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Adunarea activului de partid din Capitală cu prilejul 
vizitei delegației de activiști ai P. C. U. S.

Marți după-amiază, în sala Palatului R. P. Romine a avut loc 
o adunare a activului de partid din Capitală, cu prilejul vizitei in 
țara noastră a delegației de activiști ai P.C.U.S.

Pe fundalul scenei se aflau portretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov, precum și chemările: „Trăiască uni
tatea lagărului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale 1", „Trăiască prietenia frățească dintre popoarele romin 
și sovietic !".

Asistența ridicîndu-se, a întîmpinat cu îndelungi aplauze sosirea 
oaspeților și a conducătorilor partidului nostru.

In prezidiu au luat loc membrii delegației de activiști ai P.C.U.S., 
în frunte cu tovarășul N. V. Podgornii, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai

Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid, precum și I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

La adunare au participat membrii ai C.C. al P.M.R., lucrători 
din aparatul C.C. al P.M.R., activiști ai organelor și organizațiilor 
de partid din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Florian Dănălache, mem
bru al QfC. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., care a salutat delegația de activiști ai P.C.U.S.

Primiți cu puternice și îndelungi aplauze au luat cuvîntul to
varășii N. V. Podgornii și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Particlpanții au subliniat prin vii aplauze cuvintările, manifes- 
tind pentru prietenia frățească dintre poporul romîn și poporul so
vietic, dintre Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru continua întărire a unității lagărului socia
lismului și a mișcării comuniste internaționale, pentru victoria so
cialismului și comunismului, pentru pace în lumea întreagă.

In încheierea adunării, cei prezenți, in picioare, au aplaudat 
călduros, salutînd pe oaspeți și pe conducătorii partidului nostru.

Cuvîntarea tovarășului
< Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului
N. V. Podgornii

Dragi tovarăși, membri ai dele
gației de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice,

Dragă tovarășe Podgornii,
Dragi tovarășe și tovarăși,
Sîntem bucuroși că în scurtul 

timp petrecut la noi ați putut cu
noaște activitatea organizațiilor de 
partid, munca avîntată a poporu 
lui romîn pentru înfăptuirea hotă- 
rîriilor Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

In cursul vizitei, muncitorii, ță
ranii, intelectualii,, activiștii de 
partid v-au împărtășit cu inimă 
deschisă din preocupările, reali
zările și experiența noastră în con
strucția economică și în munca de 
partid. La rîndul dv„ ați împărtă
șit din bogata experiență a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tise, pe care partidul nostru a 
studiat-o totdeauna cu atenție, tră- 
gînd din ea învățăminte pentru 
propria sa activitate. V-ați putut 
da seama de sentimentele da prie
tenie frățească pe care le nutrește 
poporul nostru față de poporul so
vietic. întreaga desfășurare a vi
zitei a constituit o expresie a a- 
cestei prietenii sincere și a eola- 
borării tovărășești statornicite în
tre partidele și popoarele noastre, 
unite în lupta pentru realizarea 
telului comun — construirea so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

Ne reamintim cu plăcere de vi
zita delegației noastre de partid și 
guvernamentale în Uniunea Sovie
tică, de căldura și prietenia cu ca
re ne-au întîmpinat oamenii so
vietici. Cu aceeași ospitalitate, cu 
sentimente frățești, a fost primită 
la noi delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și guver
nului sovietic, condusă de tovară
șul Hrușciov.

Oamenii muncii din patria noas
tră își exprimă bucuria față de 
succesele obținute de poporul so
vietic în îndeplinirea grandiosului 
program de construire a comunis
mului, elaborat de Congresul al 
XXII-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Strălucitele rea
lizări în făurirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului, ritmul 
rapid de creștere a producției și 
înaltul nivel al dezvoltării tehnicii, 
continua ridicare a nivelului de 
trai material și cultural al poporu
lui sporesc tot mai mult presti
giul Uniunii Sovietice în lume.

Marile înfăptuiri ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări so
cialiste au o deosebită însemnă
tate internațională; ele exercită o 
profundă înrîurire asupra conști
inței popoarelor, demonstrînd în
tregii lumi superioritatea orîndui- 
rii socialiste, care creează posibi
lități nelimitate înaintării omenirii 
spre cele mai înalte Gulmi ale ci
vilizației.

Dragi tovarăși,
Am ascultat cu multă plăcere 

cuvîntarea tovarășului Podgornii, 
caldele sale aprecieri la adresa ac
tivității partidului nostru, impresiile 
frumoase pe care i le-a lăsat vi
zitarea celor cinci regiuni ale tă
rii noastre, a întreprinderilor gos
podăriilor colective și de stat, a- 
șezămintelor de cultură.

După cum ați putut constata, 
dragi oaspeți, economia noastră 
națională se dezvoltă în ritm sus
ținut, depășind prevederile planu
lui de șase ani. In primele patru 
luni ale anului 1963, planul de stat 
a fost îndeplinit în proporție de 
101,3 la sută.

Succesele obținute în dezvolta
rea întregii economii sînt rezulta
tul nemijlocit al politicii leniniste 
de industrializare socialistă, dusă 
neabătut de partidul nostru. Ca ur
mare a atenției deosebite care le-a 
fost acordată încă din primii ani 
ai construcției noastre economice, 
ramurile principale: energetica, si
derurgia, construcția de mașini, 
chimia și altele au realizat an de 
an ritmurile cele mai înalte.

O preocupare de prim ordin a 
partidului și guvernului este în
zestrarea întreprinderilor noi și 
reutilarea treptată a celor existen
te eu mașini și utilaje moderne, 
bazate pe cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii înaintate — con
diție esențială a creșterii produc
tivității muncii sociale, a valorifi
cării superioare a resurselor na
turale și îmbunătățirii neîncetate a 
calității producției.

Este îmbusurător faptul că mun
citorii, tehnieienii, inginerii, pro
iectant», cadrele de conducere din 
întreaga economie manifestă o 
preocupare permanentă de a cu
noaște și a7și însuși cele mai noi 
realizări ale tehnicii și luptă cu 
perseverență pentru aplicarea lor 
în produeție.

încheierea colectivizării agricul
turii în primăvara anului trecut a 
creat condițiile pentru înfăptuirea 
unui program complex de măsuri 
în vederea creșterii multilaterale 
a producției agricole vegetale și 
animale și obținerea an de an de 
recolte sporite. t întreaga noastră 
țărănime muncitoare, inginerii și 
specialiștii din agricultură, desfă
șoară în momentul de față o vastă 
acțiune pentru consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a unităților 
agricole socialiste, pentru crește
rea continuă a producției agricole, 
în primul rind a celei cerealiere, 
crearea tuturor condițiilor realiză
rii în următorii ani a unui puter
nic avînt al întregii agriculturi.

Succesele obținute în dezvolta
rea economiei se reflectă în creș
terea continuă a bunăstării mate-.

(Continuare in pag. 4-a)

Dragi tovarăși I Dragi prieteni I
Sînt î2 zile de cînd delegația 

de activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, sosită la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, se 
află în țara dv.

Sîntem bucuroși că avem posi
bilitatea să transmitem activului 
de partid din capitala Romîniei 
socialiste — orașul București — și 
prin dv. întregului popor romîn, 
gloriosului său partid muncitoresc 
un salut cordial din partea comu
niștilor și a tuturor oamenilor mun
cii dîn Uniunea Sovietică, din 
partea conducerii partidului nostru 
și personal din partea marelui prie
ten al poporului romîn, Nikita 
Sergheevici Hrușciov. (Vii aplauze).

Mîine ne înapoiem în patrie. $i 
ca la orice despărțire, cu atît mai 
mult atunci cînd te desparți de 
prieteni apropiați și buni, regreți 
inevitabil aceasta. Dar în același 
timp, ne bucurăm și ne face plă
cere că vom duce cu noi impresii 
de neuitat despre vizita făcută în 
țara dv. Permiteți-ne dragi tova
răși, să vă împărtășim dv. impre
siile noastre.

In primul rînd am dori să vă 
spunem că am avut convorbiri ex
cepțional de călduroase, cordiale, 
la Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu 
membrii Biroului Politic și cu se
cretarii Comitetului Central a] 
Partidului.

Pretutindeni unde am fost — la 
comitetele regionale și orășenești 
de partid, în întreprinderi indus
triale și pe șantiere, în gospodării 
agricole colective și în gospodării 
agricole de stat, în mijlocul stu
denților și în familiile oamenilor 
muncii — am fost întîmpinați de 
asemenea, cu căldură și cordiali
tate, am avut convorbiri sincere 
și frățești.

Ca și la adunarea de astăzi, am 
auzit pretutindeni cuvinte cordiale 
de salut Ia adresa Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, am vă
zut numeroase manifestări de sim
patie și prietenie din partea oa
menilor muncii din Romînia față 
de popoarele țării noastre. Noi 
considerăm toate acestea ca ex
presia relațiilor de colaborare 
frățească și înțelegere din ce în 
ce mai strînse dintre popoarele 
noastre și partidele noastre mar- 
xist-lsniniste.

Permiteți-mi ca în numele dele
gației Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice să mulțumesc din 
toată inima Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral, tuturor prietenilor dragi din 
Romînia pentru primirea frățească 
și ospitalitate. (Aplauze prelun
gite).

Tovarăși 1 Popoarele noastre ve

cine au multe proverbe asemănă
toare. Unul dintre aceste proverbe 
spune : „Prietenia și frăția sînt mai 
de preț ca orice bogăție". Acest 
proverb a luat naștere încă în vre
murile îndepărtate cînd romînii și 
rușii au luptat împreună împotri
va cuceritorilor străini. Din tim
puri străvechi popoarele țărilor 
noastre au năzuit să trăiască în 
pase și înțelegere, s-au ajutat unul 
pe altul la nenorocire.

Sentimentul de prietenie fră
țească între oamenii muncii a de
venit și mai puternic după ce Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis popoarelor ca
lea spre libertate, fericire și pro
gres. Oamenii sovietici știu bine 
și apreciază mult faptul că oame
nii muneii din Romînia au salutat 
cu entuziasm victoria Revoluției 
din Octombrie, au luat atitudine 
în apărarea primului stat din lu
me al muncitorilor și țăranilor.

Și nu este vina poporului romîn 
dacă, contrar voinței sale, el a fost 
tîrît de capitaliști și moșieri de 
partea Germaniei hitleriste într-un 
război criminal.

In condițiile grele ale ilegalității, 
în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, comuniștii din Ro
mînia au luptat întotdeauna activ 
pentru interesele poporului, au întă
rit unitatea revoluționară a oame
nilor muncii sub lozinca măreață 
„Proletari din toate țările uniți- 
vă!".

După victoria asupra fascismului, 
prietenia dintre oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică și Romînia, ci
mentată de sîngele vărsat în lupta 
dusă împreună împotriva dușmanu
lui comun, s-a transformat într-o 
legătură frățească de nezdruncinat 
a popoarelor libere, care constru
iesc socialismul și comunismul. In 
poporul sovietic de multe milioane 
poporul romîn are un prieten, un 
tovarăș și un frate credincios și 
de nădejde. Prietenia noastră este 
veșnică și de nezdruncinat I (Aplau
ze puternice).

O demonstrație emoționantă a a- 
cestei prietenii, a colaborării fră
țești și a alianței de nezdruncinat 
dintre popoarele noastre a fost vi
zita făcută în Uniunea Sovietică 
în august 1961 de delegația de par
tid și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și vizita de răspuns făcută în iunie a- 
nul trecut in țara dv. de delegația so
vietică de partid și guvernamenta
lă, condusă de tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

T ovarăși! Partidele marxist-leni- 
niste din țările comunității socia
liste au acumulat o experiență bo
gată în conducerea construcției e- 
conomice și culturale. Studierea a- 
tenta și schimbul sistematic de ex- 

(Continuare în pag. 3-a)

Cabina 
automatelor

Există la preparația Lupenl ® 
cameră construită numai din sticlă 
și beton armat, E cabina suprave
ghetorilor de încărcare și a canta
ragiilor. Specificul locului de mun
că cere să aibă sub privirea lor 
toate benzile < are transportă căr
bunele spălat spre vagoane. In fe
lul acesta poate fi înregistrată 
exact cantitatea de cărbune spălat 

’ și controlat modul cum funcționea- 
5 -ză instalațiile din dotare. Văzută 
. din afară, camera se aseamănă cu 

cabina dispecerului unui aeroport 
Comparația e întemeiată pentru că 
în cazul nostru cantaragiul are și 

■ rolul de dispecer, iar „avioanele" 
sale sînt transportoarele cu bandă 
în permanentă mișcare. Ținînd cont 
de rolul supraveghetorului sau can
taragiului și de tendința de a cen
traliza comenzile într-un singur 
loc, la preparația Lupeni s-au por
nit o serie de acțiuni pentru a 
transforma încăperea într-o cabină 
a automatelor.

Astfel, inovatorii Regeni Pavel și 
Hercsik Francisc au realizat un 
tablou centralizat de comandă pen
tru toate benzile de la secția în
cărcare, simplificînd și ușurînd 
munca. De la același tablou se dă 
acum semnalul pentru oprirea și 
pornirea benzilor la încărcarea 
fiecărui sort de cărbune spălat, 
deoarece nu toate benzile func
ționează simultan. Acest tablou de 
comandă este acum sub suprave
gherea cantaragiului.

A fost pusă apoi la punct de 
eătre Regeni Pavel și Hroștea Mi
hai semnalizarea funcționării pom
pei de sub spălătorie. Automatiza
rea a redus munca neproductivă 
a trei oameni în 24 de ore.

De cîteva săptămîni, în aceeași 
cabină, s-a pus cu succes în func
ție un automat care semanlizează 
gradul de umplere a silozurilor de 
cărbuni spălați. In afară de alte 
avantaje semnalizarea permite ur
mărirea îndeaproape a umplerii si
lozurilor și respectarea timpului de 
egutare în silozuri a cărbunelui 
spălat.

— Toate aceste inovații, cu ten
dințe de automatizare — spune sa
tisfăcut tînărul supraveghetor Ko
vacs Alexandru — scad efortul fizic 
necesar pentru urmărirea funcțio
nării utilajelor, ajută la sporirea 
succeselor și constituie o dovadă 
că la preparația Lupeni există pre
ocupare pentru introducerea tehnicii 
noi.

ââtetaCiKl e justificată.

ing IOAN ENE 
coresponda**

----©-----

Condiții optime 
de lucru

Ducă în regimul burghezo-mo- 
șieresc securitatea muncii în mi
nele Văii Jiului constituia o pro
blemă cu totul secundară pentru 
patroni, astăzi, in bazinul nostru 
carbonifer se cheltuiesc anual în
tre 18—20 milioane lei pentru a- 
sigurarea securității muncii în sub
teran, prevenirea îmbolnăvirilor 
profesionale, echipament de protec
ție etc. In primul trimestru al a- 
nu.’ui, ia mina Petrila s-a cheltuit 
pentru tehnica securității, măsuri 
tehnico-sanitare în producție, îm
bunătățirea aerajului în subteran, 
alimentație specială etc. suma de 
peste 1,6 milioane lei, iar la mina 
Lupeni — 1,3 milioane lei. Sume 
importante în acest scop s-au 
cheltuit și de către colectivele 
exploatărilor miniere Vulcan, Ani- 

I noasa, Lonea și Uricani.
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Metodâ eficace și economica 
de prăbușire a abatajelor

După cum se știe, o mare parte 
din explozivul folosit la lucrările 
miniere se consumă la prăbușirea 
abatajelor. In prezent această o- 
perațiune se efectuează prin exe
cutarea unor găuri în stîlpii aba
tajului susținut în lemn și care 
sînt explodate apoi cu ajutorul 
unei încărcături de 100 grame ex
ploziv pentru fieaare gaură. Amor
sarea se face pe cale electrică.

Studiindu-se această metodă de

50 gr. exploziv de către alte per
soane, neautorizate, este interzisă 
cu desăvîrșire. In caz că în depo
zitul minei nu se găsesc caTtușe 
de exploziv de 50 gr. produse de 
fabrică, se va trece la prăbușire 
după metoda veche, cu cartuș de 
100 gr. original. Această măsură 
este necesară pentru 
orice posibilitate de 
cartușelor ambalate 
fabrica producătoare

a se exclude 
modificare a 
original de 

(ari. 192 din

prizma eficienței 
s-a ajuns la concluzia 

menține ridicat consu- 
exploziv, din cauză 
utilizează la maximum 
de lucru a explozivu- 

40 la sută din capaci-

prăbușire prin 
economice, 
că ea 
mul de
că nu se 
capacitatea 
lui. Peste 
tatea de lucru a explozivului nu
este utilizată în scopul distrugerii 
etîlpilor de susținere (vezi figura 
î), ci se pierde în atmosfera aba
tajului. Acest inconvenient este 
cale de a fi înlăturat. Pentru 
la prăbușirea abatajelor să se 
trebuințeze din plin capacitatea 
hicru a explozivului, s-a propus 
inovație și s-a experimentat 
prosed eu nou de prăbușire cu
jutorul explozivului cu capacitate 
maximă, deci mai rentabil din punct 
de vedere tehnico-economic.

Procedeul propus constă din 
următoarele : La evplodarea găuri
lor 
se 
de 
loe

pe 
ca 
în
de 
ca 
un 
a-

N.T.S. pentru minele de cărbuni și 
nisipuri bituminoase).

3. Lungimea găurii perforate în 
stîlp trebuie să depășească axul 
lemnului cu oca. 3 an. încercările 
efectuate au dovedit că exploda- 
rea stîlpului este necesar să se 
facă cît mai aproape de axul ver
tical al acestuia. Măsura aceasta 
a fost verificată în . practică în 
cursul încercărilor, iar rezultatele 
obținute au dovedit justețea ei.

4. Metoda eficace și economică 
de prăbușire a abatajelor se poate 
aplica in 
diția de 
explozive 
Minelor
respectarea măsurilor prevăzute de 
N.T.S. In oazul minelor grizutoase 
și cu praf de cărbune se va uti
liza explozivul antigrizutos A.G.C.-1 
(sau alt exploziv de siguranță a- 
probat pentru lucrările în cărbune).

industria minieră eu con- 
a se folosi materialele 
aprobate de Ministerul 
și Energiei Electrice și

executate în stîlpii abatajului 
utilizează cartușe de exploziv 
50 gr. (diametrul constant) în 
de 100 de gr., 

burează cu argilă
rea ei completă.

Condițiile
<e япііса

iar gaura se 
pînă la umple-

Avantajele aplicării 
metodei

ta care 
metoda

In urma experimentărilor fă
cute la minele Lonea și Aninoasa

s-a ajuns la concluzia că metoda 
se poate aplica în toate abatajele 
unde actualmente se execută pră
bușirea cu ajutorul explozivilor, 
inclusiv în abatajele frontale (șpiț- 
coperiș, spiț la culcuș, armarea în 
lemn pe fîșie, armarea suplimen
tară pe fîșie în cazul frontalelor 
armate în fier). Grosimea maximă 
a lemnului (stîlpului) ce se pră
bușește cu ajutorul noii metode 
este de 35 cm. diametrul. Stîlpii 
mai groși se pot distruge cu în
cărcătură dublă —- adică două car
tușe de 50 gr. bucata — iar bu- 
rarea găurii se execută conform 
instrucțiunilor în vigoare. Respec- 
tîndu-se toate măsurile prevăzute, 
prin aplicarea noii metode de 
prăbușire a abatajelor cu explozivi 
se obțin următoarele avantaje: se 
reduce consumul specific de explo
ziv la lucrările de prăbușire a a- 
batajelor cu 50 la sută (pe 1000 
de tone cărbune extrase reduce
rea este de 10 kg. de exploziv); 
efectul la pușcarea stîlpilor este 
foarte bun, fată de metoda veche 
și se produce în condiții de si
guranță deplină datorită dopului 
etanș de argilă (trebuie respectată 
riguros obligativitatea executării 
burajului de argilă în bune condi
ții); reducerea consumului de ex
plozivi va ușura partial transpor
tul și depozitarea explozivului în 
depozite (fiind în cantități mal re
duse) ținînd seama de condițiile 
pretențioase în care trebuie să 
facă transportul explozivului de 
fabrică la exploatările miniere.

Dar așa cum a reieșit din expe
rimentările făcute în abatajele mi
nelor Lonea și Aninoasa, npua me
todă de prăbușire prezintă marele 
avantaj economic că reduce con
sumul specific de exploziv cu 50 
la sută contribuind direct la redu
cerea prețului de cost al cărbu
nelui extras. Economiile ce se vor 
realiza prin aplicarea metodei se 
vor cifra pe C.C.V.J. la suma de 
125 000 lei anual.

Datorită acestui lucru, inovația 
„Metodă eficace și economică de 
prăbușire a abatajelor” se va a- 
pliea pe scară industrială la toate 
exploatările miniere din Valea 
Jiului.

se
la
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metodă s-a experimentai 
minele Văii 
și încercă- 
abataje au 
să se res- 

mă- 
de 

nor-
prevăzute 

principiile 
să se aplice la

Noua 
cu succes în două din 
Jiului. Experimentările 
rile practice făcute în 
arătat că este necesar
pecie obligatoriu o serie de 
suri de siguranță 
N.T.S., precum și 
mative preconizate 
noua metodă.

1. Trebuie respectate în mod o- 
bligatoriu normele de manipulare 
și de executare a lucrărilor de 
pușcare.

2. Se întrebuințează numai car
tușe de 50 gr. exploziv fabricate 
de fabrica producătoare învelite 
îr> ambalajul original, conform 
STAS. Executarea de cartușe de

©

0 fabrică de înnobilare 
a cărbunelui

Ungă satul Tvărdița din R. 
Bulgaria a intrat în funcțiune 
brica centrală de 
va produce anul 
tone de concentrat 
viitor fabrica va

р. 
fa- 
Eaînnobilare.

acesta 200 000 
de cărbune. In 
prelucra anual

'.in milion tone de cărbune și va 
furniza combinatului metalurgic 
, Kremikovți" 440 000 tone de con
centrat de cărbune destinat uzinei 
oooiochimme de acolo.

Bandaje din
Nu de mult, la șantierul da 

prefabricate Petroșani a început fa
bricarea pe scară industrială a 
unui nou tip de prefabricate ne
cesare la lucrările miniere din Va
lea Jiului. Este vorba de începe
rea producției de serie a bandajelor 
de mină tip A fabricate din beton 
armat. Acest fel de bandaj are 
lungimea 1000 mm., lățimea 
mm., grosimea 50 mm și 
cca. 12 kg. Este ușor de 
în timpul lucrărilor de 
în galerii și prezintă o 
corespunzătoare.

încercările f^’uia cu aceste ban
daje în galeriile minei Aninoasa 
au dat rezultate bune, comporta 
rea bandajelor la presiunea roci
lor din tavanul și pereții lucrării 
miniere a întrecut așteptările. De 
altfel, la probele de rezistență a- 
fectuate in laboratorul șantierului 
s-a înregistrat o rezistență la înco
voiere de 700 
kg. repartizată 
pe lungimea ban
dajului. Banda
jele se confec
ționează din be
ton vibrat, a- 
vînd în
ziție piatră 
casată de 
mensiuni de

20 mm. balast 
pentru priză 
folosește ci-

beton armat

I

120 
cîntărește 
manipulat 
bandajare 
rezistentă

duce pe șantier 1 400 m.c. de ban
daje, adică 235 000 de bucăți. Con
ducerea șantierului a organizat te
meinic producția de bandaje din 
beton armat pentru a se face față 
cererilor tot mai mari solicitate de 
exploatările minier s. A fost for
mată o brigadă de turnare pe care 
o conduce muncitorul Dragnea 
Gheorghe. Brigada produce zilnic 
peste 900 bucăți de bandaje, iar 
producția e prevăzut să sporească 
pe măsură ce oamenii își 
fecționa munca.

Introducerea bandajelor 
cais din beton armat la 
miniere de deschidere și
re are o mare importanță econo
mică. Folosirea lor contribuie la 
reducerea consumului de cheres
tea în minele Văii 
odată la executarea 
miniere trainice.

vor per-

prefabri- 
lucrările 
pregăti-

Jiului și tot- 
unor lucrări

I. BRAD EANU
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Utilaje noi in preparație

la 
iar
se
ment P 400. In 
construcția ban
dajului mai intră

de 2 mm. In pre
zent se lucrează 
la perfectionarea 
sistemului

o armătură din
fier-beton de 6
mm. care se fi-
xează cu 6 e-
trieri din sîrmă

armăturilor pen
tru bandaje 
la manual

compo- 
con- 

di- 
la 3

confecționare

de
la

mecanizat.
In musul aces-

In ultimele zile preparați,! Petrila a fost înzestrată 
cu noi utilaje moderne. Printre acestea se numără 
și cele două cîntare pentru bandă care au proprie
tatea de a cîntări automat cărbunele transportat de 
bandă. Noile cîntare vor înlocui basculele existente.

IN CLIȘEU : Unul din cele două cîntare de bandă 
sosite reeent la preparația Petrila. (Foto I. toniță).
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Protecfia muncii în contractul colectiv

Desfășurarea muncii la repararea 
utilajelor miniere cu productivi
tate tot mai sporită și în condi
ții de siguranță și de igienă depli
nă, constituie o cerință esențială 
necesară pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
ce și le-a asumat în întrecerea 
socialistă colectivul U.R.U.M.P. De 
aceea, ca în fiecare an, ■ 
sindicatului din uzină a 
ca productivității muncii 
atribuie atenția cuvenită 
tractul colectiv încheiat 
curent. La capitolul II din 
(condiții sociale, protecția muncii 
și asigurări sociale) au fost înscri
se o seamă de obiective a căror 
îndeplinire cade in sarcina con
ducerii 
nei. In 
Văzute 
secțiile 
licării

comitetul 
vegheat 

să 
în 
pe anul 
contract

i se
con

tehnico-administrative a uzi- 
convenția încheiată sînt pre- 
numeroase lucrări în toate 
uzinei, în scopul intensi- 

aerajului și iluminatului la
locurile de muncă, dotarea mași- 
nilor-uneite cu dispozitive de pro
tecție, organizarea rațională a lo
curilor de muncă, îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă potabilă la 
locurile de producție, procurarea 
eciripamealului a malarialelpr de

și în
protecție necesare, precum și a 
echipamentului de lucru etc. Pentru 
realizarea obiectivelor înscrise în 
contract s-a prevăzut cheltuirea u- 
nă sume de 560 000 de lei pe în
tregul an. In ca măsură au fost tra
duse în fapte pînă în prezent la 
U.R.U.M.P. angajamentele reciproce 
luate în domeniul protecției mun
cii I

Realitatea în uzină dovedește că, 
suma de bani alocată în scopul

privind protecția 
face simțită în fiecare 
fiecare loc de muncă 

O largă și susținută ac- 
început în toate secțiile

OQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pe teme actuale

protecției muncii se cheltuiește cu
folos. Din situațiile întocmite pe
riodic de către serviciul contabi
lității reiese că în primele
luni trecute din acest an s-au 
tuit 189 069 lei. Din acești 
peste 61 000 de lei reprezintă
tuielile pentru îmbunătățirile e- 
fectuat? in secțiile uzinei în do
meniul tehnicii securității, 33 582 
lei cheltuielile pentru procurarea 
de echipament și materiale de pro- 
țSSÎi<»t ІМ apr o ap i 15 000 de lei

patru 
chel- 
bani, 
chel-

pentru echipament de lucru, peste 
13 900 de lei pentru asigurarea 
alimentației speciale și alte sume 
însemnate cheltuite pentru protec
ția muncii.

Preocuparea pentru transpunerea 
în viață a angajamentelor din con
tractul colectiv 
muncii se 
secție, la 
din uzină, 
țiune s-a
pentru îmbunătățirea sistemului de 
iluminat: a fost introdus ilumina
tul fluorescent la secția forje, la 
secția mecanică și curățătorie, iar 
în prezent se lucrează la introdu
cerea iluminatului fluorescent în 
secția turnătorie. Lumina vie alb- 
violetă a lămpilor cu vapori de 
mercur iluminează în prezent hala 
secției construcții metalice, precum 
și incinta uzinei pe timpul nopții.

Condiții tot mai bune de lucru 
s-au creat muncitorilor metalurgiști 
și prin efectuarea altor lucrări de 
protecție a muticii. Astfel, în secția 
construcții metalice s-a pardosit 
încăperea halei cu calupuri de 
lemn, la forjă s-au reparat hotele 
de oapțaxe a gazelor; la secția me-

canică și în general în toate sec
țiile au fost dotate mașinile unelte 
cu noi apărătoare de protecție și 
s-au confecționat grătare de lemn 
la mașini. La turnătorie s-a apli
cat inovația de protecția a muncii 
„Opritor la suportul mobil de gli
sară a oalelor de turnare", prin care 
se praîntîmpină accidentele de 
muncă. Tot în acest scop s-a ex
tins la secția construcții metalice 
înlocuirea parțială a generatoare
lor de sudură oxiacetilenică cu re- 
cipienți încărcați cu accetilenă di
zolvată. Dar cita alte realizări nu 
mai pot fi enumerate : repararea a- 
coperișului și văruitul interior la 
stația de compresoare, repararea 
instalației de preparare a apei car
bo-gazoase saline, repararea fîntî- 
nilor de apă cu jet vertical, do
tarea secțiilor construcții metalice 
și turnătorie cu dulapuri pen
tru păstrarea hainelor de schimb 
ale muncitorilor, distribuirea unei 
cantități de aproape 7 000 litri lapte 
proaspăt ca antidot pentru munci
torii care lucrează în mediu cu 
toxicitate etc. Toate acestea fac 
ca munca harnicilor metalurgiști de la 
U.R.U.M.P. să fie mai spornică, des
fășurată în condiții optime de si
guranță și de igienă, iar contrac
tul colectiv să servească pe de
plin și acestui scop.

I. BALAN
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periență, aplicarea creatoare a aces
tei experiența la condițiile concrete 
ale unei țâri sau alteia o transformă 
intr-un bun colectiv al tuturor par- 

' tidelor frățești, le îmbogățește re
ciproc, este o condiție de cea mai 
шаге importanță pentru accelerarea 
înaintării fiecărei țări socialiste 
spre țelul nostru comun.

An de an se dezvoltă contactele 
și colaborarea dintre Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Par
tidul Muncitoresc Romîn. Anul tre
cut ne-a vizitat o delegație a par
tidului dv. Acum se apropie de sfîr- 
șit vizita delegației P.C.U.S. în 
Romînia.

Comuniștii, toți oamenii sovietici 
manifestă un mare interes față de 
viața poporului frate romîn. Ei cu
nosc bine succesele obținute de dv. 
în construirea socialismului, se bu
cură sincer de aceste succese. Vi
zita delegației noastre ne-a permis 
să cunoaștem mai îndeaproape ex
periența activității multilaterale a 
organizațiilor Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Delegația noastră a văzut, firește, 
numai o parte din realizările parti
dului dv., dar și ceea ce am văzut 
ne permite să tragem anumite con
cluzii.

Ce iese în primul rînd în evi
dentă ? Faptul că ideile Congresu
lui al Ill-lea al Partidului Munci-

> toresc Romîn au devenit un bun al 
Aoamenilor muncii, au pus stăpîni- 

ra pe mase. Am văzut cu ce avînt 
uriaș și cu cită însuflețire luptă 
partidul și toți oamenii muncii 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor congresului și ce victorii 
cu adevărat remarcabile obțin ei 
în construirea socialismului .

Aceasta este o mărturie străluci
tă a încrederii nețărmurite a oa
menilor muncii diu Romînia față de 
conducătorul și călăuzitorul lor — 
gloriosul Partid Muncitoresc Romîn. 
față de Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Ghaorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze puternicei.

Am studiat cu atenție experiența 
*- organizațiilor de partid, am găsit 

multe lucruri interesante și instruc
tive in soluționarea problemelor 
dezvoltării industriei, construcțiilor, 
agriculturii, în conducerea vieții 
culturale. In cursul convorbirilor 
noastre, membrii delegației au vor
bit la rîndul lor despre experiența 
organizațiilor de partid ale Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Vrem să subliniem abordarea con
cretă și îndreptată spre un scop 
precis a soluționării sarcinilor e- 
conomice de către organizațiile dv. 
de partid. Lupta pentru dezvoltarea 
continuă a industriei și agriculturii, 
pentru progresul tehnic, pentru o 
calitate superioară a producției 
caracterizează întreaga activitate a 
organelor de partid, de stat și e- 
conomice. Si acest lucru este foarte 
important 1 In aceasta constă che
zășia viitoarelor succese.

Tovarăși 1 Vladimir Ilici Lenin 
ne-a învățat că singura bază ma
terială a socialismului poate fi ma
rea industrie constructoare de ma
șini, capabilă să reorganizeze și a- 
gricultura. Urmind linia leninistă, 
Republica Populară Romînă s-a 
transformat în scurt timp într-un 
stat industrial — agrar dezvoltat.

O mărturie grăitoare în această 
privință este nivelul înalt de dez
voltare a industriei constructoare 
de mașini, a petrochimiei și celor
lalte ramuri industriale, apariția 
pe harta republicii dv. a unor pu
ternice întreprinderi moderne, cum 
sînt combinatul petrochimic și 
combinatul pentru producția de 
cauciuc sintetic din Onești, uzinele 
de tractoare și autocamioane din 
Brașov, uzina de țevi laminate de 
la Roman și multe altele.

Delegația noastră a vizitat mul
te din aceste întreprinderi. Am 
constatat un înalt nivel de pro
ducție și o organizate precisă a 
muncii, folosirea cu pricepere a 
tehnicii moderne, o mare grijă 
pentru pregătirea de cadre. Ase
menea întreprinderi reprezintă a- 
devărate puncte de sprijin ale 
dezvoltării socialiste a economiei 
naționale.

Socialismul transformă în mod 
miraculos vechiul pămint torni- 

nesc. Oare nu este semnificativ 
faptul că în prezent industria Ro
mi niei realizează în 5$ de zile a- 
ceeași cantitate de produse obți
nute de țara dv. in întregul an 
19381 Și doar acest an era con
siderat anul . .ui mai mare avînt 
al economiei capitaliste a Romî- 
niei.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, întregul nostru popor a- 
preciază mult realizările prieteni
lor săi din țările socialiste fră
țești. Noi, comuniștii sovietici, 
care am înfăptuit în condiții ex
cepțional de complexe și de grele 
industrializarea țării noastre, înțe
legem foarte bine năzuințele popoa
relor din țările în trecut înapoiate 
spre dezvoltarea industrială.

Tovarășii romîni ne-au informat 
că, în trecutul apropiat, Romînia 
a fost una din țările cele mai îna
poiate din punct de vedere eco
nomic. Burghezia imperialistă o 
considera ca o anexă agrară a 
statelor industriale europene, îi je- 
fuia bogățiile și ca o fiară nesă
țioasă secătuia petrolul din subso
lul ei bogat și sugea sîngele po
porului.

Toate acestea Ie înțelegem. Știți 
desigur, tovarăși, că, pînă la vic
toria Revoluției din Octombrie, 
Rusia țaristă a fost de asemenea 
o țară agrară înapoiată, supusă 
jugului monstruos al capitaliștilor 
străini și ruși.

Sub conducerea partidului le
ninist, poporul nostru a scuturat 
jugul exploatării, a luat puterea 
în miinile sale și a început să 
construiască o viață nouă.

Ne-a fost foarte greu. In acel 
timp, am fost prima și singura 
tară care a pățit pe calea con
struirii socialismului. N-aveam de 
la cine aștepta ajutor. Mai mult 
dectî atît, imperialiștii au pornit 
războiul împotriva noastră, căutau 
să ne înăbușe prin blocada eco
nomică și înfometare. Dar sub 
conducerea comuniștilor poporul 
sovietic a rezistat, a zdrobit pe 
toți-dușmanii și a început construc
ția economică.

In acest scop a trebuit să mo
bilizăm toate forțele și resursele 
noastre și să acceptăm în mod 
conștient, o spunem desehis, anu
mite privațiuni pentru a crea o 
industrie puternică. A fost o cale 
grea, dar singura cale posibilă de 
transformare socialistă a întregii 
economii naționale, de asigurare 
pe această bază a capacității de 
apărare a țării și de ridicare a 
bunăstării poporului.

Urmind cu consecvență liniă le
ninistă, sprijinindu-se pe marea 
industrie creată, țara noastră a 
atins într-un termen istoric scurt 
culmi nemaiîntîlnite în dezvolta
rea economiei și culturii. Este 
suficient să menționăm că în pre
zent Uniunea Sovietică realizează 
în 8 zile o cantitate de produse 
egală cu acea obținută în întreaga 
industrie a Rusiei țariste într-un an.

Știința sovietică s-a acoperit de 
glorie prin descoperiri de cea mai 
mare importanță. Prima uzină ato- 
mo-electrică din lume, primii sa
teliți artificiali ai Pămîntului din 
lume, primele nave cosmice din 
lume au fost create în Uniunea 
Sovietică. Instituțiile noastre de 
învățământ superior pregătesc de 
trei ori mai mulți ingineri decît 
America.

Dacă comparăm rezultatele dez
voltării economice din ultimii cinci 
ani, vom constata că creșterea 
producției industriale pe eap de 
locuitor este în Uniunea Sovietică 
de 48 la sută, iar în S.U.A. de nu
mai 8 la sută. înaintăm într-un 
ritm atît de rapid. încît călcăm 
deja pe urmele celei mai dezvol
tate țări capitaliste. Acum nici ad
versarii noștri nu se mai îndoiesc 
că vom ajunge din urmă America 
și o vom lăsa în urmă. Ei nu fac 
decît să calculeze cu îngrijorare 
cînd anume se va întîmpla aceasta.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetul lui Central în 
frunte eu devotatul leninist Nikita 
Sergheevici Hrușciov fac totul 
pentru întărirea continuă a pute
rii economise a țării, pentru creș
terea bunăstării oamenilor so
vietici.

Noul program al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice, adop
tat de Congresul al XXIl-lea a’, 
partidului, deschide perspective cu 
adevărat mărețe pentru crearea 
bazei tehnice materiale a comu
nismului. In decurs de două de
cenii trebuie să sporim produsul 

social de aproximativ cinci ori, 
inclusiv producția industrială de 
cel puțin șase ori.

Putem să vă comuni ulm cu sa
tisfacție, dragi tovarăși, că hotă- 
rîrile Congresului al XXJI-lea al 
partidului se îndeplinesc cu suc
ces. Activitatea creatoare tot mai 
intensă a oamenilor sovietici, miș
carea întregului popor pentru în
deplinirea înainte de termen a pla- 
nului septenal, recenta reorganizare 
a conducerii de către partid a e- 
' onomiei naționale după principiul 
locului de producție ne permit să 
depășim considerabil ritmul pro
iectat al creșterii producției.

In primii patru ani ai septena- 
lului producția industrială a cres
cut cu 45 la sută, în loc de 39 
la sută cit era prevăzut în plan. 
Sarcinile de plan sint depășite șl 
anul acesta.

Uniunea Sovietică sprijină cu 
consecvență țările socialiste fră
țești în înfăptuirea industrializării, 
le-a ajutat și le ajută în crearea 
unei industrii moderne Comu
niștii, întregul popor sovietic, con
sideră acest sprijin, întărirea pu

terii țărilor comunității socialiste, 
dezvoltarea largă și multilaterală 
a ajutorului reciproc frățesc drept 
o înalt?, datorie internaționalistă. 
La mitingul prieteniei romîno-so- 
vietice de la Moscova tovarășul 
Hrușciov a spus • „Noi, ca cei mai 
apropiați frați și tovarăși care 
luptă pentru aceeași cauză, îm
părtășim împreună și bucuriile șî 
durerile, sintem întotdeauna gata 
să venim unul în ajutorul celui
lalt".

Intre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă s-a sta
bilit o colaborare economică și 
tehnîco-științifică trainică, Se știe 
că țara noastră acordă ajutor teh
nic Republicii Populare Rcmîne în 
construirea unui mare număr de 
întreprinderi industriale.

Un exemplu de colaborare efi
cientă, de materializare a marii 

prietenii dintre popoarele romîn 
și sovietic poate fi crearea com
plexului de întreprinderi din ora
șul Onești. La construirea noilor 
obiective au muncit în strînsă co
laborare specialiști și muncitori 
sovietici și romîni, în întreprinderi 
au fost instalate utilaje produse de 
numeroase uzine sovietice. Specia
liști și muncitori romîni participă 
la rîndul lor la construirea fabri
cii de fibre și fire sintetice din o- 
rașul Barnaul.

Se dezvoltă cu succes comerțul 
dintre țările noastre. Este semni

ficativă greutatea specifică impor
tantă a livrărilor reciproce de ma
șini și utilaje industriale, precum 
și de materii prime de cea mai 
mare importanță.

Uniunea Sovietică livrează' țării 
dv. mari cantități de metale fe
roase și neferoase, minereu de fier, 
coes, bumbac, eauciuc sintetic, iar 
Romînia livrează Uniunii Sovieti
ce nave, țevi, cherestea, ciment 
și aMe produse.

Tovarăși, marele Lenin ne-a în
vățat că o productivitate a muncii 
superioară în comparație cu cea 
existentă în capitalism este în ul
tima instanță principala condiție a 
victoriei asupra capitalismului. Re
zolvarea cît mai rapidă a acestei 
probleme fundamentale a întrece
rii economice dintre socialism și 
capitalism decurge din interesele 
noastre comune : atît din intere
sele lagărului socialist în ansamblu 
cît și din dezvoltarea economiei 
naționale a fiecărei țări socialiste.

Astăzi această sarcină este cu 
mult mai ușor de rezolvat cu forțe 
unite prin folosirea uriașelor a- 
vantaje pe care ni le oferă tutu
ror sistemul mondial socialist. O 
importanță deosebită capătă ase
menea forme de colaborare între 
țările socialiste cum sînt coordo
narea planurilor economiei națio
nale, specializarea și cooperarea 
producției.

Acestea permit fiecărei țări să 
creeze o producție proprie de ma

re serie, care este cea mai ren
tabilă, să mecanizeze și să auto
matizeze la maximum procesele de 
producție, cu alte cuvinte, să dea 
produse moi multe, de calitate mai 
bună și ou cheltuieli minime.

Iată de ce Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, toate celelalte 
partide frățești se pronunță cu 
consecvență pentru dezvoltarea a- 
cestor forme de colaborare. In cu- 
vîntarea rostită la 30 decembrie 
1962, cu prilejul eelei de-a 15-a 
aniversări a Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a spus: „Coordonarea 
planurilor economice, cooperarea și 
specializarea în producție pe ba
za principiilor diviziunii interna
ționale socialiste a muncii accele
rează dezvoltarea fiecărei țări în 
parte și a sistemului mondial so
cialist în ansamblu, grăbesc vic
toria socialismului în întrecerea 
economică pașnică cu capitalis
mul".

Nu mai puțin important este 
faptul că noile forme ale colabo
rării economice creează cele mai 
favorabile condiții pentru înfăp
tuirea industrializării socialiste in 
țările în trecut înapoiate, contri
buie la ridicarea rapidă, planifi
cată, a economiei lor, la nivelul 
țărilor cele mai dezvoltate. „Noi, 
comuniștii, — a spus tovarășul 
N. S. Hrușciov — înțelegem pe 
deplin năzuința fiecărei țări so
cialiste de a avea o industrie dez
voltată, deoarece fără aceasta nu 
pate fi dezvoltată economia națio
nală și cultura și nu poate fi e- 
galizat nivelul general al dezvol
tării economice a comunității so
cialiste. Ne este apropiată șt în
țelegem dorința popoarelor aces
tor țări de a pune capăt cît mai 
repede moștenirii trecutului și de 
a atinge nivelul statelor avansate".

Tovarăși,
înfăptuind colectivizarea agricul

turii, Partidul Muncitoresc Romîn 
a obținut o mare victorie în trans
formarea socialistă a satului. Vi- 
zitînd o serie de gospodării agri
cole colective și gospodării agri
cole de stat am văzut personal 
minunatele roade ale traducerii în 
viață a planului cooperatist leni
nist, în condițiile concrete ale 
tării dv.

Stind de vorbă cu membrii gos
podăriilor colective, cu conducă
torii lor și eu specialiștii, luînd 
cunoștință de rezultatele muncii lor 
am văzut cu cită abnegație mun
cesc țăranii și cu cită fermitate 
urmează partidul care i-a scăpat 
de sărăcie, le-a deschis drumul 
spre o viață liberă și înstărită. 
Ne-am bueurat din toată inima 
cînd am văzut pe vastele întin
deri ale gospodăriilor colective 
din regiunea București și din alte 
regiuni lucrînd un mare număr de 
tractoare și alte mașini, cînd am 
văzut că semănăturile sînt bine 
lucrate și bine îngrijite de colec
tiviști. In regiunea Argeș, mii de 
hectare de pămint sterp în trecut, 
poalele munților și dealurilor se 
transformă din voința partidului în 
livezi și vii și vor fi puse în 
slujba poporului.

Sînt foarte grăitoare următoa
rele fapte. Anul trecut, cu toată 
seceta care a lovit o serie de re
giuni, gospodăriile colective și 
gospodăriile agricole de stat au 
recoltat la hectar mult mai mult 
grîu, porumb și alte culturi decît 
gospodăriile individuale. In ultimii 
ani, în sectorul socialist al agri
culturii au creseut simțitor șepte- 
lul de vite și producția animalie
ră. Toate acestea au fost posibile 
numai în condițiile colectivizării 
agriculturii, care a schimbat în 
mod radical sistemul de organi
zare a producției și atitudinea oa
menilor față de muncă.

Am avut o mare plăcere văzînd 
suprafețe întinse însămînțate cu 
soiurile sovietice de grîu „Bezos- 
taia-1" și „Scorospelka" care după 
aprecierile specialiștilor dv., au dat 
rezultate foarte bune în condițiile 
Romîniei. La rîndul nostru, după 
cum se știe, am cumpărat de la 
dv. semințe de unele soiuri de po
rumb și leguminoase care dau re
zultate foarte bune în Uniunea So
vietică. Sprijinul reciproc și schim
bul de experiență dau rezultate 

rodnice, contribuie la creșterea pro
ducției agricole, servesc interese
lor popoarelor noastre frățești.

In timpul vizitei noastre am avut 
prilejul să povestim prietenilor ro- 
mîni despre marile succese pe care 
le-au obținut oamenii muncii din 
satul sovietic. Anul trecut, cu toate 
condițiile climatice nefavorabile 
dintr-o serie de regiuni ale ț&rii 
noastre, producția globală de ce
reale a fost de 9 miliarde puduri, 
producția de carne — de 9,4 mili
oane tone (în greutate de tăiere). 
In Uniunea Sovietică nu s-au pro
dus încă niciodată asemenea can
tități de cereale și carne.

Dezvoltarea continuă a unei ra
muri a economiei socialiste, atît 
de importantă șt totodată atît de 
complexă cum este agricultura, 
este o problemă a întregului popor, 
necesitînd o uriașă activitate or
ganizatorică și politică din partea 
întregului partid. Știm bine acast 
lucru din practica activității Parti
dului Comunist ăl Uniunii Sovieti
ce care se preocupă neobosit de 
întărirea organizatorică și econo
mică a colhozurilor șî sovhozuri
lor, de întărirea bazei lor tehnice- 
materiale, care stabilește cele nrai 
potrivite forme de conducere.

Aceeași preocupare intensă pen
tru dezvoltarea prin toate mijloa
cele a agriculturii am constatat-o 
pretutindeni și în țara dv., în toate 
verigile partidului — de la Comite
tul Central pînă la organizațiile 
de bază.

Rolul mereu crescînd al Partidu
lui Muncitoresc Romîn își găseș
te expresia și în rezolvarea con
cretă a problemelor legate de ri- 
dicaraa bunăstării materiale și a ni
velului cultural al poporului. Or, 
acest lucru este, după cum se știe 
țelul suprem al fiecărui partid mar- 
xist-leninist.

In Uniunea Sovietică desfășurăm 
pe scară uriașă construcția de lo
cuințe. In ultimii 10 ani fondul 
de locuințe al orașelor și centre
lor noastre muncitorești a crescut 
aproape ds două ori; peste 103 mi
lioana oameni sau aproape jumă
tate din populația țării s-au mu
tat în case noi sau și-au îmbună
tățit condițiile de locuit,

Și în Republica Populară Ro
mînă am văzut că construcția de 
locuințe se desfășoară pe scară 
largă. Atît la orașe cît și la sate, 
dv. construiți case frumoase și trai
nice.

Am vizitat câteva apartamente ale 
muncitorilor din București. Am între
bat o gospodină a cărei familie a 
primit da curînd un apartament 
cu trei camere: „Cum v-ați aran
jat, cum trăiți „Trăim bine, ve
deți și dv.1', a răspuns ea. „Dar cum 
ați trăit în trecut 1", am întrebat-o 
eu. •— „Foarte greu, a fost foarte 
greu" a răspuns ea, adăugind : „mai 
bine să nu ne amintim". Totuși, 
cîteodată nu e de prisos să amin
tim trecutul, mai ales tineretului, 
pentru ca să prețuiască șî шаі 
mult mărețele cuceriri ale socialis
mului.

In timpul scurtei noastre șederi 
nu am putut vizita multe instituții 
culturale. Dar și ceea ce am reușit 
să vedem, precum și întîlnirile cu 
oamenii dovedesc uriașa creștere a 
nivelului cultural al poporului. 
Pretutindeni am văzut școli noi, 
instituții de învățămint superior, 
cluburi, case de cultură. O impresie 
plăcută ne-au lăsat spectacolele 
prezentate de colectivele de artiști 
amatori. Și într-adevăr, tovarăși, 
cîta talente ies la iveală în popor 
cînd el trăiește în condițiile socia
lismului 1

In cursul întîlnirilor cu noi, to
varășii romîni ne-au vorbit nu nu
mai de succese, de experiență po
zitivă, dar și de greutățile și lip
surile din muncă. Noi înțelegem 
că la dv., Ca și la noi, există greu
tăți, lipsuri, și acest lucru este 
foarte firasc. Noi reorganizăm în
treaga or îndoiri a vieții societății 
pe baze noi, socialiste și in rezol
varea acestei sarcini istorice com
plexe nu se poate să nu fie și 
lipsuri.

Scopul delegației noastre era de 
a studia tocmai experiența pozi-
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riale și culturale a oamenilor mun
cii de ia orașe și sate.

Toate aceste realizări sint rodul 
munții entuziaste a eroicei noastre 
clase muncitoare, a harnicei țără- 
nimi colectiviste, a intelectualită
ții. care, strîns unite în jurul parti- 

, dului. urmează cu elan și încre
dere politica sa marxist-leninistă, 
internă și externă. (Aplauze pu
ternice).

Pe măsura înaintării pe drumul 
desăvârșirii construcției soeîalismu- 
lui crește continuu rolul conducă
tor al partidului în toate domeniile 
activității politice, economise, de 
stat, culturale. Partidul nostru își 
perfecționează continuu metodele 
și formele de activitate, corespun
zător cu cerințele vieții, își întă
rește rîndurile, își cimentează tot 
mai mult legăturile cu cele mai 
largi mase de oameni ai muncii. 
Partidul desfășoară o vastă acti
vitate ideologică și politico-educa- 
tivă pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste și stimularea inițiativei 
maselor, pentru educarea lor în 
spiritul devotamentului față de pa
trie, față de cauza socialismului, 
în spiritul prieteniei și frăției cu 
popoarele țărilor socialiste, al so
lidarității internaționale cu oame
nii muncii din lumea întreagă.

In opera de făurire a noii orîn- 
duiri socialiste în țara noastră, ca 
și în celelalte țări socialiste, un 
rol de mare însemnătate îl au re
lațiile de colaborare și întrajutora
re tovărășească statornicite între 
țările socialiste, bazate pe princi
piul egalității și avantajului reci
proc. Coordonarea planurilor econo
mice, aplicarea principiilor diviziu
nii internaționala socialiste a muncii, 
aprobate de Consfătuirea C.A.E.R, djn 
iunie 1962 de la Moscova, creează 
condiții favorabile pentru egalizarea 
nivelurilor tuturor țărilor socialiste, 
pentru dezvoltarea continuă a co
laborării lor ec'onomice — factor 
principal în consolidarea lagărului 
socialist și în dobîndiree victoriei 
socialismului în întrecerea istorică 
cu capitalismul.

In ultimul timp, anumite cercuri 
politice și unele agenții de presă 
din Occident, luînd dorințele lor 
drept realitate, se lansează într-o 
serie de speculații privind relațiile 
dintre țările socialiste, în scopul 
de a denatura aceste relații, a crea 
confuzii în opinia publică și 
a abate atenția maselor mun
citoare de la problemele funda
mentale sociale, economice și po
litice care frămîntă lumea capita
listă, Bine spune poporul nostru: 
rîde dracul de porumbe negre, și 
pe sine nu se vede. (Animație în 
sală).

Ar face mai bine aceste cercuri 
dacă s-ar preocupa de propriile lor 
realități cum sint de pildă, cele 
din cadrul Pieței comune, formă de 
organizare economică și politică a 
oligarhiei financiare. Dominația mo
nopolurilor imperialiste, în goană 
după profituri maxime, se caracte
rizează prin încălcarea suveranită
ții naționale, a independenței sta
telor, prin relații de inegalitate și 
subordonare între popoare, de do
minare a țărilor mai puțin dezvol ■ 
tate, de subjugare a celor mai slabi 
de către cei mai puternici; ea ur
mărește să înăbușe lupta de elibe
rare a popuarelor coloniale și să 
împiedice dezvoltarea lor economi
că.

Creșterea profiturilor monopoliste 
are loc în condițiile intensificării 
luptei împotriva mișcării muncito
rești și progresiste, este însoțită da 
ruina gospodăriilor țărănești, a în
treprinderilor mici și mijlocii, da 
stagnare și regres a regiunilor în 
care monopolurile nu-și găsesc con
dițiile „optime" de a obține bene
ficii maxime, ea este caracterizată 
prin adîncirea contradicțiilor inter- 
imperialiste.

Da ac aste aspecte ar trebui să 
se ocupe agențiile de presă și cer
curile politice amintite' mai sus i

Dar oricît s-ar strădui propagan
da imperialistă să semene confuzii, 
ea nu poate reuși să camufleze 
nici caracterul prădalnic al relați

ilor imperialiste, nici contradicțiile 
dintre statei? imperialiste.

Zadarnice sînt iluziile că născo
cirile și speculațiunile unor organe de 
presă din Occident ar putea afecta 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările lagărului socialist. Au
torii acestor speculațiuni nu pot să 
înțeleagă că țările socialiste sînt 
indisolubil legata între ele prin țe
luri comune și ideologie comună. 
Țările socialiste merg ferm înainta, 
sub steagul marxism-leninismului, 
ele își întăresc unitatea, relațiile 
de colaborare și întrajutorare to
vărășească, bazate pe deplina ega
litate în drepturi, respectarea <x 
strictețe a suveranității și indepen
denței naționale — în scopul dez
voltării mereu ascendente a fiecărei 
țări socialiste și a sistemului mon
dial socialist în ansamblu, (aplauze 
puternice îndelungate).

Condiția primordială a triumfului 
socialismului și păcii în lume con
stă în unitatea indisolubilă a miș
cării comuniste mondiale sub stea
gul ideilor marxism-leninismului. în
tărirea continuă a acestei unități 
este datoria sfîntă a tuturor parti
delor marxist-leniniste frățești, care 
poartă o răspundere istorică pen
tru soarta socialismului nu numai 
în țara lor, ci în întreaga lume. 
Partidul Muncitoresc Romîn militea
ză cu consecvență pentru consoli
darea continuă a unității lagărului 
socialist și a mișcării comuniste 
mondiale, pe baza principiilor 
Declarației Consfătuirii de la Mos
cova din 1960 — Carta partidelor 
comuniste și muncitorești din toata 
țările. Pronunțîndu-se pentru solu
ționarea problemelor divergente în
tre partidele comuniste pe calea 
discuțiilor tovărășești, a dezbaterii 
colective, principiale, în spiritul fi
delității față de linia elaborată în 
comun, partidul nostru a salutat 
propunerile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice privind încetarea 
polemicii între partide, precum șt 
acordul privitor la apropiata întîl- 
nire între reprezentanții Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Partidului Comunist Chinez.

Sperăm că această întîhîire va 
contribui la întărirea unității parti
delor frățești. Unindu-și tot mai 
strîns rîndurile pe temelia de 
nezdruncinat a învățăturii marxist- 
leniniste, partidele comuniste și 
muneitorcști vor călăuzi popoarele 
spre noi victorii ale cauzei noas
tre mărețe. (Aplauze).

Tovarăși,
Politica externă a țărilor noas

tre socialiste este expresia năzu
inței celei mai scumpe a proprii
lor noastre popoare, cît și a tu
turor popoarelor lumii — năzuința 
de pace.

Evoluția vieții internaționale de
monstrează că în zilele noastre 
rolul precumpănitor pe arena mon
dială îl au forțele socialismului și 
păcii, că imperialismul nu mai 
poate dispune nestingherit de soar
ta popoarelor. Dezvoltarea siste
mului mondial soeialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești, crește
rea luptei pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului, amploa
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tivă, toate aspectele bune care pot 
fi utile și pentru noi.

Cea mai profundă și cea mai 
puternică impresie pe care o va 
duce cu sine delegația Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
pe care o va transmite comuniștilor, 
tuturor oamenilor sovietici, este 
impresia noastră despre talentatul 
și harnicul popor romîn care, sub 
conducerea partidului, construiește 
cu succes socialismul. Și într-adevăr 
tovarăși, tot ce am văzut, atît în 
industrie cît și în agricultură, în 
viața culturală, este făurit de mîi- 
nile de aur și de mintea luminoasă 
a muncitorilor, țăranilor și a inte
lectualității legate de popor.

înalta activitate în producție și 

rea fără precedent a mișcării pen
tru apărarea pășii au creat posi
bilitatea de a preîntîmpina izbuc
nirea unui nou război mondial.

Transformarea acestei posibilități 
în realitate cere intensificarea lup
tei unite a tuturor forțelor păcii 
pentru izbăvirea omenirii de pri
mejdia unui război termonuclear 
■— care ar pricinui umanității pier
deri incalculabile — pentru des
tinderea în relațiile internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării paș
nice între toate țările fără deo
sebire de sistem social.

In țara noastră, ea și în lumea 
Mreagâ. este binecunoscut rolul 
deosebit pe care Uniunea Sovietică 
îl joacă în lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru independența 
națională a popoarelor, pentru stă
vilirea acțiunilor agresive ale cer
curilor imperialiste; acordăm o 
înaltă prețuire și dăm întregul 
nostru sprijin activității perseve
rente și inițiativelor constructive 
ale guvernului sovietic în vede
rea triumfului principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice și soluțio
nării pe calea tratativelor a pro
blemelor internaționale litigioase. 
(Vii aplauze).

Republica Populară Romînă, ală
turi de celelalte țări socialiste, se 
afirmă ca factor activ pe arena 
internațională, promovînd cu con
secvență politica de apărare a pă
cii și de coexistență pașnică între 
toate statele. Acestui scop îi ser
vesc și cunoscutele propuneri ale 
guvernului romîn în vederea trans
formării Balcanilor într-o zonă a 
păcii; crește continuu numărul ță
rilor cu care Romînia își dezvoltă 
relațiile diplomatice, economice și 
culturale. In Organizația Națiuni
lor Unite și alte organisme inter
naționale, țara noastră militează 
pentru interzicerea armelor nuclea
re, înfăptuirea dezarmării generale, 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, acordă spri
jin oricărei acțiuni tinzînd la în
seninarea atmosferei internaționale.

Avem neclintita convingere că 
nobila cauză a păcii, a prieteniei 
și colaborării între țări și popoare 
va învinge.

Dragă tovarășe Podgornîi,
Dragi oaspeți.
Vă rugăm ca, întorcîndu-vă în 

patrie și împărtășind oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică im
presiile dumneavoastră despre cele 
văzute în Romînia, despre munca 
și rezultatele dobîndite de poporul 
nostru, să exprimați totodată po
porului sovietic, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului sovie
tic, tovarășului Hrușciov, sentimen
tele frățești ale poporului romîn, 
ale partidului și guvernului nos
tru, precum și urări de noi suc
cese în opera de construire a co
munismului. (Aplauze prelungite).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre partidele și popoa
rele noastre I

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale!

Să triumfe eauza păcii în kune I 
(Aplauze puternice, furtunoase).

politică a oamenilor, creșterea spi
ritului de inițiativă, energia creatoa-, 
re inepuizabilă, toate acestea con-< 
stituie o trăsătură valoroasă șfc. 
una din particularitățile cele mai 
caracteristice ale societății socialism 
te.

Urăm din toată ininZa poporului! 
irate romin succese și mai mari 
în munca lui creatoare și plină del 
abnegație. (Vii aplauze)

Dragi tovarăși, toate realizările.» 
țării dv„ ca și ale celorlalte ' 
țări socialiste, sînt rezultatul 
profundelor transformări poli
tice, sociale, și economice, înfăp 
tuite sub conducerea partidelor 
marxist-leniniste. Cu un sentiment 
de profundă mîndrie putem afirma 
că comuniștii au intrat in istoria 
omenirii ca cea mai măreață forță 

creatoare, care transformă și înno
iește lumea.

Comuniștii n-au odihnă, ei 
nu se mulțumesc niciodată cu 
cele ce realizează, privesc tot
deauna înainte, critică și înlă
tură tot ce este vechi, perimat 
și instaurează tot ce e nou, pro
gresist. Oricît s-ar bucura dușmanii 
noștri pentru unele lipsuri pe care 
le dezvăluim, oricît ar calomnia 
socialismul, înaintarea noastră vic
torioasă nu va încetini din această 
cauză. Noi înșine ne dezvăluim lip
surile și așa pot proceda numai cei 
care sînt siguri pe forțele lor pen
tru a înainta și mai repede.

Noi trăim într-o vreme minunată 
cind orînduir-ea socialistă a devenit 
realitate în multe țări. In prezent 
sistemul mondial socialist este prin
cipalul factor determinant al în
tregii dezvoltări istorice.

Sîntem puternici și invincibili 
pentru că sîntem uniți. Unul pentru 
toți, toți pentru unul, acesta este 
principiul de nezdruncinat după 
care se călăuzește familia frățeas
că a statelor socialiste. Relațiile 
dintre ele sînt determinate de u- 
nitatea ideilor noastre, a țelului 
nostru și se întemeiază pe deplina 
egalitatea în drepturi, respectul re
ciproc și întrajutorarea frățească.

Pe această bază de neclintit se 
întărește și se dezvoltă prietenia 
și colaborarea dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Ro
mînă. (Aplauze puternice). O ase
menea forță puternică cum este' 
unitatea și fidelitatea de neclin 
tit a partidelor noastre față de 
principiile internaționalismului so
cialist, față de învățătura marxist- 
leninistă, înzecește dorința popoa
relor noastre de a trăi veșnic în 
prietenie.

La mitingul prieteniei sovieto- 
romîne, cars a avut loc în august 
1961 la Moscova, tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej a făcut o bună caracte
rizare a relațiilor noastre reci
proce ; „Pentru noi, pentru mem
brii partidului nostru și pentru oa
menii muncii din țara noastră, a 
spus el, este o sursă de profundă 
satisfacție că între P.M.R. și P.C.U.S. 
au existat întotdeauna cele mai 
strînss relații frățești, o deplină 
înțelegere și unitate de vederi 
neumbrită niciodată de nimic".

Istoria a impus partidelor co
muniste și muncitorești o uriașă 
răspundere pentru destinele omeni
rii. Călăuzindu-ns după interesele 
supreme ale cauzei noastre comun 
nu trebuie să ne cruțăm eforturile 
pentru a întări și mai mult coeziu
nea de nezdruncinat a tuturor par
tidelor frățești din țările socialis
te, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale pe temelia de 
granit a marxism-leninismului. (A- 
plauze).

Dragi tovarăși! Forțele păcii și 
socialismului nu au fost niciodată 
atît de puternice cum sînt astăzi. 
Nu trebuie să uităm însă nici o cli
pă că în lume are loc o înverșu
nată luptă de clasă, o luptă între 
două lumi, o luptă între două i- 
deologii — socialistă și burgheză.

Lumea veohe condamnată la 
pfeire de istorie este încă primej
dioasă și perfidă, ea poate să a- 
dueă popoarelor multe nenorociri 
Imperialiștii se străduiesc prin 
toate mijloaeele să dezbine pe oa
menii muncii, să semene discor
die între popoare. Speculînd pre
judecățile rasiale și naționale, ei 
caută să opună interesele unor 
națiuni intereselor altor națiuni. 
Dușmanii nu se dau înlături nici 
de ta provocări militare. Ei vor

Fidel tailro si-a Mtiat tizita in D.R.S.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres).
La 3 iunie, după încheierea vi- 

i zitei de prietenie în Uniunea So- 
țvietică, Fidel Castro, prim secretar 
al conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste, primul 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Cubei, a plecat pe bordul unui 
avion „Tu-114" spre patrie.

Pe aerodromul din Murmansk Fi
del Castro a fost condus de 
N.S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., de 
mareșalul Malinovski, ministrul a- 
părării și de alte personalități. 

să împiedice gu orice preț con
struirea soeialismului și comunis
mului.

Iată de se comuniștii, luptători 
de frunte pentru libertatea și fe
ricirea tuturor oamenilor muncii, 
urmăresc cu deosebită vigilență 
uneltirile perfide ale dușmanilor 
noștri, își ascut arma ideologică, 
luptă neobosit pentru întărirea 
solidarității proletare internaționale, 
a unității și coeziunii popoarelor 
lagărului socialist, pentru menți
nerea păcii pe pămînt. Statele so
cialiste promovează cu consecven
ță politica leninistă de pace și 
prietenie cu toate popoarele, poli
tica coexistenței pașnice a state
lor eu orînduiri sociale diferite.

Partidele eomuniste și muncito
rești frățești, țările socialiste sînt 
unite în năzuințele și eforturile 
lor de a rezolva în interesul po
poarelor lumii probleme interna
ționale fundamentale ca dezarma
rea generală și totală, interzicerea 
armei nucleare, lichidarea rămăși
țelor colonialismului și încheierea 
tratatului de pace german, precum 
și reglementarea problemei Berli

nului occidental. De un larg spri
jin s-a bucurat inițiativa Republi
cii Populare Romîne îndreptată 
spre statornicirea păcii, prieteniei 
și colaborării strînse între popoa
rele țărilor balcanice.

O confirmare elocventă a jus
teții politicii externe de pace a 
țărilor socialiste o constituie pre- 
întîmpinarea catastrofei termonu
cleare mondial a cărei primejdie 
s-a ivit în urma acțiunilor cercu
rilor agresive ale S.U.A. în regiti- 
nea Mării Caraibilor. Ca rezultat 
al eforturilor poporului Cuban, al 
politicii ferme și elastice a guver
nului sovietic, al sprijinului hotă- 
rît acordat Cubei de către toate 
țările socialiste, planurile sinistre 
ale agresorilor imperialiști au e- 
șuat.

Dar învățămintele crizei din 
Marea Caraibilor ne fac să ne a- 
mintim încă o dată de necesita
tea de a întări prin toate mijloa
cele forța economică și capacita
tea de apărare a țărilor socialiste, 
deoarece pe imperialiști îi reține 
numai forța, numai coeziunea po
poarelor care luptă activ pentru, 
menținerea păcii. Cu cît este măi 
puternică comunitatea noastră so
cialistă, cu atît est? mai sigură cau
za păcii și securității tuturor po
poarelor.

Dragi tovarăși, permiteți-mi ea 
în numele delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, în 
numele comuniștilor și al întregu
lui popor sovietic să vă mulțu
mesc încă o dată pentru primi
rea călduroasă și cordială și 
să urez poporului frate romîn și 
partidului său muncitoresc, Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, noi 
succese în munca pentru binele 
patriei dv. și al întregii comuni
tăți socialiste. (Aplauze).

Să trăiască și să înflorească în 
veci prietenia frățească de nez
druncinat dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare 
Romîne ! (Aplauze).

Trăiască coeziiinea de monolit 
a partidelor noastre marxist-leni
niste frățești, a întregii mișcări 
comuniste și muncitorești mon
diale I (Aplauze).

Trăiască comunismul, viitorul lu
minos al întregii omeniri !

Trăiască pacea în întreaga lume I 
(Aplauze).

HAVANA 4 (Agerpres).
Fidel Castro, prim secretar al 

conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste, pri
mul ministru al Guvernului Revo
luționar al Cubei, s-a înapoiat în 
patrie din Uniunea Sovietică, A- 
vionul „Tu-114", pe bordul căruia 
a călătorit Fidel Castro, a aterizat 
pe aeroportul Jose Marti. Cu a- 
celași avion s-a înapoiat în Cuba 
tovarășii cubani care l-au însoțit 
pe Fidel Castro în vizita sa în 
Uniunea Sovietică, precum și A. A- 
lexeev, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Cuba.
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