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Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

în continuarea călătoriei 
prin țara noastră, solii po
porului sovietic au fost vineri 
oaspeții locuitorilor orașului 
Craiova.

în gara orașului, împodobi
tă cu ghirlande de flori, mii de 
cetățeni așteaptă cu bucurie 
sosirea delegației sovietice și a 
conducătorilor de partid și de 
stat ai țării noastre. Urări 
fierbinți de bun venit, che
mări în cinstea prieteniei 
dintre cele două popoare sint 
înscrise pe mari panouri pur
purii. Sint arborate drapelele 
de stat ale R.P. Romine și 
Uniunii Sovietice.

La ora 9, trenul oficial 
sosește în gară. Tovarășul 
N. S. Hrușciov și ceilalți 
membri ai delegației sovieti
ce, împreună cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu și 
alte persoane oficiale, coboară 
din tren. Minute în șir miile 
de oameni prezenți îi acla
mă îndelung. Ei sint salutați 
de tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., pre
cum și de tovarășii Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al 
P.M.R., Ion Predescu, pre
ședintele sfatului popular re
gional și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

In numele oamenilor mun
cii din regiune tov. Constan
tin Drăgan rostește un scurt 
cuvînt de bun sosit. 4 Răsună 
imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și R. P. Romine. To
varășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej trec 
în revistă compania de onoare 
aliniată pe peron.

Tinere în frumoase costu
me oltenești întîmpină pe 
oaspeți cu pîine și sare. După 
obiceiul statornicit pe aceste 
meleaguri la mari sărbători, 
bătrînul colectivist Petre 
Ivan oferă, din plosca încrus
tată cu motive naționale vin 
rubiniu din podgoriile Olte
niei. Din mulțime se des
prind pionieri cu mari 
chete de flori pe care 
ră oaspeților.

Intrind in Piața 
oaspeții trec pe sub 
împletite din crini și 
de brad pe care sint 
din trandafiri roșii 
lele: „R.P.R.—U.R.S.S.“.

Aici, ca și de-a lungul bu
levardului Republicii, Căii 
Bucureștiului și pe alte arte
re pe unde trec oaspeții s-au 
adunat zeci de mii de oameni 
— muncitori din fabricile ora
șului, constructori ai marelui 
complex industrial ce se ri
dică în apropiere și alți lo
cuitori ai Craiovei, grupuri 
de muncitori de la mari în
treprinderi din regiune, co
lectiviști și mecanizatori din 
satele din împrejurimi care 
ovaționează entuziast, aștern 
în calea înalților oaspeți un 
covor de flori.

Tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej răs
pund cordial aclamațiilor 
populației. Coloana de mașini 
se îndreaptă spre Uzinele 
„Electroputere".

La intrarea în întreprin
dere, oaspeții sint așteptați de 
Constantin 
metalurgiei 
de mașini, 
șeful departamentului con
strucțiilor de mașini din Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, de re
prezentanți ai conducerii în
treprinderii, ai organizațiilor 
de partid, sindicală, și de 
U.T.M., de numeroși munci
tori fruntași.

Vizitarea uzinelor începe cu 
secția sculărie, după care se 
trece în secția de transforma
tori. Prima hală a acestei sec
ții a fost recent terminată. 
Aid, ca și in celelalte două 
hale, tovarășul N. S. Hrușciov 
și celelalte persoane oficiale 
primesc explicații amănunțite 
din partea directorului uzine
lor, Alexandru Dombi, și a 
altor specialiști cu privire la 
diferitele tipuri de transfor
matori. Este prezentată, de a- 
semenea, noua stație de 
100 000 kilovolți pentru încer
carea transformatorilor. în 
marea hală centrală, care a- 
dăpostește mai multe secții — 
de aparataj de joasă și înaltă 
tensiune, de motoare electri
ce și de mecanică — membrii 
delegației se interesează de 
diferitele aspecte ale produc
ției. în secția de montaj a lo
comotivelor Diesel-electrice, 
vizitată apoi, se află în dife
rite faze de montaj mai multe 
locomotive.

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre marele platou în aer 
ber al transportorului de 
comotive, unde 
miting.

Tribuna este

bu- 
le ofe-

Gării, 
arcuri 
crengi 
scrise 

iniția-

Tuzu, ministrul 
și construcțiilor 
Gheorghe Rădoi,

are loc

dominată
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de
pag- a lll-a)

Lucrind afen*, cu grijă, învățînd în permanenfă, tînăra muncitoare Adriana Cutulan, de la Fabrica 
ce ciorapi „8 Martie" din Piatra Neamf își îndeplinește lună de lună sarcinile de producfie la 

toți indicii.
Foto : DUMITRU FIERARU
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NECESARI AGRICULTURII SOCIALISTE

In vizită la Uzinele „Electroputere” din Craiova.
Foto : AGERPRES

Recepția oferită

de Comitetul Central al P. M. R.,

Consiliul de Stat

și Consiliul de Miniștri al R.P.R.
Vineri seara. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat Și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne au oferit o recepție la Palatul Consiliului de Miniștri în cinstea delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, a tovarășilor : N. S. Hrușciov, V. V. Grișin, V. V. Kuznețov, Dl A. Kunaev, I. V. Andropov, I. I. Bodiul, M. S. Sinița, R. A. Eldarova, E. I. Afanasenko, I. K. Jegalin.La recepție au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica,

Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș. Dumitru Co- liu, Leonte Răutu, Leoctin Sălăjan, Stefan Voitec, Mihai Dalea, Alexandru Birlădeanu, Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Mos- ,cova, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință șl cultură, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor dipirenatire acreditați la București, atașați militari, memorii Ambasadei Uniunii Sovietice.La începutul recepției au fost intonate imnurile de stat ale Untunij Sovietice și R. P. Romîne.In timpul recepției tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nikita Sergheevici Hrușciov au rostit toasturi.A toastat, de asemenea. Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, decanul corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă deosebit de cordială, prietenească.(Agerpres)
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■ lenara Comitetului

Adunări Naționale 
consacrate eveni
mentului de însem

nătate istorică — încheierea co
lectivizării agriculturii — au a- 
doptat hotărîri de o însemnătate 
excepțională pentru dezvoltarea 
agriculturii în noile condiții. 
Raportul cu. privire la înche
ierea colectivizării și reorganiză
rii conducerii agriculturii, pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări Națio
nale, înfățișează un bogat 
bilanț al înfăptuirilor revoluțio
nare care au schimbat în acești 
ani viața satelor și constituie un 
program științific, de o mare 
însemnătate teoretică și practică 
pentru dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, pentru înain
tarea satului nostru în ritmul 
cerut de desăvârșirea construc
ției socialismului.

Măsurile pentru consolidarea 
gospodăriilor colective și ridi
carea continuă a producției a- 
gricole stabilite de plenara C.C. 
al P.M.R. și Sesiunea Marii A- 
d uniri Naționale, Legea cu pri
vire la reorganizarea conducerii 
agriculturii corespunzător cu 
cerințele noii etape de dezvol
tare, ca ți hotărîrile CC. al 
P.M.R. și ale Consiliului de Mi
niștri cu privire la redistribuirea 
cadrelor de specialiști din agri
cultură și Ia dezvoltarea și îm
bunătățirea învățămintului agri
col au fost primite cu deosebită 
satisfacție de către toți tinerii 
dc la orașe și sate.

In adunări entuziaste, stu
denții institutelor agronomice 
din țară au dezbătut sarcinilo 
ce le revin din hotărîrile Plena
rei CC al P.NLR. și ale Sesiu
nii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale. Exprimîndu-și 
deplina adeziune la hotărîrile a- 
doptate, viitorii agronomi s-au 
angajat să se pregătească cu 
pasiune în anii de facultate, 
pentru profesiunea aleasă pen
tru a deveni acei specialiști de 
înaltă calificare de care a- 
gricultura socialistă are nevoie. 
Sarcinile trasate de partid — se 
spune în telegramele adoptate 
în adunări și 
Iui Central 
stituie un 
activitate pe 
neabătut.

In fața organizațiilor U.T.M. 
și asociațiilor studenților stau 
sarcini sporite privind creșterea 
contribuției lor la înfăptuirea 
măsurilor concrete care au fost 
luate în fiecare institut de în- 
vățămînt superior pentru ridi
carea nivelului do pregătire 
profesională a viitorilor specia-

P.M.R. 
extra- 
Marii

adresate Comitetu- 
al P.M.R. — con- 
vast program de 

care-1 vom urma

Mii și mii de oameni au aclamat cu însuflețire și dragoste, la mitingul care a avut loc la Craiova, pe membrii delegației sovietice și pe 
stat ai țării noastre

conducătorii de partid și de 
Foto : AGERPRES

liști în agricultură, educarea lor 
moral-cetățenească, înarmarea a- 
cestora cu o profundă pregătire 
ideologică. întreaga muncă poli- 
tico-educativă a organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor studenți
lor să fie îndreptată spre mobi
lizarea studenților Ia traducerea 
în viață a importantelor sar
cini ce revin tineretului studios 
din hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. și ale Sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Națio
nale. Ele sînt chemate să spri
jine mai susținut conducerile 
institutelor în asigurarea bunei 
desfășurări a procesului de în- 
vățămînt și legarea organică a 
pregătirii teoretice cu practica 
agricolă, să dezvolte la studenți 
pasiunea pentru însușirea știin
ței și practicii agricole, pentru 
pregătirea multilaterală în vede
rea activității lor viitoare în sa
tul socialist.

O mare îndatorire au organi
zațiile U.T.M. și asociațiile stu
denților de a se ocupa de stu
denții anului V, care vor ab
solvi facultățile. Studenții anului 
V vor avea marea cinste de a 
se număra în rîndurile primei 
promoții care își va începe 
munca în condițiile unei agri
culturi complet colectivizate. Se 
cere organizațiilor U.T.M. și a- 
sociațiilor studenților să desfă- 
șoare în rîndul viitorilor absol
venți ai institutelor agronomice 
o susținută muncă politică. în- 
demnîndu-i să acorde toată a- 
tenția pregătirii examenului 
de stat, cultivînd la ei sen
timentul datoriei patriotice de 
a munci la sat. Angajamen
tele însuflețite rostite cu prile
jul adunărilor studenților din 
institutele agronomice să se re
flecte în hotărîrea fiecărui stu
dent de a-și pune întreaga ca
pacitate, tot talentul lor, în 
slujba idealului poporului — 
construirea socialismului și co
munismului.

Studenții din ceilalți ani ai 
institutelor agronomice se află

și ei în fața examenelor. 
Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților trebuie să an
treneze pe toți la un stu
diu individual aprofundat, a- 
jutîndu-i să-și organizeze mai 
bine munca de învățătură în a- 
ceastă perioadă în vederea ob
ținerii unor rezultate bune la 
examene, astfel ca numărul stu
denților cu note maxime să fie 
predominant.

Organizarea de acum înainte, 
pe baza hotărîrii partidului și 
guvernului, a practicii de pro
ducție a studenților în marile 
unități socialiste, în funcție de 
calendarul lucrărilor agricole, 
participarea directă a studenților 
de la institutele agronomice la 
întreaga activitate a gospodării
lor colective, de stat și a stațiu
nilor de mașini și tractoare, 
alături de colectiviști și mecani
zatori, va duce la consolidarea 
și aprofundarea cunoștințelor 
dobîudite Ia cursuri și semina
lii și va avea o puternică in
fluență educativă asupra viitori
lor specialiști agricoli. Organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studen
ților să sprijine conducerile in
stitutelor ca, încă din acest an, 
să organizeze practica potrivit 
noilor indicații date de partid. 
Acestea sînt chemate să-i ajute 
pe studenți în dobîndirea cu
noștințelor și deprinderilor prac
tice, să-i antreneze să lucreze 
efectiv, alături de colectiviști, 
să-i atragă la întreaga activitate 
politică și culturală ce se desfă
șoară în colectivul unde mun
cesc.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților au, de aseme
nea, datoria să cultive la stu
denți pasiunea pentru 
tarea științifică în cadrul cercu
rilor științifice studențești. Este 
foarte important ca studenții să

cerce-

(Continuare in pag. a IlI-a)
„Scînteia tineretului''

Cu planul semestrial 
îndeplinit

La 22 iunie, minerii din exploa- 
țările aparfinînd Trustului Ardea
lul au îndeplinit planul produc- 
fiei globale și marfă pe primul 
semestru. Ei au dat patriei cu a- 
proape 29 000 tone mai mult căr
bune brun și lignit, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Folosind metode avansate în 
muncă colectivele de mineri din 
această parte a țării au obținut 
realizări de seamă în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului la 
toți indicii. Astfel, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,4 la sută 
față de plan și cu 15 la sută față 
de anul trecut, iar calitatea s-a 
îmbunătățit simțitor.

Valoarea economiilor suplimen
tare realizate de mineri de la 
începutul anului pînă acum depă
șește 3 200 000 lei.

Zilele acestea au mai raportat 
îndeplinirea planului pe primul 
semestru încă 10 întreprinderi in
dustriale din regiunea Crișana, 
printre care Fabrica de sticlă Pă
durea Neagră, Fabrica metalurgi- 

'■ că „Bernat Andrei”, Fabrica de 
mobile și Fabrica de conserve 

, „Avintul”.

(Agerpres)

★

HUNEDOARA (de Ia cores
pondentul nostru).

Sectorul 3 al minei Lupeni 
în care lucrează brigăzile con
duse de Sabin Ghioancă, Ion 
Ghioancă și Petru Spînu, cel 

’ mai mare sector al exploatării, 
și-a realizat zilele trecute sarci
nile de plan la toți indicii pe 

I primul semestru al acestui an.
Randamentul mediu planificat

a fost depășit cu 400 kg căr
bune pe post. Economiile la pre
țul de cost realizate în această 
perioadă de sectorul 3 depășesc 
cifra de 300 000 de lei.

Cu mult înainte de sfîrșitul 
semestrului și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe cele 6 luni 
ale anului și minerii din secto
rul II al exploatării miniere din 
Petrila și cei din sectorul IV al 
exploatării miniere din Aninoa- 
sa. Brigăzile conduse de Gheor
ghe Michiev, Petru Munteanu și 
loan Fieroiu de la Petrila, ca 
și cele conduse de Vasile Ungu- 
reanu, Remus Moisiu etc. de la 
Aninoasa, au fost în fruntea 
întrecerii socialiste. Și în aceste 
sectoare 6-au înregistrat însem
nate economii la prețul de cost. 
Calitatea cărbunelui extras s-a 
îmbunătățit cu 0,3 Ia sută.

★

Petroliștii din schela Cimpi- 
na au îndeplinit sarcinile de 
plan la producția globală și 
marfă pe primul semestru al 
anului cu 8 zile mai devreme. 
Gospodărind mai bine mate
rialele și materia primă nece
sară intervențiilor la sonde și 
la tratarea țițeiului, ei au 
realizat economii suplimen
tare la prețul de cost în va
loare de 700 000 lei și au re
dus pierderile planificate de 
țiței la intervenții cu 207 
tone. Aceste realizări au fost 
posibile ca urmare a crește
rii productivității muncii cm 
aproape 4 la sută, a reacti
vării unor sonde vechi.

(Agerpres)



MITINGUL DE LA LUPENICuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej Cuvîntarea tovarășuluiNikita Sergheevici Hrușciov
Dragi tovarăși,însuflețirea cu care ați Intimpinat delegația de partid Și guvernamentală a Uniunii Sovietice, cuvintele calde de salut rostite aici exprimă prietenia fierbinte pe care poporul romîn o nutrește față de poporul sovietic.Republica Populară Romînă șl Uniunea Sovietică, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Muncitoresc Romîn, guvernele celor două țări sînt legate prin trainice relații frățești în cadrul marii familii socialiste ; unitatea noastră este indestructibilă, deoarece avem aceeași orin- duire și aceleași interese, ne călăuzim neabătut după atot- biruitoarea ideologie marxist* leninistă, luptăm pentru țeluri comune — triumful comunismului și păcii, (urale).Victoriile mărețe obținute de poporul sovietic în înfăptuirea Programului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice sînt o strălucită dovadă a justeței liniei politice a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a încercatei sale conduceri leniniste ; ele exercită o profundă înrîurire asupra întregii omeniri.La realizarea obiectivelor construcției comuniste își a- duc contribuția și minerii sovietici^ prin a căror muncă harnică Uniunea Sovietică a ajuns încă de acum cîțiva ani pe primul loc din lume în ce privește producția de cărbune. Intr-un singur an — 1961 — ei au extras peste o jumătate de miliard de tone cărbune ITovarăși,Bazinul carbonifer al Văii Jiului este cunoscut nu numai

AltDeschizînd adunarea, tov. Lazar David, pnm-secracar ax Comitetului orășenesc Peuv- șeni al FjUJL, a apus ;Mare ne este bucuria de a avea in mijlocul na*iru, printre minerii din Lupeni, delegajia de parua și guvernamentală a Uniunii Sovietice, in frunte cu tovarășul HrușciOV, eminenț COQGUCo- tor ai partidului și datului sovietic, prieten de naoejde al poporului romin. Inii mp-- năm vizita deiegapei sovietice cu mare insuiiețire și, a- lături de Întregul popor, ne exprimăm convingerea că a- cest eveniment deosebit este o nouă și strălucită manifestare a unității de nezdruncinat a țărilbr noastre și a întregului lagăr socialist.Permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, marelui popor sovietic constructor al comunismului, salutul înflăcărat al minerilor și tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului.♦ *In cuvintul său, tov. Vasile Feher, șef de brigada la mina Lupeni, participant la luptele minerilor din anul 19zw, a spus ;Sînt fericit că mie, vechi miner, mi-a revenit cinstea să salut în numele minerilor, delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, pe dumneavoastră tovarășe Hrușciov, care nu cunoașteți odihna, muncind neîncetat pentru marea cauză a comunismului atit de scumpă inimilor noastre, -pentru asigurarea păcii in lume — năzuința popoarelor de pretutindeni.Dați-mi voie, tovarășe Hrușciov, să vă salutăm ca pe un vechi miner care ați cunoscut exploatarea capitalistă și viața amară a minerilor de odinioară, care ați participat în anii tinereții la lupta eroică a minerilor Don- basului împotriva patronilor și a jandarmilor autocrației, care toată viata dumneavoastră — ajuns la cele mai înalte răspunderi de partid și de stat — ați amintit cu mîndrie de anii de muncă și luptă în mină. Sîntem bucuroși că vă aflați printre noi și avem convingerea că și dumneavoastră vă simțiți bine în mijlocul nostru, al minerilor.în orașul Lupeni au fost construite pentru mineri noi blocuri, în mină condițiile de muncă sînt din ce în ce mai bune, astăzi munca minerului este prețuită și respectată în Republica Populara Romînă.Ca de la cer la pămînt se deosebește viața noastră de astăzi de cea din trecut. îmi aduc aminte de anii grei din vremea regimului burghezo- moșieresc. Mii de tovarăși de-ai noștri rătăceau fără de lucru. Cei care aveau norocul de a găsi un loc de muncă primeau un salariu de mizerie. La toate acestea se adăuga lipsa oricăror măsuri de securitate a muncii. Eram tî- năr de tot prin anul 1922, cînd, cu prilejul unei explozii, și-au găsit moartea, aici în Lupeni, 82 de mineri.Cocioabele ne erau casă, mămăliga rece ne era masă, glonțul — răspuns al zbirilor asupritori cînd ne ceream dreptatea. Așa s-a întîmplat în 1929, cînd, cu prilejul grevei noastre la Lupeni, oamenii stăpînirii au omorît 30 de muncitori. Iată de ce era neagră această vale, iată de ce erau îndoliate inimile noastre. Dar asemenea lămpii de miner licărea în sufletul nos- 

prin importanța lui economică și munca harnică a destoinicilor muncitori mineri, ci și prin tradițiile sale revoluționare.Nu departe de locul unde se ține mitingul nostru, au căzut eroic, cu 33 de ani în urmă, zeci de mineri greviști care — în frunte cu comuniștii — se ridicaseră împotriva cruntei exploatări capitaliste și a condițiilor neomenești de muncă și de trai.Prin amploarea, forța și combativitatea ei, greva de la Lupeni din anul 1929 a înscris q pagină memorabilă in istoria mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră. Represiunea sângeroasă, teroarea dezlănțuită de guvernanții reacționari n-au fost in stare să înăbușe lupta eroică a minerilor din Valea Jiului împotriva jugului burgh ezo-moșieresc.Atit in trecut cit și în anii puterii populare, minerii z-au dovedit unul din detașamentele de frunte ale clasei noastre muncitoare- In trecut, minerii fuseseră aduși de stăpânirea exploat^:nr^3r și de războiul hitlenst intr-o stare neînchipuit de grea. La Pe- trăa, Petroșeni, Lupesu, minerii intrau in șut doar cu ci ți va cartofi in iraisu. Pe creasta muntelui de la PKrJa, în locul numix „tarabe*. nu- nerii trăiau in borde-e îngropate in pămir.ș unne pu'^ai intra numai tirmdu-te m genunchi.După eliberarea țării de sub jugul Uscăt, Partidul Comunist Rnrah a adresat minerilor ccemarea de a depune toate eforturile pentru ridicare* pradjc^ei de 
e cuvintăritru fer -ța spenh^. ipcm- sa de «0x^4- De la s învățam ozs aa ae ccgan.iăm ș, cum ak tapisa, ce la ei axtiekca incetisea ia dreptatea eaeoB aaaatte umo- toreșu.Plin In-eg-l— popor,ccncus ce ecm-mșu, cauza acasiri a txru-L V. eoacefi to-araee GPeozgae Gaoacsaia-Daș, cu-a a^ was in u-,-'. .a scarstump dopa euoerace. Se-tprinduriie, cir~.:---oe sa facem am Vauea PU-.gem a a- devarala Vale a Bucur-e. Așa a spus paendui și am urmat chemarea lui.Și iau autazi trămi o viată noua, mereu mai trutaca- sâ. Minerii cișuga bine, ae îmbracă bine, locuiesc ia case frumoase, au bătrme;Le asigurate, au uitat demtut ce se cneamă lipsa de lucru. Copiilor noștri le sini desen.:. porții, școlilor cele ma. rna-ie. Din rindurile noastre s-au ridicat multe cadre de tnuue ale șutului.Și noi, minerii, ne facem din toata inima datoria, dina țării căroune tot mai mult, mai bun și mai leiua, muncind in rmd cu tot poporul pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al 111- lea al partidului, pentru dezvoltarea și inLorirea patrie; noastre dragi.Vă rugăm, scumpi oaspeți, să transmiteți harnicilor mineri sovietici, tuturor oamenilor sovietici, cele mai călduroase urări de bine din partea prietenilor și tovarășilor lor de nădejde, minerii Văii Jiului. Dați-mi voie să vă urez, cum se obișnuiește la noi, la mineri, Noroc Bun!*Salutîndu-i pe oaspeți, tov. Nicolae Nicorici, directorul exploatării miniere Lupeni, a spus i Vizita dv. constituie pentru noi un minunat priiej de manifestare a prietenii care ne leagă de poporul sovietic.Printre tovarășii noștri există mulți care au vizitat nunele din Uniunea Sovietică. Ne bucură că și minerii sovietici au vizitat exploatările noastre. Schimbul acesta de experiență a fost întotdeauna rodnic și a făcut ca intre minerii romîni și sovietici să se statornicească strînse legături de adevărată prietenie și fră- tie.Minerii Lupenilor se află in primele rinduri pe frontul desăvirșirii construcției socialiste in patria noastră. Ei muncesc cu abnegație pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn de a da patriei cit mai mult cărbune pentru cocs. Astăzi producția exploatării a ajuns la 4 800 tone pe zi, depășind de peste 2 ori producția maximă realizată în anii regimului burghezo- moșieresc. Această creștere s-a realizat în cea mai mare parte pe seama ridicării productivității muncii. La începutul anului 1963 noi vom atinge nivelul producției prevăzut pentru anul 1965.Paralel cu dezoltarea producției, mina exploatată prădalnic tn timpul războiului, a fost reconstruită și modernizată, construindu-se noi căi de transport și de aeraj.Prin grija partidului mina noastră a fost înzestrată cu utilaje moderne pentru tăiere și încărcare, care au ușurat munca minerilor și au mărit productivitatea muncii, 

cărbune, necesar refarerii transporturilor, asigurării nevoilor frontului antihitlerist, operei de reconstrucție a țării. în acea perioadă de ruină și lipsuri din cele mai grele, partidul a sădit în inimile minerilor încrederea că Valea Jiului, pe care burghezia o transformase într-o „Vale a plingerii“, va deveni o vale a bucuriei.Minerii au răspuns cu avînt chemării partidului, manifes- tîndu-și din plin patriotismul și înalta lor conștiință de clasă. Prin munca lor harnică, plină de abnegație, au fost refăcute minele, a sporit an de an producția de cărbune. Valea Jiului — principal centru carbonifer al țării, care are un rol de seamă în opera de industrializare socialistă — s-a schimbat din temelii. Prin grija partidului și guvernului s-au tăcut însemnate investiții în industria carboniferă, s-au dat în producție noi mine, au fost redeschise un șir de mine lăsate in părăsire de capitaliști, exploatările miniere au fost înzestrate cu utilaje moderne, care au creat condiții pentru creșterea con- tinuâ a gradului oe mecanizare a munch. Ca rezultat al aplicării acestor măsuri, producția de cărbune a Romî- niei a fost anul trecut de 3 or. moi mare decît in 1938.Cu totul altele sint acum condițiile de trai ale mineri- .r. Au crescut continuu cîști- gunle .or, au fost majorate pensiile, mii de familii de mi- . cri s-au mutat in locuințe nou Pe harta țârii au apărut noi orașe miniere, iar cele vechi iși schimbă tot mai mult aspectul, devenind orașe moderne, demne de făuritorii
Minera mlnuiesc acum perforatoare pneumatice șl electrice, transportul cărbunelui in abataj se executa în proporție de 85 la suta mecanizat Utilajele cu care este înzestrata mina noastră sint fabricate în țară, după modele și proiecte sovietice.

Oaasem c- uvru de la noi sta; —"~1 —=8: că. muncind pentru -ar. <-tarea pcteația- laM eaaoaic al tării. își aiuc ia are Ați timp aportul la — Ăr-rea sare-ui > țar so- saâat. cea aat de seamă cucerire a pcpoareâar, reazemul ce r—ne al rîr..ațelor de pace a-i -u-rega cznec-ri. Popor-. nta.tr. dă o înaltă prețuire C*r~—:br:ț-At Ucuuali So- vx_ce la creș-erea puterii la- gi.--.-t socaLri. la Întărirea li--; sale, la promovarea coasecwmâ a re-ațlilor de tip nc_ halate pe deplină egalitate. pe ajutor reciproc intre toate statele socialiste. Victoria princ-p—or socialiste, faptul că la putere in aceste țări se află clasa muncitoare au creat condițiile pentru In- staurarea unor legături frățești, a unei munci comune urmărind aceleași țeluri Înalte.Ne exprimăm convingerea că acesta legături vor crește și se vor dezvolta continuu și In viitor spre binele și propășirea popoarelor noastre. 

Minerii V8i! Jiului eu făcui • primire deosebit de entuziastă oaspeților sovietici ?l conducători lor de partid șl de stat al țării 
noastre roto I AGERPRES

lor, de constructorii socialismului. Toate acestea sînt rodul politicii partidului nostru, a statului democrat-popular, politică al cărei scop suprem este bunăstarea și fericirea celor ce muncesc ! (aplauze puternice, urale).In înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al III- lea al partidului, sarcini deosebit de importante revin bazinului carbonifer din Valea Jiului, care trebuie să asigure materia primă pentru producția de cocs. Sintem încredințați că printr-o tot mai bună folosire a utilajului cu care sînt înzestrate minele noastre, prin răspindirea experienței muncitorilor fruntași, prin valorificarea rezervelor interne și o mai bună organizare a muncii, veți extrage cantități tot mai mari de cărbune, veți obține noi realizări în creșterea productivității muncii și reducerea continuă a cheltuielilor de producție, a- ducînd o contribuție tot mai importantă la dezvoltarea bazei energetice a economiei naționale, la desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră, (aplauze puternice).Tovarăși,Poporul nostru, care muncește cu entuziasm pentru înflorirea patriei sale, este vital interesat în asigurarea păcii și înțelegerii între toate popoarele. în condițiile de a- cum, cînd în cazul izbucnirii unui război termonuclear nici o țară nu poate fi ferită de groaznice distrugeri și pierderi de vieți, crește pe zi ce trece lupta popoarelor pentru instaurarea unei păci trainice în lume.Un rol deosebit de important în lupta pentru statorni. cirea unei păci trainice îl are înfăptuirea propunerilor Uniunii Sovietice cu privire la dezarmarea generală și totală, precum și politica tuturor țărilor socialiste, îndreptată spre soluționarea problemelor internaționale pe calea tratativelor, lichidarea focarelor de încordare și încheierea Tratatului de pace cu Germania. lichidarea totală a sistemului colonial, dezvoltarea colaborării intre state, extinderea schimburilor economice și culturale.Sub steagul r-pte pentru pace se string forța uriașe: țările lagărului sora- list și alia state iubitoare de pace, clasa muncitoare internațională, mișcarea de eliberare națională a popoarelor coloniale și dependente, larga mișcare a partizanilor păcii. Acțiunile unite ale forțelor mondiale ale păcii fac pe deplin posibil să se bareze calea lăzboiului, să se asigure triumful principiilor coexistenței pașnice.Sîntem convinși, tovarăși, că vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice va înscrie o nouă pagină luminoasă în cartea de aur a prieteniei dintre poporul romîn și cel sovietic, dintre statele și partidele noastre, va contribui la întărirea continuă a unității de nezdruncinat a lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, la consolidarea păcii în lume, (aplauze puternice, urale).Să trăiască și să înflorească în veci prietenia dintre poporul romîn și popoarele Uniunii Sovietice ITrăiască lagărul socialismului, mișcarea comunistă și muncitorească internațională, strîns unită sub steagul marx- ism-leninismului I(aplauze prelungite, urale).

Dragi tovarăși șl prieteni,Glorioși mineri din Valea Jiului,îngăduiți-mi să vă transmit un fierbinte salut frățesc din partea numeroasei armate de mineri sovietici, din partea tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică. (aplauze prelungite, urale).îmi face o deosebită plăcere întîlnirea de astăzi cu dv., reprezentanții gloriosului deta. Șament al clasei muncitoare din Romînia socialistă. Cîndva am lucrat și eu în mină. Și deși prin natura muncii mele am ieșit demult din sindica. tul minerilor și plătesc cotizație sindicală unui alt sindicat, continui să păstrez sentimente deosebite pentru mineri, De aceea, cînd conducătorii dv. mi-au propus să vin la voi, am acceptat bucuros, (aplauze, urale).Tovarăși, minerii bătrîni își amintesc de condițiile de muncă ale minerilor în trecut cînd lucrau pentru capitaliști. Nu greșesc dacă voi spune că pentru minerii din Rusia ța. ristă și din Romînia regilor viața era la fel de plină de suferințe. La ce se putea aștepta minerul în condițiile exploatării capitaliste cînd Ieșea din mină după o muncă istovitoare de 10—12 ore ? A- casă 11 așteptau durerea și mizeria.Proprietarilor de mine nici nu le trecea prin cap să cheltuiască o copeilcă în plus pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă ale minerilor. Ei îi exploatau fără milă, iar apoi îi azvîrleau în stradă. Cred că la fel se în. tîmpla și în minele din bazinul dv. carbonifer. Nu degeaba în acele vremuri poporul dv. ii spunea Văii Jiului, .Va- lea PlîngeriLDar minerii nu sin; d n-r» ace; care să tacă ți să se împace resemnați cu nedreptatea socială, cu asuprirea și o- primarea. Oamenii sovietici mai virstnici își amintesc de tradițiile revoluționare de luptă ale minerilor de la Lu. peni care, prin greva lor de mai multe zile din 1929, au dat exemple de dîrzenie și bărbăție în lupta împotriva exploatatorilor. Ne mîndrim împreună cu dv. că lupta e- roică a părinților și tovarășilor voștri mai virstnici s-a bucurat la timpul său de o Înaltă prețuire din partea clasei muncitoare internaționale. Ingăduiți-ml ca din partea partidului nostru leninist șj a poporului sovietic să salut din toată inima pe veteranii grevei de la Lupeni prezenți aici! (aplauze furtunoase, urale).Cînd Iți amintești trecutul, îți dai și mai bine seama de grandioasele transformări so- Clal-economlce care au avut loc tn țara voastră in anii puterii populare. Oare nu este 

demn de admirație faptul că datorită brațelor și energiei dv. Valea Jiului, cîndva o regiune năpăstuită, s-a transformat într-o vale a bucuriei și fericirii ? In locul unei așezări muncitorești modeste s-a înălțat un oraș minier "modern, în care trăiesc oameni liberi și fericiți. Ei sînt aceia care dau țării cărbunele, pil- nea întregii industrii, de care nu ne putem lipsi în vremurile noastre.Cunoștința cu minerii, cu orașul dv., ne-a făcut o bună impresie. Ne bucură că exploatările dv. carbonifere sînt înzestrate cu utilaj modern, în mare parte produs tn tar®, că sînt introduse pe scară tot mai largă noi agregate moderne, printre care haveze ți combine carbonifere. Viitorul Industriei carbonl. fere constă doar în mecanizarea deplină a tuturor proceselor de producție. An de an, munca minerului va deveni tot mai mecanizată șl mai productivă.Cînd delegația noastră vizita noi centre industriale din țara dv., ni s-a spus că pe vremuri un diplomat burghez a afirmat cu aroganță că furnalele și coșurile de uzine ar fi de neconceput în peisajul romînesc. Firește că acești domni ar fi vrut foarte mult să vadă veșnic Romînia în si. tuația de țară agrară înapoiată, de anexă furnizoare de materii prime a capitalului străin. Dar aceste timpuri au rămas definitiv de domeniul trecutului. Orice om obiectiv, care a vizitat țara dv., nu poate să nu vadă cit de mult a progresat Romînia in dezvoltarea economiei și culturii sale. Realizările remarcabile ale poporului romîn bucură sincer pe oamenii so- victici. (xgiXzrte fcrtanoisc).
Drați Șovarăți, prieteni.îmi permit să mă Îndepărtez oarecum de la text. Pregătind textul unei cuvintări nu poți să prevezi totul. Cînd vezi înaintea ta oameni vii, simți nevoia să spui lucruri pe care nu le-ai prevăzut a- tunci cind ți.ai întocmit cuvîntarea.Mă așteptam la o primire bună din partea dv. Vă rog să ma înțelegeți bine : am sperat aceasta, deoarece n-am avut nici un motiv să mă aștept ca frații mineri să mă primească altfel decît bine. Dar ceea ce am văzut, ceea ce am simțit aici, depășește cu mult toate presupunerile și așteptările, (aplauze furtunoase, prelungite, urale).Prevăd deja că atunci cind mă voi întoarce in Uniunea Sovietică voi avea unele dificultăți. Cînd voi povesti despre vizita în Romînia, nu-mi va fi ușor să găsesc cuvinte pentru a reda această căldură lzvorită din inimă cu care 

ne-ați primit aici, să transmit sentimentele calde de prietenie, pe care le exprimați față de poporul nostru, față de țara noastră, (aplauze prelungite).Dragi tovarăși, am venit în vizită la poporul romîn ca la un frate, cred însă că muncitorii și țăranii din Romînia mă vor înțelege atunci cînd voi spune că pentru mine minerii sînt de două ori frați, (aplauze furtunoase). Tatăl meu a fost miner, copilăria și adolescența mi-am petrecut-o printre mineri. De aceea am venit la voi cu sentimente deosebite, deoarece pricep fără cuvinte sufletul vostru.Fiecare muncă utilă este demnă de stimă, iar munca grea a mineișilui este demnă de o stimă deosebită. V. I. Lenin spunea foarte just: Cărbunele este pîinea industriei.Dacă țăranii produc grîne pentru hrana oamenilor, minerii extrag cărbunele — pîinea industriei. Cărbunele înseamnă energie, cu ajutorul lui se pun în mișcare mașini și strunguri. Minerii trebuie să fie mîndri de meseria lor și să înțeleagă că munca lor este plină de responsabilitate, îmbinarea mîndriei cu sentimentul responsabilității — iată ce trebuie să caracterizeze pe un miner.Extrăgînd cărbune, biruind greutăți, minerul nu trebuie să uite că fără munca lui nu se poate merge înainte. Cărbunele pe care îl extrage minerul este așteptat de căile ferate, de fabrici, uzine, de metalurgie, de termocentrale. Toate aiceste ramuri se dezvoltă datorită activității mun. citorilor, datorită muncii minerilor. De aceea dv., minerii, ocupați un loc de cinste in riadul clasei muncitoare. A- ceasta trebeie să vă cea tm ee-i n-xr.l de ntiadrie. * — ceea ce este important — sentimentul înaltei răspunderi pentru munca dumneavoastră.L-am ascultat cu plăcere pe bătrînul miner, tovarășul Feher, care a luat cuvintul aici. El a înfățișat în cuvinte vii un tablou al trecutului pa care eu îl înțeleg bine.Dragi tovarăși, prieteni.Văd cu bucurie și mîndrie ce au devenit minerii din țările noastre socialiste. El nu mai sînt robi ai capitalismului, ci stăpîni cu drepturi depline ai pămîntului lor, ai țării lor, stăpînil minelor lor. Ei muncesc pentru ei înșiși, pentru poporul lor, pentru copiii lor, In numele socialismului și comunismului, (aplauze furtunoase).Minerii trăiesc acum mult mai bine decît în trecut și acest lucru ti știți la fel de bine ca și mine. Dar este suficient aceasta, oare am atins limita dorințelor noastre? Firește că nu. Astăzi vă hrăniți mai bine, aveți locuințe mai bune decît în trecut Vreți însă să trăiți și mai bine. Și aceasta este firesc. Așa-dar, de ce anume este nevoie pentru a ajunge la o viață și mal bună? Dacă am răspunde pe scurt am putea spune că pentru aceasta e nevoie să se lucreze mai bine, să se sporească necontenit productivitatea muncitPoate că vă veți gîndl: conducătorii noștri romîni ne-au îndemnat întotdeauna să sporim productivitatea muncii, iar acum a venit din Uniunea Sovietică Hrușciov, care — ca fost miner, ne este ca un frate — ne vorbește și el despre necesitatea sporirii productivității muncii. Nu este nimic de mirare în aceasta. Se știe că numai sporirea necontenită a productivității muncii asigură dezvoltarea continuă a economiei țărilor noastre, ridicarea nivelului de trai al poporului.Dacă am admite că productivitatea muncii nu va crește, atunci nivelul de trai al poporului nu numai că nu se va ridica, ci va scădea, pentru că populația crește. De pildă, la dv. în Romînia, natalitatea pare a fi destul de bună. Și cel care se naște vrea să mă- nînce, are nevoie de locuință, îmbrăcăminte, mai tîrziu de școală unde să învețe și să primească eduoație etc.Dar de unde pot fi luate mijloacele necesare pentru toate acestea? Pentru aceasta 

trebuie să se creeze mai multe bunuri materiale. Pentru a asigura progresul societății trebuie mărită necontenit producția, sporită productivitatea muncii.Cred că mă înțelegeți just. Nu este vorba de a spori productivitatea muncii numai pe seama eforturilor fizice ale oamenilor. Trebuie să se lucreze cu mintea, să se depună energie, trebuie Introdusă mai intens mecanizarea, trebuie fo. losite mai bine mașinile, pentru ca în felul acesta să se lucreze mai productiv.în mina voastră se folosesc haveze sau ciocane de abataj ?Voci: Ciocane de abataj.N. S. Hrușciov: Toți cel care lucrează cu ciocane de abataj au aceeași productivitate a muncii? Se poate spu. ne dinainte că productivitatea muncii este departe de a fi a- ceeași înseamnă că și aici există mari rezerve. Vedeți cu cită insistență fac agitație pentru ridicarea productivității muncii 1 Trebuie să recunosc că atunci cînd iau cuvintul în fața muncitorilor sovietici le spun același lucru.Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a adoptat noul program al partidului — Programul construirii comunismului. Poporul nostru nu-și precupețește eforturile pentru îndeplinirea acestui program. E- xistă și oameni care își închipuie construirea comunismului cam astfel; să lucreze mal puțin, după cum au chef, dar să mănînce mal mult, după nevoi. Dar dacă toți vor proceda așa, atunci cine va lucra, cine va crea bunurile necesare pentru viața oamenilor ?Construirea comunismului poate fi Înțeleasă in felul *- cesta numai de leneși, de o*- nai ce na vor M trită Osw— g-p. U-zaaii eeoștienti lateteg d sumai prin muncă se poete făuri o viață mai bună și că, cu cit munca va fi mai pro- ductivă cu atit mai îndestulată va fi viata poporului.în țările capitaliste, capitalistul nu plătește muncitorului decît o parte neînsemnată • muncii lui, iar restul și-1 însușește el realizînd astfel capital. In socialism, tot ce creează muncitorii și țăranii este folosit spre binele poporului, în folosul fiecărui om al muncii. De aceea, fiecare om trebuie să folosească cunoștințele sale și să depună eforturile In așa fel, Incit bogăția tării să crească neconte- nit. Crește bogăția țării, crește și bunăstarea fiecărui muncitor, țăran, intelectual, (a- plauze).Un cîntec revoluționar spu- ne: „Munca va fi stăpîna lumii". Astăzi in țările socialismului munca a devenit un a- devărat stăpîn. Așa va fi și în celelalte țări. Mai devreme sau mai tîrziu, dar Va fi- Noi, marxist-leniniștii, sîntem ferm convinși că așa se va în- timpla. (aplauze furtunoase, urale).Dragi tovarăși, prieteni,Ingăduiți-mi să vă mulțumesc din tot sufletul pentru primirea ospitalieră, cordială, făcută delegației noastre, pentru cuvintele calde spuse de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej și de ceilalți tovarăși la adresa poporului sovietic și a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Vă urăm dv, și tuturor mi. nerilor, tuturor oamenilor muncii din Romînia socialistă noi succese în construirea socialismului I (aplauze furtunoase, urale).Trăiască harnicul popor romîn care pășește cu încredere pe calea socialismului, sub conducerea gloriosului său Partid Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central, in frunte cu Gheorghe Gheorghiu- Dej, fiu credincios al poporului romîniSă se întărească și să se dezvolte prietenia de nezdruncinat dintre popoarele sovietic șl romîn ITrăiască puternicul lagăr socialist 1Trăiască pacea mea întreagă! furtunoase, urale. in Iu. (aplauze Partici-panțli la miting scandează l „PAI.R. - P.C.U.S. !“, „R.P.R..U.R.S.S. 1")



VIZITELE DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE A UNIUNIISOVIETICE

(Urmare din pag. I)

medalionul înfățișînd pe Marx, 
Engels, Lenin, sub care se 
află înscrisă lozinca „Trăiască 
atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă". Mii de oa
meni salută cu însuflețire și 
dragoste apariția la tribună a 
membrilor delegației sovietice 
și conducătorilor de partid Și 
de stat ai țării noastre.

Mitingul este deschis de 
tovarășul Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.M.R.După ce a adresat, în numele oamenilor muncii din regiune, un cald și prietenesc salut delegației de partid și guvernamentale sovietice în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, tovarășului Gheorghe Gheorghiu. Dej, și celorlalți conducători ai partidului și statului nostru, tov. Constantin Dră- gan, prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R., a spus ; dv., înalți oaspeți sovietici, vizitați aceste meleaguri ale patriei la 18 ani de la eliberarea noastră de sub jugul fascist. în acest timp, datorită muncii avîntate a harnicului nostru popor, Oltenia a devenit o regiune înfloritoare. Despre dezvoltarea industriei sale vorbește faptul că în anul acesta volumul producției globale va fi de 15 ori mai mare decît în anul 1938. în agricultură, gospodăriile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, stațiunile experimentale și de cercetări științifice desfășoară o rodnică activitate. Se întăresc continuu cele 619 gospodării agricole colective, în care peste 340 000 familii de țărani lucrează laolaltă mai mult de un milion de hectare teren. In orașele și Satele oltenești, altădată înapoiate, se înalță acum, spre mulțumirea oamenilor muncii, numeroase așezăminte so- cial-culturale. Aceste realizări sînt o dovadă vie a muncii însuflețite a poporului nostru, care urmează cu încredere politica Partidului Muncitoresc Romîn de construire a socialismului.Dînd viață sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, oamenii muncii din regiunea noastră sînt ferm hotărîți să obțină noi realizări, contribuind astfel la înflorirea patriei noastre dragi, la întărirea forțelor lagărului socialist, a forțelor care luptă pentru zădărnicirea uneltirilor războinice, pentru apărarea păcii în lume.însuflețiți de puternicele sentimente de sinceră și caldă prietenie care leagă popoarele noastre, vă salutăm, dragi oaspeți sovietici pre- zenți astăzi în mijlocul nostru și prin dv. salutăm marele popor sovietic, care înalță mereu mai sus steagul luptei pentru pace, pentru fericire și progres.

Rostesc apoi scurte cuvin- 
țări de salut ing. Mihai Licu- 
lescu și maistrul Hie Popescu.Cu greu pot cuvintele să exprime întreaga căldură a salutului prietenesc pe care muncitorii, tehnicienii și funcționarii de la Uzinele „Electroputere" m-au însărcinat să vi-1 transmit, a spus în cuvîntul său tov. Mihai Licu- lescu, inginer șef la secția de transformatori. Ei vă doresc multă sănătate, putere de muncă și vă roagă pe dv., dra- gă tovarășe Hrușciov. să duceți poporului sovietic urarea de a obține cît mai multe victorii pe drumul construirii comunismului și al apărării păcii. •Așa cum celui mai bun prieten îi împărtășești succesele și bucuriile tale, vă voi spune, dragi oaspeți, cîteva cuvinte despre orașul, despre uzina și munca noastră. Uzi-
Cuvîntarea tovarășului

Gheorghe ApostolDragi tovarăși și tovarășe.Entuziastul miting de astăzi, ca și căldura cu care scumpii noștri oaspeți au fost primiți în celelalte orașe prin care au trecut, arată că vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice, în frunte cu tovarășul Hrușciov, este o minunată sărbătoare a prieteniei celor două popoare frățești, o puternică manifestare a unității lagărului socialist. (aplauze, urale).în cursul vizitei, oaspeții noștri au avut prilejul să cunoască nemijlocit rezultatele muncii creatoare a poporului romîn pentru înflorirea patriei sale socialiste. Dezvoltarea impetuoasă a întregii țări în anii construcției socialiste se reflectă și în transformările radicale petrecute în regiunea Oltenia. Abia cu două decenii în urmă, așa Cum cei mai vîrstnici dintre voi își amintesc. Oltenia era una din cele mal înapoiate regiuni ale țării. Exploatați crunt de moșieri și chiaburi, jefuiți de cămătari și speculanți, mii de țărani, aduși la sapă de lemn, porneau în alte regiuni să-și facă un rost în viață. Conacele bogate ale moșierilor și cocioabele țăranilor, slaba dezvoltare a industriei și nivelul ei tehnic rudimentar, numărul mare al neștiutorilor de carte, procentul deosebit de mare al mortalității infantile, teroarea cruntă a poliției și jandarmeriei, iată imaginea Olteniei de pe vre- 

nele „Electroputere" sînt pentru orașul Craiova o adevărată mîndrie. într-o singură hală a acestor uzine ar putea încăpea, dacă ar mai fi, toate atelierele și făbricuțele care alcătuiau în urmă cu două decenii industria acestui oraș. Istoria uzinei noastre, începută în anul 1949, se înscrie în mărețul plan de electrificare a țării elaborat de partid și înfăptuit cu avînt de întregul popor. Uzina produce transformatoare, generatori și motoare electrice de mare putere, aparataj automat și a început fabricarea în serie a locomotivelor Diesel electrice de 2 100 C.P. Producția uzinei va crește continuu, ajungînd ca în 1965 să fie de șase ori mai mare decît în 1959. Uzina noastră crește și se modernizează necontenit. Muncitorii și tehnicienii care și-au legat numele de începuturile a- cestei uzine, își amintesc recunoscători de cunoștințele primite de la meșterii sovietici, în perioada cînd s-au aflat la specializare în marea țară prietenă. Avem astăzi în uzină 920 de ingineri și tehnicieni valoroși. Printre ei se află și mulți specialiști pregătiți în Uniunea Sovietică. Eu însumi sînt unul dintre aceștia. Permiteți-mi să exprim mulțumirile mele personale pentru pregătirea primită, pentru căldura cu care am fost înconjurat atunci cînd mi-am făcut studiile în Uniunea Sovietică. La Leningrad lucrează mulți dintre foștii mei colegi de facultate, care continuă să-mi fie prieteni apropiați.Oamenii muncii din țara noastră — a spus vorbitorul — urmăresc cu deosebită bucurie traducerea în viață a prevederilor programului adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U5., prevederi ce se întruchipează în gigantice centrale electrice, furnale moderne, Unii ferate electrificate, noi mine, importante realizări ale agriculturii, edificii social-culturale, în marile succese ale științei și tehnicii care duc pînă in Cosmos gloria omului sovietic. Așa cum arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, noi vedem în programul construcției desfășurate a comunismului imaginea propriului nostru viitor.Dorim din toată inima poporului sovietic — a spus în încheiere vorbitorul — noi succese în lupta sa nobilă pentru triumful comunismului și păcii.Există în viața oamenilor, a spus tov. Ilie Popescu, mai- stru-șef la secția locomotive Diesel-electrice, evenimente care le însuflețesc mereu gin- durile și sentimentele. Vizita dv. în țara noastră, expresie a prieteniei și legăturilor frățești statornicite între p j- poarele noastre, este un asemenea eveniment pe care îl vom păstra pentru totdeauna neșters în inimile noastre.Noi urmărim cu interes deosebit munca eroică a oamenilor sovietici în construcția desfășurată a comunismului. Realizările lor le considerăm drept propriile noastre realizări, în ele vedem o contribuție de cea mai mare importanță la întărirea forței e- conomice și politice a lagărului socialist.In numele organizației de partid, al organizației sindicale și de U.T.M., în numele muncitorilor de la „Electroputere" vă rog, dragi tovarăși, să transmiteți muncitorilor sovietici cele mai calde felicitări și urările noastre de succes.Aș dori să spun cîteva cuvinte despre munca noastră. După cum ați putut vedea, treburile în uzina noastră merg bine. Planurile de pro- 

mea stăpînirii burghezo-mo- șierești.Și tocmai de aceea clasele dominante au hotărît că este mai sigur ca procesul conducătorilor eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933, care începuse a fi judecat la București, să fie transferat lă Craiova. S-a adeverit însă și de data a- ceasta că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tîrg. Unii dintre voi își amintesc că la Craiova au venit atunci, în ciuda piedicilor puse de autorități, zeci și sute de muncitori, țărani, intelectuali din toate colțurile țării și au făcut, în calitate de martori ai apărării, depoziții prin care și-au exprimat solidaritatea cu luptele muncitorești din februarie 1933. Vasta muncă politică desfășurată de partid, atitudinea revoluționară combativă a conducătorilor acestor lupte, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au făcut ca procesul, care urmărea punerea sub acuzare a clasei muncitoare și a partidului ei comunist, să se transforme într-o acțiune de demascare a regimului burghezo-moșieresc, a politicii sale antipopulare. Aceasta a constituit o însemnată victorie politică a partidului nostru.în anii construcției socialiste, înfăptuind cu consecvență politica de industrializare a țării, partidul și guvernul nostru au desfășurat o vastă acțiune pentru ridicarea regiunilor rămase în 

ducție se îndeplinesc sistematic. Ceea ce ne preocupă cel mai mult este îmbunătățirea calității producției. Partidul nostru a chemat pe muncitorii din întreaga țară să desfășoare marea întrecere pentru calitatea produselor și muncitorii craioveni nu sînt printre ultimii în această întrecere. Dăm și vom da și în viitor produse tot mai bune. La aceasta contribuie condițiile pe care le creează partidul și guvernul. O dată cu dezvoltarea uzinei crește și nivelul de trai al muncitorilor, se construiesc mai multe locuințe. Pentru acestea toate purtăm o profundă recunoștință Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul încercat al poporului nostru. Folosesc acest prilej pentru a asigura conducerea partidului că noi, aici la „Electroputere", ca și toți muncitorii patriei noastre, nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor pe care le-a stabilit cel de-al III-lea Congres al partidului nostru drag.Muncind cu hărnicie pentru dezvoltarea patriei noastre, noi urmărim cu mare atenție desfășurarea evenimentelor politice pe arena internațională. Sîntem profund indignați de acțiunile cercurilor monopoliste din Statele Unite ale Americii, care, in ciuda protestelor opiniei publice mondiale, au hotărît să efectueze experiențe nucleare la mari înălțimi. Aceasta este o acțiune agresivă îndreptată împotriva popoarelor, a vieții oamenilor. Noi nu ne speriem de aceste acte agresive, de nici o amenințare, noi sîntem puternici. Astăzi există lagărul socialismului puternic, de neînvins, există Uniunea Sovietică cu o imensă forță politică, economică și militară. Chiar și acolo, in țările capitaliste, politica agresivă stirnește tot mai multe proteste. Pacea va învinge răz- boiuLNoi, muncitorii, vom face totul pentru a întări puterea patriei noastre, pentru a ne aduce astfel contribuția la întărirea forțelor păciiMuncitorii din întreprinderea noastră cunosc eforturile deosebite pe care popoarele Uniunii Sovietice, guvernul sovietic, în frunte cu tovarășul Hrușciov, le depun pentru destinderea încordării internaționale, pentru menținerea păcii în lumea întreagă. Noi dăm o înaltă prețuire acestor eforturi. Vă urăm noi succese în lupta pentru apărarea celei mai nobile și mai umane cauze a omenirii — pacea.
Au luat apoi cuvîntul tova

rășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
și V. V. Grișin, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.

Cuvîntările au fost viu a- 
plaudate, participanții la mi
ting ovaționînd pentru prie
tenia romîno-sovietică.

N. S. Hrușciov a mulțumit 
pentru ospitalitatea și căldura 
cu care a fost primită delega
ția. In amintirea vizitei, oaspe
ților le-au fost oferite daruri. 
Delegația sovietică a oferit 
daruri reprezentanților regiu
nii Oltenia.

Membrii delegației sovietice 
și conducătorii de partid și 
de stat s-au îndreptat apoi 
spre gară. De-a lungul între
gului traseu, zeci de mii de 
oameni și-au luat cu căldură 
rămas bun de la oaspeți.

După-amiază, membrii dele
gației sovietice fi conducătorii 
de partid și de stat ai țării 
noastre au sosit in București.

(Agerpres)

urmfi. Ca urmare a acestor măsuri, Oltenia a devenit și ea o regiune cu o industrie în continuă creștere și o agricultură în plin avînt. Crearea și extinderea în regiune a. unor asemenea ramuri ca industria electrotehnică, construcția de mașini agricole, industria chimică, a petrolului, carboniferă, de prelucrare a lemnului, industria materialelor de construcții, precum și dezvoltarea industriei alimentare și ușoare sînt o mărturie a politicii partidului și statului nostru de valorificare multilaterală a bogățiilor naturale ale țării.Anul acesta industria Olteniei va depăși de 15 ori nivelul producției realizate în 1938. Se înfăptuiesc cu succes prevederile Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. Astfel, în regiunea Oltenia este în curs de construcție unul dintre cele mai mari combinate chimice care va produce îngrășăminte și materiale sintetice. Vor lua extindere considerabilă exploatările de lignit în vederea creșterii bazei energetice a țării. Se vor ridica o puternică termocentrală, o fabrică de ciment, întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare.In cadrul industriei noastre constructoare de mașini și utilaje electrotehnice un loc de cinste îl ocupă Uzinele „E- lectroputere". Crearea și dezvoltarea acestei uzine în anii puterii populare ilustrează convingător atenția neslăbită 

pe care partidul și guvernul o acordă industriei electrotehnice, ca o verigă esențială pentru electrificarea țării. îndeplinind sarcina trasată de partid, colectivul uzinei dv., în colaborare cu uzinele Reșița, trece în acest an la producția în serie a locomotivelor DieSel-electrice de 2 100 CP. Nu ne îndoim că muncitorii, inginerii și tehnicienii de la „Electroputere" vor depune toate strădaniile pentru ca noile lor produse să facă cinste mărcii fabricii, vor face noi eforturi pentru a înfăptui sarcinile trasate de partid, de a spori continuu productivitatea muncii, a reduce prețul de cost, a îmbunătăți calitatea tuturor produselor.După cum știți, condițiile naturale favorabile permit o însemnată dezvoltare a agriculturii în Oltenia, una din cele mai mari regiuni agricole ale țării. Numai în regiunea Oltenia există mai multe tractoare decît erau în întreaga Romînie burghezo-moșie- rească în anul 1938. Acum, după încheierea colectivizării, s-au deschis noi și minunate posibilități în fața agriculturii, care este orientată de partid pe calea dezvoltării multilaterale și intensive.Creșterea necontenită a producției industriale și agricole, dezvoltarea proporțională, continuu ascendentă, a economiei naționale constituie baza ridicării sistematice a nivelului de trai al oamenilor muncii din țara noastră.Succesele obținute de poporul romîn în construirea noii orînduiri sociale, încununate de victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, sint rezultatul politicii leni.
Cuvîntarea tovarășului 

Viktor GrișinDragi tovarăși, prieteni,Permiteți-mi sâ vâ transmit dv., oamenilor muncii de la Uzinele „Electroputere", tuturor locuitorilor orașului Craiova un fierbinte salut frățesc din partea oamenilor muncii din Uniunea Sovietică, (aplauze puternice).De cîteva zile în minunata dv. țară se află delegația noastră, condusă de tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Pretutindeni pe unde am trecut am fost în- tîmpinați cu aceeași căldură și cordialitate ca și aici, în uzinele dv. Permiteți-mi să vă mulțumesc din inimă pentru ospitalitatea frățească, pentru primirea prietenească, călduroasă.Regiunea dv. este renumită prin natura ei minunată, pe care nu poți să n-o admiri și să n-o îndrăgești. Dar cea mai mare admirație ne-o produce ceea ce a făcut omul pe acest pămînt minunat, ne-o produc oamenii care muncesc pe acest pămînt, îl transformă și îl înfrumusețează.Se știe că încă nu demult, regiunea dv. era considerată ca una din regiunile cele mai înapoiate din Romînia. Orașul Craiova, a cărui liniște n-o tulbura niciodată sirena vreunei fabrici, era denumit „Reședința celor 700 de moșieri". Se scurgeau zeci de ani, dar înfățișarea orașului și regiunii nu se schimba cu nimic. Dar poporul a scuturat jugul exploatatorilor și în- tr-un timp scurt, aidoma Volnicului din basm, a readus la viață și a pus în mișcare tot ceea ce orînduirea burghezo- moșierească condamnase la paragină.Vechea Oltenie nu mai e- xistă azi. în locul ei a apărut o regiune nouă, care crește și se dezvoltă impetuos și dă astăzi a 6-a parte din tot petrolul care se extrage în Romînia și aproape 2/3 din utilajul electric produs în țară. S-a schimbat astăzi și Craiova, oraș al oamenilor muncii care construiesc societatea socialistă. Membrii delegației noastre au fost puternic impresionați de ceea ce au văzut la uzinele „Electroputere", de colectivul ei minunat, care realizează produse de mare importanță pentru economia națională.împreună cu dv. ne bucurăm din inimă de marile prefaceri care** s-au produs în viața regiunii dv. în anii puterii populare. Subliniem în mod deosebit contribuția dv. la dezvoltarea industriei electrotehnice.Știți că V. I. Lenin, conducătorul și învățătorul oamenilor muncii, acorda o uriașă importanță electrificării. Lozinca leninistă „Comunismul înseamnă puterea sovietică plus electrificarea întregii țări" a înarmat partidele comuniste și popoarele din țările socialismului cu înțelegerea a- devărului profund că electrificarea este aceea care, pe baza orînduirii socialiste, asigură victoria definitivă a societății comuniste ca societatea cea mai înaintată și mai dreaptă din lume, (aplauze, urale).Oamenii muncii din Republica Populară Romînă au realizat multe în domeniul e- lectrificării țării lor. Se poate spune cu certitudine că ritmul înalt de dezvoltare a bazei energetice a Romîniei socialiste poate fi invidiat de orice țară capitalistă. 

niște a partidului nostru și a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. (aplauze puternice).Tovarăși,Epocalele realizări ale U- niunii Sovietice, alături de înfăptuirile celorlalte țări socialiste, constituie o dovadă grăitoare a superiorității socialismului asupra capitalismului. Uzinele automatizate și giganții siderurgici, centralele electrice fără seamăn în lume și marile construcții răspîn- dite pe întreg întinsul țării, creșterea necontenită a nivelului de trai al oamenilor sovietici, ca și minunatele realizări ale științei și tehnicii sovietice, încununate de zborurile cosmice ale lui Gagarin și Titov, mărețele succese în întrecerea economică pașnică cu Statele Unite, toate acestea sînt rodul muncii creatoare a poporului sovietic și în același timp, confirmarea justeței politicii leniniste a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, (aplauze, urale). Prin munca sa eroică pentru construirea primei societăți comuniste din lume, poporul sovietic înfăptuiește o operă de uriașă însemnătate internațională. care are o profundă înrîurire asupra întregii evoluții mondiale.Tovarăși,Preîntîmpinarea unui nou război, instaurarea unei păci trainice pe pămînt reprezintă năzuința fierbinte a tuturor popoarelor lumii. Țările socialiste pășesc cu hotărîre în primele rînduri ale luptei pentru apărarea păcii. Im-

De mii de ani, oamenii muncii visau la crearea unei orînduiri sociale drepte pe pămînt. In imaginația lor ei își zugrăveau adesea tabloul în- cîntător al unei vieți fericite. Harnicul popor al Romîniei, înarmat cu teoria științifică a comunismului și nu cu vise utopice, construiește cu succes temeliile viitorului său luminos. Sub ochii noștri se naște o societate nouă, care întruchipează cele mai scumpe speranțe și năzuințe ale oamenilor muncii.Țările socialiste pășesc cu încredere pe drumul construirii socialismului și comunismului. în Uniunea Sovietică se desfășoară o muncă gigantică de înfăptuire a programului construcției comuniste adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. Noul program al partidului a deschis în fața poporului nostru perspectivele luminoase ale construirii societății comuniste în care va fi înfăptuit mărețul principiu: „De la fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi".Oamenii sovietici sînt con- știenți de faptul că comunismul nu va veni de la sine. El poate fi creat numai prin munca harnică, plină de abnegație a poporului In țara noastră domnește un nemaiîntâlnit avînt politic și de muncă, crește și se dezvoltă inițiativa creatoare a oamenilor muncii. Pe această bază se dezvoltă în ritm înalt toate ramurile industriei, se dezvoltă cu pași siguri pe linie ascendentă agricultura, crește productivitatea muncii. Succese importante au fost realizate în dezvoltarea științei și tehnicii, încununate de zborurile oamenilor sovietici în Cosmos, (aplauze, ovații).Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă merg în front unit în lupta pentru construirea societății noi. Pe baza măreței învățături mar- xist-leniniste, ele sînt legate prin unitatea de țeluri și sarcini. în relațiile dintre țările și partidele noastre s-au statornicit prietenia frățească, unitatea și colaborarea de nezdruncinat, ambele noastre țări și partide își aduc contribuția la întărirea continuă a întregului sistem mondial socialist.Sistemul mondial socialist a devenit factorul determinant al dezvoltării omenirii. Uniunea Sovietică, Republica Populară Romînă și celelalte țări socialiste promovează cu perseverență și consecvență politica leninistă de întărire a păcii, de destindere a încordării internaționale, de rezolvare a problemelor litigioase pe cale pașnică. Datorită creșterii forțelor socialismului și păcii, imperialiștii nu au izbutit să dezlănțuie un nou război mondial. Aceasta nu înseamnă însă că pericolul de război este complet înlăturat. Statele imperialiste și, în primul rînd, S.U.A. agravează încordarea internațională, intensifică cursa înarmărilor, efectuează experiențe cu arma nu- ' cleară, proferă amenințări la adresa Uniunii Sovietice și a întregului lagăr socialist.In aceste condiții, popoarele țărilor socialiste consideră că sarcina lor constă în a întări prin toate mijloacele vigilența popoarelor, în a întări și mai mult unitatea și coeziunea, puterea economică și ca- 

preună cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste, Republica Populară Romînă aduce o contribuție activă la destinderea încordării internaționale, la dezvoltarea colaborării pașnice între state. Sînt cunoscute eforturile susținute depuse de țara noastră pentru dezvoltarea și întărirea colaborării pașnice între popoarele balcanice, pentru transformarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii, ca și propunerile făcute de guvernul romîn la O.N.U. cu privire la acțiunile pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state cu sisteme so- cial-economice diferite. Țara noastră va milita și în viitor pentru dezarmarea generală și totală, pentru triumful principiilor coexistenței pașnice în relațiile internaționale.Dragi oaspeți,Sîntem încredințați că vizita dv. in Republica Populară Romînă va contribui la dezvoltarea continuă a relațiilor frățești romîno-sovietice, va sluji cauzei comune a popoarelor noastre. In spiritul sim- țămintelor pline de căldură, de dragoste tovărășească, exprimate aici, vă rugăm să transmiteți poporului sovietic urări de noi și strălucite victorii în construcția comunistă, sub conducerea încercatului său cîrmaci, marele partid al lui Lenin, a Comitetului său Central în frunte cu Nikita Sergheevici Hrușciov. (aplau- xe, urale).Trăiască și să înflorească în veci prietenia dintre poporul romîn și popoarele Uniunii Sovietice!(Aplauze prelungite, urale).

paritatea de apărare a țărilor lagărului socialist — bastionul de nădejde al păcii și securității popoarelor, (aplau- xe furtunoase).Fără îndoială că oamenii muncii din Uniunea Sovietică, Republica Populară Romînă, din toate țările socialiste își vor aduce și pe viitor contribuția importantă la cauza triumfului mărețelor idei ale marxism-leninismului, menținerii și întăririi păcii, libertății și progresului, la cauza luptei pentru o viață mai bună a omenirii.Dați-mi voie să vă urez încă o dată din toată inima noi și mari succese în construirea socialismului în minunata dv. țară.Trăiască clasa muncitoare din Romînia și avangarda ei glorioasă — Partidul Muncitoresc Romin !Să trăiască și să înflorească prietenia romîno-sovietică !Trăiască unitatea de nezdruncinat a țărilor comunității socialiste și a partidelor marxist-leniniste I(Aplauze puternice, urale prelungite).
INFORJoi dimineața, directorul general ad-interim ai UNESCO, Renă Maheu, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, acad. Tudor Vianu, secretar general al Comisiei naționale a R. P. Romîne pen-

Campionatele mondiale de lupte
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

In sala de sport a Universității 
din Toledo (Statul Ohio-S.U.A.) 
s-a deschis joi cea de-a 14-a edi
ție a campionatelor mondiale de 
lupte libere și clasice. La întrece
rile de lupte libere, Cu care au 
început campionatele, participă 
peste 100 de concurenți din 
U.R.S.S., Iran, Turcia, Japonia, El
veția, Mexic, R. P. Bulgaria, Ca
nada, R. P. Polonă, Panama, R. P. 
Romînă, R.F. Germană și alte țări.

PE S
• Peste 15 000 de spectatori au 

urmărit în sala Gimnaziului mun
citoresc din Pekin dubla întîlnire 

internațională de tenis de masă 
dintre echipele selecționate ale 
R. P. Chineze si Japoniei. La mas
culin, gazdele au cîștigat cu cate
goricul scor de 5—1. Cei mai buni 
jucători au fost Ciuan Ce-tun și 
Li Fun-iun, care au obținut vic
torii în fața celui mai bun jucător 
japonez Miki. Medul feminin a 
fost cîștigat de echipa japoneză 
campioană mondială cu scorul de 
3—2. Matsuzaki (Japonia) a cîști
gat ambele partide.
• La Oslo, pe stadionul „Ulle- 

val", s-a disputat meciul interna
țional de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale Norvegiei și 
Suediei. Au cîștigat fotbaliștii 
suedezi cu scorul de 2—0 (2—0).
• Cu prilejul unui concurs de 

pistă desfășurat la Copenhaga, 
ciclistul polonez Lucian Jose Fo- 
wiez a realizat în proba de urmă
rire individuală (4 000 m) timpul 
de 5'05 '8/10 (una din cele mai 
bune performanțe europene ale 
sezonului).

• Cu prilejul unul concurs de 
parașutism sportiv, desfășurat la

Sarcinile organizațiilor U. T. M. 

și asociațiilor studenților 

în pregătirea specialiștilor 

necesari agriculturii socialiste
(Urmare din pag. I)

fie antrenați Bă rezolve în 
cercurile științifice probleme le
gate de cerințele actuale; ale pro
ducției agricole, să desfășoare o 
muncă creatoare, ale cărei roade 
să fie valorificate în unitățile 
socialiste din agricultură, să ducă 
la sporirea belșugului de produ
se vegetale și animale. In acest 
scop, este necesar ca organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studen
ților să sprijine conducerile in
stitutelor pentru a asigura îm
bunătățirea tematicilor cercu
rilor științifice studențești. Prac
tica în producție constituie un 
cîmp vast de cercetare științifi
că ; de aceea, este bine ca stu
denții să fie îndrumați să-și 
continue activitatea de cercetare 
și în practică, să-și confrunte 
datele cercetărilor cU realitatea 
producției, să ceară sfaturi și 
îndrumări de la specialiștii care 
lucrează în agricultură.

In curînd, o nouă promoție de 
studenți va intra în institutele 
agronomice. Potrivit prevederi
lor, în anul acesta va spori mult 
numărul studenților care vor in
tra în anul I al institutelor a- 
gronomice. Aceasta cere ca un 
număr mare de tineri să se în
drepte spre facultățile ce pre
gătesc cadre pentru agricultură: 
facultăți de agricultură, de hor
ticultura, de medicină veterina
ră, secții de mecanică agricolă, 
de hidrotehnică agricolă, de eco
nomie agrară. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
sînt chemate să contribuie la o- 
rientarea tinerilor spre aceste 
profesiuni și, mai ales, a fiilor 
de colectiviști, care sînt legați 
de sat și îndrăgesc munca în a- 
gricultură. Să se organizeze vi
zite în institute, întîlniri ale 
studenților cu viitori studenți, 
schimburi de scrisori cu organi
zațiile U.T.M. din școli prin care 
studenții să facă cunoscute ab
solvenților de școală medie con
dițiile în care învață, profilul 
facultăților și secțiilor etc.

O atenție deosebită va trebui 
dată îmbunătățirii muncii poli
tico-educative în toate institu
tele care pregătesc cadrele ne
cesare satului socialist. Organi
zațiile U.T.M. și asociațiile stu
denților au datoria să se ocupe 
cu grijă de educarea tuturor ca
tegoriilor de tineri intelectuali 
care vor munci la sat — profe
sori, medici, economiști, să-i fa
miliarizeze cu viața satului, cu 
preocupările specifice tinerilor 
țărani, astfel ca la absolvire ei 
să fie capabili să-și pună în 
slujba întăririi satului toate cu
noștințele și puterea lor de 
muncă.

După încheierea sesiunii de 
examene, la institutele de medi
cină, în universități — la facul
tățile de științe naturale și bio
logie — Ia I.S.E. se vor orga
niza adunări în cadrul cărora 
studenții vor dezbate sarcinile 
ce le revin din hotărîrile Plena
rei C.C. al P.M.R. și ale Se
siunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
au datoria să se preocupe de 
buna pregătire a acestor adunări 
pentru a asigura dezbaterea 
concretă a sarcinilor ce revin 
studenților, a măsurilor care 
se vor lua pentru mai buna pre
gătire profesională, politico-ideo- 
logică a viitorilor specialiști, 
pentru activitatea ce o vor des
fășura studenții în vacanță.

MÂȚIItru UNESCO, funcționar! superiori din M.A.E.
★Vineri seara, colectivul orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu" s-a înapoiat în Capitală, din turneul pe care 1-a întreprins în R. P. Bulgaria și Grecia.(Agerpres)

Tara noastră este reprezentată de 
doi luptători: Al. Geantă (cat. 
pană), care în primul tur a făcut 
meci nul cu Frederich Matthus 
(Africa de sud), și Francisc Ballo 
(cat. mijlocie) învingător prin 
tuș (1’59”) în fața mexicanului 
Antonio Rosado. Cele mai multe 
victorii au fost obținute pînă acum 
de luptătorii turci, iranieni, sovie
tici și japonezi, principalii preten- 
denți la Cucerirea celor 8 titluri 
de campioni ai lumii.

CURT
Vrsac, Danilo Damjanovic a 
stabilit un nou record mondial la 
săritura cu punct fix. Sportivul 
iugoslav s-a lansat de la o înăl
țime de 2 000 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei, obținînd 
din cele două încercări o medie 
de 1,35 m de centrul cercului. 
Vechiul record, este de 2,00 m și 
aparține cehoslovacului Urban.
• In prezent se află în turneu 

în Chile echipa franceză de fotbal 
Stade de Reims. In primul meci 
susținut la Santiago fotbaliștii 
francezi au fost învinși cu 2—1 
(2—1) de echipa UniVersidad.

© Astă seară de la ora 19 în 
incinta patinoarului din parcul „23 
August" se va desfășura prima 
reuniune a finalelor campionate
lor republicane de box, la care 
participă 80 de pugiliști calificați 
din preliminarii. Programul cu
prinde 13 întîlniri, din care des
prindem : Iliescu—Costescu» Zăi- 
nescu—Gh.—Anghel •, Loew—Bu- 
zatu; P. Zaharia—Schnapp; Gheor- 
ghioni—Petrov ? Negrea—Netea și 
Rahău—Mariuțan. Cea de-a doua 
reuniune are loc duminică dimN 
neața de la ora 9,30 în același loc.

Organizațiile U.T.M. ți asocia
țiile studenților să sprijine or
ganizarea practicii studenților 
din institutele pedagogice și 
universități în unitățile agricole, 
pentru ca aceștia să-și însușeas
că temeinic cunoștințele care le 
vor fi necesare în predarea dis
ciplinei „Agricultura” la clasele 
V-VIII din mediul sătesc.

Cercetarea științifică a ituden- 
ților facultăților de chimie, ști
ințe naturale, geografie, trebuie 
să fie puternic orientată spre 
problemele practice ale agricul
turii socialiste. In institutele po
litehnice, organizațiile U.T.M. și 
asociațiile studenților să spriji» 
ne întărirea secțiilor de meca
nizare cu studenți foarte bine 
pregătiți, preocupîndu-se totoda
tă de ridicarea nivelului pregă
tirii profesionale a acestora.

Este foarte Important ca or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților să ajute pe fiecare 
student să aprofundeze docu
mentele Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale pentru 
ca acei care-șî vor petrece va
canța de vară la sate să contri
buie la popularizarea și expli* 
carea. acestora în rîndul țărăni
mii colectiviste. Aflîndu-se în 
mijlocul oamenilor muncii de pe 
ogoare, fiecare student să se 
dovedească, prin munca sa 
nemijlocită în gospodăria colec
tivă, prin activitatea sa obșteas
că, un propagandist al politicii 
partidului, un militant activ pen
tru înfăptuirea ei.

In anii frumoși ai studenției, 
tineretul studios se bucură de 
grija părintească a partidului și 
poporului nostru. Expresia re
cunoștinței fierbinți pentru mi
nunatele condiții de care se 
bucură studenții patriei, pentru 
grija cu care sînt călăuziți spre 
a deveni specialiști de valoare, 
este angajamentul înflăcărat al 
tineretului studios de a învăța 
cu pasiune, de a deveni cadre 
de nădejde ale patriei socialiste, 
de a sluji cu devotament și 
abnegație cauza scumpă întregu
lui popor — făurirea socialis
mului și comunismului.

Primirea președintelui 
Comitetului pentru 
problemele tehnicii 
din R. P. Polonă, 
Smoienski Dionizy, 
de către tovarășul 

Alexandru BiriădeanuVineri, 22 iunie 1962, președintele Comitetului pentru problemele tehnicii din R.. P. Polonă, Smoienski Dionizy, a fost primit de către Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne.La primire a fost de față Ștefan Nădășan. președintele Comitetului pentru tehnica nouă de pe lîngă Consiliul de Miniștri a] R.P. Romîne.
Dtpunerea 

unei coroane de flori 
la Monumentul 
eroilor patrieiVineri, la amiază, trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Belgiei la București, dl. Honore Cambier, a depus o coroană de flori Ia Monumentul eroilor patriei, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare tn R.P. Ro- mină.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Sfatului Popular al Capitalei, ofițeri superiori, (Agerpres)

• Antepenultima rundă a tur
neului candidaților la titlul mon
dial de șah nu a adus schimbări 
în clasament. Cei doi lideri, Xe
res și Petrosian, au ibținut re
mize în partidele cu Gheller și 
respectiv Benko. Fischer a între
rupt cu avantaj pozițional la 
Korcinoi. Înaintea ultimelor două 
runde, în frunte se află maeștrii 
sovietici Petrosian și Keres cu 
16V> puncte, urmați de Gheller, 
15 puncte și o partidă întreruptă, 
Korcinoi, Fischer /#/« puncte și 
cile o partidă întreruptă, Fllip fl 
puncte (1).

9Camploana de fotbal a R. D. 
Germane Vorwărts Berlin a sus
ținut ultimul meci în turneul în
treprins în R. P. Bulgaria lucind 
Ja Sofia cu echipa Ț.D.N.A. Me
ciul s-a terminat cu scorul de 3—1 
în favoarea jucătorilor din R. D. 
Germană.

• Ieri pe șoseaua Urzicenî s-a 
disputat finala campionătului re
publican de ciclism — proba de 
semifinală conttâcrbnometrului pe 
echipe (seniori și juniori). In 
cursa seniorilor disputată pe un 
traseu în lungime de 100 km vic
toria a revenit echipei Dinamo 
București (G. Moiceanu, I. Cosma, 
A. Șelaru, L. Zanoni) cu timpul 
de 2h22'05”. Pe locurile următoa
re s-au clasat Dinamo II 2h28'08" șl 
Olimpia (Rădulescu, Melcioc, 
Munteanu, Mihălțeanu) 2h28'59". 
La juniori (50 km) titlul a reve
nit echipei Petrolul Ploiești — 
lhl2'58".

• La ștrandul Tineretului din 
Capitală s-au desfășurat aseară 
două meciuri contînd pentru cam
pionatul republican de polo pe 
apă. Dinamo București a învins 
cu 6—0 pe Rapid, iar Steaua a 
întrecut cu 5—0 pe C.S. Mureșul.

(Agerpres)



UE PESTE Pentru continua îmbunătățire 
a transporturilor în țările socialiste

IHOTAR®
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ULAN BATOR — Intre 19 și 22 iunie, la Ulan Bator a avut loc cea de-a șaptea sesiune a Consfătuirii miniștrilor Transporturilor din țările membre ale Organizației de colaborare în domeniul căilor ferate din țările socialiste. Consfătuirea a examinat o serie de probleme importante privind activitatea Organizației de colaborare în domeniul căilor ferate din țările socia-

liste și a luat pe marginea a- cestor probleme hotăriri de mare importanță pentru continua dezvoltare a comunicațiilor internaționale, pentru îmbunătățirea colaborării tehnico-științifice și pentru progresul tehnic în domeniul transportului feroviar și auto precum și în domeniul îmbunătățirii transportului rutier din țările socialiste.
Presa internațională despre virila

delegației de partid și guvernamentale

sovietice in R. P. R.
U. R. S. SMOSCOVA 22 — Corespondentul Agerpres transmite: Toate ziarele sovietice continuă să publice ample materiale despre vizita delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. în R. P. Romînă. „Frăție,’, coeziune, unitate" — este intitulată prima pagină a „Pravdei" în care sînt publicate relatări ale trimișilor speciali despre vizita făcută la siderurgiștii și minerii romini.După ce se descrie atmosfera sărbătorească cu care a fost întîmpinată delegația la Hunedoara, corespondenții „Pravdei" scriu : „Vizitarea acestei întreprinderi de prim rang care în Romînia este numită „Cetatea oțelului” a luat mult timp... La cuptoarele Martin care dogoresc de căldură, la pupitrele de comandă ale la- minoarelor, se leagă convorbiri însuflețite. N. S. Hrușciov manifestă un viu interes față de condițiile de muncă ale siderurgiștilor romini, față de diferite noutăți tehnice. Siderurgiștii povestesc șefului delegației sovietice despre experiența lor, dau o înaltă apreciere utilajului sovietic cu care sînt dotate multe întreprinderi de bază ale combinatului.Sub titlul „De la inimă la inimă", ziarul „Izvestia*4 publică un amplu reportaj al corespondenților săi speciali, în care se spune, printre altele : „In aceste zile de neuitat ale lunii Romînie este sărbătoare ai bineveniți sînt gației sovietice, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov. Primitoarele gazde și-au deschis în fața solilor sovietici inimile lor fierbinți. Locuitorii pămîntului romînesc fac o primire excepțional de entuziastă delegației noastre*4.După ce subliniază marele interes pe care îl produce vizita în întreaga lume, „Izvestia” scrie „In exemplul Romi- niei întreaga lume poate vedea ce rezultate minunate a- duce puterea populară, libertatea deplină a oamenilor, colaborarea frățească dezintfc fișată a țărilor socialiste, iernai în aceasta constă secretul principal al succeselor Romi- niei, de care prietenii ei se bucură, dar care provoacă o adîncă nemulțumire acelora care nu îi sînt prieteni. Tot ce se face în Romînia care merge ferm pe drumul dezvoltării socialiste, se face pentru om, pentru ca el să găsească o folosire mai bună a mîinilor și capacităților sale, pentru satisfacerea cerințelor sale materiale și culturale. Delegația noastră vede acest lucru la fiecare pas- Noi am văzut la porțile uzinelor din București, Onești și Hunedoara și în multe alte orașe anunțuri : „Avem nevoie de muncitori, ingineri și tehnicieni... Romînia era considerată în trecut una din țările furnizoare de brațe de muncă ieftine pe piața mondială, iar acum, numai în ultimii zece ani, numărul muncitorilor ocupați în industrie a crescut cu 70 la sută".Sub titlul ca: „Marea frăție" („Selskaia Jizn“), „în mijlocul prietenilor** („Sovetskaia Rossia" ; „Prietenie pe veci*4 („Komsomolskaia Pravda**); „întâlniri frățești" („Moskov- skaia Pravda”) - toate ziarele sovietice publică materiale despre mitingul care a avut loc în Valea Jiului, subliniindu-se transformările care s-au petrecut în această regiune în anii puterii populare.

Intr-o corespondență din București ziarul „Trybuna Ludu“ din 22 iunie descrie pe larg vizita delegației sovietice la Hunedoara și Lupeni. Ziarele „Glos Pracy“, „Sztan- dar Mlodych*', „Dziennik Lu- dowy“, „Slowo Powzechne** publică, de asemenea, relatări despre vizita oaspeților sovietici la Hunedoara și Lupeni.

trei ori mai mare decît aceea din 1948“.
Olanda

R. S. Cehoslovacă

iunie, întreaga casă mare în cărei oaspeți membrii dele-

PRAGA 22 Corespondentul Agerpres transmite: Sub titlul „Oaspeții sovietici salutați de poporul* romin" ziarul „Rude Pravo“ publică un reportaj despre desfășurarea călătoriei delegației de partid și guvernamentale a UJLS.S. in R. P. Romînă. In reportaj se relatează despre vizitele făcute la Hunedoara și Valea Jiului și despre mitingurile care au avut loc cu acest prilej.Ziarul „Mlada Fronta" redă din cuvântarea tovarășului N. S. Hrușciov rostită la Lupeni acele pasaje care se referă la realizările și munca entuziastă a minerilor romini. Ziarul „Lidova Demokracie"4 publică sub titlul „Pentru fericirea și securitatea popoarelor* extrase din cuvintările tovarășului N. S. Hrușciov și tovarășului Ion Gheorghe Maurer rostite la Hunedoara in care se subliniază necesitatea dezarmării.Informații amănunțite despre desfășurarea vizitei și a cuvîntărilor rostite cu acest prilej sint, de asemenea, publicate de ziarele „Prace*4, „Svobodne Slovo", „Obrana Ludu“, „Pravda” din Bratislava etc.

HAGA 22 (Agerpres). — Re- ferindu-se la vizita făcută de delegația sovietică la Hunedoara ziarul „Het Parool* publică corespondența trimisului său special care scrie: „In cursul ultimilor șase ani capacitatea de producție a corn- binatului s-a lărgit în asemenea măsură incit el aduce acum cea mai mare contribuție la producția de oțel a României. în Hunedoara întâlnești imaginea tipică a Ro- miniei actuale. Alături de case il-ostrind vechiul stil al orașului se ridică blocuri modeme. Un tablou al noii Ro- minii îl oferă și Onești — noul centru al industriei românești în Moldova.Ziarele „Nieuwe Ro::erdam- se Courarrt". „Argemeen Dag- blad~ și „Zeeuwse Courant*4 publică extrase din cuvântările rostite cu prilejul mitingurilor în cinstea delegației sovietice, subliniind îndeosebi pasajele referitoare problemele interna^onale. 13

Birmania

R. P. Ungară
BUDAPESTA 22 Corespon

dentul Agerpres transmite : 
Ziarul „Nepszabadsag" publi 
că un amplu reportaj intitu
lat „Locuitorii din orașele 
Hunedoara și Lupeni au pri
mit cu însuflețire delegația de 
partid și guvernamentală so
vietică", în care relatează des
pre vizita făcută „în cetatea 
oțelului" și în Valea Jiului. 
In reportaj sînt redate ample 
extrase din cuvintările rosti
te de tovarășii N. S. Hrușciov, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer la mi
tingurile care au avut loc cu 
acest prilej. Reportajul este 
însoțit de numeroase fotogra
fii care prezintă aspecte ale 
vizitei delegației de partid și 
guvernamentale sovietice în 
R.P.R.

R. P. PolonăVARȘOVIA 22 - Corespon- dentul Agerpres transmite: Ca și în zilele precedente, presa poloneză centrală publică relatări ample asupra vizitei în R. P. Romînă a delegației de partid și guvernamentale sovietice.

R. P. Bulgaria
SOFIA 22 (Agerpres). — 

partidele comuniste nu cu 
țeluri mai înalte deci: grija 
pentru interesele miale c.e 
popoarelor", „Sub steagid fră
ției și prieteniei, J^egătunle 
trainice ale țărilor noastre sint 
un prototip al viitorului mi
nunat al omenirii" — astfel 
intitulează ziarele bulgare din 
22 iunie corespondențele lor 
din Hunedoara, care redau ex
trase din cuvintările rostite 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și N. S. Hrușciov.

Ziarul „Rabotnicesko Delo" 
descrie primirea caldă, cor
dială, făcută delegației sovie
tice de către oamenii muncii 
din orașul Hunedoara.

RANGOON 22 (Agerpres). 
Presa birmaneză publică rela
tări despre vizita pe care o 
face in R. P. Romînă delega
ția de partid și guvernamen
tală sovietică.

Numeroase ziare reproduc 
pasaje din discursurile rostite 
și subliniază punctele de ve
dere formulate in legătură cu 
unele probleme de politică 
externă și internă.

Ziarele „The Nation", „The 
Burman", „The Union Ex
press" și altele au publicat 
de asemenea informații des
pre desfășurarea viz.teu

India

R. D. Germană
BERLIN 22 (Agerpres). - 

Presa din Republica Democ-a- 
tâ Germană publică numeroa
se relatări despre vzzita de
legației de patzd și guverna- 
mentale sovietice îs țara noa
stră. Sub .A'uara
Hrușciov tu Valea Jnuxr*, zefirul „Neues Deutschland" sene 
despre vizita făcută minerilor 
romini de oarpețu șovina.

s. u. A.NEW YORK 22 (Agerpres). Agențiile americane ce presă continuă să transmită numeroase relatări despre vizita pe care o face delegația de namentală a tice.Reia tind Combinatul
in țara noastră partid și guver- Uniunii Sovie-vizita făcută la siderurgic din Hunedoara, corespondentul a- genției United Press International relevă câ „Hunedoara furnizează grosul producției de oțel al României care în 1961 a fost de 2 127 000 de tone".Referindu-se la cuvintările rostite cu prilejul acestei vizite la Hunedoara de N. S. Hrușciov și Ion Gheorghe Maurer, agenția UP.I. suoli- niază că N. S. Hrușciov „a felicitat poporul romin pentru terminarea colectivizării agriculturii. El a spus că muncitorii siderurgiști ai orașului au ajutat la înfăptui, rea colectivizării agriculturii, deoarece cu oțelul produs de ei au fost construite mașini agricole". „înainte de cuvin- tarea lui N. S. Hrușciov — scrie în continuare agenția — premierul romin Ion Gheorghe Maurer a arătat că prietenia romîno-sovietică este mai strînsă ca oricînd".într-o altă telegramă a corespondentului agenției U.P.I.. transmisă din Lupeni, este descrisă vizita lui N. S. Hrușciov în Valea Jiului. Re- luînd cuvintele lui N. S. Hrușciov „Cărbune înseamnă energie", corespondentul relevă că șeful guvernului sovietic „a felicitat pe minerii ro- mîni pentru realizările lor".In relatarea corespondentului agenției Associated Press se subliniază că „producția uzinelor de la Hunedoara, care constituie cel mai mare complex siderurgic din Romî- nia, este în prezent de peste

Eivcfta

Indonezia
DJAKARTA 22 (Agerpres). — Toate tîlirele centrale din Indonezia au publica: amp^e șuri privind vizita de-Iegapei de partid și guvernamerriale a U RSS. in R. P. Romină. Ziarul „Djakana Daily Mail* a redat exuase din cuvintările tovarășilor Gheorgbe Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov care se referă la relațiile de stiinsă prielnic dintre RP.R și UJLSS- i

Delegația braziliană la Congresul mondial 
pentru dezarmare va pleca in curând la Moscova

RIO DE JANEIRO 22 (Ager- 
prea). — In Brazilia se apropie 
de sfîrșit pregătirile în vederea 
apropiatului Congres mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace. Ideea convocării acestui 
mare forum al păcii a găsit un 
larg ecou în întreaga țară. Cei 
mai de seamă oameni politici, 
oameni de cultură și militanți 
pe tărîm obștesc, reprezentanți 
ai diferitelor pături sociale ale 
populației sprijină cu căldură 
congresul.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, secre
tarul general al mișcării brazi
liene a partizanilor păcii, medi
cul Valerio Conder, a făcut cu
noscut câ Brazilia va trimite la 
Moscova 170 
vor exprima 
ale poporului 
lui de a trăi

de delegați, care 
aspirațiile pașnice 
brazilian, dorința 

în pace și priete-

nie cu toate popoarele globului 
pământesc.

La congres vor pleca repre
zentanți ai cercurilor politice și 
de afaceri, scriitori și artiști 
plastici, muncitori și țărani. 
Printre delegați se află Aurelio 
Bouarque de Olanda membru al 
Academiei braziliene de litera
tură, Lucio Costa, unul din cei 
mai mari arhitecți ai țării — 
autorul planului noii capitale 
braziliene, orașul Brasilia, Di 
Cavalcanti, cunoscut artist plas
tic, Jetulio Hoze Da Silva, ban
cher, și alții. Delegația luptăto
rilor brazilieni pentru pace este 
condusă de Alvaro Lins, fost șef 
al cancelariei civile de pe lîngă 
președintele Republicii Kubit- 
«chek, ambasadorul Braziliei în 
Portugalia. membru al Acade
miei braziliene de literatură.

In curînd delegația va pleca 
spre Moscova.

SUB SEMNUL PĂCII
Șl PRIETENIEI

SCRISOAREA UNOR TINERI FRANCEZI ADRESA
TA TINERILOR ALGERIENI CARE VOR PARTICI

PA LA FESTIVALUL DE LA HELSINKI.

Ziarul „L'Humanife" scrie că
19 organizafii ale tineretu
lui francez au propus de

legației tineretului algerian de a 
se întilni la cel de-al Vlll-lea 
Festival mondial pentru pace și 
prietenie, care se va desfășura 
la Helsinki între 27 iulie și 5 au
gust.

Printre organizațiile care au fă
cut această propunere se află : 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Națională a Studenților, 
Uniunea Tineretului Sătesc etc.

în scrisoarea adresată de cele 
19 organizații Comitetului na
țional algerian pentru cel de-al 
Vlll-lea festival se subliniază că 
„în ciuda sîngelui care s-a vărsat

în timpul acestor opt ani de 
război, tineretul algerian și tine
retul francez au păstrat legături 
de prietenie, legături care de 
acum înainte se vor dezvolta și 
întări și mai mult".

Referindu-se la dorința tinere
tului francez de a întîlni tineretul 
algerian la Festivalul de la Hel
sinki, ziarul „L'Hifmanite" scrie : 
că „o asifel de întîlnire va de
monstra tinerilor din lumea în
treagă, adunați cu această oca
zie, dorința tineretului celor două 
țări de a trăi în pace și priete- 
nie și va aduce o contribuție la 
stabilirea de noi raporturi de 
prietenie între Algeria și Franța".

Aici se va ridica giganticul baraj de beton de la Divnogorsk, care va opri apele 
sovietic va învinge apele și va uni pentru totdeauna munții din dreapta și din 

se ridică cea mai mare hidrocentrală din lume.
Foto : I. BAIEȘU

experiențelor atomice ale S.U.A.
OSLO 22 (Agerpres) — Toa

te ziarele norvegiene publică 
știri despre cea de-a doua în
cercare nereușită a S.U.A. de 
a detona o încărcătură nuclea
ră în Cosmos. Noul fiasco, în
registrat cu prilejul lansării 
acestei rachete, constituie o 
mărturie incontestabilă că 
S.U.A. nu pot dirija propriile 
lor experiențe nucleare, su
bliniază ziarul „Friheten“. Su
bliniind uriașa primejdie pe 
care ar reprezenta-o continua
rea experiențelor, ziarul scrie 
că cele două bombe nucleare 
care au căzut în Ocean pot 
provoca o catastrofă. Nimeni 
nu poate crede asigurărilor că 
aceste bombe neexplodate nu 
reprezintă nici o 
scrie în încheiere

★

WASHINGTON . _ 
preș). — După cum transmite 
agenția Associated Press, sa
vantul american Linus Pau
ling, laureat al premiului 
Nobel, împreună cu un grup 
de oameni de știință și de 
cultură din diferite țări ale 
lumii au prezentat la 21 iu
nie Tribunalului federal din 
Washington o cerere de trimi
tere în judecată a Comisiei

primejdie, 
ziarul.

22 (Ager-

Un grup de membri ai comitetului sovietic de pregătire a Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc la Helsinki, studiind materiale în vederea Festivalului.

f Foto j TASS—MOSCOVA

ct- deamericane pentru energia 
tomică și Ministerului 
Război al S.U.A. pentru seria 
de experiențe nucleare pe 
care le desfășoară în prezent 
Statele Unite. In cerere, se 
arată printre altele, că expe
riențele nucleare organizate 
de Statele Unite au urmări 
nefavorabile asupra sănătății 
oamenilor datorită căderilor 
radioactive și prezintă în ace
lași timp 
cetările 
exploziile 
altitudine 
vernul . .
centura de radiații Van Allen.

Agenția reamintește că sa
vantul Linus Pauling îm
preună cu filozoful englez 
Bertrand Russell au înaintat 
o acțiune asemănătoare în 
aprilie 1958, dar ea a fost de
clarată nelegală în urma in
tervenției procurorului gene
ral al S.U.A.

★PARIS 22 (Agerpres). — Comentând ce-a de-a doua încercare nereușită de a efectua o explozie nucleară la mare altitudine, agenția France Presse transmite câ unii specialiști în domeniul energiei atomice consideră că există motive de îngrijorare în legătură cu eșuarea celei de-a doua încercări a S.U.A. de a efectua o explozie nucleară la mare altitudine, deasupra O- ceanului Pacific. Mulți specialiști consideră, comunică agenția, că nereușita celei de-a doua încercări provoacă neliniște, deoarece există un pericol real de radioactivitate din cauza schijelor bombei nucleare care au căzut în ocean. Substanțele care intră în componența „focosului" bombei sînt radioactive și în- truct au nimerit în vor prezenta

Sinra, specialist în dome* 
construcției de rachete,

înaintea referendumului Chombe urmărește

din Algeria
torpilarea tratativelor

rimină încor- 
nnmărul aten- 
incendiilor ți 
provocate de 
imțitor ți exis-

In restul Algeriei, pregătirile 
pentru referendum sînt în plină 
desfășurare. FL.N.-ul, Partidul 
Comunist din Algeria, Partidul 
socialist unificat, federațiile 
SJXO. din Algeria, Comitetul 
pentru noua Algerie, Mișcarea 
pentru colaborare cheamă atât 
populația musulmană, aproxima
tiv 8 milioane, ți pe cea euro
peană — mai puțin de un mi
lion — si participe 
ferendum.

La televiziune ți 
de radio, liderii 
partide și grupări
început de joi sâ rostească cu
vântări în sprijinul referendumu
lui.

activ la re-

la posturile 
diferitelor 

politice au

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — Corespondenții agențiilor de presă anunță că Chombe își continuă manevrele sale în vederea torpilării tratativelor de la Leopoldville. Astfel, la 21 iunie, el a refuzat pur și simplu să se prezinte la urma să Adoula, trupelor jandarmeriei katangheze în regiunile Kongolo și Bau- doin viile". Premierul Adoula a dezmințit cu promptitudine că ar fi avat loc vreo mișcare militară.

discuțiile pe care le aibă în acea zi cu pretextînd „atacul congoleze împotriva

PE SCURT jg

PARIS. După cum relatează agenția France Presse in dimineața zilei de 22 iunie un avion al companiei aeriene franceze „A.LR. France** de tipul „Boeing 707" s-a prăbușit în apropierea coastei Gua- delupeL Pe bordul avionului, care efectua cursa Paris-Santiago de Chile se aflau 102 pasageri și 11 membri ai e- chipajului. Agenția France Presse anunță din Guadelupa că toți pasagerii și mem-

PE SCURT

pericole pentru cer- 
științifice, intrucît 

nucleare la mare 
planificate de gu- 

S.U.A. pot distruge

___ _______ __ ocean—la timp de multi ani o sursă de radiații periculoase.
★

TOKIO 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Protestând îm
potriva experiențelor nucleare 
americane, savantul japonez Sa-

noua

VIENA. — Intre 15 și 22 iunie a avut loc la Viena cel de-al doilea festival bienal al filmului. Cu ocazia acestui festival a fost prezentat pe ecranele cinematografelor din capitala Austriei filmul românesc 41omo Sapiens** creație a regizorului romin Ion Popescu Gopo La spectacolul care a avut Ioc in seara zilei de 22 iunie au participat .numeroase personalități ale vieții culturale din Viena, precum și ministrul R. P. Romine la Viena, dr. Victor Dimi- triu. Publicul vienez a primit cu o deosebită căldură filmul romînesc.

HAVANA. In Cuba s-a încheiat cu succes cea de-a doua campanie populara de recoltare a trestiei de zahăr. La plenara Federației naționale a muncitorilor din industria zahărului. care a avut loc la Havana, s-a făcut bilanțul lucrărilor. Inîr-un an de secetă cumplită s-au obținut a- proape cinei milioane tone de zahăr. Cuba a asigurat pe deplin cu zahăr piața sa internă, asigurindu-și disponibilitățile pentru îndeplinirea obligațiilor în cadrul acordurilor și convențiilor comerciale externe.In raport se prevede ca în anul curent plantațiile de trestie de zahăr să fie extinse cu peste 200 000 hectare.

LONDRA. Un grup de cu- noscuți militanți pe tărim politic și social și oameni de cultura din .Anglia au organizat la 19 iunie un miting Ia care au cerut în mod hotărit eliberarea cunoscutului pictor mexican D. A. Siqueiros, care de aproape doi ani se află în închisoare in districtul federal din Mexico. De asemenea la Londra s-a anunțat că un grup de cunoscuți reprezentanți ai vieții publice din Anglia, printre care figurează scriitori, profesori, sculptori, precum și o serie de membri ai Parlamentului și alții, au hotărit să trimită un mesaj președintelui Mexicului, cerîndu-i să-1 elibereze pe Siqueiros.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii*4, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa ScînteiT

buro 
niul 
profesor la Universitatea „Meid- 
zi”, a declarat într-o convorbire 
cu un corespondent TASS că 
intențiile americanilor de a efec
tua o explozie nucleară la mare 
altitudine și prin aceasta de a 
crea un brîu radioactiv în jurul 
pămîntului reprezintă o mare 
primejdie pentru oameni. Dar o 
și mai mare primejdie, a spus 
el, ne amenință din cauza în
cercărilor nereușite de a efectua 
o explozie nucleară la mare
înălțime. Substanțele radioactive, 
aflate în proiectilele nucleare
infectează marea și insulele pe 
care aceasta le scaldă. In 
acesta sporește și mai 
primejdia radioactivității 
tale.

Relevând eventualitatea 
deplinirii sarcinilor date 
cauza defecțiunilor în sistemul 
rachetelor, Saburo Sinra a spus 
că căderea unui asemenea pro
iectil într-o regiune din apro
pierea locului experiențelor ge
nerează consecințe îngrozitoare.

★
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Comentatorul pentru problemele 
științifice al ziarului „Daily, 
Mirror” afirmă că eșecul încer
cărilor S.U.A. de a efectua o 
explozie în spațiul cosmic pune 
la îndoială eficacitatea rachete
lor americane în genere.

„Din fericire, nimeni nu a a- 
vut de suferit, scrie ziarul
„Daily Worker”, deși rămășițele 
rachetei au căzut pe insula
Johnston”. Cu toate acestea, a- 
rată ziarul, noul eșec al S.U.A. 
accentuează neliniștea opiniei 
publice, deoarece în ultimă ana
liză, aceasta poate să ducă la un 
incident serios. Ar fi naiv, scrie 
ziarul în continuare, să se dea 

afirmațiilor S.U.A. că 
căzute în 

„In 
cazuri, subliniază

felul 
mult 
mor-

nein-
din

crezare
bombele neexplodate 
mare ar fi neprimejdioase. 
prea multe
ziarul, S.U.A. au dat dovada de 
incompetență și nesinceritate în 
asemenea probleme”.

Ziarul cheamă la intensifica
rea luptei pentru încetarea ex
periențelor nucleare americane 
în spațiul cosmic.

LONDRA 22 (Agerpres). ■— Referindu-se la o comunicare a adepților dezarmării nucleare din Scoția, ziarul „Daily Worker*4 scrie că în munții Douglas se construiește o bază de rachete secretă a N.A.T.O. La înălțimea de a- proximativ 250 m. deasupra nivelului mării, arată ziarul, se construiesc din beton armat uriașe instalații subterane.Ministerul de Război al Angliei afirmă că acolo se construiește un depozit de armament. Dar după cum a declarat Allan Parker, președintele Mișcării pentru dezarmarea

nucleară din Scoția, munții Douglas pot deveni o nouă bază de rachete cu încărcături nucleare.în orice caz, a adăugat Parker, existența acestui obiectiv secret în apropiere de golful Holy Loch periclitează securitatea celor trei milioane de locuitori din părțile centrale ale Scoției. în Scoția, subliniază Parker, se află zece obiective militare N.A.T.O. și S.U.A., care stituie un mare pericol tru populație, deoarece, în caz de război, ele pot fi supuse unei contralovituri nucleare.
deja ale con- pen-

Laos: Poziția obstrucționistă

a grupului Funii Nosavau,

Loîin (hun
22 (Agerpres). — 

transmit agențiile
VIENTIANE 

După cum 
de presa, reprezentanții grupării 
de la Savannaket ridică obsta
cole artificiale în calea aplicării 
acordului din Valea Ulcioarelor 
între cele trei părți din Laos 
pentru a căror înlăturare gru
parea neutralistă a prințului Su- 
vanna Fumma și a partidului Neo 
Lao Haksat 
răbdătoare : 
fermitate.

Cel mai i 
stacole l-a 
mulată de 
Boun Oum ca guvernul provi
zoriu din coaliție să fie investit 
de către Adunarea Națională de 
la Vientiane, pe care celelalte 
două părți din 
cunosc. Aceasta 
vine prevederilor acordului 
la Zurich care stipulează că for
marea guvernului de coaliție va 
urma o procedură specială : gu
vernul va fi investit direct de că
tre regele Laosului fără a mai 
fi nevoie de aprobarea Adunării 
naționale.

După trei zile de discuții pur
tate la Vientiane între Fumi No
savan, Suvanna Fumma și Fumi

depun o 
și totodată plină

activitate 
de

recent din aceste 
constituit cererea 

Fumi Nosavan

ob- 
for-

Laos nu o re- 
cerere contra- 

de

Vongvicit (reprezentantul partidu
lui Neo Lao Haksat), agențiile 
de presă au anunțat că grupul 
de la Savannaket a renunțat la 
această cerere, după cum a re
nunțat și la cererea ca guvernul 
provizoriu să nu-și exercite pu
terile decît după integrarea ad
ministrațiilor civilă și militară ale 
celor trei zone din Laos, ceea ce 
în mod practic ar fi însemnat 
amînarea pentru o perioadă ne
definită a instalării sale. Gru
parea de dreapta s-a declarat 
de acord cu convocarea Congre
sului național al Laosului, alcă
tuit din Consiliul regal și Adu
narea națională, care să delege 
puterile sale suveranului pentru 
a-i permite acestuia să investeas
că noul guvern.

Poziția obstrucționistă a 
pului Fumi Nosavan-Boun 
găsește sprijin din partea 
vernului Tailandei care a anunțat 
pe neașteptate că so retrage de 
la conferința celor 14 state de 
la Geneva pentru reglementarea 
problemei laoțiene.

Toate aceste încercări de sub
minare a creării unui Laos pașnic 
și neutru stîrnesc criticile 
tățite ale opiniei publice 
naționale.
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