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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice 
CUVÂNTĂRILE ROSTITE LA ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MINA LUPENI

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragi tovarăși, 
însuflețirea cu care ați în- 

timpinat delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, cuvintele calde de 
salut rostite aici exprimă 
prietenia fierbinte pe care po
porul romîn o nutrește față de 
poporul sovietic.

Republica Populară Romlnă 
și Uniunea Sovietică, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
si Partidul Muncitoresc Romîn. 
guvernele celor două țări sînt 
’Sgate prin trainice relații fră 
țești în cadrul marii familii so 
cialiste: unitatea noastră este 
indestructibilă, deoarece avem 
aceeași orînduire și aceleași in 
terese. ne călăuzim neabătut 
după atotbîruitoarea ideologie 
marxist-leninistă, luptăm pen 
tru țeluri comune — triumful 
comunismului și păcii. (Urăle).

Victoriile mărețe obținute de 
poporul sovietic în înfăptuirea 
Programului Partidului Comu 
nist al Uniunii Sovietice sini 
o strălucită dovadă a justeței 
liniei politice a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice șl 
a încercatei sale ЬогіЙЙСбгі le 
niniste: ele exercită o profun 
dă înrîurire asupra întregii o 
meniri.

La realizarea obiectivelor 
construcției comuniste își a 
duc contribuția și minerii so
vietici, prin a căror muncă 
harnică Uniunea Sovietică a 
âjuns încă de acum cîțiva ani 
pe primul loc din lume în ce 
privește producția de cărbune, 

’ijntr-iin singur an — 1961 ei au 
extras peste o jumătate de mi
liard de tone cărbune !

Tovarăși,
Bazinul carbonifer al Văii 

Jiului este cunoscut nu numai 
prin importanța lui economică 
și munca harnică a destoinici
lor 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 

La uzinele „Grivita Roșie** din Capitală.

se ridicaseră împotriva cruntei 
exploatări capitaliste și a con
dițiilor neomenești de muncă 
și de trai.

Prin amploarea, forța și com
bativitatea ei, greva de la Lu- 
peni din anul 1929 a înscris o 
pagină memorabilă în istoria 
mișcării muncitorești revolu
ționare dih țara noastră. Re
presiunea sîngeroasă, teroarea 
dezlănțuită de guvernanții 
reacționari n-au fost în stare 

să înnăbușe lupta eroică a mi
nerilor din Valea Jiului împo
triva jugului burghezo-moșie- 
resc.

Atît în trecut cît și în antt 
puterii populare, minerii s-au 
dovedit unul din detașamentele 
de frunte ale clasei noastre 
muncitoare. In trecut minerii 
fuseseră aduși de stăpînirea' 
exploatatorilor și de războiul 
hitlerist într-o 'Stare neînchi
puit de grea. La Petrila. Pe- 
troșenî. Lupeni, minerii intrau 
în șut "doar cîi cîțiva cartofi îft 
traistă. Pe creasta muntelui de 
la Petrila, în locul numit „ba- 
răbe“. minerii trăiau în bor
deie îngropate în pămînt, uit- 
de puteai Intra Iftiftfai tîrîn- 
dute în genunchi.

După eliberarea țării de 
sub jugul fascist, Parti
dul Comunist Romîn a

adresat minerilor chemarea de 
a depune toate eforturile pen
tru ridicarea producției de căr
bune, necesar refacerii trans
porturilor, asigurării nevoilor 
frontului antihitlerist, operei 
de reconstrucție a țării. In a- 
eea perioadă de ruină și lip
suri din cele mai grele, parti
dul a sădit în inimile mineri
lor încrederea că Valea Jiului, 

oe care burghezia o transform 
mase într-o „Vale a plîngerii 
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, pli
nă de abnegație, au fost re 
făcute minele, a sporit an de

(Continuare în pag. 2-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Glorioși mineri din Valea Jiului,
Ingăduiți-mi să vă transmit un 

fierbinte salut frățesc din partea 
numeroasei armate de mineri so
vietici, din partea tuturor oame
nilor muncii din Uniunea Sovieti
că. (Aplauze prelungite, urale).

îmi face o deosebită plăcere în- 
tilnirea de astăzi cu dv., reprezen
tanții gloriosului detașament ai 
clasei muncitoare din Romînia so
cialistă. 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, conti
nui să păstrez sentimente deose
bite pentru mineri. De aceea, cînd 
conducătorii dv. mi-au propus să 
vin la voi, am acceptat bucuros. 
(Aplauze, urale).

Tovarăși, minerii bătrîni își a- 
mintesc de condițiile de munaă ale 
minerilor în trecut, dnd lucrau 
pentru capitaliști. Nu greșesc dacă 
voi spune că pentru aținerii din 
Rusia țaristă și din Romînia regi
lor viața era la fel de plină de 
suferințe. La ce se putea aștepta 
пййёгиі în condițiile exploatării 
capitaliste cînd ieșea din mină du
pă o muncă istovitoare de 10—12 
ore ? Acasă îl așteptau durerea și 
mizeria. Proprietarilor de mine nici 
nu le trecea prin cap să cheltuias
că o copeică în plus pentru îm - 
bunătățirea condițiilor de trai și de 
muncă ale minerilor. Ei îi exploa
tau fără milă, iar apoi îi azvîr- 
leau în stradă. Cred că la fel se 
întîmpla și în minele din bazinul 
dv. carbonifer. Nu degeaba în a- 
cele vremuri poporul dv. îi spu
nea Văii Jiului, „Valea plîngerii“.

Dar minerii nu sînt dintre acei 
care să tacă și să se împace re
semnați cu nedreptatea socială, cu 
asuprirea și oprimarea. • Oamenii 
sovietici mai vîrstnici își amin
tesc de tradițiile revoluționare de 
luptă ale minerilor de la Lupeni 
care, prin greva lor de mai multe 
zile din 1929, au dat exemple de 
dîrzenie și bărbăție în lupta îm
potriva exploatatorilor. Ne mîn- 
drim împreună cu dv. că lupta e- 
roîcă a părinților și tovarășilor 

voștri mai vîrstnici s-a bucurat 
la timpul său de o înaltă prețuire 
din partea clasei muncitoare in
ternaționale. Ingăduiți-mi ca din 
partea partidului nostru leninist 
și a poporului sovietic să salut 
din toată mima pe veteranii gre
vei de la Lupeni prezenți aici 1 
(Aplauze furtunoase, urale).

Cînd îți amintești trecutul, îți 
dai și mai bine seama de gran
dioasele transformări social-eco- 
nomice care au avut loc în țara 
voastră în anii puterii populare. 
Oare nu este demn de admirație 
I aptul că datorită brațelor și e- 
nergiei dv. Valea Jiului, cîndva 
regiune năpăstuită, s-a transfor
mat într-o vale a bucuriei și fe
ricirii ? In locul unei așezări mun
citorești modeste s-a înălțat un 
oraș minier modern în care tră
iesc oameni liberi și fericiți. Ei 
sînt aceia care dau țării cărbunele, 
pîinea întregii industrii, de care nu 
ne putem lipsi în vremurile noas
tre. :

Cunoștința cu minerii, cu ora
șul dv. ne-a făcut o buhă impresie. 
Ne bucură că exploatările dv. 
carbonifere sînt înzestrate cu uti
laj modern, în mare parte produs 
în țară, că sînt introduse pe sca
ră tot mai largă noi agregate mo
derne, printre care haveze și com
bine carbonifere. Viitorul industriei

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

Pilmiiei eotozinta Idiota soliiiir iwoliii imielii 
de іоішіміі fiiasuloi Iiaioia

la continuarea călătoriei prin 
țara noastră, solii poporului so
vietic au fost vineri oaspeții lo
cuitorilor orașului Craiova.

In gara orașului, împodobită cu 
ghirlande de flori, mii de cetățeni 
așteaptă cu bucurie sosirea dele
gației sovietice și a conducătorilor 
de partid și de stat ai țării noas
tre. Urări fierbinți de bun venit, 
chemări în cinstea prieteniei din
tre cele două popoare sînt înscri
se pe mari panouri purpurii. Sînt 
arborate drapelele de stat ale 
R.p. Romine și Uniunii Sovietice.

La ora 9 trenul oficial so
sește în gară. Tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celelalte persoane oficiale 
coboară din tren Minute în șir 
miile de oameni prezenți îi aclamă 
îndelung. Ei sînt salutați de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., precum și tovarășii 
Constantin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului regional Oltenia al 
P.M.R., Ion Predescu, președintele 
sfatului popular regional și de alți 
reprezentanți ai organelor locale da 
partid și de stat.

In numele oamenilor muncii din 
regiune iov. Constantin Drăgan 
rostește un scurt cuvînt de bun 
sosit. Răsună imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R- P- Romi
ne. Tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej trec în

ьа uzinele „Eleetroputere“
La intrarea în întreprindere oas

peții sînt așteptați de Constantin 
Tuzu, ministrul metalurgiei ș 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Rădoi, șeful departamentului con
strucțiilor de mașini din Ministerul 
Metalurgiei si Construcțiilor de 
Mașini, de -eprezentanți ai condu
cerii întreprinderii, ai organizațiilor 

carbonifere constă doar în meca
nizarea deplină a tuturor procese
lor de producție. An de an munca 
minerului va deveni tot mai me
canizată și mai productivă.

Cînd delegația noastră vizita noi 
centre industriale din țara dv. ni 
s-a spus că pe vremuri un diplo
mat burghez a afirmat cu aroganță 
că furnalele și coșurile de uzine 
ar fi de neconceput în peisajul ro~ 
mînesc. Firește că acești domni ar 
fi vrut foarte mult să vadă veș
nic Romînia în situația de țară 
agrară înapoiată, de anexă 
furnizoare de materii pri
me a capitalului străin. Dar 
aceste timpuri au rămas de-- 
finitiv de domeniul trecutului. Ori
ce om obiectiv care a vizitat țara 
dv. nu poate să nu vadă cît de 
mult a progresat Romînia în dezr 
voltarea economiei și culturii sale. 
Realizările remarcabile ale poporu
lui romîn bucură sincer pe oa
menii sovietici. (Aplauze furtu
noase)-

Dragi tovarăși, prieteni 1 .
îmi permit să mă îndepărtez 

oarecum de la text. Pregătind tex
tul unei cuvîntări nu poți să pre
vezi totul. Cînd vezi înaintea ta 
oameni vii, simți nevoia să spui

(Continuare in pag. 2-a)

rezistă compania de onoare alinia
tă pe peron.

Tinere în frumoase costume ol
tenești intimpină pe oaspeți cu pâi
ne și sare. După obiceiul stator
nicit pe aceste meleaguri la mari 
sărbători, bătrînul colectivist Pe
tre lvan oferă din plosca încrus
tată cu motive naționale vin, ru
biniu din podgoriile Olteniei. Din 
mulțime se desprind pionieri cu 
mari buchete de flori pe care le 
oferă oaspeților.

lntrînd în Piața Gării, oaspeții 
trec pe sub arcuri împletite din 
crini și crengi de brad pe care sînt 
scrise din flori de trandafiri ro
șii inițialele : „R.P-R.—U.R.S.S.“.

Aici, ca și de-a lungul bule
vardului Republicii, Căii Bucureș- 
tiului și pe alte artere pe unde 
trec oaspeții s-au adunat zeci de 
mii de oameni — muncitori din 
fabricile orașului, constructori ai 
marelui complex industrial ce se 
ridică în apropiere și alți locui
tori ai Craio'jei, grupuri de mun
citori de la mari întreprinderi din 
regiune, colectiviști și mecanizatori 
din satele din împrejurimi care o- 
vaiioneazâ entuziast, aștern în ca
lea înalților oaspeți un covor de 
flori.

N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej răspund cordial a- 
clamațiilor populației. Coloana de 
mașini se îndreaptă spre uzinele 
„Electroputere“.

de partid, sindicale și de U.T.M.. 
de numeroși muncitori fruntași.

Vizitarea uzinelor începe cu sec
ția sculărie, după care se trece în sec
ția de transformatori. Prima hală a 
acestei secții a fost recent termina
ră. Aici, ui si în ce’elalte două

(Continuare m pag. 3-a)



г STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

СдоМигав tovarășului 
Ofteorghe Qheorghiu-DeJ

Cuvintarea tovarășului 
Niklta Sergheevici Hrușciov

(Urmare din pag. l-a) 

an producția he cărbune, Va 
lea Jiului — principal centru 
carbonifer al țării, care are 
un rol dp seamă în opera de 
industrializare socialistă s-a 
schimbat din temelii. Prin gri 
ja partidului și guvernului s-au 
făcut însemnate investiții în 
industria carboniferă, s-au dat 
în producție noi mine, au fotft 
redeschise un șir de mine li
sate în părăsire de capitaliști, 
exploatările miniere au fost 
înzestrate cu utilaje moderne, 
care au creat condiții pentru 
creșterea continui a gradului 
de mecanizare a muncii. Ca 
rezultat al aplicării acestor 
măsuri, producția de cărbune 
a Rominlei a fost anu! trecut 
de trei ori mai mare deelt în 
1938.

Cu totul altele sînt acum 
condițiile de trai ale mineri
lor. Au crescut continuu oiști 
gurile lor, au fost majorate 
perei lie, mii de familii de mi 
neri s-au mutat în locuințe 
noi. Pe harta țării au apărut 
noi orașe miniere, iar cele ve
chi își schimbă tot mai mult 
aspectul devenind orașe moder
ne, demne de făuritorii lor, de 
constructorii socialismului. To
ate acestea sint rodul politicii 
partidului nostru, a statului 
democrat-popular, politică al 
cărei scop suprem este bunăs 
tarea și fericirea celor ce mun
cesc ! (Aplauze puternice, u 
rale).

In înfăptuirea obiectivelor 
stabilite Ue Congresul al III 
lea al partidului, sarcini deose
bit de importante revin bazi
nului carbonifer din Valea Jiu
lui, car© trebuie să asigure ma
teria primă pentru producția 
de cocs. Sintem încredințați că 
printr-o tot mai bună folosire 
a utilajului cu care sînt înzes
trate minele noastre, prin rSs 
ptadlrea experienței muncito
rilor fruntași, prin valorifica
rea rezervelor interne și o mai 

bună organizare a muncii, ve
ți extrage cantități tot măi 
mari de cărbune, veți obține 
noi realizări în creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
continuă a cheltuielilor de pro 
dueție, a'duclnd o contribuție 
tot mai importantă la dezvol 
tarea bazei energetice a eco
nomiei naționale, la desăvârși

rea construcției socialiste in 
țara noastră. (Aplauze puter
nice).

Vizita delegației de partid și guvernamentală a U.R.S.S, In frunte cu N. S. Hrușciov la Ins
titutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fur.dulea.

Tovarăși,
Poporul nostru, care mun- 

cgftg cu entuziasm pentru în
florirea patriei sale, este vital 
interesat în asigurarea păcii și 
înțelegerii intre toate popoare
le. m condițiile de acum, cînd 
în cazul izbucnirii unui răz 
boi termonuclear nici o țară nu 
noate.fi ferită de groaznice 
distrugeri și pierderi de vieți, 
crește pe zi ce trece lupta po- 
poareior pentru instaurare# li
nei păci trainice în lume.

Un rol deosebit de important 
in lupta pentru statornicirea 
unei păci trainice и are înf&p 
tuirea propunerilor Uniunii 
Sovietice eu privire la dezar
marea generală și totală, pre 
cum si politica tuturor țări
lor socialiste, îndreptată spre 
soluționarea problemelor inter
naționale pe calea tratative
lor, lichidarea focarelor de în 
corelare și încheierea Tratatu 
lui de pace cu Germania li
chidarea totală a sistemu
lui colonial, dezvoltarea cola 
borării între state, extinderea 
schimburilor economice și cui 
turale,

Sub steagul luptei pen
tru pace se string forțe urla 
șe: țările lagărului socialist și 
alte state iubitoare de pace, 
clasa muncitoare internaționa
lă, mișcarea de eliberare na

țională a popoarelor coloniale 
și dependente, larga mișcare 
» partizanilor păcii. Acțiunile 
unite ale forțelor mondiale ale 
păcii fac pe deplin posibil să 
se bareze calea războiului, să 
se asigure triumful principii 
lor coexistenței pașnice.

gîntem convinși, tovarăși, că 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale sovietice va 
înscrie o nouă pagină lumi 
noasă în cartea de aur a prie 
teniei dintre poporul romîn șl 
cel sovietic, dintre statele șl 
partidei» noastre, va contribui 
la întărirea continuă a unității 
de nezdruncinat a lagărului 
socialist șl a mișcării comu
niste mondiale, la consolida 
rea păcii în lume. (Aplauze 
puternice, urale).

Să trăiască și să înflorească 
In veci prietenia dintre popo
rul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice I

Trăiască lagărul socialismu
lui, mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, sMns 
unite sub steagul marxism-le
ninismului 1

(Aplauze prelungite, urale).

(Urmare din pag. l-a)

lucruri pe care nu le-ai prevăzut 
atunci cînl ți-flii întocmit cuvin ta- 
rea-

Mă așteptarr la o primire bună 
din partea dv. Vă rog să mă în
țelegeți bine : am sperat aceasta, 
deoarece n-am avut pici un motiv 
să mă aștept ca frații mineri să 
mă primească altfel deck bine. Dar 
ceea ce am văzut, ceea ce am sim
țit aici, depășește cu mult toate 
presupunerile și așteptările. (Aplau
ze furtunoase, prelungite, urale).

Prevăd deja că atunci cînd mă voi 
întoarce in Upiunea 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 iz- 
vorîtă din inimă cu care ne-ați 
primit aici, să transmit sentimen
tele calde de prietenie, pe care le 
exprimați față de poporul nos
tru, față de țara noastră. (Aplauze 
prelungite).

Dragi tot arași, am venit în vi 
zită la poporul romîn ca la un 
frate, cred însă că muncitorii și 
țăranii din Romînia mă vor în
țelege atunci cînd voi spune că 
pentru mine minerii sînt de două 
ori frați. (Aplauze furtunoase). Ta
tăl meu a fost miner, copilăria și 
adolescența mi-am petrecut-o prin
tre mineri. De aceea am venit ia 
voi cu sentimente deosebite, de
oarece pricep fără cuvinte sufletul 
vostru.

Fiecare muncă utilă este demnă 
tie stimă, iar munca grea a mi 
nerului este demnă de o stimă 
deosebită. V. I. Lenin spunea foar
te just : Cărbunele este plinea 
industriei. Dacă țăranii produc 

grîne pentru hrana oamenilor, mi
nerii extrag cărbunele — pîînea 
industriei. Cărbunele înseamnă ?’ 
nergie, cu ajutorul lui se pun în 
mișcare mașini și strunguri. Mine 
rii trebuie să fie mîndri de me
seria lor și să înțeleagă că munca 
lor este plină de responsabilitate, 
îmbinarea mlndriet cu sentimentul 
responsabilității — iată ce trebuie 
să caracterizeze pe un miner.

Fxtrăgînd cărbune, biruind greu
tăți, minerul pu trebuie să uite că 
fără munca lui nu se poate merge 
înainte. Cărbunele pe care îl ex
trage minerul este așteptat de 
căile ferate, de fabrici, urine, dț 
metalurgie, de termocentrale Toa 
te aceste ramuri se dezvoltă dato
rită activității muncitorilor, • dato
rită muncii minerilor- De aceea 
dv., minerii, ocupați un loc de 
cinste în rîndul clasei muncitoare- 
Aceasta trebuie să vă dea un sen
timent de mîndrie, ți — ceea ее 
este important — sentimentul îoal 

tei răspunderi pentru munca dum
neavoastră.

L-ая, ascultat cu plăcere pe hă 
trlnul miner, tovarășul Feher, care 
a luat cuvîntul aici. El a înfăți
șat în cuvinte vil un tablou al tre
cutului pe care eu îl înțeleg bine.

Dragi tovarăși, prieteni !
Văd cu bucurie și mîndrie cc 

au devenit minerii din țările noas
tre socialiste. Ei nu mai sint robi 
ai capitalismului ci stăpîni cu drep
turi depline ai pămîntului lor, ai 
țârii lor, stăpânii minelor lor. Ei 
muncesc pentru ei înșiși, pentru po 
porul lor, pentru copiii lor, In 
numele socialismului, ți comunis
mului. (Aplauze furtunoase).

Minerii trăiesc acum mult mai 
bine deck în trecut și acest lu
cru îl știți la fel de bine ca i> 
mine. Dar este suficient a«asta. 
oare am atins limita dorințelor 
noastre ? Firește că nu. Astăzi vă 
hrăniți mai bine, aveți locuințe 
mai bune deck In trecut, Vreți în
să să trăiți și mai bine- Și aceasta 
este firesc. Așa-dar, de ce anume 
este nevoie pentru a ajunge la o 
viață și mai bună ? Dacă am răs
punde pe scurt am putea spune 
că pentru aceasta e nevoie să 
se lucreze mai bine, să se sporea* 
că necontenit productivitatea mun
cii.

Poate că vă veți ghidi; condu 
cătorii noștri romîni ne-au îndem
nat întotdeauna să sporim produc
tivitatea muncii, iar acum a venit 
din Uniunea Sovietică Hrușciov, 
care — ca fost miner, ne este си 
un frate — ne vorbește și el des
pre necesitatea sporirii producti
vității muncii. Nu este nimic de 
mirare în aceasta. Se știe că nu
mai sporirea necontenită a produc 
tivității muticii asigură dezvolta 
tea continuă a economiei țărilor 
noastre, ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Pgcă am admite că productivi
tatea muncii nu va crește, atunci 
nivelul de trai al poporului nu nu
mai oă nu se va ridica ci va scă 
dea, pentru că populația crește. 
De pildă, la dv. în Romînia, na
talitatea pare a fi destul de bună. 
Și cel care se naște vrea să mă* 
nîncc, are nevoie de locuință, îm
brăcăminte, mai tîrriu de școală 
unde să învețe și să primească e- 
ducație etc.

Dar de unde pot fi luate mij
loacele necesare pentru toate aces
tea ? Pentru aceasta trebuie ’ă se 
creeze mai multe bunuri materia
le. Pentru a asigura progresul so 
cietății trebuie mărită necontenit 
producția, sporită productivitatea 
muncii

Cred că mă înțelegeți just. Nu 
este vorba de a spori productivi
tatea muncii numai pe scama efor
turilor fizice ale oamenilor. Tre- 
buie să se lucreze cu mintea, să 
se depună energie, trebuie intro
dusă mai intens mecanizarea, tre
buie folosite mai bine mașinile, 
pentru ca in felul acesta să se 
lucreze mai productiv.

In minele voastre se folosesc 
haveze sau ciocane de abataj ?

Voci : Ciocane de abataj.
N. S. Hrușciov : Toți cei care 

lucrează cu ciocane de abataj au 
aceeași productivitate a muncii ? 
Se poate spune dinainte că pro
ductivitatea muncii este departe 
de a fi aceeași. înseamnă că u 

aici mai există mari rezerve. Ve
deți eu cită insistență fac agitație 
pentru ridicarea productivității 
muncii I Trebuie să recunosc că 
atunci cînd iau cuvîntul in fața 
muncitorilor sovietici le spun a* 
celași lucru.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a adoptat noul program 
al partidului — Programul cons
truirii comunismului, Poporul nos
tru nu-și precupețește eforturile 
pentru îndeplinirea acestui pro
gram. Există Și oameni care își 
închipuie construirea comunis
mului cam astfel : să lucreze mai 
puțin, după pum au chef, dar să 
mănîncc mal mult, după nevoi. 
Dar dacă toți vor proceda așa 
atunci cine va lucra, cine va crea 
tomurile necesare pentru viața oa
menilor ?

Construirea comunismului poa
te fi înțeleasă în felul acesta nu
mai de leneși, de oameni ce nu vor 
să trăiască din muncă cinstită. Oa
menii cinstiți, muncitorii, țăranii 
conștienți înțeleg că numai prin 
raunc' se poate făuri o viață mai 
bună și că, cu cit munca va fi 
mai productivă cu atft mai îndes
tulată va fi viața poporului.

In țările capitaliste, capitalistul 
nu plătește muncitorului deck o 
parte neînsemnată a muncii lui, 
restul și-l însușește el realizînd 
astfel capital- In socialism cot ce 
creează muncitorii și țăranii este 
fi.iosit spre binele poporului, în 
folosul fiecărui om al muncii. De 
aceea fiecare om trebuie să folo
sească cunoștințele sale și să de
pună eforturile în așa fel îneît 
bogăția țării să crească necontenit. 
Crește bogăția țării, crește și bună
starea fiecărui muncitor, țăran, 
intelectual. (Aplauze).

Un cîntec revoluționar spune : 
„Munca va fi stâpîna lumii". As
tăzi în țările socialismului munca 
a devenit un adevărat stăpîn- Așa 
va fi ți în celelalte țări. Mai de
vreme sau mai tîrziu, dar va fi. 
Noi marxișt-leniniștii sîntem ferm 
convinși că așa se va intîmpla. 
(Aplauze furtunoase, urale).

Dragi tovarăși, prieteni,
îngăduiți-mi să vă mulțumesc 

din tot sufletul pentru primirea 
ospitalieră, cordială făcută dele
gației noastre, pentru cuvintele 
calde spuse de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej și de ceilalți 
tovarăși la adresa poporului so
vietic și a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Vă urăm dv și tuturor mineri
lor, tuturor oamenilor muncii din 
Romînia socialistă noi succese în 
construirea socialismului 1 (Aplau
ze furtunoase, urale).

Trăiască harnicul popor romîn 
care pășește cu încredere pe calea 
socialismului, sub conducerea glo
riosului său Partid Muncitoresc 
Romîn, a Comitetului său Central, 
in frunte cu Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu credincios al poporului 
romîn 1

Să se întărească și să se dezvol
te prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele sovietic și romîn !

Trăiască puternicul lagăr socia
list I

Trăiască pacea în lumea întrea
gă ! (Aplauze furtunoase, urale. 
Participanții la miting scandează: 
„P.M.R.—P.C.U.S. 1", „R.P.R.—
U.R.S.S. !).

noate.fi
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii SovieticeII

Primirea entuziastă făcută solilor poporului sovietic 
de locuitorii orașului Craiova

Cuvintarea tovarășului 
Viktor Grișin

~ (Urmare din pag. l-a)

hale, tovarășul N. S. H/ușciov Și 
celelalte persoane oficiale primesc 
explicații amănunțite din partea di
rectorului uzinelor, Alexandru 
Dombi, și a altor specialiști cu 
privire la diferitele tipuri de trans
formatori. Este prezentată de ase
menea, noua stație de 100.000 ki~ 
lovolți pentru încercarea transfor
matorilor. In marea hală centrală 
care adăpostește mai multe secții 
— de aparatai de joasă și înaltă 
tensiune, de motoare electrice și 

' tie mecanică — membrii delegației 
se interesează de diferitele aspecte 
ale producției. In secția de mon
tat a locomotivelor Diesel-elec- 
trjce, vizitată apoi, se află în di
ferite faze de montai mai multe 
locomotive.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
marele platou în aer liber al 
transportorului de locomotive un
de a avut loc un miting.

Tribuna este dominată de me
dalionul infățișînd pe Marx, En
gels, Lenin, sub care se află îns
crisă lozinca „Trăiască atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leninis- 
tafjr M» de oameni salută cu în
suflețire și dragoste apariția la 
tribună a membrilor delegației so
vietice și conducătorilor de partid 
și de stat ai țării noastre.

Mitingul este deschis de tovară
șul Constantin Drăgan, prim-se
cretar al comitetului regional Ol
tenia al P.M.R.
v In orașele și satele oltenești al
tă dată înapoiate, se înalță acum, 
spre mulțumirea oamenilor muncii 
numeroase așezăminte social-cultu- 
rale —a spus in cuvintul său tov. 
Constantin Drăgan. Aceste reali
zări sînt o dovadă vie a muncii în
suflețite a poporului nostru care 
urmează ru încredere Politica

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși și tovarășe.
Entuziastul miting de astăzi, ca 

ți căldura cu care scumpii noș
tri oaspeți au fost primiți in ce
lelalte orașe prin care au trecut, 
arată că vizita delegației de partid 
și, ojivernamentale sovietice, în 
fruste cu tovarășul Hrușciov, este 
o minunată sărbătoare a prieteniei 
celor două popoare frățești, o pu
ternică manifestare a unității la
gărului socialist. (Aplauze, urale).

In cursul vizitei, oaspeții noștri 
au avut prilejul să cunoască ne
mijlocit rezultatele muncii creatoa
re a poporului romîn pentru înflo
rirea patriei sale socialiste. Dez
voltarea impetuoasă a întregii țări 
in anii construcției socialiste se 
reflectă și în transformările radicale 
petrecute în regiunea Oltenia. A- 
bia cu două decenii în urmă, așa 

tcuna cei mai vîrstnici dintre voi 
“fși amintesc, Oltenia era una din 
cele mai înapoiate regiuni ale ță
rii. Exploatați crunt de moșieri 
$i chiaburi, jefuiți de cămătari și 
speculanți, mii de țărani, aduși 
la sapă de lemn, porneau in alte 
regiuni să-și facă un rost în via
ță. Conacele bogate ale moșieri
lor și cocioabele țăranilor, slaba 
dezvoltare a industriei și nivelul 
ei tehnic rudimentar, numărul ma
re al neștiutorilor de carte, procen
tul deosebit de mare al 
mortalității infantile, teroarea 
cruntă a poliției și jandar
meriei, iată imaginea Olteniei de 
pe vremea stăpînirii burghezo-mo- 
șierești.

Și tocmai de aceea clasele do
minante au hotărit că este mai 
sigur ca procesul conducătorilor 
eroicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933, 
care începuse a fi judecat la Bu
curești să fie transferat la Craio
va. S-a adeverit însă și de data 
Weasta că socoteala de acasă nu 
se potrivește cu cea din tîrg. Unii 
dintre voi își amintesc că la Craio 
va au venit atunci, în ciuda pie
dicilor puse de autorități zeci și 

Partidului Muncitoresc Rotrdn de 
construire a socialismului.

însuflețiți de puternicele senti
mente de sinceră și caldă prietenie 
care leagă popoarele noastre, vă 
salutăm, dragi oaspeți sovietici, 
prezenți astăzi in mijlocul nostru 
și prin dv. salutăm marele popor 
sovietic care înalță mereu mai sus 
steagul luptei pentru pace, pentru 
fericire și progres.

Muncitorii, tehnicienii și func
ționarii de la uzinele „Electropu 
tare" — a spus în cuvintul său 
tov. Mihai Liculescu, inginer șef 
la secția transformatori — vă do
resc multă sănătate, putere de
muncă fi vă roagă pe dv. dragă 
tovarășe Hrușciov să duceți po
porului sovietic urarea de a obține 
cit mai multe victorii pe drumul 
construirii comunismului șî apără
rii păcii.

Muncitorii și tehnicienii care 
si-au legat numele de începuturile 
acestei uzine, își amintesc recunos
cători de cunoștințele primite de 
la meșterii sovietici în perioada 
c.înd s-au aflat la specializare în 
marea țari prietenă. Avem astăzi 
în uzină 920 de ingineri și tehm 
cieni valoroși. Printre ei se află 
mulți specialiști pregătiți în Uniu 
nea Sovietică. Eu însumi sînt unui 
dintre aceștia — a spus vorbitorul

Dorim din toată inima poporului 
sovietic — a încheiat vorbitorii 
— noi succese în lupta sa nobilă 
pentru triumful comunismului și 
păcii.

Vizita dv. în țara noastră este 
un eveniment pe care îl vom păs 
tra pentru totdeauna neșters în ini
mile noastre — a spus tov. llie 
Popescu, maistru șef la secția lo
comotive Diesel-electrice.

Realizările oamenilor sovietici te 
considerăm drept propriile noastre 
realizări, în ele vedem q contri

cuce de muncitori, țărani, intelec
tuali din toate colțurile țării și 
au fă*cut, în calitate de martori 
ai apărării, depoziții prin care 
și-au exprimat solidaritatea cu lup-' 
tele muncitorești din februarie 
1933. Vasta muncă politică des
fășurată de partid, atitudinea re
voluționară combativă a conducă
torilor acestor lupte, în frunte cu 
tovarășul 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 de
mascare a regimului burghezo-mo- 
șieresc, a politicii sale antipopu
lare. Aceasta a constituit o însem
nată victorie politică a partidului 
nostru.

In anii construcției socialistic, 
înfăptuind cu consecvență politica 
de industrializare a țării, partidul 
și guvernul nostru au desfășurat o 
vastă acțiune pentru ridicarea re
giunilor rămase în urmă. Ca ur
mare a acestor măsuri, Oltenia a de
venit și ea o regiune cu o industrie 
în continuă creștere și o agricul
tură în plin avînt. Crearea și ex
tinderea în regiune a unor aseme
nea ramuri ca industria electroteh
nică, construcția de mașini agrico
le, industria chimică, a petrolului, 
carboniferă, de prelucrare a lem
nului, industria materialelor de 
construcții, precum și dezvoltarea 
industriei alimentare și ușoare, sînt 
o mărturie a politicii partidului 
șl statului nostru de valorificare 
multilaterală a bogățiilor naturale 
ale țării.

Anul acesta industria Olteniei 
va depăși de 15 ori nivelul pro 
ducției realizate în 1938. Se în
făptuiesc cu succes prevederile 
Congresului al Ш-lea al Partidu
lui 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 extin
dere considerabilă exploatările de 
lignit, în vederea creșterii bazei e- 

buție de cea mai mare importanță 
la întărirea forței economice și 
politice a lagărului socialist.

Vă rog să transmiteți munci 
tarilor sovietici cele mai calde fe
licitări și urările noastre de SUC- 
ces

Ca și toți muncitorii patriei 
noastre — a spus vorbitorul — 
noi nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea sarcinilor pe 
care le~a stabilit cel de-al 111-lea 
Congres al partidului nostru drag. 
Vom face totul pentru a întări pu 
terea patriei noastre, pentru a ne 
aduce astfel contribuția la întă
rirea forțelor păcii.

Au luat apoi cuvintul tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și V. V. Grișin, mem 
bru supleant al Prezidiului C.C. 
at P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.

Cuvîntările au fost viu aplauda
te, participanții la miting ovațio 
nînd pentru prietenia romîno-so- 
i ietică.

N. S. Hrușciov a mulțmuit pen
tru ospitalitatea și căldura cu care 
a fost primită delegația. In amin 
tirea vizitei oaspeților le-au fost 
oferite daruri. Delegația sovietică 
a oferit daruri reprezentanților re
giunii Oltenia.

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

După-amiază membrii delega - 
(iei sovietice și conducătorii de 
partid și de . stat ai țării noastre 
au sosit în București.

(Ager preș1)

ueigetice a țării. Se vor ridica o 
puternică termocentrală, o fabri
că de ciment, întreprinderi ale in
dustriei ușoare $1 alimentare.

In cadrul industriei noastre 
constructoare de mașini și utilaje 
electrotehnice un loc de cinste <1 
ocupă uzinele „Eiectroputere“. 
Crearea și dezvoltarea acestei uzi - 
ne în anii puterii populare ilus
trează convingător atenția neslă
bită pe care partidul și guvernul 
o acordă industriei electrotehnice 
ca o verigă esențială pentru elec
trificarea țării. îndeplinind sarcina 
trasată de partid, colectivul uzi
nei dv., în colaborare cu uzinele 
Reșița, trece în acest an la pro
ducția în serie a locomotivelor 
Diesel-electrice de 2.100 C.P- 
Nu ne îndoim că muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la „Electro- 
putere'1 vor depune toate străda
niile pentru ca noile lor produse 
să facă cinste mărcii fabricii, vor 
face noi eforturi pentru a înfăp
tui cerințele partidului, de a spori 
continuu productivitatea muncii, a 
reduce prețul de cost, a îmbună
tăți calitatea tuturor produselor.

După aim știți, condițiile 
naturale favorabile permit o 
însemnată dezvoltare a agri
culturii in Oltenia, una din 
cele mai mari regiuni agri
cole ale țării. Numai în regiunea 
Oltenia există mai multe tractoa
re decît erau în întreaga Romînie 
burghezo-moșierească în anul 1938. 
Acum, după încheierea colectivi
zării, s-au deschis noi și minunate 
posibilități în fața agriculturii, care 
este orientată de partid pe calea 
dezvoltării multilaterale și inten
sive.

Creșterea necontenită a produc
ției industriale și agricole, dezol- 
tarea proporțională, continuu as
cendentă, a economiei naționale 
constituie baza ridicării sistematice 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.

Succesele obținute de poporul

(Continuare in pag. 4-a)

Dragi tovarăși, prieteni,
Permiteți-mi să vă transmit 

dv. și prin dv. oamenilor mun
cii de la Uzinele „Electrapu- 
tere“. tuturor locuitorilor o- 
rașulul Craiova un fierbinte 
salut frățesc din partea oame
nilor muncit din Uniunea So
vietică. (Aplauze puternice).

De clteva zile in minunata 
dv. țară se află delegația noas 
tră, condusă de tovarășul Ni
kita Sergheevîci Hrușciov, 
iprim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Pretutindeni pe unde 
am trecut am fost întlmplnați 
eu aceeași căldură și cordiali 
tate ca și aici, In uzinele dv. 
Permiteți-mi să vă mulțumesc 
din inimă pentru ospitalitatea 
frățească, pentru primirea 
prietenească, călduroasă.

Regiunea dv. este renumită 
prin natura ei minunată, pa 
care nu poți să n-o admiri si 
Să n-o îndrăgești. Dar cea mai 
mare admirație ne-o produce 
ceea ce a făcut omul pe acest 
pămînt minunat, ne-0 produc 
oamenii care muncesc pe a- 
cest pămînt, îl transformă și îi 
înfrumusețează.

Se știe că Încă nu demult, 
regiunea dv. era considerată 
ca una din regiunile cele mal 
înapoiate din Romînla. Orașul 
Craiova, a cărui liniște n-o tul 
bura niciodată sirena vreunei 
fabrici, era denumit „Reședin: 
ța celor 700 de moșieri". Se 
scurgeau zeci de ani, ’dar în
fățișarea orașului și regiunii nu 
se schimba cu nimic. Dar po 
porul a scuturat jugul exploa 
tatorilor și intr-un timp scurt, 
aidoma voinicului dip basm, a 
readus la viață și a pus în 
mișcare tot ceea ce orânduirea 
burghezo-moșierească condam
nase la paragină.

Vechea Oltenie nu mal exis
tă azi. In locul el a apărut o 
regiune nouă, care crește șl se 
dezvoltă impetuos șl dă astăzi 
a 6-a parte din tot petrolul 
care se extrage In Rdmlnla și 
aproape 2/3 din utilajul elec 
trie produs In tară. 8-a schim
bat astăzi șl Craiova, oraș al 
oamenilor muncii care cons
truiesc 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 re
giunii dv. în anii puterii popu
lare. Subliniem în mod deose
bit contribuția dv. la dezvol
tarea industriei electrotehnice.

știți că V. I. Lenin conducă
torul șl învățătorul oamenilor 
muncii, acorda o uriașă impor
tanță electrificării. Lozinca le
ninistă „Comunismul înseamnă 
puterea sovietică plus electri
ficarea Întregii țări" a înarmat 
partidele comuniste și popoa
rele din țările socialismului cu 
înțelegerea adevărului profund 
că electrificarea este aceea ca
re pe baza orînduiril socialiste 
asigură victoria definitivă a 
societății comuniste ca socie
tatea cea mai înaintată șl mai 
dreaptă din lume. (Aplauze, 
urale).

Oamenii muncii din Republi
ca Populară Romlnă au reali
zat multe în domeniul electri
ficării tării lor. Se poate spune 
cu certitudine că ritmul Înalt 
de dezvoltare a bazei energe 
tîce a Romîniei socialiste poa
te fi invidiat de orice țară ca- 
'pitalistă.

De mii de ani oamenii mun
cii visau la crearea unei orân

duiri sociale drepte pe pămînt. 
In imaginația lor ei își zugră
veau adesea tabloul ineîntător 
al unei vieți fericite. Harnicul 
popor al Romîniei, înarmat cu 
teoria științifică a comunismu
lui și nu cu vise utopice, cons
truiește cu succes temeliile vil < 
torului său luminos. Sub ochii 
noștri se naște o societate no
uă, care întruchipează cele 
mai scumpe speranțe și năzuin-' 
țe ale oamenilor muncii.

Țările socialiste pășesc cu 
încredere pe drumul construi
rii socialismului și comunisj 
mulul. In Uniunea Sovietică se 
desfășoară o muncă gigantică 
de înfăptuire a programului 
construcției comuniste adoptat 
de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.8. Noul program ai par
tidului a deschis în fața po- 
porului nostru perspectivele 
iuminoase ale construirii so
cietății comuniste în care va fi 
înfăptuit mărețul principiu *3 
„De la fiecare după capacități, 
fiecăruia după nevoi".

Oamenii sovietici sînt con
știent! de faptul că comunis
mul nu va veni de la sine. E) 
poate fi creat numai prin mun - 
ca harnică, plină de abnega
ție a poporului. In țara noas
tră 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 In
dustriei se dezvoltă cu pași si
guri pe linie ascendentă agri
cultura, crește productivitatea 
muncii, succese importante au 
fost realizate în dezvoltarea! 
științei și tehnicii, încununate 
de zborurile oamenilor sovie- s 
ticl în Cosmos. (Aplauze, ova
ții).

Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romînă merg 
în front unit în luptă pentru 
construirea societății noi. Pe 
baza măreței învățături mar- , 
xist-leninîste ele sînt legate 
prin unitatea de țeluri și sar
cini, In relațiile dintre țările 
și partidele noastre s-a stator
nicit prietenia frățească unita
tea și colaborarea de nezdrun
cinat. ambele noastre țări șl 
partide își aduc contribuția lai 
întărirea continuă a întregului 
sistem mondial socialist.

Sistemul mondial socialist a 
devenit factorul determinant 
al dezvoltării omenirii. Uniu
nea Sovietică, Republica Popu
lară Romînă și celelalte țări 
socialiste promovează cu per
severență șl consecventă poli
tica leninistă de întărire a 
păcii, de destindere a încordă
rii internaționale, de rezolva
re a problemelor litigioase pe 
cale pașnică. Datorită creșterii 
forțelor socialismului și păcii 
Imperialiștii nu au izbutit să 
dezlănțuie un nou război mon
dial. Aceasta nu înseamnă Insă 
că pericolul de război este 
complet înlăturat. Statele im
perialiste și în primul rind 
S.U.A. agravează încordarea 
internațională, IntehsîfiCă cursa 
înarmărilor, efectuează expe 
riențe cu arma nucleară, pro
feră amenințări la adresa U 
nlunii Sovietice șl я întregului 
lagăr socialist.

In aceste condiții popoarele 
țărilor socialiste consideră că 
sarcina lor constă în a întări 
prin toate mijloacele vi
gilența popoarelor, în a întă
ri șl maj mult unitatea și coe
ziunea, puterea economică și 
capacitatea de apărare a țări 
lor lagărului socialist — bastio - 
nul de nădejde al păcii șl se 
curâtății popoarelor. (Aplauze 
furtunoase).

Fără îndoială că oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică.

(Continuare în pag. 4-a)
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V delegației de partid 
și guvernamentale 

a Uniunii Sovietice
Recepția de Io Pcdotul 
Consiliului de Miniștri

$1181 IH PtSIt IHHABt

Sinert seara, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine au oferit o 
recepție la Palatul Consiliului 
de Miniștri în cinstea delega
ției de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice, a to
varășilor : N. s. Hrușciov, V. 
V. Grișin, V. y. Kuznețov, D. 
A. Kunaev, I. ,V. Andropov, I. 
I. Bodiul, M. S. Sinița, B. A. 
Eldarova, E. I. Afanasenko, I. 
К. Jegalin.

La recepție au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu - 
Dej, Ion Gheorghe Măurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicblae 
Ceaușescu, Chivu stoica, A- 

lexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Băutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, ambasa

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. 3-a)

romîn în construirea noii orînduiri 
sociale, încununate de victoria de
plină a socialismului la orașe și 
sate, sînt rezultatul politicii leni
niste a partidului nostru și a Co
mitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Epocalele realizări ale Uniunii 

Sovietice, alături de înfăptuirile 
celorlalte țări socialiste, constituie 
o dovadă grăitoare a superiorită
ții socialismului asupra capitalis
mului. Uzinele automatizate și gi- 
ganții siderurgici, centralele elec
trice fără seamăn în lume și ma
rile construcții răspîndite pe întreg 
întinsul țării, creșterea neconteni
tă a nivelului de trai al oamenilor 
sovietici, ca și minunatele reali
zări ale științei și tehnicii sovietice, 
încununate de zborurile cosmice 
ale lui Gagarin și Titov, mărețele 
succese în întrecerea economică 
pașnică cu Statele Unite, toate a- 
cestea 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 cons
truirea primei societăți comuniste 
din lume poporul sovietic înfăp
tuiește o operă de uriașă însem
nătate internațională; cate are o 
profundă înrîurire asupra întregii 
evoluții mondiale.

Tovarăși,
Preîntâmpinarea unui nou răz

boi, instaurarea unei păci trainice 
pe pămînt, reprezintă năzuința 
fierbinte a tuturor popoarelor lu
mii. Țările socialiste pășesc cu ho-

Cuvîntarea
Viktor

(Urmare din pag. 3-a)

Bepublica Populară Bomînă, 
din toate țările socialiste îșl 
vor aduce și pe viitor contri
buția importantă la cauza tri 
umfului mărețelor idei ale mar
xism-leninismului, menținerii 
și intăririi păcii, libertății șl 
progresului, la cauza liiptel 
pentru o viață mai bună a o- 
menirii.

Dați-mi voie să vă urez încă 
o dată din toată inima noi șl 
mari succese în construirea so 

dorul В. P. Bomîne la Mos
cova, membri ad .C.C. bl g.MB., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești si institu
țiilor centrale, generali și ofi
țeri superiori, academicieni șl 
alți oameni de știință șl cul
tură, ziariști roimlni șj cores
pondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militări, 
membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

La Începutul recepției au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și В. P. 
Bomîne.

In timpul recepției tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Nikita Sergheevici Hrușciov au 
rostit toasturi.

A toăstat de asemenea, Kim 
Dem Bik, ambasadorul В. P. 
D. Coreene la București deca
nul corpului diplomatic.

Becepția s-a desfășurat în-3 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială, prietenească.

(Agerpres)

tătîre în primele rînduri ale lup
tei pentru apărarea păcii. împreu
nă cu Uniunea Sovietică și cele
lalte state socialiste Republica 
Populară Română aduce o contri
buție activă la destinderea încor
dării internaționale, la dezvoltarea 
colaborării pașnice între state. Sînt 
cunoscute (eforturile susținute de
puse de țara noastră pentru dez
voltarea și întărirea colaborării 
pașnice între popoarele balcanice, 
pentru transformarea regiunii Bal
canilor într-o zonă a păcii, ca și 
propunerile făcute de guvernul ro
mîn la O.N.U. cu privire la ac
țiunile pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între state cu sisteme 
social-economice diferite. Țara 
noastră va milita și în viitor pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru triumful principiilor coexis
tenței pașnice în relațiile interna
ționale.

Dragi oaspeți,
Sîntem încredințați că vizita dv. 

în Republica Populară Romînă va 
contribui la dezvoltarea continuă 
a relațiilor frățești romîno-sovie- 
tice, va sluji cauzei comune a po
poarelor ne&stre. In spiritul sim- 
țămintelor pline de căldură, de 
dragoste tovărășească, exprimate 
aici, vă rugăm să transmiteți po
poarelor sovietice urări de noi și 
strălucite victorii în construcția 
comunistă, sub conducerea încerca
tului său cîrmaci, marele partid 
al lui Lenin, a Comitetului său 
Central în frunte cu Nikita Ser
gheevici Hrușciov. (Aplauze, ura
le).

Trăiască și să înflorească în 
veci prietenia dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovie
tice. (Aplauze prelungite, urale).

tovarășului 
Grișin
cialismulul in minunata dv. 
țară.

Trăiască clasa muncitoare 
din Bomînia și avangarda el 
glorioasă — Partidul Muncito
resc Romîn! I

, Să trăiască și să înflorească 
prietenia • romîno-sovietică l 

Trăiască unitatea de nez
druncinat a țărilor comunită
ții socialiste și a partidelor 
marxist-ieniniste I

(Aplauze puternice, urale 
prelungite).

franța Acțiuni de solidaritate 
cu muncitorii spanioli

PABIS 22 (Agerpres)
In Franța continuă acțiuni

le ’de solidaritate cu muncito
rii spanioli.

După cum anunță ziarul 
„L’Humainite", Uniunea fe-

Un eșec care pune 
le îndoială eficiența 
rachetelor americane

LONDRA 22 (Agerpres)
Comentatorul pentru pro

bleme științifice al ziarului 
„Daily Mirror" afirmă că eșe
cul încercărilor S.U.A. de a e- 
fectua o explozie în spațiul 
cosmic pune la îndoială efi
cacitatea rachetelor america
ne în genere.

„Din fericire, nimeni nu a 
avut de suferit, scrie ziarul 
„Daily Worker", deși rămăși
țele rachetei au căzut pe in
sula Johnston". Cu toate aces
tea, arată ziarul, noul eșec al 
S.U.A. accentuează neliniștea 
opiniei publice, deoarece în ul
timă analiză, aceasta poate să 
ducă la un incident serios. Ar 
fi naiv, scrie ziarul în conti
nuare, să se dea crezare afir
mațiilor S.U.A. că bombele ne
explodate căzute în mare ar 
fi neprimejdioase. „In prea 
multe cazuri, subliniază zia
rul, S.U.A. au dat dovadă de 
incompetență și nesinceritate 
în asemenea probleme".

Ziarul cheamă la intensifi
carea luptei pentru încetarea 
experiențelor nucleare ameri
cane în spațiul cosmic.

— Declarația savantului
TOKIO 22 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Protestînd împotriva experiențe

lor nucleare americane, savantul 
japonez Saburo Sinra, specialist în 
domeniul construcțiilor de rachete, 
profesor la universitatea „Meidzi" 
a declarat într-o convorbire cu un 
corespondent TASS că intențiile a- 
mericanilor de a efectua o explo
zie nucleară la mare altitudine și 
prin aceasta de a crea un brîu

CAIRO. Reprezentanța par
tidului naționalist din Zanzi
bar în Asociația africană de la 
Cairo a dat publicității o de
clarație în care condamnă 
sentința pronunțată recent de 
un tribunal colonial prin care 
secretarul general al Partidu
lui naționalist din Zanzibar, 
Abdul Rahman Mohammed, a 
fost condamnat la 15 luni în
chisoare acuzat de incitare la 
rebeliune.

NEW YORK. In prezent în 
Statele Unite ale Americii par
ticipă la greve 250.000 oameni 
ai muncii. După cum relatea
ză agenția United Press Inter
national. dacă într-un viitor 
apropiat, nu vor fi încheiate 
contracte colective între o se
rie de sindicate și societăți, 
alți aproximativ 170.000 de 
oameni ai muncii vor declara 
grevă.

PARIS. Tribunalul militar 
din Madrid a condamnat Ia

meilor franceze a organizat la 
20 iunie în sala Mutualite din 
Paris o seară a prieteniei cu 
femeile spaniole care sprijină 
cu curaj și tenacitate pe soții 
lor în lupta pentru condiții 
de viață mai omenești. Cu a- 
ceastă ocazie a luat cuvîn 
tul Denise Breton, redactor șef 

hi revistei „Heures Claires", 
care a făcut recent o vizită în 
Spania.

La apelul Partidului Comu
nist Francez, al partidelor 
S.F.I.O., radical, M.R.P. și al 
federațiilor sindicale C.E.E., 
C.F.T.C. și U.N.E.F. a avut loc 
la Lyon un miting de solidari
tate cu oamenii muncii spa
nioli. La miting au luat parte 
numeroși foști voluntari în 
Spania republicană.

Ziaril „daily ІМГ deipre conitrectia iiti baze 
le retlete а Ш.О. Ia anglii Dowlas

LONDRA 22 (Agerpres).
Referindu-se la o comunicare a 

adepților dezarmării nucleare din 
Scoția, ziarul „Daily Worker" scrie 
că în munții Douglas se constru
iește o bază de rachete secrete a 
N.A.T.O. La înălțimea de apro
ximativ 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, pre
ședintele mișcării pentru dezarma
rea nucleară din Scoția, munț'i 
Douglas pot deveni o nouă baza 
de rachete cu încărcături nucleare.

In orice caz, a adăugat Parker, 
existența acestui obiectiv, secret în 
apropierea de golful Holy Loch

e pentru oameni
japonez Saburo Sinra —
radioactiv în jurul pămîntului, re
prezintă o mare primejdie pentru 
oameni. Dar o și mai mare pri
mejdie, a spus el, ne amenință 
din cauza încercărilor nereușite 
de a efectua o explozie nucleară 
la mare înălțime. Substanțele ra
dioactive aflate în proiectilele nu
cleare infectează marea și insulele 
pe care aceasta le scaldă. In felul 
acesta sporește și mai mult pri
mejdia radioactivității mortale.

opt ani închisoare pe preotul 
militar, maiorul Jose Bailos, 
acuzat de „Rebeliune, propa
gandă ilegală, ofensă adusă 
șefului statului și instigare Ia 
rebeliune". După cum anunță 
corespondentul din Madrid al 
agenției France Presse, Jose 
Bailos a fost arestat în luna 
mai in timpul grevelor de la 
Barcelona.

LONDRA. Recomandarea 
conducerii de dreapta a Comi
tetului executiv național al 
partidului laburist de a-1 ex
clude din partid pe Bertrand 
Russel, sub pretextul „nea- 
chitării cotizațiilor de mem - 
bru", a pus într-o situație in 
comodă pe liderii laburiști de 
dreapta. Adevăratul motiv de 
care nimeni nu se îndoiește al 
aeestei propuneri este faptul 
că lordul Russell sprijină 
Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace 
care va avea loc la Moscova.

Algerienii nu vor întreprinde 
nici un fel de acțiuni împotriva 
europenilor cinstiți din Algeria

TUNIS 22 (Agerpres)
Dezmințind afirmațiile cer

curilor ultra-colonialiste din 
Algeria care caută să învrăj
bească populația europeană 

cu cea arabă, agenția Algerie 
Presse Service arată că „alge
rienii care au trăit coșmarul 
colonial cel mai odios și pe 
care l-au înlăturat prin lup
ta lor victorioasă nu vor în
treprinde nici un fel de ac
țiuni împotriva acelora pe ca
re continuă să îi considere 
drept compatrioții lor".

„Calmul conștient și înțe
lept de care dă dovadă popu-I 
Iația arabă in ciuda tuturor 
provocărilor și a tuturor oro
rilor, arată în încheiere „Al
gerie Presse Service", este o 
garanție pentru succesul sar
cinilor viitoare și a eforturi
lor întreprinse în comun de 
toți algerienii indiferent de o- 
riginea lor".

periclitează securitatea ceiotj, trei 
milioane de locuitori din părțile 
centrale ale Scoției. In Scoția, sub ■ 
bliniază Parker, se află deja zece 
obiective militare ale N.A.T.O. și 
S.U.A. care constituie un mare 
pericol pentru populație, deoarece 
în caz de război, ele pot fi supu
se unei contralovituri nucleare.

PROGRAM DE RADIO
24 iunie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
de balet; 8,00 Școala și viața, 
„La ordinea zilei : Examene
le!; 8,30 Concert-ghicitoare 
recapitulativ pe temele emi
siunilor „Ghid muzical"; 10,30 
„Sub steagul marii prietenii" 
— program de cîntece roimî- 
nești și sovietice; 11,30 Vor
bește Moscova !; 12,25 „Pro
grame muzicale alcătuite de 
ascultători; 13,10 De toate pen
tru toți; 15,00 Program muzi
cal pentru fruntașii recoltelor 
bogate; 15,30 La șezăî?"i»; 
16,10 Noi cîntece în cinstea în
cheierii colectivizării agricul - 
turii: „Colectiva noastră dra
gă"; 16,15 Din cîntecele tine
retului sovietic; 18,00 Muzică 
de estradă de compozitori din 
țări socialiste; 20,00 Teatru la 
microfon — Premieră — „S-a 
întîmplat la Rîndunele": 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
П. 8,00 Muzică ușoară; 8,30 
Clubul voioșiei; 9,00 Valsuri; 
10,00 soliști și formații de 
muzică ușoară; 12,00 Actuali
tatea cultural-artistică; 14,10 
Muzică ușoară interpretată dfe 
Rujena Sicora; 14,30 Din 
zică popoarelor; 16,00 Oameni 
și fapte; 17,02 Cîntă Vico To- 
riani; 19,00 Muzică de dans; 
20,30 Albun de romanțe: 21,45 
Lectură Ghicitoare „Patria în 
versurile poeților noștri con
temporani": 22,00 Muzică de 
dans. 22,25 Ciclul „Laureați al 
celui de al П-lea Concurs in
ternațional de interoretare 
,.P. I. Ceaikovski" — Moscova 
1962": 23.10—24.00 Muzică de 
dans.
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CINEMATOGRAFE
24 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Omul amfibie ; AL. SA- 
HIA ; Cintecul întrerupt; PE- 
TRILA : Porto Franco ; LIVE- 
ZENl: Cercul; ANINOASA : 
S-a furat o bombă ; ISCRONI: 
Valea mindră: VULCAN : To
rero ; PAROȘENI : Aeroportul 
nu primește ; LUPENI : Nu te 
lăsa niciodată : BARBATENI: 
Toată lumea ride, cîntă șî 
dansează : URICANI : Primă
vara fetelor.
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