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Delegația sovietică, in frun
te cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov, împreună cu tova
rășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu și alte persoane o- 
ficiale au sosit joi dimineața 
la Hunedoara.

Mii de oameni ai muncii 
aflați în gările prin care a 
trecut trenul în primele ore 
ale dimineții și țăranii aflați 
la munca cîmpului au salutat 
călduros pe oaspeți.

Gara Hunedoara este pavoa
zată sărbătorește. Mii de lo
cuitori au venit împreună cu 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din orașul 
și regiunea Hunedoara să în
tâmpine pe oaspeți. Aclamați 
îndelung, oaspeții coboară din 
tren. Tovarășul Petru Furdui, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R., 
le adresează un cald cuvint 
de bun venit. Pionieri le oferă 
flori. Răsună puternice ovații 
și urale pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele 
rc&in și sovietic.

De la gară, coloana de ma
șini se îndreaptă spre marele 
combinat siderurgic. Zeci de 
mii de siderurgiști din Hu
nedoara și Calan, mineri din 
Ghelar și Teliuc, constructori, 
colectiviști din împrejurimi și 
alți oameni ai muncii din re
giune, formind un imens co
ridor viu, ovaționează entu
ziast pe solii marelui popor 
sovietic și pe conducătorii de 
partid și de stat ai țării noa
stre.

Mașinile înaintează încet pe 
străzile orașului. Din mulțime 
răsună : „Salutăm pe repre
zentanții marelui popor sovie
tic, constructor al comunismu
lui". „Trăiască prietenia romî- 
no-sovietică“.

în fața combinatului oaspe
ții sint întâmpinați de tova
rășii Constantin Tuzu, minis
trul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, de di
rectorul general al combina
tului, Nicolae Catand, de nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. în sala pavilionului 
tehnic, oaspeții examinează 
macheta combinatului și a 
noului oraș muncitoresc Hu
nedoara și li se prezintă da
tele principale despre dezvol
tarea acestui mare centru si
derurgic și perspectivele sale 
de viitor. Tovarășul Hrușciov 
se interesează de situația 
productivității muncii și, după 
ce ascultă explicațiile, spune: 
„Harașo“.

Oaspeții parcurg apoi în 
mașini aleile interioare ale 
combinatului, străjuite de ma
rile agregate siderurgice con
struite în anii puterii popu
lare. Ei se opresc la oțelăria 
nouă și secția de laminoare. 
Trecind prin fața cuptoarelor, 
dintre care unul intrat în 
funcțiune miercuri, oaspeții 
află că un singur cuptor de 
400 tone produce azi o canti
tate de oțel mai mare decît 
întreaga producție de oțel a 
Romîniei burghezo-moșierești.

Pretutindeni oaspeții sint 
înconjurați cu căldură de 
muncitori. Șeful delegației so
vietice se întreține cu Teodor 
Caramanlis, prim topitor oțe- 
Iar, cu tinărul Vasile Vereș, 
care fac acum practica de 
inițiere pentru a urma școa
la de calificare din cadrul 
combinatului, se interesează 
de munca și viața lor.

După încheierea vizitei,
N. S. Hrușciov și ceilalți 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Și la Iași, primele examene 
au însemnat și primele succe
se. Procentajul notelor bune 
și foarte bune a sporit mult, 
mărturisind creșterea simțu
lui de răspundere al studen
ților față de învățătură, față 
de îndeplinirea celei mai im
portante obligații a lor.

Ne-am adresat cîtorva exa
minatori de la Universitatea 
și Institutul politehnic din bă- 
trînul și veșnic tînărul ora.*- 
moldovean.

Are cuvîntul tovarășa Mă 
rioasa Motaș, șef de lucrări la 
Facultatea de chimie a Uni
versității „Alex. I. Cuza" din 
Iași.

„încă din timpul desfășură
rii lucrărilor practice, de la
borator am fost plăcut impre
sionată de pasiunea pe care ti
nerii noștri studenți o mani
festă fată de știință. La exa
men au vorbit liber, făcînd 
expuneri clare, bine funda-

La Combinatul siderurgic Hunedoara

Aspect de la mitingul de pe stadionul „Corvinul".

Citiți în pag a lll-a

Cuvintârile rostite de tovărășii 
Ion Gheorghe Maurer și 

Nikita Sergheevici Hrușciov la 
marele miting de la Hunedoara

Salutul fierbinte al minerilor din 
Valea Jiului

Examinatori despre examene
inentate științific. Marea ma
joritate a studenților exami
nați a știut să demonstreze 
legătura între calculele mate
matice și explicația fenomenu
lui din punct de vedere fizic 
și chimic. De aceea, și rezulta 
tele au fost cu mult superioa
re celor din sesiunea trecută 
Aceste rezultate au fost anti
cipate de calificativele bune și 
foarte bune obținute de stu
denți la lucrările de control 
ca și la lucrările practice de 
laborator. O bună pregătire au 
dovedit studenții grupei 544 
și, în primul rînd, Bîldea Vio
rel, Darie Gheorghe, Stamate 
Georgeta și Rotundu Viorica".

La Facultatea de filologie a 
Universității ieșene, tovarășul 

lector loan Turcuș ne-a îm
părtășit cu drag impresiile 
sale despre examene.

„Am examinat pînă acum 
trei grupe din anul I la una 
dintre disciplinele de bază ale 
facultății noastre și anume : 
introducere în lingvistică. Ca
lificativele acordate vorbesc 
ele înșile despre seriozitatea 
manifestată de studenți în 
pregătirea examenelor, pregă
tire care a început odată cu 
prima oră de curs și cu pri
ma oră de seminar.

A constituit o veritabilă plă
cere și o mare satisfacție pen
tru examinatori să audiem 
tratarea exactă și bine argu
mentată a unor subiecte ca

0 prietenie 
mai tare ca oțelul
Hunedoara (prin telefon <j« 

la trimisul nostru). — In 
așteptarea delegafiei de 

partid și guvernamentale a Uni
unii Sovietice, corespondenți de 
presă, din care unii parcurseseră 
mii de kilometri pentru a fi pre- 
zenfi în fara noastră în aceste 
zile deosebite, s-au oprit să facă 
cunoștință îndeaproape cu Hune
doara. Au străbătut în toate sen
surile incinta uriașului combinat. 
Aici, atmosfera sărbătorească era 
vizibilă în ramurile verzi care 
împodobeau clădirile, în steagurile 
înălfate pe frontispiciile halelor, 
în cuvintele de salut înscrise pe 
pancarde. Acest tur de orizont — 
impresionant și măref — a fost 
abia un preludiu. Sufletul Hune
doarei s-a dezvăluit atunci cînd 
în cîmpul cunoașterii a intervenit 
căldura umană, frumuse|ea aspră, 
bărbătească a ofelarilor și furna- 
liștilor hunedoreni. Hunedorenii 
i-au întîmpinat pe înalfii oaspefi 
sovietici cu sentimentul că reîri- 
tîinesc prieteni dragi, a căror 
mînă frăjească au simfit-o necon
tenit de-a lungul anilor de con- 
strucfie a combinatului și orașului 
lor. Utilajele sovietice, specialiștii 
sovietici și înalta școală a măies
triei pe care nu pufini siderurgiști 
din orașul de pe Cerna au pri
mit-o de la minunați ofelari so
vietici — toate acestea erau vii 
în mintea miilor de muncitori 
care au ieșit să-l întîmpine pe to
varășul Hrușciov, pe ceilalți mem
bri a, delegafiei și pe conducăto
rii partidului nostru, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorqhiu- 
Dej, care însofesc pe înalfii oa
speți. Un foarte recent exemplu 
al acestei nestrămutate prietenii îl 
oferă constructorii din Leningrad 
care, lucrînd la turbosuflanta pen
tru furnalul de 1000 mc, au înde
plinit rugămintea siderurgiștilor 
hunedoreni, reducînd cu două 
luni termenul de predare a aces
tui important agregat. Primifi cu 
urale, oaspeți sovietici au vizi
tat noua ofelărie. Strîngînd mîna 
tovarășului Hrușciov, fînărul Avram 
Crăciun își amintea, cu o adîncă 
bucurie, căldura prietenească a 
poporului sovietic pe care a cu
noscut-o și dînsul atunci cînd ve

„Legătura indisolubilă dintre 
limbă și gîndire" sau „Limba, 
fenomen social", . tratare fă
cută de studente ca Tudor 
Stănuța Aurica, Pletea Cătă
lina sau Popa Lazarina din 
grupa 294.

Totuși, aș dori să amintesc 
și cîteva aspecte asupra că
rora vor trebui să reflecteze 
serios studenții noștri. Se mai 
observă la unii anumite greu
tăți în privința realizării în 
scris a unei formulări exacte, 
clare și corecte. De asemenea, 
pentru unii studenți din anul 
I se impune cu tărie intensifi
carea lecturii literare în vede
rea completării vocabularului. 
Lucrul acesta va duce și la 
eliminarea termenilor impro
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nise să-și desăvîrșeesca cunoștin
țele de ofelar la Zaporojie. Strîn
gînd mîna primului secretar al 
P.C.U.S., tînăru| ofelar Crăciun îi 
transmitea implicit un salut meș
terului comunist Mihail Kirilovici 
Aniscenko, care i-a deslușit atîiea 
taine privitoare la ofe| și i-a dă
ruit atîta prietenie simplă și cu
ceritoare.

In drum spre stadionul Corvi- 
nul, unde cu mult timp înainte de 
ora stabilită pentru miting se 
sirînseseră zeci de mii de oameni/ 
oaspeți au străbătut noua Hu
nedoara. De zeci de ori au tre-, 
buit corespondenți de presă să 
noteze în carnetele lor cuvîntul I 
nou : noul teatru „Victoria”, noul 
cub „Siderurgistul”, — un ade
vărat combinat cultural — noile 
cartiere de locuințe de pe dealul 
Chizidului, noul și modemul res
taurant „Corvinul”...

Ca în palmă se vedea de la 
înălțimea orașului nou, vasta pot
coavă a stadionului Corvinul. Pe 
terenul marcat de stegari, sute de 
pionieri, trimbifași și toboșari, 
elevi și tineri sportivi alcătuiau o 
adevărată țesătură vie și multico
loră. Aj fi zis că dealurile mol
come din jur întorc înzecit ecoul, 
atît de puternic răsunau uralele 
mulțumii salufîndu-i pe oaspeții 
sovietici. Cum era și firesc, la 
Hunedoara s-a vorbit mult des
pre oțel. Despre creșterea pro
ducției de oțel ca indice clar al 
industrializării noastre socialiste 
în ritm rapid ; despre oțel în ci
fre și prevederi concrete și tot 
despre oțel ca simbol al trăini- 
ciei. în numele tuturor ofelarilor 
hunedoreni, Eroul Muncii Socialis
te, Ștefan Tripșa a adresat priete
nilor săj de la Magnitogorsk, tu
turor constructorilor comunismului, 
un cuvînt de dragoste fierbinte 
ca oțelul incandescent. Iar tovară
șul Nikita Sergheevici Hrușciov, 
în aplauzele celor prezenți a spus 
în încheierea cuvîntului său că o 
prietenie mai trainică decît otelul 
leagă popoarele noastre.

ȘTEFAN IUREȘ

prii ce mai apar în expunerile 
unora dintre ei. Toate acestea 
sînt sugestii tovărășești, care, 
sînt sigur, vor găsi ecou în 
inimile harnicilor și entuziaș
tilor noștri studenți".

La Institutul politehnic l-am 
întîlnit pe tovarășul conferen
țiar loan Hălălău care tocmai 
terminase de examinat o 
grupă din anul V al Facultății 
de industrie ușoară.

„Vreau să remarc, în primul 
rînd, prezentarea aproape u- 
nanimă și însuflețită a studen
ților la examene. In grupele 
din facultatea noastră nu s-a 
înregistrat pînă acum nici o 
absență la examene. Este o 
mărturie concretă a spiritului 
de răspundere cu care studen-

Producții de 6 ori mai mari
' înt aproape 140 de 

hectare de pășune.
. Aproape 140 de 
i hectare de iarbă 
’ grasa și fragedă pe 

care vacile cu lapte 
ale gospodăriei a-

gricole colective de aici, din 
Recaș, regiunea Banat, găsesc o 
hrană bogată. Asta începînd din 
luna mai și pînă toamna
tîrziu, cînd cad primele brume. 
De pe fiecare din cele 140 de 
hectare de pășune, se consumă 
în acest răstimp aproximativ 
28.000—30.000 de kilograme de 
masă verde, ceea ce ar veni mai 
bine de 4.000.000 de kg de iarbă 
pe vară de pe întreaga suprafa
ță de izlaz. Se înțelege că laptele 
pe care-l pot produce racile gos
podăriei colective într-o vară 
consumînd cele 4.000.000 de kg 
de iarbă fragedă trebuie să se 
numere în mii de hectolitri. 
Asta se întâmplă de âțiva ani 
încoace pe pășunea gospodăriei 
colective din Recaș. Am zis de 
âțiva ani încoace pentru că mai 
înainte...

— Pe această întinsuri de iz
laz, dacă se adunau intr-o vară 
întreagă vreo 4.000—5.000 kg 
de iarbă la hectar — ne-a expli
cat tovarășul Ion Peter, preșe
dintele gospodăriei colective.

— Desigur, este vorba despre 
anii buni — a ținut să preci
zeze loan Nichita, tinărul ingi
ner agronom al gospodăriei co
lective. Fiindcă în unii ani mai 
secetoși nu obțineam nici atît. 
De aceea, saltul pe care l-am fă
cut în ce privește producția de 
iarbă la hectarul de pășune nu 
poate decît să ne bucure.

Am aflat mai apoi povestea 
acestui ,,salt” și credem că nu e 
lipsit de interes să o reproducem 
aici. Ea a început cu vreo âțiva 
ani în urmă, cînd odată cu mă
rirea numărului de animale pro
prietate obștească, s-a pus și 
problema asigurării unei baze 
furajere corespunzătoare — con
diție necesară pentru realizarea 
producțiilor superioare.

Se discuta la consiliul de con
ducere despre căile sporirii fu
rajelor.

— O să mai cultivăm în plus

Antrepozit frigorific
La Sibiu a fost 

dat în folosință un 
antrepozit frigori
fic cu o capacitate 
de 3 000 de tone. 
El este prevăzut cu 
depozite și tunele 
de congelare, ca
mere frigorifice, o

fabrică de gheață, 
precum și cu insta
lații modeme de 
manipulare a pro
duselor.

Prin intrarea în 
funcțiune a antre
pozitului din Sibiu 
se asigură aprovi

Festival de muzică sovietică
In studioul de concerte al 

radioteleviziunii a avut loc 
joi seara un festival de mu
zică sovietică prezentat de or
chestra simfonică a radiotele
viziunii, sub conducerea diri
jorului Emanoil Elenescu.

Programul a cuprins Suita 
a Il-a de balet „Romeo și Ju-

Puncte de aprovizionare a gospodăriilor 
colective cu utilaj agricol

In numeroase stațiuni de 
mașini și tractoare au fost 
organizate puncte speciale de 
aprovizionare a gospodăriilor 
agricole colective cu mașini 
agricole, utilaje și piese de 
schimb. Prin aceste puncte 
sau direct de la bazele de a- 
provizionare ale Consiliului 
Superior al Agriculturii, gos- 

Execută prașila a treia 
la porumb

Colectiviștii din satul Siminoc, 
raionul Medgidia, au executat 
pînă acum prașila a Il-a pe 
toate suprafețele cultivate cu 
porumb și porumb siloz și pra
șila a IlI-a pe întreaga supra
față cultivată cu floarea-soare- 
lui și sfeclă furajeră .

în aceste zile se execută prașila 
a IlI-a (manuală) pe cele 150 
ha de pe care avem planificat 
să obținem 5 000 kg. porumb 
boabe la hectar.

Fruntași Ia lucrările de între
ținere a culturilor, în execu
tarea unor lucrări de bună ca
litate, sînt membrii brigăzilor 
de cîmp conduse de utemiștii 
Constantin D.. Grecu, Mircea 
Neacșu și Nicolae Iorga, în care 
lucrează un număr mare de ti
neri.

ION OLARU 
colectivist

ții noștri privesc pregătirea 
lor profesională.

Toți studenții din grupa pe 
care am examinat-o astăzi la 
„Organizarea și normarea 
muncii în industria ușoară" 
au primit, pentru frumoasele 
lor răspunsuri, numai note 
bune și foarte bune. Studenți 
ca Bozu Silvia, I. Stîrnea și 
Gheorghe Avasilichioaiei, care 
vor pleca curînd ca ingineri în 
întreprinderi, ne-au asigurat, 
prin nivelul lor de pregătire, 
că (vor face față cu cinste com
plexelor sarcini care îi aș
teaptă în producție. Ei, ca și 
colegii lor, s-au dovedit preo
cupați de stabilirea unei legă
turi organice între cunoștin
țele teoretice și activitatea 
practică, aducînd în expune
rile făcute numeroase și pre
țioase date din documentele 
de partid și d,<* &tat“.

Prof. IOAN N. CHIȚU 

cîteva hectare cu porumb pen
tru siloz și să sporim, de ase
menea, și suprafața însămînțată 
cu secară pentru masă verde — 
a fost cineva de părere.

— Da, dar nu-i suficient și 
apoi în felul acesta se micșorea
ză suprafața rezervată cereale
lor pentru boabe.

— N-avem încotro... Baza fu
rajeră trebuie asigurată !

— Ba, ar mai fi o posibi
litate, a intervenit atunci ingi
nerul agronom. Să sporim pro
ductivitatea pășunilor. în felul 
acesta suprafețele rămîn ace-

Din experiența 
gospodăriei agricole 
colective din Recaș

leași și cantitatea de furaje se 
mărește.

— Bine, bine, dar cum?
— Cum? Păi uite așa...
Și inginerul le-a explicat oa

menilor un plan de lucrări bine 
chibzuit care aplicat în fiecare 
an pe cele 138 de hectare de 
pășune avea să ducă la ridica
rea producției de iarbă în mod 
simțitor. In esență lucrările exe
cutate pe izlaz în fiecare an 
sînt cam acestea: primăvara, în 
mustul zăpezii, se împrăștie 
urină de grajd pe întreaga su
prafață, cam 6.000—7.000 de 
litri la hectar. După aceasta, 
dacă sînt posibilități, se mai 
împrăștie și cîte 100 de kg. de 
îngrășăminte chimice azotoase. 
Cînd timpul se îmbunătățește și 
terenul începe să se zvînte, co
lectiviștii din Recaș ies la cură
țatul izlazului de scaieți, mără- 
cinișuri, la distrugerea mușuroa
ielor de cirtiță. Aceasta este o 
acțiune principala la care tinerii 
din gospodărie, mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M., aduc 
in fiecare an o contribuție im
portantă. Cu sape, cu cazmale și 
tirnăcoape, în două-trei zile, a- 
ceastă lucrare este terminată și 
izlazul rămîne neted ca-n pal
mă, iar iarba, avînd substanțe 
nutritive din belșug, poate să 
crească în voie. Asemenea lu-

zionarea oamenil-or 
muncii din regiu
nile Brașov și Hu
nedoara cu came, 
brînzeturi și fructe 
conservate prin 
frig.

(Agerpres) 

lietta" și aria lui KUtuzov din 
opera „Război și pace“ — so
list Petre Ștefănescu Goangă 
— de Prokofiev, și Concertul 
pentru pian, trompetă și or
chestră — soliști Maria Car- 
daș și Gheorghe Bucătaru —și 
Simfonia I de Șostakovici.

(Agerpres)

podăriile colective își procură 
diverse motoare, grupuri elec
trogene, pompe, tocători de 
nutreț și alte utilaje necesare 
mecanizării lucrărilor zooteh
nice sau altor lucrări agricole, 
precum și piesele de schimb 
respective.

Pentru îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării gospo
dăriilor colective cu mașini și 
utilaje agricole vor fi luate 
măsuri pentru înființarea de 
noi puncte de aprovizionare 
în S.M.T. și în G.A.S.

(Agerpres) 

Aspect de pe șantierul Combinatului de cauciuc din Onești

crări se execută periodic, de-a 
lungul întregii perioade de ve
getație, ori de cîte ori e nevoie.

Grija colectiviștilor din Recaș 
pentru îmbunătățirea pășunilor 
însă nu se oprește aici. O aten
ție la fel de mare o acordă ei 
pășunatului rațional. Pentru 
asta, întreaga suprafață a fost 
împărțită pe parcele, în așa fel 
că după 40 de zile se execută o 
rotație completă de pășunat pe 
întreaga suprafață. Imediat ce a 
fost consumată iarba de pe o 
parcelă și vitele au trecut pe a 
doua, se împrăștie pe locul pă
șunat urină de grajd diluată cu 
apă în proporție de 40 la sută. 
Aceasta face ca iarba să regene
reze repede și în cantități spo
rite.

— Astea sînt lucrări pe care 
le facem noi în fiecare an — 
a ținut să ne precizeze în în
cheiere președintele colectivei, 
în perspectivă am mai prevăzut 
și altele. De pildă, în anul vi
itor, vom face supra-însămînțări 
pe o sută de hectare, unde pă
șunea este mai slabă. Aceasta 
pentru întinerirea și îmbunătă
țirea componenței florale. Ne 
asigurăm sămîuța de-acum, din 
vară și la toamnă și în primă
vară vom trece la efectuarea 
lucrărilor. Fiindcă noi conside
răm că în viitor putem scoate 
și mai mult de 30.000 de kg de 
iarbă la hectarul de pășune. Pu
tem asigura astfel un furaj ieftin 
și de cea mai buna calitate.

PETRE GHELMEZ

Au îndeplinit 
plănui semestrial

ORADEA (de la corespon
dentul nostru).

Trei unități din cadrul 
trustului minier Ardealul au 
raportat îndeplinirea planului 
semestrial. Printre ele se nu
mără sectorul minier Ip. De a- 
semenea, exploatarea minieră 
„Sălajul" și-a îndeplinit pla
nul de producție pe luna în 
curs la toți indicii, înregis
trând pe primele cinci luni 
economii la prețul de cost în 
valoare de 889 000 lei. La a- 
ceastă exploatare s-a extins 
susținerea metalică a abataje
lor frontale, s-au introdus nu
meroase utilaje noi, ceea ce 
a contribuit la creșterea sim
țitoare a productivității mun
cii.

A treia exploatare minieră 
care a îndeplinit planul de 
producție la principalele pro
duse cum sînt: lignit, bitum, 
ulei polar, este exploatarea 
„Voevozi". La această exploa
tare în primele cinci luni ale 
anului s-au înregistrat peste 
două milioane de lei econo
mii la prețul de cost.

★

Siderurgiștii de la Uzinele 
Oțelul roșu care lună de 
lună și-au depășit sarcinile 
de producție pe baza sporirii 
indicilor de utilizare a agre
gatelor, au îndeplinit cu 9 
zile înainte de termen planul 
producției globale prevăzut 
pe primul semestru al anului.

Creșterea productivității 
muncii pe întreaga uzină a 
permis siderurgiștilor de aici 
să dea peste sarcina planifi
cată 1 386 de tone de laminate 
finite. Totodată prin extin
derea aplicării metodei de 
laminare la toleranțe negative 
au fost economisite aproape 
1400 de tone de metal.

★

Sondorii de la întreprin
derea de foraj Ploiești au în
deplinit planul pe primele 
6 luni ale anului cu 8 zile 
mai devreme. Acest succes se 
datorește extinderii metodelor 
avansate de lucru și îndeo
sebi, a forajului cu turbina.

în fruntea întrecerii socia
liste care se desfășoară între 
sondori s-au situat brigăzile 
de la sectorul Liliești.

Zilele acestea au mai înde
plinit sarcinile de plan se
mestriale și alte 47 de între
prinderi din regiunea Ploiești,



n orașul București se 
vor deschide, la în
ceputul lunii iulie, 
opt cluburi ale ele
vilor din școiile me
dii, tehnice și pro
fesionale. tn fiecare 

unul. In acest scop, la 
Comitetului orășenesc

elevilor din raionul „1 
va deschide și va func- 
baza sportivă Știinja- 
o idee foarte bună : un

CLUBURILE
ÎN ZILELE

Ingrășarea suplimentară
de vară a livezilor pe rod

Automacaralele afît de nece
sare șantierelor de construcții 
de pe întinsul patriei trebuie 
să fie de calitate superioară. 
Colectivul brigăzii de produc
ție condusă de Alexandru Go
goașă de la Trustul de utilaj 
greu, București are ca țel 
principal în întrecerea socia
listă construirea unor maca

rale de bună calitate.
Foto : AGERPRES

ELEVILOR
VACANTEI

Iși imbogățus 
cunoștințele

Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. prevăd spo
rirea producției globale de 
fructe de la 1 170 000 de tone 
în anul 1959 la 1700 000 de 
tone în 1965. în felul acesta 
vor reveni pe cap de locuitor 
aproximativ 80 kg de fructe 
pe an. Acest obiectiv urmea
ză a fi atins pe de o parte 
prin plantarea pînă în anul 
1965 a circa 110 000 de hecta
re de livezi noi, cît și prin 
îmbunătățirea agrotehnicii în 
livezile existente 
sporirii producției

Veriga de bază a 
lui agrotehnic 
care asigură 
obținerea re
coltelor mari de 
fructe în fieca
re an este în- 
grășarea, care 
se face în mod 
curent toamna sau primăvara 
devreme, cînd se introduc în 
sol, cu ocazia arăturilor, în
grășăminte organice sau mi
nerale. In anii cu rod bogat 
însă, cum este anul acesta, 
pomii au nevoie de cantități 
mai mari de substanțe nutri
tive ca să poată hrăni numă
rul mare de fructe și diferen
ția mugurii de 
anul următor. în 
este necesar ca la 
poci din perioada 
ție să se Splice îngrășare su
plimentară.

Pentru îngrășarea suplimen
tară se folosesc îngrășăminte- 
le organice sau minerale care 
se diluiază în apă în’ aceas
tă formă ajung mai repede 
în zona rădăcinilor și sînt 
ușor asimilate de către pomi. 
Diluarea îngrășămintelor or
ganice și minerale care se fo
losesc la îngrășarea suplimen-

în scopul 
de fructe, 
complexu-

tară se face în felul 
tor: mustul de grajd 
părți de apă ; gunoiul 

' sări în 10-12 părți de 
îngrășămintele minerale 
1000 litri de apă se dizolvă 
14-15 kg azotat de amoniu sau 
28-30 kg de superfosfat sau 
10-12 kg de sare potasică.

Cea mai potrivită metodă 
de administrare a îngrășămin
telor lichide în sol este aceea 
pe rigole, pe suprafața um
brită de coroana pomilor, 
dîndu-se la fiecare metru li
niar de rigolă cîte 5-8 litri 
din lichid. îngrășămintele li

chide se pot in
troduce în sol 
și prin injecta
rea cu ajutorul 
unor aparate 
speciale sau în 
gropi de 30-40 
cm adîncime, 

mai multe punc- 
ocupată de rădă-

rod pentru 
acest scop 
anumite e- 
de vegeta-

urmă- 
în 3-4 
de pă- 

apă ; 
în

Informații
Miercuri seara a părăsit Ca

pitala acad. Tudor Arghezi, 
președinte de onoare al Uniu
nii scriitorilor care face o vi
zită în R.P.F. Iugoslavia la 
invitația Uniunii scriitorilor 
iugoslavi.

★

indicația
U.T.M., comitetele raionale U.T.M. 
(exceptînd Comitetul raionai 
U.T.M. „16 Februarie" de care vom 
vorbi mai încolo) au luat din 
vreme măsurile necesare pentru 
buna desfășurare a activității clu
burilor : au a'es sedii corespunză
toare, au asigurai personal de 
conducere, au întocmit — concret, 
pe zile — planurile ce activitate.

Clubul • ‘ .
Ma." se 
ționa ia 
Tel. lată 
club ai elev-lor pe malul unui iac, 
la un complex cultural-sporhv I 
Nici nu se putea un loc mai po
trivit. De la Comiietui raional 
U.T.M. afiăm că s-a stabilit deja, 
atîf pentru iulie cît și pentru au
gust, cine va face parte din con
ducerea clubului ș» s-a întocmit 
planul de activitate care s-a și 
ciîuzat în școli. Intr-adevăr, tre- 
cind prin cîteva școli din raion, 
am găsit, afișat la vedere, pe coli 
mari de carton planul de activi
tate a clubului, defalcat pe zile. 
Activitate bogată, interesantă, o- 
trcctivă. lată, spicuim din plan: 
întreceri sportive la diverse disci
pline, lecții de canotaj și înot, 
un concurs gen „Drumeții veseli" 
intitulat „Ce știți despre raionul 
nostru alt concurs pe tema
„Să cunoaștem semnele de circu
lație", urmat de o drumeție pe 
biciclete, serate literare, reuniuni, 
o vizită la G.A.S. Roșia, îniîlniri 
cu scriitori și cu un maestru al 
sportului, o excursie pînă la Po
iana Brașovului etc.

Preocupare pentru organizarea 
cît mai bună a cluburilor elevilor 
întîlnim și în alte raioane. Aceasta 
preocupare s-a manifestat în pri
mul rînd în alegerea unui local 
bun pentru club (care să aibă con
diții materiale optime și să fie 
situat cît mai în centrul raionului). 
Astfel, în raionul Lenin, clubul ele
vilor va funcționa în parcul spor
tiv Progresul, în raionul „30 De
cembrie" în parcul Herăstrău, în 
raioanele „Grivița Roșie" și „Tudor 
Vladimirescu", cluburile elevilor 
vor avea sediile la casele de cul
tură ale tineretului, iar în raioanele 
„23 August" și ,,N. Bălcescu”, în 
localurile școlilor medii nr. 15 „E- 
lena Sîrbu“ și respectiv nr. 20 
„Gh. Șincai". în toate aceste loedri 
există săli care vor fi amenajate 
pentru șah, tenis de masă, reuni
uni, există terenuri de sport.

Odată stabilite locurile unde 
vor funcționa cluburile, comitetele 
raionale U.T.M. și-au. concentrat 
atenția asupra asigurări; Acestora, 
cu cadre și mai ales asupra în
tocmirii planurilor de activitate. 
Planurile au tost deja elaborate 
și afișate în școli. In general, ele 
sînt bogate, interesante, atrac
tive. Se remarcă în special pla
nurile de activitate ale cluburilor 
din raioanele „23 August“ și „Gri
vița Roșie" : au acțiuni deosebit de 
frumoase, variate, cu multe dru
meții și excursii de o zi sau două, 
cu seri de dans, precedate de 
convorbiri despre Festival și alte 
evenimente importante, cu audiții 
de muzică ușoara sau interesante 
concursuri gen „Drumeții veseli'1. 
Planul de activitate al clubului 
elevilor din raionul „Grivifa Roșie" 
crează totuși o nedumerire. La 
sfirșitul lui iulie este prevăzută în
chiderea festivă a clubului, deși 
activitatea continuă și în august. 
Ne folosim de acest prilej pentru 
a preciza că activitatea în cluburile

elevilor — ca și în taberele lo
cale de pionieri — nu este îm
părțită pe serii. Această activitate 
începe la 1 iulie și continuă fără 
întrerupere pînă la 
înlocuirea colectivului 
cere a clubului sau a 
cale nu trebuie să fie 
planul de activitate printr-o în
chidere festivă și 
deschidere festivă.

Singurul raion în 
deocamdată nici 
elevii vor avea un club al lor 
unde să-și petreacă în mod plă
cui -zilele vacanței este raionul 
„16 Februarie". Comitetul raional 

(secretar cu 
și pionieri, 

a dovedit 
superficiali- 
în timp ce

31 august, 
de condu- 
taberei lo- 
marcată în

prinfr-o nouă

care nu există 
o garanție că

U.T.M. „16 Februarie” 
problemele de școli 
Anton Periețeanu) 
în această privință 
tate. In primul rlnd, 
fiecare comitet raional U.T.M. s-a 
străduit să găsească pentru club 
un sediu situat cît mai în centrul 
raionului, Comitetul raional U.T.M. 
„16 Februarie" l-a găsit în... alt 
raion, și anume în capătul celă
lalt al raionului „23 August" la o 
baza sportivă a salariaților Mini
sterului Invățămîntului. Printr-o 
adresă (despre . care tov. Perie
țeanu spune că e doar o simplă 
formalitate) comitetul . raional 
U.T.M, a cerut aprobarea să intre 
la așa-zisul „club 
doar... 40 de elevi 
c.îji sînt în raion).

Am văzut cum a 
în raionul „16 Februarie" locul unde 
se va deschide „clubul”. Să mer
gem mai departe. O dată stabi
lit sediul clubului, Comitetul raio
nal U.T.M. „16 Februarie", contrar 
modului în care au procedat 
foaie celelalte șapte comitete ra
ionale U.T.M., nu a întocmit nici 
un plan de activitate deoarece 
„nu se poate prevedea dinainte 
ce vom face". E lesne de înțeles

al elevilor”
(din 3.000

că, în acest caz, nici nu poate, fi 
vorba să se ia măsurile necesare 
pentru ca toate activitățile 
(excursii, vizite, reuniuni, șezători 
etc.) să fie pregătite din vreme.

De fapt, Comitetul raional 
U.T.M. „16 Februarie" lasă toate 
acestea în seama bazei sportive 
sau, mai bine zis, la voia întîm- 
plării. De altfel; multe din anun
țurile afișate în școlile din ra
ionul „16 Februarie" și care se con
trazic în ceea ce spun, nici nu 
pomenesc de vreun club al 
elevilor ci de faptul că clubul 
universității (1!) organizează pen
tru elevi diverse activități. Mai 
spun aceste afișe că la club se 
intră pe baza unei legitimații care 
se poate procura de la... (unele 
afișe informează că 
tetul raional U.T.M., 
la directorii clubului 
nu se precizează 
găsiți, iar altele că 
sportivă).

Comitetul orășenesc U.T.M. va 
trebui să ajute comitetul raional 
U.T.M. în organizarea unui ade
vărat club al elevilor. După pă
rerea noastră, 
din raionul „16 
bine să-și aibă 
de cultură a 
să-și 
bogat în excursii, 
zite, zile de ștrand etc. In a- 
ceaștă, privință sugerăm tovarăși
lor din secția școli și pionieri a 
Comitetului raional U.T.M. „16 Fe
bruarie” să meargă în schimb de 
experiență la Comitetul raional 
U.T.M. „Grivifa Roșie" care or
ganizează clubul elevilor în con
diții similare, fot la casa de cui-' 
tură a tineretului.

de la comi- 
altele că de 
despre care 
unde pot fi 
de la baza

clubul ele
Februarie" 

sediul la 
tineretului, 

întocmească un 
drumeții,

AUREL GEORGESCU

ce se fac în 
te din zona 
cinile pomului, în care se in
troduce îngrășămîntul.

Aflîndu-ne în perioada creș
terii intensive a lăstarilor, a 
creșterii fructelor, precum și 
în preajma epocii de dife
rențiere a mugurilor de rod, 
adică în perioada cînd pomii 
au nevoia cea mai mare de 
hrană, sfătuim pe producători 
ca în următoarele 10-12 zile 
să aplice îngrășarea suplimen
tară la meri, peri, pruni pre
cum și la piersici. Prin aceas
ta vor asigura calitatea re
coltei din. acest an și vor sti
mula diferențierea : mugurilor 
de rod în număr mare pen
tru anul viitor.

De cîteva zile se afră în 
țara noastră, la invitația Co
mitetului pentru tehnica 
nouă, o delegație a Comite
tului pentru problemele teh
nicii din R. P. Polonă, în 
frunte cu prof. Dionizy Smo
lenskiy președintele acestui 
comitet.

Membrii delegației poloneze 
au vizitat întreprinderi indus
triale, precum și unele institu
ții de cercetări și învățămînt 
superior.

Au avut loc schimburi de 
păreri în privința metodelor 
de muncă folosite de cele două 
comitete pentru introducerea 
și extinderea tehnicii noi.

★

Ing. DUMITRU CVASNlI 
șef de laborator la Institutul 

de cercetări horti-viticole

Joi seara, ambasadorul R. P. 
Polone la București, Janusz 
Zambrowicz. a oferit un coc
teil cu prilejul prezenței în 
țara noastră a delegației Co
mitetului pentru problemele 
tehnicii din R. P. Polonă-

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului pentru tehnica 
nouă, ai Ministerului Metalur
giei și construcțiilor de Ma
șini, funcționari superiori, din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
cadre didactice, ingineri, cerce
tători.

(Agerpres)

Fabrica de tananți „Argeșul" 
ter Aspect din sala stației de 

separatoare.

Concursul „Iubiți cartea" 
în raionul Criș

Concursul „Iubiți 
se bucură de o

cartea" 
largă 

rîndul 
și sa-

popularitate în 
tinerilor din comunele 
tele raionului Criș.

La acest concurs s-au în
scris un număr de 5.688 tineri 
și tinere din localitățile raio
nului. Pînă anul trecut, au 
fost acordate peste 962 insig
ne „Prieten al cărții" iar de 
la începutul acestui an și 
pînă în prezent, încă un nu
măr de 132 de insigne. Re
zultatele cele mai bune în a- 
ceastă direcție le-au obținut 
organizațiile de bază U.T.M. 
de la școlile medii din comu

nele Chișineu-Criș, Sîntana și 
Simand.

Pentru a sprijini acest con
curs, colectivul de populari
zare și difuzare a cărții de la 
U.R.C.C. Criș a întocmit o 
listă bibliografică cu lucrările 
existente in depozit, reparti- 
zindu-le apoi 
sătești. Cărțile 
timp in mîinile participanți- 
lor la concurs.

245 de tineri și ti- 
raion au încheiat 
cu unitățile coope-

cooperativelor 
au ajuns la

Foto : AGERPRES

•••

în urma tratativelor care 
au avut loc la Nicosia, s-a 
semnat Acordul comercial și 
de plăți între Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Cipru.

In cadrul acordului, Repu
blica Populară Romînă va 
livra Republicii Cipru: trac
toare, mașini-unelte, rulouri, 
compresoare, alte mașini și 
utilaje, produse din lemn, ma
teriale de construcții, produse 
chimico-farmaceutice etc.

Republica Cipru va livra 
Republicii Populare Romîne: 
lămîi, portocale, grape-fruit, 
ulei de măsline, piei etc.

(Agerpres)

eferiștii sînt oa
menii lucrului în
deplinit cu exac
titate, o exacti
tate pînă la minut 
și secundă, fapt 

care i-a făcut să devină pro
verbiali. De data aceasta 
m-am convins din nou. Oa
menii lîngă care călătoresc 
sînt ceferiști. M-au lăsat să 
urc scara înaltă a locomoti
vei cu numărul 230142 aver- 
tizîndu-mă că locomotiva nu 
e un teren prielnic pentru a 
lua interviuri.

— Iată, a făcut cel mai „bă- 
trînM dintre ei, Francisc Ke
lemen, în vîrsta de 27 de ani, 
arătîndu-mi o carte deschisă 
și fixată într-o ramă chiar a- 
colo, deasupra ușii cuptorului, 

: în mijlocul acelui univers de 
; manete și recipiente, care im- 
; presionează pe orice necunos- 
• cător. Această carte e legea 
! noastră — „mersul trenuri- 
i lor". Minut cu minut e trecut 

aici ceea ce trebuie să facem 
pe parcurs.

Și spunînd acestea, Francisc 
s-a și dus la ferestruica din 
dreapta marchizei. La cea din 
stînga se afla 
Bordanea, un 
de copil.

— Liber ! a 
nea urmărind 

, forului.
— Liber ! a

ochii pe fereastră, Francisc.
„Mediaș — plecarea la 18,24“ 

am citit în carte și exact la 
acel minut mîinile celor doi 
au căutat manetele frînei, ale 
injectoarelor de păcură și 

: apă, ale distribuitorului 
; abur. Locomotiva a suflat 

cîteva ori făcîndu-și parcă 
țel curaj și, jos, pe peron, 
și început să rămînă în urmă

fochistul, Ion 
tinerel cu fața

strigat Borda- 
săgeata sema-

răspuns, tot cu

de 
de 
de 
ni-
au

stui fapt, 
nere din 
contracte 
ratiste

In urma ace-

COȚOI ION 
activist cultural

oamenii care își conduseseră 
cunoscuții la gară. Pornisem.

Drumul văzut de la fere
struica locomotivei e incompa
rabil mai frumos decît de la 
fereastra vagonului. Mai întîi 
pentru că de aici ai mereu în 
față perspectiva, linia se des
fășoară înaintea ta, iar mersul 
și trepidația locomotivei îți 
dau mereu o senzație de vic
torie asupra depărtării. Apoi

profesionale
5ă construiești vapoare — 

de pasageri sau de trans
port — nu-i ușor. Munca 

constructorilor navali de la Olte
nița este plină de poezie, cînd 
te gîndești că vasele construite 
aici vor naviga pe necuprinsul^ 
apelor. Cînd le gîndești însă ca 
aceste nave vor trebui să reziste 
drumurilor îndelungi, furtunilor și 
nu o zi-două, ci âhi( îți dai 
seama cît de plină de răspundere 
esie munca acestor dîrzi con
structori. Se cere ca fiecare ope
rație — la construcția unui vas 
participă toți cei aproape 1.500 
de muncitori de pe șantiere —* 
să fie făcută cu o înaltă măiestrie 
profesională. Tocmai avînd în 
vedere aceasta, comitetul U.T.M. 
a sprijinit încă de la începutul a- 
nului conducerea șantierului și 
comitetul sindicatului în organiza
rea cursurilor de ridicare a ca
lificării profesionale, S-au alcătuit 
aproape 20 de cursuri, pe profe
sii, conduse fiecare de cîte doi 
ingineri și un maistru cu expe
riența. Lecțiile s-au ținut în fie
care săptămînă, joia, cîte 2 ore. 
Accentul principal s-a pus pa 

matematică, fizică, 
tehnologie etc. 

ca muncitorii să-și 
bine

de

seama de 
operații, să 
execute la 

mai ridicat.

noțiuni
chimie, desert, 
Aceasta pentru 
poată da mai
însemnătatea fiecărei 
o înțeleagă și să o 
un nivel calitativ cît
Acum, aceste cursuri- s-au încheiat
In zilele care urmează, o comi
sie va examina pe fiecare cursant 
în parte pentru a constata pregă- 

. firea și cunoștințele acumulate.

S. CONSTANTIN

-----o------

Pregătesc electricieni
pentru sate

ION ARHIRE
funcționar

se efec- 
diversele

Primrnd o pasă de pe ex -er ă Au*e Lucovsch de la ‘ C.S.M.S.-iași înscrie încă ur. gol pentru 
echipa sa. Fază de la întîlnirea ca fotoa; o.nre echipe e C.S.M.S. lași—Dinamo Bacău, disputată 

pe stadionui din Bir'ad în cadrul campionatelor R.P.R. de juniori. ’

De curînd, la sec
torul mixt energe
tic Bicaz a luat fi
ință o școală 
pregătește un 
măr de 29 
electricieni, 
absolvire, 
vor lucra la 
ficarea 
din raionul
Neamț.

cure 
nu- 

viitori 
După 

aceștia 
electri- 

comunelor 
Piatra

Lecțiile sînt pre
date de ingineri și 
maiștri bine pregă
tiți ca Găitănescu 
Constantin, Aurel 
Dumitriu, Ovidiu 
Vleja și alții. Un 
accent deosebit se 
pune pe orele prac
tice care 
tuează în

sectoare ale Hidro
centralei.

Asemenea școli 
care pregătesc elec
tricieni pentru elec
trificarea comune
lor au fost înființa
te la Bacău, Roman 
și în alte orașe din 
regiune.

Foto : FLORIN TOGA -S<»justor

• in cursul lunii iulie. In țara noastră se vor 
organiza două interesante competiții de înot și p_-_ 
pe apă. Intre 13 și 15 iulie la Arad se vc disputa 
un turneu de polo pe apă la care vor participa 
echipele selecționate de tineret ale R.S.S. Ucrai
nene, R.P. Bulgaria și R. P. Romine. Camp;:-ațele 
internaționale de înot, polo pe apă și sărituri de 
la trambulină ale R. P. Romine sînt programate In 
zilele de 21 și 22 iulie. La Arad vor area loc me
ciurile de polo și sărituri de la trambulină, iar Ic 
București probele de înot.

9 Vineri, sîmbătă și duminică se va desfășura 
la Budapesta întîlnirea internațională de șah din
tre echipele selecționate ale R. P. Ungare și R. P. 
Romlne. Meciul se dispută la 12 mese în două ture, 
ziua a treia fiind rezervată partidelor întrerupte. 
Din echipa noastră, care a plecat joi spre Buda
pesta, fac parte V. Ciocîllea, T. Ghițescu. D. Drim- 
mer, F. Gheorghiu, C. Radovici, B. Soos, O. Troia- 
nescu, N. Giinsberger, M. Pavlov, Alexandra Ni- 
cotau, Margareta Teodorescu ți Perevoxnic. Din

ecrupa magbJa/i vor face parte printre alții marele 
moesf.'u Barcza. maeștrii internaționali Haag, Holfi 
și Bilek.

• Pînă în prezent la campionatele mondiale de 
rz :e:e„ care vor avea loc între 16 și 22 septem- 
b.-.e ia Budapesta, și-au anunțat participarea 8 țări : 
U.R.S £ . S.U.A., Franța, Anglia, Austria, Finlanda, 
R. D. Germană și Canada.
• As.’âzi de la ora 15,30 pe șoseaua București— 

Urzrceni se desfășoară finala campionatului repu
blican de ciclism — semiiond pe echipe. Proba va 
măsura 100 km contra-cronometrului și va reuni la 
start puternicele echipe Dinamo, Olimpia și Steaua, 
principalele pretendente la titlul de campioană.

• O singuri partidă s-a terminat în runda a 25-a 
a turneului cancidaților la titlul mondial da șah, 
$i anume partida Petrosian—Keres Încheiată cu re
miză. Filip si Benko au întrerupt cu avantaj la 
Gheller și respectiv Korcinoi.

In clasament continuă să conducă Petrosian și 
Keres cu cite 16 puncte.

Am 
nei de 
Bacău, 
de m cu ajutorul trenului electric. 
In jurul nostru, totul era de 
un alb strălucitor, un munte 
uriaș de sare. Am trecut 
în camera mașinilor de exploa
tare. Acolo ne-a întîmpinat mai
strul Constantin Cojoc, care 
ne-a dat explicații cu privire la 
așezarea minei, felul cum 
funcționează mașinile și cum 
se efectuează unele lucrări în 
mină. Elevii din Comănești au 
fost interesați să afle cît mai 
multe lucruri punînd numeroa
se întrebări.

Ne-a întîmpinat apoi ingine-

pătruus în interiorul mi- 
sare, Salina din regiunea 
pe o distanță de 1000

Fier vechi

tot atîta timp cît îl trebuie să 
se pregătească unui doctor, 
spune Francisc. Șase ani! Și 
asta pentru categoria cea mai 
mică de calificare, de aci îna
inte urmînd să înveți și iar 
să înveți.

Trebuie să cunoști de-a fir-a 
păr fiecare șurub al mașinii 
pe care lucrezi, să faci să-ți 
devină dragă. Francisc n-o să 
uite niciodată scena cînd a-

niștii care l-au primit în rîn- 
durile lor.

De priceperea și atenția cu 
care îți îngrijești mașina de
pinde și realizarea ritmicității 
și exactității mersului la 
drum. Nu se întîmplă ca Fran
cisc și ajutorul său să intre in 
depou și să plece înainte de 
a controla fiecare piesă, îna
inte de a curăța fiecare șurub. 
Așa se face că, de 5 ani

DOI TINERI
PE LOCOMOTIVĂ

pentru că, în comparație cu 
călătorul — de multe ori plic
tisit de inactivitate —, omul 
de pe locomotivă are perma
nent satisfacția muncii.

Francisc Kelemen, mecani
cul de azi, a înțeles aceste lu
cruri la vîrsta de 16 ani. Abia 
absolvise școala de lăcătuși 
din Brașov, cînd a avut oca
zia să călătorească prima dată 
pe o locomotivă. Constatarea 
i-a devenit dorință și dorința 
s-a realizat prin voință : a ho- 
tărît să se facă 
luat ucenicia de 
făcut o școală de 
poi a lucrat ca 
trei ani, timp în care a par
curs 45.000 de kilometri arun- 
cînd prin ușa cuptorului căr
buni cu lopata, învățînd să 
distribuie păcura și apa și o- 
țelindu-și răbdarea în fața fe
restruicii, zi de zi, ore întregi.

— Da, ca să înveți să lu
crezi pe locomotivă îți trebuie

mecanic. A 
la capăt, a 
trei ani, a- 
fochist alți

flîndu-se într-o gară s-a apro
piat de locomotiva sa un bă- 
trîn, a privit-o mult timp, i-a 
mîngîiat bielele lucioase, cu 
gestul cu care un îndrăgostit 
își mîngîie iubita.

— Ei, ce e moșule ! l-a în
trebat tînărul mecanic de sus, 
de la ferestruică.

— Merge, băiete, merge ? 
— a răspuns moșul arătînd 
spre mașină.

— Merge foarte bine... Dar 
de ce întrebi ?

— Ehe, pe locomotiva asta 
am fost și eu mecanic cu mulți 
ani în urmă.

Trecuseră ani de atunci, dar 
fostul mecanic continua să-și 
iubească mașina. Și n-o să 
uite niciodată Francisc, cu 
cîtă căldură l-a sfătuit bătrî- 
nul să îngrijească locomotiva. 
Același lucru l-a învățat în 
anii de școală, de focărie, a- 
celași sfat l-a primit de la or
ganizația U.T.M., de la comu-

de

cînd lucrează pe locomativa 
230.142, nu s-a întîmplat să in
tre în reparație cu mașina 
înainte de termen, ba la 2 din 
cele 3 reparații capitale obli
gatorii, termenele au fost pre
lungite odată cu 3.500 de ki
lometri, iar altădată cu 2.500 
de kilometri tocmai datorită 
bunei îngrijiri. Kelemen și 
Bordanea frecventează cu re
gularitate lecțiile de ridicare 
a calificării, predate la vago- 
nul-școală între două curse, 
iar la examenul anual pentru 
mecanici ținut la începutul lui 
aprilie, Kelemen a fost feli
citat.

— Toate acestea sînt adevă
rate, dar cei șase ani de în
vățătură sînt necesari nu nu
mai pentru a-ți însuși unele 
cunoștințe tehnice, dar și pen
tru a te forma ca om, pentru 
a-ți însuși înalte deprinderi 
morale, spunea Francisc, con- 
tinuînd să fie atent la fereas-

tră. Noi n-avem voie să fim s 
ușura teci, neglijenți, nu poți c 
fi un om fără spirit de răs- <; 
pondere. Viața călătorilor, bu- I 
nurile poporului sînt în mii- < 
nile tale, zi și noapte, pe timp : 
frumos sau pe viscolul cel mai 
puternic. Tot așa după cum ' 
trebuie să fii stăpîn pe pro- ; 
pria-ți voință, capabil să iei ; 
hotăriri repezi și bune, să res
pecți programul de lucru. Ce 
s-ar întîmplă dacă eu sau Bor
danea, fochistul, am fi, de pil- < 
dă, niște chiulangii sau am 
obișnui să întîrziem de la lu
cru chiar și cu 5—10 minute ? 
Trenul ar intîrzia și între
gul sistem de circulație ar fi 
încurcat în zeci de gări. Iată 
de ce e atit de necesară exac
titatea, precizia în muncă.

...Mergem mai departe, dea
lurile defilează în urma noas- s 
tră, deoparte și de alta a lo- s 
comotivei. Fiecare sosire și < 
fiecare plecare în gări se face ? 
cu precizie de minut. Dar iată > 
că sus, pe un deal foarte înalt $ 
au apărut cunoscutele turnuri < 
ale cetății din Sighișoara. Li- < 
nia ferată face o curbură a- j 
dîncă după un mal, înaintea s 
căruia clipește ochiul verzui al $ 
semaforului. s

— Liber! <
— Liber ! J
La Sighișoara, Francisc Ke- > 

lemen și Ion Bordanea vor s 
preda trenul adus de la Teiuș J 
altei brigăzi de mecanici, care j 
îl vor duce cu altă locomotivă ? 
spre Braș.ov, în timp ce ei vor > 
raporta conducerii depoului, J 
că — așa ca în toți cei 5 ani < 
de cînd e mecanic Francisc — ' 
nici de data aceasta nu s-a în- ? 
tîmplat nici o defecțiune, că > 
mersul a fost respectat crono- j 
metric. {

EUGEN FLORESCU

Tinerii din secția 
vagoane a Uzinelor 
„23 August” din Ca
pitală, mobilizați de 
organizația U.T.M., se 
preocupă intens de 
colectarea metalelor 
vechi, stabilind în a- 
cest sens două zile 
pe săptămînă — marți 
și sîmbătă. Astfel, ei

rul Mircea Brumă, șeful exploa
tării miniere cu care am conti
nuat vizita noastră în interiorul 
minei. Coborînd pe niște scări 
în formă de serpentină, am pă
truns la locurile de muncă ale 
minerilor

— Astăzi, a spus tovarășul in
giner, atît tăierea bulgărilor de 
sare cît și transportul lor se face 
mecanizat.

Am salutat muncitorii care se 
aflau aici, și ne-am urcat din 
nou în trenulețul electric care 
ne-a dus la suprafață. A fost o 
vizită frumoasă, deosebit de in
structivă.

MARIA HIRLEA 
elevă

oțeiăriiior
adună fiecare bucățică 
de metal și se îngri
jesc ca fierul 
colectat să ia 
oțelăriilor. De 
ceputul anului 
acum, tinerii din sec
ția vagoane au colec
tat peste 904 tone 
fier vechi. In această 
acțiune patriotică s-au

vechi 
drumul 
la în- 

și pînă

evidențiat utemiștil 
Baltă Constantin, Că- 
rufașu Constantin, 
Schmidt Karol, I. Bor. 
deianu, Buzea Hie și 
alții, care au fost în
totdeauna în fruntea 
acestei acțiuni.

ȘANDRU 
DUMITRU 

sudor

Funicular forestier în Buceg .
Foto : M. CARANFIL



VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE

VHRIII MITING DE LA HUNEDOARA Salutul fierbinte

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului al minerilor

Ion Gheorghe Maurer Nikita Sergheevici Hrușciov
din Valea Jiului

Dragi tovarăși,

. Astăzi oțelarii Hunedoarei 
au deosebita bucurie de a sa
luta în mijlocul lor delegația 
de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, în frunte 
cu prietenul drag al poporu
lui romîn, luptător înflăcărat 
pentru pace și comunism, Ni
kita Sergheevici Hrușciov. 
(aplauze, urale). Entuziasmul 
cu care sînteți primiți aici, 
ca și în celelalte locuri pe 
care le vizitați, dragi tovarăși 
sovietici, exprimă calda prie
tenie, stima purtată de între
gul nostru popor față de po
poarele Uniunii Sovietice și 
încercatul lor conducător, 
Partidul Comunist. (aplauze, 
urale).

însoțind în aceste zile pe 
oaspeții noștri, mi-am amin
tit din nou cu emoție de vi
zita făcută anul trecut 
Uniunea Sovietică de < 
delegația noastră de partid 
și guvernamentală, 
ție condusă de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
plauze, urale). întîlnirile de 
acum, ca și cele pe care noi 
le-am avut cu oamenii sovie
tici, arată că aceleași senti
mente de solidaritate frățea
scă, prețuire reciprocă însu
flețesc popoarele noastre uni
te în lupta pentru realizarea 
scopurilor lor comune, pen
tru socialism și comunism, 
(aplauze, urale).

Hunedoara — uzina și ora
șul pe care le vizitați astăzi 
— reprezintă o întruchipare 
vie a marilor transformări 
înnoitoare care au schimbat 
înfățișarea Romîniei în anii 
puterii populare. Cine ar mai 
putea recunoaște acum în Hu
nedoara zilelor noastre vechea 
Uzină de fier de acum două 
decenii, caracterizată printr-o 
tehnică înapoiată, cu cîteva 
furnale mici, care funcționau 
în unele perioade numai cu 
o cincime din capacitatea lor? 
în anii puterii populare, Hu
nedoara și-a înălțat mindră 
fruntea spre soare. Noile fur
nale și cuptoare Martin de 
mare capacitate, laminorul, 
aglomera torul, uzina cocso- 
chimică, blumingul, construite 
aci în ultimii ani au făcut 
din Hunedoara unul din cele 
mai importante centre ale 
producției de metal ale țării. 
Numai un singur cuptor de 
400 de tone al Hunedoarei 
produce azi mai mult decît 
întreaga producție de oțel a 
Romîniei burghezo-moșierești.

La temelia schimbărilor 
petrecute în întreaga noastră 
economie stă aplicarea consec
ventă de către partidul nos
tru a politicii leniniste de 
industrializare socialistă a ță
rii, de dezvoltare cu prioritate 
a industriei grele. Tocmai pe 
baza acestei politici a fost a- 
sigurată dezvoltarea armo
nioasă, proporțională, a între
gii economii naționale, ritmul 
ei de creștere continuu ascen
dent.

Industria siderurgică, după 
cum știți, este o ramură de 
importanță hotărîtoare pentru 
făurirea bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului. Partidul 
și guvernul nostru au luat 
măsuri pentru dezvoltarea ei 
neîncetată. In afară de Hu
nedoara, în anii puterii popu
lare au fost puse în func
țiune furnale și cuptoare de 
oțel noi, de mare capacitate, 
la combinatul siderurgic Re-

șița, marele laminor de țevi 
de la Roman, linii noi de la
minoare de tablă subțire la 
Galați, laminorul de platine 
reconstruit la „Oțelul roșu", 
Fabrica de țevi sudate Bucu
rești și altele. Totodată, efor
turile partidului și guvernu
lui au fost îndreptate cu per
severență spre introducerea 
tehnicii noi în toate ramurile 
economiei, ceea ce a dus la 
creșterea continuă a producti- 

' vității muncii și scăderea 
prețului de cost. Ca urmare 
a măsurilor luate, a muncii 
pline de abnegație a siderur- 
giștilor, la sfîrșitul anului 
trecut producția de fontă 
țării noastre era de 3,4 
mai mare decît în 1950, 
aceea de oțel de 3,8 ori.

îndeplinind sarcinile trasa
te de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
înălțăm la Galați o nouă ce
tate a oțelului, a cărei con
strucție a început cu sprijinul 
frățesc al Uniunii Sovietice, 
continuăm neabătut acțiu
nea de înzestrare a economiei 
noastre cu mașini și instalații 
dintre cele mai perfecționate, 
la nivelul tehnicii mondiale. 
Sîntem convinși că prin mun
ca lor fără preget, siderur- 
giștii hunedoreni, ca și cei
lalți muncitori din ramura 
lor, vor înfăptui cu cinste 
sarcina trasată de partid de 
a da țării metal cît mai mult, 
de bună calitate și la un preț 
de cost scăzut.

a 
ori 
iar

: în 
către

delega- 
tovarășul 

(a-

de relații între state. In înde
lungata sa istorie, omenirea 
nu a cunoscut legături fră
țești, prietenești, între țări și 
popoare asemenea legăturilor 
de întrajutorare reciprocă 
existente între . țările ma
rii familii socialiste. Recen
ta consfătuire a reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești ale țărilor 
participante la Consiliul de A- 
jutor Economic Reciproc a e- 
vidențiat nu numai succesele 
creatoare fără precedent ob
ținute de țările socialiste, 
ci și progresele de seamă 
realizate în domeniul per
fecționării continue a divi
ziunii internaționale socia
liste a muncii, contribuind la 
întărirea relațiilor de colabo
rare existente între aceste 
țări, relații- întemeiate pe

’ : șî
egalitatea 

și avantaj

Tovarăși,

poporului nos- 
luminată de în- 
marxist-leninistă

înaintarea 
tru pe calea 
vățătura 
este considerabil înlesnită de 
aplicarea creatoare de către 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
potrivit condițiilor țării noa
stre, a învățămintelor uni
versal valabile cuprinse in 
tezaurul experienței Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice. In prevederile măre
țului program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce de construire a comunis
mului, poporul nostru vede 
pe drept cuvint imaginea zi
lei sale luminoase de mîine, 
a propriului său viitor. Epo
calele realizări ale Uniunii 
Sovietice, dezvoltarea verti
ginoasă pe care o cunoaște 
economia ei națională, avîn- 
tul creșterii bunăstării celor 
ce muncesc, forța cu-care se 
revarsă energia clocotitoare a 
poporului sovietic, suflul nou 
ce străbate întreaga viață 
economică, politică, socială a 
Uniunii Sovietice — toate a- 
cestea sînt rodul hotărîrilor 
de importanță excepțională 
ale Congreselor al XX-lea și 
al XXII-lea ale Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, al activității neobosite a 
Partidului Comunist, a condu
cerii acestuia de către Co
mitetul său Central leninist, 
în frunte cu eminentul mar- 
xist-leninist, Nikita Serghee
vici Hrușciov. (aplauze, 
urale).

Minunatele înfăptuiri 
Uniunii Sovietice, cărora li se 
adaugă realizările popoarelor 
celorlalte state socialiste, spo
resc forța de atracție a so
cialismului asupra conștiinței 
a zeci și zeci de milioane 
de oameni de pretutindeni.

Influența socialismului 
lume crește datorită faptului 
că el a inaugurat un nou tip

între 
întemeiate 

respectarea independenței 
suveranității, pe 
deplină în drepturi 
reciproc.

Pentru realizarea 
lor constructive, țările socia
liste au nevoie de pace. De 
aceea, exprimînd voința po
poarelor, Uniunea Sovietică, 
țara noastră și celelalte state 
socialiste depun 
internațională o 
neobosită pentru a 
cea lumii (aplauze

Drumul cel mai 
cel mai sigur pentru a înlă
tura războiul din viața so
cietății și a asigura o pace 
trainică este dezarmarea ge
nerală și totală propusă de 
Uniunea Sovietică. Pentru a- 
ceasta. mai trebuie înlătu
rate obstacole multe și grele. 
Sîntem încredințați că prin 
eforturile imite ale forțelor 
mondiale ale păcii se poate 
asigura ca în relațiile inter
naționale să triumfe rațiu
nea. Viitorul va aduce noi și 
mărețe victorii cauzei păcii și 
socialismului (aplauze).

Trăiască în veci marea prie
tenie a poporului remin cu 
popoarele Uniunii Sovietice!

Trăiască gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, Comitetul său Central 
leninist în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov !

Trăiască forțele unite ale 
popoarelor în lupta pentru a- 
sigurarea unei păcii trainice 
pe pămînt I

(aplauze prelungite, urale).

scopurilor

pe arena 
activitate 

apăra pa- 
puternice). 
scurt și

Scumpi tovarăși și prieteni, 
Permitflți-mi să vă transmit 

dv., locuitori ai orașului side- 
rurgiștilor, un călduros și fră
țesc salut din partea oameni
lor muncii din Uniunea Sovie
tică (urale, aplauze). Dați-mi 
voie, de asemenea, să vă ex
prim recunoștința noastră sin
ceră pentru primirea căl
duroasă pe care ați făcut-o 
delegației. Vreau să mulțu
mesc tovarășului Maurer și 
celorlalți tovarăși care au vor
bit aici, pentru cuvintele lor 
frumoase la adresa Uniunii 
Sovietice și a popoarelor țării 
noastre. Aș spune că ne sim
țim aici ca un oțelar la un 
cuptor Martin. Simțim căldu
ră și bucurie. Căldură — de 
la sentimentele dv. cordiale 
pentru poporul sovietic, pen
tru Partidul nostru comunist, 
iar bucurie de la conștiința 
faptului că o prietenie tare ca 
oțelul leagă popoarele țărilor 
noastre, (aplauze, urale).

După cîte știu, oțelarii ro- 
mîni produc un oțel minunat. 
Știu insă că și metalul cel 
mai durabil se uzează cu 
timpul, pierde din tărie. Dar 
prietenia popoarelor, născută 
în focul luptelor de clasă îm
potriva exploatatorilor, călită 
in flacăra luptei pentru con
struirea socialismului și a co
munismului, este veșnică și 
de nezdruncinat (aplauze). Ea 
nu numai că nu pierde din 
forță, dar devine cu timpul 
tot mai tare. Și dacă în to
rentele de metal topit oțel3- 
rul vede cu ochii minții sale 
noi mașini și strunguri și se 
bucură ca ele vor ușura și 
mai mult munca omului, vor 
face ca viața oamenilor să fie 
mai fericită, noi toți vedem 
în legăturile noastre trainice 
de prietenie prototipul acelor 
relații minunate ce se vor sta
tornici în viitor pentru vecie 
între toate popoarele globului 
pămintesc. (aplauze).

Cum să nu ne bucurăm, to
varăși, și să nu fim mîndri de 
ceea ce dă socialismul ome
nirii încă de astăzi și de ce 
va aduce într-o măsură și mai 
mare comunismul. Cel ce 
străbate minunata dv. țară ve
de Romînia nouă industrială și 
cînd privim rezultatele mun
cii entuziaste a poporului, 
cînd vedem cu cît avînt se 
muncește in jurul nostru, ne 
bucurăm de succesele dv., de 
frumusețea vieții pe care, a 
adus-o socialismul.

Mi s-a spus că regiunea dv. 
ocupă unul din locurile de 
frunte în economia națională 
a Romîniei. Aici subsolul 
bogat în zăcăminte de 
bune și de minereuri de 
munții sînt acoperiți de 
duri care dau lemn de con
strucție, șesurile fertile dau 
țării recolte bogate. Cred 
însă că bogăția cea mai mare 
sînt oamenii liberi și fericiți, 
dv. dragi tovarăși, stăpîni ai 
tuturor bogățiilor pămintului, 
truditori neobosiți și creatori 
ai valorilor materiale (aplau
ze, urale).

Recent, în Romînia s-a în
cheiat colectivizarea agricul
turii. Din experiență știm 
bine ce importanță uriașă are 
această victorie și ne bucu
răm din toată inima împreu
nă cu dv. (aplauze). Este in
contestabil că la această în
făptuire v-ați adus aportul și 
dv. siderurgiștii. Oricine știe 
că fără metal, fără mașini nu 
poți să ari ogorul și nu poți 
strînge recolta. Așadar, după 
cum metalurgiștii au nevoie 
de pîinea cea de toate zilele, 
agricultorii au nevoie de me
tal transforma: in tractoare, 
pluguri, semănători, iar acest 
metal îl dați dv. metalurgiș
tii. Dispuneți de o pu.emicâ 
tehnică modernă pe care o 
folosiți producînd numai la 
combinatul dv. în 2 luni tot 
atîta fontă și oțel cît produ
cea într-un an întreaga me
talurgie a Rominiei burgheze. 
Nu este care acesta un fapt 
impresionant. caracteristic 
pentru uriașele schimbări pe 
care li 
xipuia.< 
tilor pe

Dragi 
tați realiza 
tiți despre succesele dv., dar 
desigur că vă interesează și 
cum stau treburile la noi, în 
Uniunea Sovietică. Trebuie să 
vă spun că lucrurile merg 
bine (aplauze). Poporul sovie
tic muncește cu abnegație, în
deplinind hotărîrile istorice 
ale Congresului al XXII-lea 
al partidului. Programul de 
construire a comunismului a- 
doptat de congres a devenit 
nu numai programul de acti
vitate al partidului, ci și pro
gramul de muncă și de viață 
al întregului nostru popor, (a- 
plauze). Noul program al 
partidului a deschis în fața 
popoarelor Uniunii Sovietice 
orizonturile luminoase ale vii—

este 
car
tier, 

pă-

e-au săvîrșit puterea 
ă și partidul comuniș- 

pămintul romînesc ? 
irășL dv. ne ară- 
ile dv., ne poves-

Siderurgiștii vorbesc tovarășului Hrușciov despre munca și realizările lor.

Entuziasta primire făcută înalților oaspeți sovietici
(Urmare din pag. I)

membri ai delegației sovietice 
au semnat în cartea de onoa
re a combinatului. Din partea 
Comitetului regional Hune
doara al P.M.R., Sfatului 
popular regional și a siderur- 
giștilor hunedoreni, oaspeților 
le-au fost oferite daruri.

Părăsind combinatul, coloa
na de mașini trece prin ora
șul nou, unde au fost con
struite în ultimii ani sute de 
locuințe pentru harnicii mun
citori ai Hunedoarei, și se în
dreaptă spre noul stadion 
„Cor vinul", unde are loc un 
mare miting. Fluturînd ste- 
gulețe, agitind buchete de flori, 
&can&tna lozinci in cin
stea prieteniei romîno-so- 
vietice, zecile de mii de oa
meni ai muncii aflați în tri
bunele și pe terenul stadio
nului salută cu însuflețire pe 
oaspeți. Acestei calde mani
festări de prietenie i se ală
tură și numeroși cetățeni adu
nați pe dealurile din jurul 
dionului.

Se intonează imnurile 
stat ale U.R.S.S. și R. P. 
mine. Mitingul ește 
de tov. Petru Furdui.

Salutând pe tovarășul N. S. 
H. ușeiov și pe ceilalți membri 
ai delega-iei d.e partid și gu
vernamentale sovietice, pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și pe ceilalți conducători 
ai partidului și statului nostru 
care vizitează regiunea Hune
doara, tov. Petru Furdui a 
spus : Oamenii Hunedoarei, a- 
cei care au ridicat cu brațele

sta-

de
Re

deschis

și cu mintea lor această ce
tate a metalului, acei care 
făuresc oțelul, doresc fierbinte 
să vă spună, dragi oaspeți, cît 
de profund prețuiesc ei prie
tenia dintre popoarele noastre, 
în prezent mai strînsă, mai 
puternică, mai trainică, decît 
oricînd.

Urmărim cu o adîncă satis
facție strălucitele izbînzi pe 
care le cucerește poporul so
vietic sub conducerea încer
cată a gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice 
creat de Lenin. Fiecare pas 
nou spre culmile strălucitoare 
ale comunismului sporește 
măreția patriei sovietice. Ne 
sînt scumpe aceste izbînzi — a 
spus în continuare vorbitorul 
— așa cum ne sini scumpe 
propriile noastre înfăptuiri, 
deoarece ele slujesc cauzei co
mune a socialismului și comu
nismului, slujesc 
mune a păcii.

Poporul nostru 
tot talentul, toate 
sale creatoare operei de desă- 
vîrșire a construcției socia
liste. Oamenii muncii de la 
noi desfășoară o vastă și în
suflețită activitate pentru în
deplinirea cu succes a sarci
nilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului. 
Sîntem bucuroși, stimați oa
speți, că v-am putut înfățișa 
roadele muncii noastre entu
ziaste. Hunedoara vă salută 
cu inima ei plină de căldură 
și privește cu neabătută în
credere spre viitorul fericit pe 
care înaintează popoarele noa
stre.

cauzei co-

își închină 
capacitățile

Rostesc cuvîntări de salut 
maistrul oțelar Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, și 
Ion Dinu, inginer șef al 
C.S.H. pentru sectoarele de 
furnale.

Adresîndu-se tovarășului 
N. S. Hrușciov, Eroul Muncii 
Socialiste, Ștefan Tripșa, mai
stru oțelar, a spus:

Astăzi, pentru a treia oară, 
am marea bucurie să vă văd 
și să vă ascult cuvintele. Nici
odată însă parcă’ n-am resim
țit o satisfacție atît de mare 
ca acum, tind în orașul meu, 
aici unde trăiesc și muncesc, 
în numele tovarășilor cu care 
lucrez, vă pot ura din toată 
inima : „Bine ați venit pe pla
iurile noastre".

Dorim, tovarășe Hrușciov, 
să vă simțiți bine printre noi 
și să păstrați în amintire ima
ginea orașului nostru 
dezvoltare.

Roadele 
care leagă 
sint mereu, ț 
prezente în 
noastră. Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, poporul nos
tru pășește ferm pe calea de- 
săvîrșirii construcției socia
liste.

Orașul nou Hunedoara, uria
șele lui agregate siderurgice, 
a spus vorbitorul în continua
re, sînt mîndre vlăstare ale 
socialismului care a triumfat 
în Republica 
mină.

Noi, cei care 
astăzi cu toată 
lor noastre, <

în plină

trainice 
noastre

Dar
nu

torului comunismului, 
bineînțeles, comunismul 
vine de la sine. El se creează 
prin munca asiduă a milioane 
de oameni. Ne așteaptă un 
viitor luminos și fericit. Cre
dem în acest viitor și îl apro
piem prin fiecare zi a muncii 
noastre. Am început să con
struim comunismul, societatea 
în care va exista o abunden
ță de bunuri materiale și spi
rituale. încă în următorii 10 
ani țara noastră va ajunge 
din urmă și va depăși în ce 
privește nivelul producției in
dustriale Statele Unite ale A- 
mericii, cea mai dezvoltată 
mare putere a lumii capita
liste. (aplauze). Peste 20 de 
ani metalurgia noastră va a- 
tinge un nivel care va per
mite să se producă circa 250 
milioane tone de oțel pe 
an. In felul acesta vom de
păși cu mult actualul nivel al 
producției de oțel din Statele 
Unite. Partidul nostru ia în 
prezent toate măsurile pentru 
ca încă în următorii ani agri
cultura Uniunii Sovietice să 
satisfacă în întregime cerin
țele crescînde ale populației.

Am desfășurat pe o scară 
nemaiîntîlnită construcțiile de 
locuințe. în numai cinci ani o 
pătrime din populația țării 
noastre a primit locuințe noi, 
bine amenajate, (aplauze). Po
porul sovietic are un prezent 
frumos și minunate 
spective de viitor. Aceasta 
înseamnă însă că nu avem 
luptat cu greutăți.

Există oameni aici care 
închipuie că în Uniunea So
vietică au existat greutăți nu
mai in anii primelor cincinale, 
după Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, iar în pre
zent cînd în țara noastră s-au 
desfășurat 
forțele de 
pot și nu 
greutăți, 
noastre de acum nu seamănă 
nici pe departe cu cele din 
trecut. Dar pentru a 
țelul dorit, noi trebuie 
mai depunem multe 
Trebuie să acceptăm 
anumite sacrificii în 
succeselor de mîine. 
buie să ne închipuim 
ca și cum înaintarea 
munism s-ar desfășura fără 
învingerea unor greutăți, fără 
asperități și hopuri. înfăptui
rea marilor planuri ale con
strucției comuniste cere de la 
oameni eforturi mari, cere 
hotărîrea de a birui greutățile 
care apar. Partidele comunis
te nu cunosc țeluri mai înalte 
decît grija pentru interesele 
vitale ale popoarelor, pentru 
bunăstarea și securitatea lor. 
(aplauze). Noi, comuniștii, nu 
am precupețit niciodată și nu 
vom precupeți eforturi pen
tru realizarea acestui

Dragi tovarăși,
Ingăduiți-mi să vă 

mese încă o dată, din 
pentru primirea caldă, ospita
lieră și să vă urez noi succese 
în muncă, pentru binele pa
triei dv. și al întregii comu
nități socialiste. (aplauze, 
urale).

Trăiască metalurgiștii din 
Republica Populară Romînă, 
detașament de frunte al eroi
cei clase muncitoare romîne I

Trăiască oamenii muncii 
din Romînia frățească !

Să trăiască și să înflorească 
prietenia frățească de nez
druncinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne. (aplauze 
furtunoase, urale prelungite).

per- 
nu 
de

își

în toată amploarea 
producție, nu mai 

mai trebuie să fie 
Firește, greutățile

atinge 
să 

eforturi, 
și astăzi 
interesul 
Nu tre- 
lucrurile 
spre co-

țel.

mulțu- 
suflet,

Joi după-amiază, mii de mi
neri împreună cu familiile lor, 
veniți la Lupeni din tot ba
zinul carbonifer al Văii Jiu
lui, au întîmpinat într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm delegația sovietică și pe 
conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre.

Bătrînul oraș minier era îm
podobit ca în zile de sărbă
toare cu steaguri, portrete ale 
clasicilor comunismului Marx, 
Engels și Lenin, ale tovarăși
lor N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cu panouri pe 
care sint înscrise urări în
chinate Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Partidu
lui Muncitoresc Romîn, prie
teniei de nezdruncinat romî- 
no-sovietice, unității mișcării 
comuniste și muncitorești 
ternaționale.

In piața 6 August, unde 
oprit trenul, oaspeții sînt 
tîmpinați de tovarășul Bujor 
Almășan, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul minelor și 
energiei electrice, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești, ai conducerii 
minelor din Valea Jiului, pre
cum și 
cipanți 
1929.

Tov.
cretar 
nesc Petroșeni al P.M.R., 
dresează un călduros bun ve
nit și cunoscuta urare a mi
nerilor „noroc bun".

Oaspeților li se oferă ne
numărate buchete de flori. Ei 
se îndreaptă apoi spre exploa
tarea minieră „6 August". De 
o parte și de alta a străzii, 
care poartă numele lui Vi- 
toș Gavrilă, primul miner că
zut victimă a represiunii sin- 
geroase cu care regimul bur- 
ghezo-moșier^ic a innăbușit 
grevele minerilor, în curtea 
și în împrejurimile minei, se 
află o imensă mulțime de oa
meni — mineri fruntași in 
producție din cele mai im
portante exploatări miniere, 
studenți ai Institutului de mi
ne din Petroșeni, printre care 
și străini ce studiază în țara 
noastră. Ei fac oaspeților o 
primire deosebit de entuziastă. 
Ovațiile și aclamațiile nu con
tenesc minute 
tele „U.R.S.S., 
prietene" sint 
tat, minute în 
număr de mineri, _ __ f
în cunoscutele lor uniforme, 
transmit oaspeților salutul lor 
prin ridicarea lămpii de mi
ner.

Oaspeții se opresc pe locul 
unde, cu 33 de ani în urmă, 
minerii din Lupeni, sub con
ducerea Partidului Comunist 
din Romînia, s-au ridicat la 
luptă împotriva exploatării ca
pitaliste, a terorii, pentru pli
ne, pentru libertate și o viață 
mai bună. In fața plăcii co
memorative, ridicată în amin
tirea celor căzuți în luptă, fac 
de gardă pionieri — fii de 
mineri. Tovarășul Suder Wi
liam, directorul general al 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, evocă momente emo
ționante din trecutul glorios 
de luptă al minerilor.

In incinta exploatării car
bonifere are loc apoi un mi
ting.

Din mulțime se desprinde 
un grup numeros de pionieri 
care se urcă la tribună și în- 
mînează oaspeților buchete de 
flori.

Vasile Feher, miner f runtaș, 
șef de brigadă, Nicolae Nico-

ia Hunedoara

in-

s-a 
în-

de vechi mineri parti- 
la eroicele greve din

Lazăr David, prim-se
al Comitetului orășe- 

a-

in șir. Cuvin- 
R.P.R. în veci 
scandate repe- 
șir. Un mare 

îmbrăcați

prieteniei 
popoarele 

și tot mai puternic 
viața și munca

Populară Ro-

vă înconjurăm 
i căldura inimi- 
dragi oaspeți,

trăim cu intensitate marea fe
ricire că sîntem oameni ai 
acestei epoci în care patria 
noastră socialistă cunoaște o 
înflorire fără precedent. Con
strucției socialismului îi închi
năm toate energiile, tot elanul 
nostru, pentru că nu este fe
ricire mai mare decît simță- 
mîntul că tot ce ai mai bun 
în tine, poți dărui patriei tale, 
poți dărui poporului, partidu
lui nostru drag.

Experiența bogată a oame
nilor sovietici care înalță 
grandioasele construcții ale 
comunismului este pentru noi, 
în practica activității de fie
care zi, un adevărat tezaur de 
învățăminte. Ea ne este de un 
mare ajutor în munca noa
stră. Personal, datorez multe 
din rezultatele obținute în
drumărilor prețioase pe care 
le-am primit de la muncitorii 
minunați ca A. A. Lisîh — 
maistru oțelar la uzinele din 
Zaporojstal și de la alții ca 
el, care mi-au împărtășit cu 
drag experiența lor. Colecti
vul în care lucrez, aplică 
astăzi multe din metodele 
larilor sovietici.

De oțelarii sovietici ne 
gă puternice sentimente 
țeștî. Prietenia noastră
fierbinte ca metalul incandes
cent care iese din miinile 
noastre, ca oțelul creat de noi 
la Hunedoara sau de frații 
noștri de la Magnitogorsk.

Vă rugăm, tovarășe Hruș- 
ciov, a declarat în încheiere 
vorbitorul, să spuneți oțelari- 
lor sovietici că oțelarii rom.ni 
vor păstra ca o flacără nestin
să în inimile lor acaste senti
mente. Așa ne învață partidul

oțe-

lea- 
frâ- 
este

nostru. Să întărim mereu 
prietenia cu minunății oameni 
sovietici, glorioși constructori 
ai comunismului.

Simțim o ' mare satisfacție 
— a spus în cuvîntul său tov. 
Ion Dinu, inginer șef al 
C.S.H. pentru sectoarele de 
furnale — că ne cunoașteți o- 
rașul în care trăim și mun
cim, că vă putem arăta furna
lele noi ale Hunedoarei socia
liste, care au dat în anul tre
cut in numai 61 de zile, în
treaga producție de fontă a 
Rominiei burghezo-moșierești 
din anul 1938.

Astăzi „inima de oțel a ță
rii", cum îi spune orașului 
nostru, bate puternic. Se spu
ne că faptele au limbajul cel 
mai convingător. Tot ceea ce 
este nou aici vorbește în acest 
limbaj despre elanul creator 
cu care poporul nostru, con
dus cu fermitate de Partidul 
Muncitoresc Romîn, înfăptu
iește politica de industriali
zare socialistă a țării. Ară- 
tindu-vă succesele siderurgiș- 
tilor hunedoreni,ne exprimăm 
în același timp bucuria și re
cunoștința pentru sprijinul cu 
adevărat frățesc pe care l-am 
primit din partea poporului 
sovietic. La modernizarea fur
nalelor vechi, la construirea 
furnalelor noi de 450 și 700 
m.c. mecanizate și parțial au
tomatizate, cit și a furnalului 
de 1 000 m.c. ce urmează să 
intre in curind in funcțiune, 
noi am folosit in mare măsu
ră realizările științei și teh
nicii siderurgiei sovietice.

La rugămintea colectivului 
nostru de jurnaliști — a spus 
vorbitorul — constructorii de

mașini din Leningrad s-au an
gajat să execute cu două luni 
înainte de termen turbosu- 
flanta de 1 000 m.c., ceea ce 
ne va permite să pornim a- 
cest mare agregat într-un ter
men mai scurt și să producem 
peste plan o importantă can
titate de fontă. O astfel de în
țelegere poate exista numai 
între prieteni, între frați.

Alături de specialiștii for
mați în institutele de învăță- 
mint superior din țară, la noi 
lucrează și multe cadre care 
au studiat în Uniunea Sovie
tică și care și-au însușit pre
țioasa experiență a siderurgiș- 
tilor sovietici.

Ca inginer îmi exprim ad
mirația față de remarcabilele 
realizări dobîndite de știința 
și tehnica sovietică.

Poporul nostru desăvirșește 
construcția socialismului. Pe 
ac&st drum el înaintează ferm, 
in strînsă unire cu popoarele 
celorlalte țări socialiste. Prie
tenia și legăturile frățești in
ternaționaliste statornicite in
tre statele socialiste sînt o 
forță care accelerează mersul 
victorios al noii orînduiri.

Nu ne vom precupeți efor
turile, a spus ing. Ion Dinu 
în încheiere, pentru ca, înfăp
tuind obiectivele stabilite de 
Congresul al III-lea al Parti
dului, să facem patria noastră 
socialistă tot mai înfloritoare, 
tot mai puternică, contri
buind astfel activ la întărirea 
forțelor păcii și progresului.

Primiți cu puternice aplau
ze, au luat cuvîntul tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

In repetate rînduri cuvântă
rile au fost subliniate de pu
ternice ovații și urale.

După miting, Comitetul re
gional de partid Hunedoara 
și Sfatul popular regional au 
oferit la restaurantul „Corvi- 
nul" o masă în cinstea dele
gației sovietice.

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

N. S. Hrușciov a mulțumit 
pentru ospitalitatea și căldura 
arătată de poporul romîn cu 
care a fost întîmpinat pretu
tindeni și a toastat pentru 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn și guvernul 
R. P. Romîne, pentru clasa 
muncitoare romînă,' pentru si
derurgiștii hunedoreni, pentru 
toți oamenii care prin mun
ca lor fac să înainteze socie
tatea spre progres, spre co
munism.

To var ășui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a urat sănăta
te membrilor delegației, mulți 
ani tovarășului N. S. Hrușciov.

De la Hunedoara oaspeții 
au plecat cu trenul spre Lu- 
peni. O mare mulțime de oa
meni i-a condus la gară. Ră
sună puternice urale și ovații 
pentru Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru 
prietenia dintre cele două po
poare. Și după plecarea trenu
lui, pe străzile orașului con
tinuă să domnească o anima
ție sărbătorească. Hunedore- 
nii au trăit o ti de neuitat.

(Agerprei)

rici, directorul exploatării mi
niere „6 August" din Lupenif 
rostesc cuvîntări de salut.

Primiți cu aclamații înflăcă
rate, iau cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov.

In cuvîntarea sa, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
vorbit despre relațiile trainice, 
f rățești și unitatea indestructi
bilă a țărilor noastre, în ca-i 
drul marii familii socialiste.

Arătînd că bazinul carboni
fer al Văii Jiului este cuno
scut nu numai prin importanța 
lui ~ economică și munca har- 

. nică a destoinicilor mineri, ci 
și prin tradițiile sale revolu
ționare, prin greva de la Lu
peni, care a înscris o pagină 
memorabilă în istoria mișcării 
muncitorești revoluționare din 
țara noastră, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a relevat că 
atît în trecut, cît și în anii 
puterii populare, minerii s-au 
dovedit unul din detașamen
tele de frunte ale clasei mun
citoare.

După ce a amintit starea 
grea, de neînchipuit, în care 
fuseseră aduși minerii de stă- 
pînirea exploatatorilor și de 
războiul hitlerist, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a arătat că 
partidul a sădit în inimile lor 
încrederea că Valea Jiului, 
pe care burghezia o transfor
mase într-o vale a plîngerii, 
va deveni o vale a bucuriei. 
Prin munca rodnică și plină 
de abnegație a minerilor, da
torită măsurilor luate de 
partid și guvern, producția de 
cărbune a țării a sporit de trei 
ori față de anul 1938, iar 
condițiile de trai ale minerilor 
sînt cu totul altele. Cîștigurile 
lor au crescut continuu, mii de 
familii de mineri s-au mutat 
în locuințe noi.

In încheierea cuvîntării, to
varășul Gheorghiu-Dej și-a 
exprimat convingerea că vizita 
delegației sovietice va în
scrie o nouă pagină lu
minoasă în cartea de aur a 
prieteniei romîno-sovietice, va 
contribui la întărirea continuă 
a unității de nezdruncinat a 
lagărului.. socialist, a mișcării 
comuniste internaționale, la 
consolidarea păcii? în- lume.

In cuvîntarea sa, N. S. 
Hrușciov a arătat că, fiind fiu 
de miner și muncind el însuși 
ca miner în trecut. îi face o 
deosebită plăcere să se în
tâlnească cu reprezentanții 
unuia din detașamentele 
glorioase ale clasei muncitoare 
a Romîniei socialiste — minerii.

Amintind că în Rusia țaristă 
și în Romînia regală minerii 
au' avdt âcedăși “ viața plină de 
suferințe, N. S. Hrușciov a 
subliniat că lupta eroică a mi
nerilor de la Lupeni din anul 
1929 a primit în acel timp 
înalta apreciere a clasei mun
citoare internaționale și a 
transmis un salut cordial ve
teranilor grevei prezenți la a- 
dunare.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că atunci cînd îți amin
tești trecutul devii profund 
conștient de mărețele trans
formări social-economice care 
au fost înfăptuite în R. P. 
Romînă în anii puterii popu
lare. Orice om obiectiv care 
a vizitat Romînia, a spus N. S. 
Hrușciov, nu poate să nu vadă 
cît de mult a progresat țara 
în dezvoltarea economiei și 
culturii sale. Oamenii sovietici 
se bucură în mod sincer de 
realizările remarcabile ale 
poporului romîn.

Faptul că Valea Jiului a 
fost transformată într-o vale 
a bucuriei stîrnește un senti
ment de admirație.

N. S. Hrușciov a arătată că’ 
membrii delegației se bucură 
că exploatările carbonifere ro- 
mînești sînt înzestrate cu uti
laj modern, fabricat în gene
ral în țară. Subliniind că nu
mai creșterea producției și 
productivității muncii asigură 
neîncetata ridicare a nivelului 
de trai, N. S. Hrușciov a ară
tat că pentru aceasta mași
nile trebuie să fie mai bine 
stăpînite pentru a obține de 
ia ele tot ceea ce pot da. Cu 
cît munca va £i mai bună, 
mai productivă, cu atît po
porul va fi mai bogat, va trăi 
mai bine.

în țările socialiste munca 
a devenit stăpînă. Și în alte 
țări, a spus în încheiere 
N. S. Hrușciov, popoarele mai 
devreme sau mai tîrziu vor 
ajunge la aceasta.

In timpul cuvîntărilor, de 
pretutindeni răsună aplauze 
frutunoase, urale și ovații pu
ternice. La sfîrșit, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov își string mâi
nile cu căldură.

După miting, primul secre
tar al Comitetului orășenesc 
Petroșeni al P.M.R. le înmî- 
nează cîte o cască de miner.

In sala de festivități a ex
ploatării miniere din Lupeni 
are loc apoi o întâlnire prie
tenească cu vechi mineri par
ticipant la greva din 1929 și 
cu fruntași în producție. Șe
ful delegației sovietice se în
treține cu ei cordial, se inte
resează de condițiile de mun
că și viață ale mineri
lor, de sucesele lo* în pro
ducție. Tovarășilor Hrușciov 
și Gheorghiu-Dej li s-au ofe
rit în dar cite un costum dt 
miner și machete 
bataj din mină.

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

(Agerpree)

ale unui a-

luat râmat 
oaspeții au



PRESA INTERNAȚIONALA 
DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 

SI GUVERNAMENTALE SOVIETICE //V R.P.R.
MOSCOVA 21. — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
„Munca pentru binele poporu
lui aduce bucurie și fericire", 
astfel este intitulată prima 
pagină a ziarului „Pravda“ 
din 21 iunie consacrată în în
tregime impresiilor corespon
denților săi despre Republica 
Populară Romînă și cuvîntă- 
rilor rostite de tovarășii N. S. 
Hrușciov și N. Ceaușescu la 
.Onești.

„întregul popor romîn, scrie 
ziarul, trăiește în aceste zile 
de neuitat sub semnul întîl- 
nirilor emoționante, cordiale, 
cu delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, în 
frunte cu N. S. Hrușciov. Pe 
străzile Bucureștiului, în fie
care oraș și orășel, în stațiile 
de cale ferată, peste tot pe 
unde trec oaspeții sovietici, 
mulțimi de oameni se adună 
pentru a-i saluta pe solii po
porului sovietic. Aceste întîl- 
niri arată cît este de puterni
că și de nezdruncinat priete
nia romîno-sovietică".

Iată cum descrie ziarul 
„Pravda“ centrul industrial 
din regiunea Bacău vizitat de 
delegația sovietică: „Puterea 
populară a transformat Mol
dova ca în basme, a pus bo
gățiile ei în slujba socialis
mului. La Borzești s-au înăl
țat construcțiile unei termo
centrale puternice. în locul 
satului Onești a crescut un 
nou oraș socialist cu o popu
lație de peste 45 000 de oa
meni. în valea rîului Trotuș 
s-au ridicat mari întreprin
deri moderne: combinate de 
produse chimice și cauciuc 
sintetic, o rafinărie. Panora
ma elegantelor construcții ce 
se profilează pe fundalul 
Carpaților albăstrii care se 
zăresc în depărtare este mi
nunată". .

Și corespondenții „Izves- 
tiei" descriu în termeni su
gestivi „Onești, orașul „marii 
chimii", o mărturie vie a 
transformărilor economice din 
anii puterii populare".

Cuvintele „prietenie", „fră
ție" revin în titlurile tuturor 
reportajelor despre vizita de
legației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu N. S. Hrușciov. 
„Căldură, bucurie, frăție" 
(„Trud"). „Unitate de mono
lit, coeziune, frăție" („Izves
tia"), „Pe pămîntul Romîniei 
frățești" („Moskovskaia Prav
da"), „Căldura inimilor fră
țești" („Selskaia Jizn") — sînt 
cîteva din titlurile sub care 
au apărut joi în presa sovie
tică relatările despre desfășu
rarea vizitei.

Ziarele publică, de aseme
nea, informații despre ecoul 
produs in străinătate de vizita 
delegației conduse de tovară
șul N. S. Hrușciov și de cu- 
vîntările rostite cu acest pri
lej.

VARȘOVIA 21 - Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Sub titlul „N. S. Hrușciov în 
mijlocul muncitorilor romîni 
din industria chimică", ziarul 
„Trybuna Ludu" publică în 
pagina întîi un reportaj pe trei 
coloane în care informează 
despre desfășurarea călătoriei 
delegației sovietice prin țara 
noastră. Ziarul reproduce a- 
precieri făcute de N. S. 
Hrușciov la Borzești, despre 
succesele poporului romîn în 
munca sa pașnică, despre dez
voltarea industriei chimice ro- 
mîne și despre legăturile strîn- 
se și schimbul de experiență 
dintre Republica Populară' Ro
mînă și Uniunea Sovietică.

„Trybuna Ludu" publică, de 
asemenea, extrase din cuvîn- 
tările rostite de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
N. S. Hrușciov la mitingul de 
la Uzinele Grivița Roșie. Sînt 
scoase în evidență cuvintele 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
despre politica externă de 
coexistență pașnică, colaborare 
și prietenie între toate popoa
rele, precum și aprecierile fă-

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția MTI, J. Radar, 
prim - secretar al C. C. al 
P.M.S.U., a primit pe Max 
Reimann, prim-secretar din 
Germania, care se află la 
odihnă în Ungaria.

SOFIA. — După cum trans
mite agenția BTA la 21 iunie 
în Bulgaria a sosit într-o mi
siune de bunăvoință o delega
ție a Republicii Dahomey, în 
frunte cu Sourou-Migan Api 
thy, vicepreședintele repu
blicii-

HANOI. — Agenția Vietna. 
meză de Informații a trans
mis comunicatul celei de-a 
7-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam care 
a avut loc recent și la care 
s-au dezbătut problemele cre
ării și dezvoltării industriei 
în Vietnamul de nord.

CAIRO. — Ministrul aface
rilor externe al Republicii 

cute de tovarășul N. S. 
Hrușciov despre politica im
perialismului american.

Toate celelalte ziare centrale 
care apar la Varșovia publică 
informații amănunțite despre 
desfășurarea vizitei și expu
neri ale cuvîntărilor rostite-

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Ziarul ,țNew York Times" pu
blică sub semnătura lui Paul 
Underwood o corespondență 
din București intitulară 
„Hrușciov începe convorbirile 
în Rominia". Amplul reportaj 
consacrat sosirii delegației de 
partid și guvernamentale a 
U.R.S.S. în țara noastră are 
subtitlurile „Se subliniază dez
voltarea economică", Mulți
mea îl aclamă pe Hrușciov".

„Minări de propășirea lor 
economică care i-a făcut să 
înregistreze cei mai ridicați 
indici de dezvoltare din Euro
pa răsăriteană, scrie Under- 
wood, romînii au dorit in mod 
evident să-i arate domnului 
Hrușciov unele aspecte ale 
programului lor de dezvol
tare".

In reportaj se arată că in 
cuvîntarea rostită la mitingul 
din fața gării Băneasa, N. S. 
Hrușciov „a exprimat mulțu
miri pentru invitația de a 
veni în Rominia, a adus elo
gii conducerii Partidului Mun
citoresc Romin și a declarat 
că prietenia sovieto-romină se 
întărește și se dezvoltă ne
contenit".

Agenția Associated Press a 
transmis sub semnătura co
respondentului ei special, 
Hans Benedict, informații des
pre locurile vizitate de dele
gația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S. aflată in 
țara noastră. După ce amin
tește despre „vastele topitorii 
și furnalele de la Hunedoara”, 
corespondentul vorbește pe 
larg despre „Lupeni, care a 
fost un bastion al revoluțio
narilor romîni, fiind în 1929 
scena unor mari greve condu
se de comuniști".

Relatînd despre vizita dele
gației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S. la Hune
doara. corespondentul agenției 
United Press International 
scrie că „oțelăriile din. acest 
oraș sin: cele mai mari din 
Rominia, care în privința bo
gățiilor ocupă un loc de fm- 
te in lagărul comunist-.

Corespondentul adaugă : 
„Majoritatea populației de 
55 000 de locuitori a Hune
doarei a umplut străzile împo
dobite cu steaguri, pe o căl
dură aproape tropicală, pen
tru a-și saluta vizitatorii".

BONN 21 (Agerpres). — 
Presa vest-germană rezervă 
un spațiu larg informațiilor 
despre vizita delegației de 
partid și guvernamentale so
vietice în țara noaistră. Ziarul 
„Suddeutsche Zeitung" a pu
blicat o corespondență în care 
descrie primirea făcută de 
bucureșteni lut N. S. Hrușciov.

„întreaga populație a Bucu
reștiului părea să fie pe drum 
la această oră matinală. In 
fața gării au fost rostite scur
te cuvintări de salut, în care 
cel mai des s-a repetat cu- 
vîntul „prietenie", termen a- 
decvat pentru relațiile dintre 
cele două țări.

Ziarul arată că Rominia a 
cunoscut în ultimii doi ani 
un ritm de creștere de 16 la 
sută, cel mai înalt ritm de 
dezvoltare înregistrat de vreun 
stat socialist.

Ziarele „Die Welt", „Frank
furter AUgemeine" și altele au 
publicat, de asemenea, infor
mații despre vizită.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Intr-o corespondență specială 
din București, ziarul „Times" 
își informează cititorii despre 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S., în 
frunte cu N. S. Hrușciov, în 
Republica Populară Romînă.

Pb scurt
Guineea, Louis Beavogui, care . 
se află la Cairo, a declarat 
într-un interviu acordat agen
ției MEN că actualmente se 
fac pregătiri în vederea con
ferinței pan-africane — pro
puse de țările Cartei de la 
Casablanca — care să studie
ze modalitățile realizării unei 
unități largi a popoarelor 
Africii.

PRAGA. — La Praga a a- 
vut loc conferința conducăto
rilor agențiilor de presă și 
foto din țările socialiste. Re
prezentanții agențiilor Ager
pres, A.D.N., A.P.N., B.T.A., 
C.T.K., Monțame, M.T.I., 
P.A.P. și TASS au dezbătut 
problemele îmbunătățirii con
tinue a activității de fotoin- 
formare precum și alte pro
bleme ale colaborării dintre 
agențiile respective.

La dezbateri au participat 
și reprezentanți ai agenției 
cubane Prensa Latina.

A fost adoptată hotărîrea ca 
următoarea conferință să aibă 
loc la București.

„Drapelele și portretele, lo- . 
zincile salutînd prietenia ro- 
mîno-sovietică și crinii albi ai 
mulțimii care a venit pe bule
vardele ce duc spre gară au 
dat evenimentului o atmos
feră festivă, se spune în repor
taj. Cînd trenul delegației so
vietice a intrat în gara Bă
neasa, domnul Hrușciov a 
coborît vesel și a schimbat 
calde strîngeri de mină și îm
brățișări cu domnul Gheorghiu- 
Dej și cu alte înalte oficiali
tăți... Vizita, a spus domnul 
Gheorghiu-Dej, va fi o adevă
rată sărbătoare a prieteniei 
sincere, o nouă și strălucită . 
manifestare a unității de ne- ; 
zdruncinat a lagărului socia- : 
list în ansamblu. Coexistența J 
pașnică, dezarmarea generală 
și totală și reglementarea pro
blemelor internaționale sînt | 
obiectivele comune ale politicii 
celor două țări pentru care ele 
vor depune eforturi pină cînd 
rațiunea va triumfa".

In încheierea corespondenței ; 
se subliniază că „în ultimii 
ani Rominia a făcut progrese 
economice considerabile și în ; 
prezent se bucură de cel mai 
înalt ritm de creștere in- ; 
dustrială".

DAMASC 21 (Agerpres). - 
Ziarele siriene își informează 
zilnic cititorii despre vizita 
delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovie
tice la București. Cu a- 
cest prilej ziarul ,.Dima- 
chk" arată că Rominia, de 
azi este o imagine a marșului 
triumfal al socialismului. 
Munca creatoare a poporului 
a transformat-o într-un stat 
dezvoltat din punct de vedere 
industrial și agricol.

Noi blocuri de locuințe munci
torești h PLOCK (R. P. Polonă) 

unde se construiește un mare 
combinat petrochimic.

După două eșoairi «Bsoathre

S. U. A. nu vor să renunțe la exploziile
nucleare iii Cosmos

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Referindu-se la eșe
cul celei de-a doua experiențe 
nucleare americane la mare 
altitudine, agenția Reuter scrie 
că în cercurile observatorilor 
se consideră că „este o ironie 
faptul că Statele Unite nu au 
reușit să efectueze aceste ex
periențe nucleare după ce au

-----•----- ------

Declarația 
guvernului R. D. G. 

cu privire 
la provocările 

din Berlinul occidental
BERLIN 21 (Agerpres). — 

La Berlin s-a dat publicității 
declarația guvernului R.D.G. 
cu privire la continuarea pro
vocărilor din Berlinul occi
dental. In declarație se spune 
printre altele :

Guvernul R. D. Germane 
este nevoit să atragă încă o 
dată atenția asupra provocă
rilor tot mai dese șî atacurilor 
armate premeditate de la 
frontiera R.D.G. înfăptuite din 
Berlinul occidental.

Guvernul R.D.G. subliniază 
în continuare că toate aceste 
provocări împotriva R.D.G. 
sînt săvîrșite din indicația 
guvernului de la Bonn și a se
natului vest-berlinez. In le
gătură cu aceasta se arată că 
Adenauer a folosit la 17 iunie 
Berlinul occidental, care nu 
este o parte a R.F.G., drept 
arenă pentru propaganda a- 
gresivă dușmănoasă împotri
va Republicii Democrate Ger
mane, iar primarul Berlinu
lui occidental, Brandt, îndeam
nă fățiș la noi provocări sîn- 
geroase.

Guvernul R.D.G., se spune 
în continuare în declarație, a- 
vertizează împotriva conse
cințelor periculoase pe care 
le pot avea aceste crime îm
potriva păcii și coexistenței 

I pașnice.

PREZENTE
PESTE

VARȘOVIA 21. — Cores
pondentul Agerpres transmi
te : La invitația Ministerului 
Invățămîntului Superior al 
R P. Polone, Ia 19 iunie a 
sosit la Varșovia într-o vizită 
de 10 zile acad. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntu- 
lui al R. P. Romîne. La sosire, 
la aeroport acad. Ilie Mur- 
gulescu a fost întîmpinat 
de Henryk Golanski, mi
nistrul invățămîntului supe
rior, Waclaw Tulodziecki, mi-

-----•----- ---------

Ministrul R. P. Romine 
in Norvegia 

și-a prezentat 
scrisorile de aci editare

OSLO. — La 21 iunie regele 
Olav al VJea al Norvegiei l-a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romine 
în Norvegia, Petru Mânu, cu 
prilejul prezentării scrisorilor
de acreditare. După depune- I 
rea scrisorilor de acreditare 
regele Olav al V-lea s-a în
treținut cu ministrul plenipo- ; 
tențiar al R. P. Romine.

„0 lume 
fără bombe"

ACCRA 21 (Agerpres). — 
La 21 iunie s-a deschis în capi
tala Ghsnei Adunarea interna- j 
fionala „O lume fără bombe". La ; 
acest forum international parti- ; 
cipă peste 100 de reprezentanți 
de seamă ai vieții publice, parii- • 
zani ei dezarmării nucleare, so
siți îndeosebi din țările Asiei, A- 
fricii și Americii Latine.

In cadrul adunării, ale cărei Iu- I 
crări se vor încheia la 28 iunie, 
vor fi dezbătute probleme ca : 
destinderea încordării interna
ționale ; folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice ; preîntîm- , 
pinarea răspîndirii armei nucleare; | 
și altele.

sfidat protestele a numeroși 
oameni de știință din S.U.A. 
și străinătate*. „Cercurile o- 
ficiale americane — transmite 
agenția Associated Press — 
au recunoscut că cel de-al 
doilea eșec suferit de Statele 
Unite in încercările de a ex
ploda dispozitive nucleare la 
mare altitudine deasupra O- 
ceanului Pacific reprezintă o 
pierdere de ordin propagan
distic.

După cum rezultă din rela
tările agențiilor de presă, în 
ioc să asculte de glasul opi
niei publice și să înceteze se
ria experiențelor, mai ales 
după aceste eșecuri, Statele 
Unite nu au de gînd să aban
doneze seria exploziilor la 
mare altitudine, cu toate riscu
rile pe care le incumbă. Re- 
cunoscînd că cel de-al doilea 
eșec a produs o mare întîr- 
ziere planurilor americane 
privind exploziile nucleare la 
mare altitudine, agenția Reu
ter, citind „cercurile oficiale 
americane", a transmis că „o 
altă experiență va avea loc 
în curînd".

Aspect din fimpuî un*: 9 tineretului din Republica Sud-Africană împotriva politicii
de apartheid practicată de autoritățile rasiste în școli.

DOMÎNEȘTI
HOTARE

nistrul invățămîntului, și de 
funcționari superiori din cele 
două ministere.

A fost de față, de asemenea, 
Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Var
șovia.

VARȘOVIA 21 — Corespon. 
dentul Agerpres transmite: 
La invitația Ministerului Să
nătății și Prevederilor Socia
le al R. P. Polone, academicia
nul romîn Arthur Kreindler se 
află de cîteva zile într-o vizită 
în Polonia. Cu acest prilej acad. 
A. Kreindler a ținut conferin
țe la Institutul de neuropsi- 
hiatrie din Varșovia și la So
cietatea de neurologie și psi
hiatrie din Varșovia, la care 
au participat profesori și me
dici de specialitate.

BERLIN. — La 19 iunie a.c., 
Ambasada R.P.R. la Berlin a 
oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în R. D. Germană a 
delegației de scriitori romîni 
conduse de Marcel Breslașu.

Consiliul de Securitate a reluat 
discuțiile in problema Kașmirului 

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romîne
NEW YORK 21 (Agerpres).— 

După cum s-a anunțat, la 15 
iunie Consiliul de Securitate 
a reluat discuțiile în proble
ma Kașmirului.

în cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate expuneri de repre
zentanții celor două părți in
teresate, India și Pakistan, 
prazum și reprezentanți ai 
altor state membre în Consi
liul de Securitate.

La ședința din 19 iunie a 
luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romîne, Mihail Hașe
ganu. El a arătat că discuțiile 
în această problemă au loc 
de mai mulți ani dar ele se 
mențin esențialmente în ace
lași stadiu, se ridică aceleași

Opt organizații de tineret 
din Spania au dat publi
cității un apel comun în 

care arată că rezultatele obți
nute de ele in luptă „creează o 
situație nouă caracterizată prin 
uriașa slăbiciune a dictaturii 
și prin faptul că masele mun
citoare antifranchiste și-au. dat 
seama de forța și de capacita
tea lor de a cuceri libertatea 
și democrația”, scrie ziarul 
,,L’ Humanite*.

Clasa muncitoare, se spune în 
apel, a demonstrat că se află 
în primele rînduri și ale acelora 
care luptă împotriva dictaturii 
și că se bucură de sprijinul tu
turor păturilor politice și sociale 
antifranchiste, îndeosebi al stu- 
dențimii și intelectualității, care 
au proclamat lozinca „universi
tatea împreună cu poporul''. Mă-

U.R.S.S. Aspect de la Combi
natul pentru înnobilarea mine
reurilor din Sokolov Sarbai, 

regiunea Kustanai.

Foto : TASS—MOSCOVA
Cuv'mîar&a lui Walter Ulbricht 

la Congresul național a! R. D. C.

probleme, se înfruntă aceleași 
argumente, în majoritatea lor 
bine cunoscute. Ca atare, a 
precizat Mihail Hașeganu, nu 
există elemente noi care să 
indice o agravare reală a di-, 
ferendului dintre India și 
Pakistan în problema Kașmi
rului. Problema Kașmirului 
privește în primul rînd cele 
două țări în cauză și soluțio
narea sa constructivă depinde 
mai ales de îmcetarea ameste
cului din afară. Sîntem con
vinși, a spus în încheiere Mi
hail Hașeganu, că popoarele 
Indiei și Pakistanului, care au 
numeroase elemente comune 
în istoria lor, care au luptat 
pentru lichidarea colonialis
mului, vor face ca în relațiile 
lor să prevaleze ceea ce le 
unește, interesele păcii și pro
gresului omenirii.

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

Delegații Venezuela și sta
tului Chile și-au exprimat 
satisfacția" în legătură cu 
declarațiile reprezentanților 
Indiei și Pakistanului, că gu- 
versele lcr nu Intenționează 
» recurgă la forță.

La sedz^a Cnraahnhâ de 
Secumate x- aa fosț prezec- 
Liie propuneri ccocreșe și re-

Vizita lui K. A. Verșinin 
în Indonezia

DJAKARTA. — La 20 iu- 
nie a sosit la Djakarta într-o 
vizită oficială K. A. Verșinin, 
prim mareșal de aviație, co
mandantul suprem al forțelor 
militare aeriene ale U.R.S.S. 
K. A. Verșinin a sosit în In
donezia într-o vizită de răspuns 
la virita vicemareșalului 
Omar Dhani, ministrul forțe
lor aeriene ale Indoneziei, fă
cuta în Uniunea Sovietică în 
februarie a.c.

La 21 iunie, președintele Re
publicii Indonezia, Sukarno,

Tineretul spaniol cheamâ la lupta 
împotriva lui Franco

șurile întreprinse dovedesc, de 
asemenea, că în condițiile a~ 
supririi și obscurantismului in
staurate de dictatură, s-a ridicat 
o generație nouă, care nu mai 
vrea să tolereze această situație.

Autorii apelului subliniază 
necesitatea coordonării rapide a 
acțiunilor tuturor forțelor poli
tice antifranchiste, fără nici o

Manifestație antisalazaristă 
a studenților din Lisabona

Agenția France Presse rela
tează că miercuri după- 
amiază cîteva sute de 

studenfi de la Universitatea din 
Lisabona au organizat o mani
festație de protest pe străzile 
capitalei portugheze împotriva a-

BERLIN 21 (Agerpres). - 
La 20 iunie, la Berlin a fost 
dată publicității cuvîntarea 
rostită de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., la 
Congresul național al R.D.G., 
care a avut loc zilele acestea 
la Berlin.

Dezbaterea largă de către 
întregul popor a documentu
lui național „Sarcina istorică 
a R.D.G. și viitorul Germa
niei", adoptat la Congres, a 
spus W. Ulbricht, a întărit 
R.D.G. și unitatea moral-po- 
litică a cetățenilor ei, încre
derea în forțele lor.

Acțiunile hotărîte ale Re
publicii Democrate Germane 
de la 13 august 1961, a spus 
W. Ulbricht în continuare, au 
silit pe conducătorii politici ai 
puterilor occidentale să pri
vească lucid situația reală 
din Germania. Acum, ei nu 
mai pot să nu țină seama de 
astfel de factori ca suverani
tatea Germaniei și inviolabi- . 
litatea teritoriului ei. Acum, 
puterile occidentale recunosc 
în principiu că este și în in
teresul lor să ducă tratative 
cu Uniunea Sovietică și cu 
statele participante la Trata
tul de la Varșovia.

W. Ulbricht a calificat ca 
absolut nerealiste cererile oc
cidentale privitoare la crearea 
unei comisii străine de con
trol asupra căilor de comuni
cație ale R.D.G-

De mulți ani R.D.G. contro
lează căite de comunicație pe 
apă și pe usca:- Ar fi absurd I 
șâ toccda zi. ar o ne- i
sococrre a suveranităpi R-D.G. . 
dacă o comisie formata din ț 
reprezentanții a 13 state ar

La primit pe K, A. Verșinin 
cu care a avut o convorbire.

Tot la 21 iunie K. A. Verși
nin a vizitat pe generalul Na- 
sution, ministrul Apărării, șe
ful Statului Major al armatei 
indoneziene, pe vicemareșalul 
Omar Dhani, ministrul forțe
lor aeriene ale Indoneziei, pe 
contraamiralul Martadinata, 
ministrul Forțelor navale, și 
pe Subandrio, ministrul Afa
cerilor Externe ale Republicii 
Indonezia.

excepție, pentru instaurarea în 
țară a unui sistem democratic. 
Ei îndeamnă întregul tineret să 
fie ferm, să nu dea înapoi în 
fața amenințărilor sau în fața 
manevrelor guvernului, să lupte 
pentru eliberarea deținuților, 
pentru majorarea salariilor, pen
tru dreptul la grevă, pentru li
bertăți sindicale și politice.

restării acum cîteva zile a unuia 
din conducătorii lor — Enrico de 
Fonseca.

în fața închisorii din Lisabona, 
unde este deținut Enrico de Fon
seca și alți colegi ai lor arestați 
mai de mult, studenții au orga
nizat o nouă manifestație de so
lidaritate.

în centrul orașului, unde se 
află clădirile ministerelor, stu
denții au scandat lozinci în care 
cereau punerea în libertate a to
varășilor lor arestați și încetarea 
persecuțiilor la care îi supun au
toritățile salazariste.

Greva studenților din Bogota
Studenții univer

sității naționale 
din Bogota — 

cea maj mare institu
ție de învățămînt su
perior din Columbia 
— au declarat grevă 
pe termen nelimitat, 
în semn de protest 
împotriva eliminării a 
șase studenți care au 
luat parte la o de

monstrație în fața 
ambasadei S. U. A. 
După cum transmite 
agenția Pre-nsa Latina, 
studenții au ocupat 
clădirea universității 
pe care refuză să o 
părăsească.

în semn de solida
ritate cu studenții gre
viști, au declarat gre

exercita funcțiile de control 
pe teritoriul Republicii De
mocrate Germane.

Vorbind despre relațiile 
dintre cele două state germa
ne, W. Ulbricht a declarat:

Interesele noastre vitale co
mune cer să depunem efor
turi pentru a obține ca po
porul german să nu piară în
tr-un război atomic. De aici 
decurge sarcina de a înfăptui 
dezarmarea generală și totală 
în Germania și în întreaga 
lume, de a obține crearea unei 
zone denuclearizate în Europa 
din care să facă parte cele 
două state germane- Intere
sele naționale comune cer, de 
asemenea, să fie lichidată 
scindarea națiunii, să fie 
realizată o înțelegere între 
cele două state germane, ca 
ele să coexiste pașnic și să 
colaboreze în cadrul unei con
federații.
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Pe teritoriile 
eliberate

din Irianul de vest
KOTA BARU, Irianul de 

vest 21 (Agerpres). — In re
giunile eliberate din Irianul 
de vest populația se trezește 
la o viață nouă. După cum 
transmite agenția Amara, lo- 
aâlorîi dia orașul Șansa por, 
ncm eliberat, ca adresat o 
cerere comandantului unități
lor de partizani, cerindu-i să 
inițieze cursuri pentru lichi* 
darea analfabetismului.

Pe de altă parte, semnatarii 
scrisorii se declară gata să 
contribuie din toate puterile 
la lupta pentru eliberarea to
tală a patriei lor.

Agenția Antara transmite, 
de asemenea, o declarație a 
colonelului Sokowati, membru 
al comandamentului pentru 
eliberarea Irianului de vest, 
făcută cu prilejul ceremoniei 
primirii contribuțiilor popu
lației indoneziene pentru aju
torarea partizanilor din Iria
nul de vest. Sokowati a ară
tat că în Irianul de vest au 
fost create un număr de 
„pungi" în care controlul este 
deținut de forțele patriotice. 
Aceste „pungi" se extind cu 
repeziciune.

Vietnamul de sud: crește

numărul infractorilor

minori

/^n Vietnamul de sud crește 
într-un ritm catastrofal nu
mărul infractorilor minori. 

Presa din Saigon a fost nevoită 
să recunoască că în ultimii cinci 
ani numărul infracțiunilor săvîrșite 
de acești delicvenți s-a dublat. 
Observatorii sud-vietnamezj recu
nosc că principala cauză a creș. 
ferii numărului infracțiunilor o 
constituie dificultățile prin care 
trece Vietnamul de sud și organi
zarea cu totul nesatisfăcătoare a 
educației tinerei generații.

După cum a recunoscut minis
trul Invățămîntului din Vietnamul 
de sud, 60 la sută din copiii de 
vîrsiă școlară au rămas în anul 
1961 în afara școlii, iar majorita
tea absolvenților institutelor și 
colegiilor nu pot găsi de lucru. 
Potrivit ziarului „Ngonmman" din 
Saigon, atunci cînd s-a anunțat 
că este nevoie de 100 de la
chei, printre cei care au depus 
oferte au fost 4 000 de persoane 
cu studii superioare.

4

vă și studenții facul
tății de agroncmie 
din orașuj Palmira.

în același timp, 
continuă greva profe
sorilor din școlile e- 
lementare din provin
cia columbiană Cor
doba în sprijinul ce
rerilor de mărire a sa« 
lariilor.
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