băneasa și arată că N. S. 
Hrușciov „a fost aclamat de o 
mulțime de mai multe mii de 
persoane**. „Cetățenii Bucu
reștiului, relatează acest co
respondent, s-au îndreptat în 
masă către gară și către piața 
unde urma să aibă loc întru- 
nirea“. „Pe străzile orașului 
s-au înșirat aproximativ 
300 000 de persoane aclamînd**, 
a transmis trimisul special al 
agenției Associated Press. Co
respondentul agenției United 
Press International subliniază 
și el că „N. S. Hrușciov a 
fost salutat de o mare mulțime 
de persoane de-a lungul lar
gilor bulevarde care leagă 
gara de centrul orașului11. A- 
cest corespondent scoate în 
evidență acea parte din de
clarația făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
prilejul sosirii delegației de 
partid și guvernamentale so
vietice la București, în care 
se arată că această vizită va 
prilejui o puternică mani
festare a voinței de pace a 
celor două popoare, a hotărîrii 
lor de 
varea
ționale 
tate cu
poarelor, 
leva din 
cu același prilej de N. S. 
Hrușciov, ideea formulată de 
șeful guvernului sovietic că 
ajutorul frățesc ce și-1 acordă 
reciproc popoarele țărilor so
cialiste este unul din princi
piile internaționalismului so
cialist

Relatări 
gației de 
mentale a 
transmise 
Reuter și

a milita pentru rezol- 
problemelor interna- 
arzătoare, înconformi- 
interesele tuturor po- 

Corespondentul re- 
declarația făcută

R. P. Polonă

frățească oaspeților 
Această întîlnire va 
multă vreme în a- 
acelora care au fost 
ei— Văzînd acest e-

generațiile

Roșii"
avea o vUib -a*e mai bună. Ac'a- 
mafiiie și urate e însoțeau pas cu 
pas pe tovarăș:; N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej. Dji 
mulțimea de gesturii, de traze, 
din întreaga atmosferă ce dom
nea, sesizai cu ușurință legătura 
indestructibilă dintre entuziaștii 
muncitori ai uzinei și înalții oa
speți. Era o atmosferă familiară, 
ca între oameni care se cunosc 
bine și își poartă reciproc trainice 
sentimente de dragoste și respect.

După ce a cunoscut generațiile 
„Griviței Roșii”, Nikita oerghe- 
evici Hrușciov a spus : „Uzina este 
bună, jar oamenii ei — și mai 
buni. Ei împodobesc uzina prin 
munca lor". Iar generațiile „Gri
viței Roșii" au dăruit toată căl
dura sufletelor lor prietenilor 
scumpi veniți din Uniunea Sovie
tică, le-au exprimat profunde sim
țăminte frățești transcrise în. su
perba simfonie a ovațiilor și a- 
plauzelor.

PHENIAN 19 (Agerpres). — 
La 18 iunie, noul ambasador 
al Republicii Populare Ro
mîne în Republica Populară 
Democrată Coreeană, Manole 
Bodnăraș, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președin
telui Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D.C., 
Țoi En-Ghen.

In cuvîntarea ținută cu a- 
ceastă ocazie, 
R. P. Romîne

ambasadorul 
a subliniat 

succesele obținute de poporul 
coreean în anii puterii popu
lare.

In cuvîntarea sa de răs
puns, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supre
me a R.P.D.C. a remarcat 
succesele obținute de poporul 
romîn în toate sectoarele eco
nomiei naționale.

La solemnitatea depunerii 
scrisorilor de acreditare au 
participat Pak Sen Cer, mi
nistrul Afacerilor Externe ; 
Pak Mun Ghiu, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, precum 
nari superiori din 
Afacerilor Externe

Noul ambasador 
blicii Populare Romîne 
Phenian a fost însoțit de 
membrii ambasadei romîne.

și funcțio- 
Ministerul 

al R.P.D.C. 
al Repu- 

la

9

Intervenția
reprezentantului
R. P. Romine

la Conferința 0.1. M,

VARȘOVIA 19 — Corespon
dentul Agerpres transmite: 

Vizita delegației guverna
mentale și de partid a Unj- 
unii Sovietice, condusă ue 
N. S. Hrușciov, în țara noastră 
ocupă un loc de frunte în toate 
ziarele varșoviene. Ziarul 
„Trybuna Ludu" publică în 
pagina întîi un amplu reportaj 
al corespondentului agenției 
P.A.P. la București, despre 
calda primire făcută de poporul 
romîn înalților oaspeți sovie
tici.

Informații și reportaje ase
mănătoare au apărut in zia
rele ^Zycie Warszawy", „Sz- 
tandard Mlodych", „Trybuna 
Mazowiecka", „Dziennik Lu- 

„Zolnier Wolnosci", 
Powazechne", „Ex- 

Wieczomy" și „Kurier

despre vizita dele- 
partid și

U.R.S-S.
și de

altele.
(Agerpres)

guverna- 
au fost 

agențiile

doicy", 
„Slowo 
press 
Polski”.

R. P. Bulgaria
SOFIA 19 (Agerpres). — 

„Prietenia romîno-sovietică 
este de nezdruncinat14, „Bucu- 
reștiul i-a făcut lui N. S. 
Hrușciov o primire cordială44, 
„O sărbătoare a adevăratei 
prietenii” sînt titlurile sub 
care ziarele bulgare din 19 iu
nie publică ample reportaje 
semnate de trimisul special al 
agenției B.T.A. la București, 
S. Mortev.

Ziarele ..Rabotnicesko Delo“, 
„Trud”, „Otecestven Front*4 etc. 
publică expuneri ale cuvântări
lor rostite de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și I

PE SCURT
MOSCOVA 19 (Agerpres). - 

TASS transmite : Răspunzînd 
invitației Sovietului Suprem al 
UJLSS., la 19 iunie a sosit la 
Moscova o delegație a Scup- 
șcinei populare federative a 
R.P.F. Iugoslavia în frunte cu 
Petar Stambolici, președintele 
Scupșcinei.

Oaspeții vor rămîne în Uni
unea Sovietică timp de două 
săptămîni după care vor pleca 
în R. P. Mongolă.

VARȘOVIA. - Duminică 17 
iunie, în sala Teatrului clasic 
din Varșovia s-a deschis Festi
valul internațional al teatre
lor de păpuși și marionete. 
Țara noastră este reprezentată 
la festival de Teatrul „Țăndă
rică", care a prezentat la 18

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, PiaVa „Scinteil", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Roti gratie „Casa Scinteli”.

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La cea de-a 46-a sesiune ci 
conferinței O.l.M. în cadrul 
discuțiilor la raportul directo
rului general a luat cuvîntul 
Grigore Geamănu, șeful dele
gației R. P. Romîne, care s-a 
referit la unele anomalii ale 
constituției O.l.M. Astfel, 
sistemul actual al repartiției 
locurilor permite ca 11 țări 
vest-europene și nord-ameri- 
cane să ocupe 19 locuri în 
consiliu in timp ce celelalte 91 
de țări dispun numai de 21 
de locuri. Țările socialiste, a 
subliniat delegatul romîn, 
deși reprezintă mai mult de 
un sfert din populația globu
lui, nu dețin decît două locuri. 
De asemenea, a arătat G. Gea
mănu, în grupul muncitorilor 
reprezentanții sindicatelor de 
o anumită orientare dețin toate 
locurile, în timp ce reprezen
tanții i ‘ ‘
F.S.M., 
mult de 
membri, 
consiliu.

Delegația guvernamentală ro
mînă, a spus reprezentantul 
R.P.R., sprijină acele rezolu
ții prezentate care propun mo
dificarea constituției pentru ca 
O.I.M.-ul să se adapteze noi
lor condiții politice și sociale 
ale epocii noastre.

sindicatelor afiliate la 
care

■ 128
, nu

grupează mai 
de milioane de 
sînt admiși în

A.

înaintea referendumului 
din Algeria

ALGER 19 (Agerpres). — 
După o întrunire a Consiliului 
ligii arabe, Ben Youssef Ben 
Khedda, președintele G.P.R.A., 
a dat publicității o declarație în 
care se arată că, zece zile îna
inte de referendum o problemă 
gravă domină întreaga situație 
din Algeria : menținerea secu
rității dat fiind acțiunile agre
sive ale unităților armatei 
franceze de la Sidi-Bel-Abbes, 
din apropiere de Or an. „Aceste 
unități franceze, se arată în de
clarație, se dedau la o interven
ție armată împotriva algerieni
lor, violînd în mod flagrant a- 
cordurile de încetare a focului 
încheiate la Evian între G.P.R.A. 
și guvernul francez".

In declarație se subliniază că 
elementele teroriste europene își 
propun să constituie la Oran și 
Mers-El-Kebir un sector separat 
de restul Algeriei care să se 
sprijine pe unele grupări ale ar-

matei franceze. „Toate acestea, 
se arată în declarație, demon
strează gravitatea pericolelor 
care amenință în prezent Alge
ria”. Arătând că. ultracolonialiș- 
tii nu au abandonat ideea unei 
„împărțiri a Algeriei", declara
ția subliniază că „misiunea Exe
cutivului provizoriu, constituit în 
virtutea unui acord comun în
tre G.P.R.A. și guvernul francez, 
este de a face să domnească 
securitatea și a crea cele mai 
bune condiții morale și mate
riale pentru pregătirea referen
dumului cu privire la autode
terminare de la 1 iulie".

Guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria, se arată în conti
nuare în declarație, „își exprimă 
liotărîrea de a determina apli
carea în mod cinstit a acorduri
lor de la 
îndeosebi 
algerian și

Evian care comportă 
unitatea teritoriului 
securitatea sa".

iunie două spectacole cu „Car
tea cu Apolodor" de Gellu 
Naum.

ROMA.—La 18 iunie, A.
Kofeîghin, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., l-a vizitat pe Anto
nio Segni, președintele Repu
blicii Italia.

N. 
al 
al

ROMA. — Agenția France 
Presse relatează că, la che
marea tuturor uniunilor sindi
cale din Italia, salariații de 
la agențiile 
rele italiene 
la ora 17 o 
ore.

OTTAWA 
După cum .
France Presse, rezultatele defi-

de presă și zia- 
au declarat luni 
grevă de 48 de

19 (Agerpres). — 
transmite agenția

nitive ale alegerilor parlamen
tare din Canada sînt următoa
rele: Conservatorii — 118
locuri, liberalii — 97 locuri, 
Partidul creditul social — 30 
locuri, Noul partid democrat 
— 19 locuri, vacant 1 loc.

Deși conservatorii continuă 
să aibă cel mai mare număr 
de locuri în parlament, rezul
tatele alegerilor constituie o 
grea înfrîngere pentru partidul 
premierului Diefenbaker, care 
în fostul parlament a deținut 
o majoritate absolută de 203 
locuri. Agențiile de presă sînt 
unanime în a considera că a- 
ceastă înfrîngere exprimă ne
mulțumirea poporului cana
dian față de politica guvernu
lui conservator.


