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TRĂIASCĂ
invincibilul steag leninist 

al Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

A 42-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

Ședința festivă 
de la Moscova

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 noiem
brie Sovietul de deputați ai oa
menilor muncii din Moscova și 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. au organizat în Palatul 
Sporturilor o ședință festivă con
sacrată celei de-a 42-a aniversări 
a Marelui Octombrie, tn marea 
sală a Palatului Sporturilor s-au 
adunat muncitori, reprezentanți

ai vieții publice, oameni de știin
ță, ingineri, militari ai Armatei 
Sovietice și Flotei Maritime Mi
litare.

In sală s-au aflat de aseme
nea membri ai corpului diplo
matic și delegațiile străine aflate 
la Moscova.

Asistența a întimpinat cu 
plauze apariția în prezidiu 
tovarășilor t A. B. Aristov, L.

Brejnev, E. A. Furțeva, 
Hrușciov, N. G. Ignatov, 
Kiricenko, F. R. Kozlov, 
Kuusinen, A. I. Mikoian, 
Muhitdinov, M. A. Suslov, 
Șvernik, K. E. Voroșilov,
Pospelov, A. N. Kosîghin, D. S. 
Polianski.

Ședința festivă a fost deschisă 
de N. I. Bobrovnikov, președin
tele Comitetului Executiv al So-
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viatului orășenesc de deputați si 
oamenilor muncii din Moscova. 
După intonarea Imnului de stat 
al U.RS.S., s-a dat euvîntul lui 
A. B. Aristov, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
P.C.U.S., secretar ol C.C. al 
P.C.UJS. care a prezentat rapor
tul cu privire la cea de-a 42-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Raportul prezentat de tovarășul 
A. B. ARISTOVt

în urmă lll- 
un 
în-

Cu 42 de ani 
mea a fost zguduită de 
eveniment măreț. In Rusia a 
vlns Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Frontul imperia
lismului mondial a fost rupt. 
Muncitorii și țăranii, conduși de 
Partidul Comunist în frunte cu 
Vladimir Ilici Lenln, au răstur
nat dominația capitaliștilor și 
moșierilor și au instaurat puterea 
sovietică. Pentru prima oară în 
Istoria mondială, oamenii mun
cii șl poporul exploatat au ob
ținut adevăratele drepturi ale 
omului șl libertatea, au devenit 
stăpînll destinelor lor.

Revoluția din Octombrie a eli
berat toate popoarele patriei noa
stre de sub jugul social și na
țional. Revoluția a descătușat

forțele de producție, a descoperit 
surse vitale Inepuizabile din care 
poporul sovietic soarbe noi șl 
noi forțe, devenind tot mal bo
gat șl mal puternic. Revoluția 
socialistă a deschis oamenilor 
muncii posibilități nelimitate de 
a-șl dezvolta în mod liber capa
citățile, aptitudinile și talentele. 
Ea a încredințat conducerea sta
tului oamenilor muncii șl l-a 
condus pe calea largă a mărețe
lor transformări socialiste.

Sărbătorim astăzi cea de-a 
42-a aniversare a Marelui Oc
tombrie. Privind calea parcursă 
în acești ani putem spune cu 
mindrie că eroicul nostru popor 
și-a transformat statul într-o 
mare putere socialistă șl a obți
nut succese care stirnesc admi
rația întregii omeniri 
slste.

progre-

Marea forță creatoare 
a Revoluției Socialiste

Tovarăși I In acești 42 de ani, 
poporul sovietic a străbătut o cale 
lungă șl grea. încă din primele 
luni ale revoluției, asupra tinerel 
Republici Sovietice s-au năpusi 
tit numeroasele armate ale con
trarevoluției Interne șl inter- 
vențlonlștllor străini. Dușmanii 
ne-au Impus războiul civil și ani 
de-a rîndul nu ne-au dat posi
bilitatea de a ne ocupa de mun
ca pașnică creatoare.

Țara Sovietică a adus jertfe 
mari. In lupta pentru libertatea 
oatrlel, pentru fericirea oameni
lor muncii șl-au dat viața mulți 
revoluționari de frunte, mii din
tre cel mal buni fii șl fiice ale 
poporului nostru, Intervențloniș- 
iii șl albgardlștli au cotropit re
giuni de Importanță vitală ale 
țării. El voiau să ne înăbușe. 
Dar oamenii sovietici nu au dat 
înapoi șl nu s-au predat. Gla
sul iul Lenln, glasul bolșevici
lor ne-au făcut să ne unim for
țele, ne-au însuflețit în lupta 
pentru cauza dreaptă, pentru 
marile cuceriri ale Revoluției. 
Sub focul dușmanului, poporul 
crea pe atunci noua orîndulre, 
îșl întărea statul sovietic.

Invlngînd greutăți uriașe, 
pînă în 1927 poporul nostru, prin 
munca sa eroică, a refăcut com. 
plect economia distrusă. Apoi 
ne-au trebuit aproximativ 15 ani 
pentru a lichida seculara înapo
iere economică, moștenită din 
trecut, pentru a crea o puternică 
Industrie, o mare agricultură 
mecanizată și pentru a desfășura 
larg construcția culturală. Ca ur
mare a înțeleptel politici națio
nale leniniste a partidului, po
poare asuprite de secole s-au ri
dicat într-o perioadă scurtă la 
nivelul națiunilor înaintate. Au 
fost create înfloritoarele repu- 
bilei unionale șl autonome.

In preajma celui de-al doilea 
război mondial, U.R.S.S. ajun
sese din urmă în ceea ce pri
vește producția celor mal Impor
tante tipuri de produse Industria
le țările capitaliste din Europa 
cu un înalt nivel de dezvoltare 
șl, cînd Germania fascistă a 
atacat în mod perfid Uniunea 
Sovietică, economia noastră s-a 
dovedit în stare, în cursul răz
boiului, să aprovizioneze Armata

necesareSovietică cu toate cele 
zdrobirii dușmanului.

Acest război ne-a 
pierderi și distrugeri îngrozitoa
re. El ne-a răpit milioane de oa
meni — părinți, frați șl fii al 
noștri, patrloțl glorioși1, al pa
triei socialiste. El a adus șl 
moarte șl suferință în rîndurlle 
femeilor noastre. Retrăgîndu-se, 
barbarii fasciști distrugeau cu 
înverșunare, prefăceau în cenușă 
orașe șl sate, fabrici și uzine, 
colhozuri șl sovhozuri. Anii Ma
relui Război pentru Apărarea 
Patriei au fost pentru noi cea 
mal grea șl aspră încercare. Dar 
poporul nostru, strîns unit în ju
rul partidului comunist, a rezis
tat, a zdrobit pe Inamic și a 
apărat cuceririle Marelui Octom
brie.

In numai 5—6 ani, poporul 
sovietic a ridicat din ruine șl 
cenușă orașele și satele, a vin
decat rănile războiului și a în
ceput cu și mal mare entuziasm 
să construiască șl să dezvolte 
Industria, agricultura, cultura, 
să ridice bunăstarea oamenilor 
muncii. Cu toate încercările ex
trem de grele prin care a trecut 
poporul sovietic, Partidul Comu
nist, partidul Iul Lenln, a știut 
să trezească șl să întărească tn 
rîndurlle lui o asemenea încre
dere în forțele sale, în victoria 
comunismului, îneît el a săvîrșlt 
adevărate minuni 1
Tovarăși 1 Lenln a arătat că 

revoluția noastră, prin însăși na
tura el, este o revoluție creatoa
re.-El spunea: „In orice revolu
ție socialistă — deci și în revo- 
luțja socialistă din Rusia, înce
pută de noi la 25 octombrie 1917 
— sarcina de căpetenie a prole
tariatului și a țărănimii sărace, 
condusă de el, este munca pozi
tivă sau constructivă“.

Dușmanii socialismului au ca
lomniat cu ură Revoluția Socia
listă prezentind-o ca pe o stihie 
oarbă care aduce numai distru
gere. Fostul ambasador englez 
in Rusia, J. Buchanan, scria în 
amintirile sale că bolșevicii „re
prezintă numai o forță distrugă
toare, nu una creatoare. El sint 
capabili să distrugă dar nu pot 
crea nimic“. Asemenea scorniri

pricinuit

absurde au răspîndlt născocite, 
ril de minciuni burghezi în 
toate colțurile globului pămîn
tesc, aruneînd asupra bolșevici
lor, asupra oamenilor sovietici, 
munți de calomnii dintre cele 
mai deșănțate. Nici în vremea 
noastră nu au dispărut oamenii 
de acest fel, care continuă aceas
tă îndeletnicire rușinoasă. O ve
che credință populară spune că 
pe lumea cealaltă calomniatorii 
sînt puși să lingă tlgăl fierbinți. 
După părerea noastră nu ar fi 
rău dacă unii dintre calomniate, 
ril de astăzi ar linge șl pe lu
mea asta o tigaie încinsă.

Firește, pe calea spre mărețul 
lor țel, oamenii muncii din țara 
noastră au fost nevolțl să facă 
și muncă distructivă. Aceasta 
însă nu a fost decît o muncă de 
curățire pentru nimicirea a ceea 
ce era perimat și împiedica mer
sul înainte al societății. Lumea 
veche nu voia să se predea fără 
luptă. Dușmanii revoluției s-au 
împotrivit cu înverșunare. Toc
mai de aceea au fost zdrobiți de 
forța poporului.

Partidul Comunist, Lenln, con. 
siderau distrugerea a ceea ce 
era vechi, care îșl trăise traiul, 
drept o condiție Indispensabilă 
pentru construirea noii orîndulrl 
sociale, înaintate șl drepte. A- 
ceasta este o caracteristică de 
cea mal mare Importanță a Re
voluției din Octombrie, mare 
revoluție populară creatoare.

Orlcît ar încerca adversarii

noștri să defăimez« orînduirea 
socialistă, viața dovedește în 
mod incontestabil Că poporul so
vietic îșl realizează planurile și 
năzuințele nu prin război șl ex
pansiune, ci prin muncă pașnică 
creatoare. Orindulrea socialistă, 
creată prin eforturile a milioane 
de oameni ai muncii, nu are 
nevoie să fie propagată șl Instau
rată prin forță. Ea și-a orbit 
drum deoarece corespunde Inte
reselor fundamentale ale poporu. 
Iul, necesităților actuale ale dez
voltării istorice a societății. Ea 
ridică la o mare înălțime, ca pe 
lucrul cel mal de preț, persoana 
umană, asigură dezvoltarea de
plină șl multilaterală a talente
lor populare pentru munca paș
nică.

In condițiile noii orîndulrl so
ciale, munca liberă a omului tre
zește pretutindeni forțe creatoa
re, făurește tot mal multe bu
nuri necesare vieții, face să în
florească toate domeniile econo
miei șl culturii popoarelor. Toc
mai în aceasta constă puternica 
forță de atracție a Ideilor coonu. 
nismulul pentru masele de mi
lioane de oameni din întreaga 
lume.

Tovarăși 1 Congresul al XXI- 
lea al partidului a proclamat 
victoria nu numai deplină, dar 
și definitivă a socialismului, In. 
trarea patriei noastre într-o pe
rioadă nouă a dezvoltării sale,

(Continuare în pag. 2-a)

Mitingul solemn 
din Capitală

(Foto : AGERPRES)Prezidiul mitingului solemn din Capitală.

Vineri după-amiază a avut loc 
în sala Floreasca mitingul solemn 
organizat de Comitetul orășenesc 
București al P.M.R. și Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei cu prilejul zilei de 
7 Noiembrie, cea de-a 42-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Glieorglie Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră-

•

ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălaj an, 
Voitec, 
A. A.

Ștefan 
Ion Gheorghe Maurer, 

Epișev, 
Uniunii Sovietice 
E. I. Afanasenko, 
delegației sovietice care ne vi
zitează țara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, gene
ral maior I. P. Juravliov, atașat 
militar, naval și al aerului al

ambasadorul 
la București, 
conducătorul

Vniunii Sovietice, Florian Dănă- 
lache, Virgil Trofin, academicie
nii Iorgu Iordan și Petre Con- 
stantinescu-Iași, Maria Rosetti, Gh. 
Calcan, prof. univ. Constantin 
Dinculescu, Ana Boghină, Erou 
al Muncii Socialiste, Larisa Mun- 
teanu, activistă sindicală. Anton 
Constantin, muncitor fruntaș.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al PJ1.R., membri ai gu
vernului și ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători

Dragi tovarăși,

Cuvîntarea

ai organizațiilor obștești și ai 
instituțiilor centrale, delegați ai 
oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei, 
oameni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și de stat.

Au fost de față membrii dele
gației sovietice care ne vizi
tează țara cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, șefii 
unor misiuni diplomatice acredi-

(Continuare în pag. 3-a)

tovarășului
ALEXANDRU DRAGHICI

Astăzi, împreună cu marele 
popor sovietic, cu oamenii mun
cii din țările lagărului socialist 
șl din toate celelalte țări ale lu
mii, poporul nostru muncitor săr. 
bătorește cu însuflețire cea de-a 
42-a aniversare a Marii Revo-

Iuții Socialiste din Octombrie — 
cea mai măreață revoluție so
cială din istoria omenirii.

An de an se vădește tot mai 
clar și mal puternic însemnăta
tea istorică mondială a Revolu
ției din Octombrie, a ideilor 
leninismului.

înfăptuită sub 
gloriosului Partid 
Uniunii Sovietice,

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,

Tovarășului KLIMENT EFREMOVICI VOROȘILOV,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova-Kremlin

tic In vederea rezolvării problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratativelor și îndeosebi 
propunerile sovietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală, a căror înfăptuire ar exclude 
pentru totdeauna războiul din viața societății, cit 
și rezultatele favorabile ale vizitei tovarășului 
Hrușciov in S.U.A.

împreună cu toate popoarele țărilor socialiste, 
poporul romin înaintează cu hotărîre, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, pe dru
mul deschis cu 42 de ani in urmă de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, invățînd necon
tenit din experiența bogată a construcției socia
liste în U.R.S.S. Republica Populară Romînă își 
aduce contribuția la cauza nobilă a dezvoltării 
relațiilor pașnice între popoare și a destinderii 
internaționale.

Urăm din toată inima Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Guvernului U.R.S.S. și tuturor 
oamenilor sovietici noi și mărețe victorii in con
struirea societății comuniste, in lupta pentru asi
gurarea unei păci trainice in lumea întreagă.

Trăiască marele popor sovietic, constructor al 
comunismului I

Trăiască și înflorească prietenia intre poporul 
romin și poporul sovietic I

Trăiască lagărul socialismului in frunte cu Uni
unea Sovietică I

Trăiască pacea

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Revo

luției Socialiste din Octombrie - măreață sărbă
toare a poporului frate sovietic și a oamenilor 
muncii de pretutindeni - vă trimitem salutul no
stru fierbinte și cele mai cordiale felicitări.

Marile înfăptuiri in construirea orinduirii co
muniste, asupra cărora oamenii sovietici rapor
tează astăzi cu legitimă mindrie gloriosului și 
încercatului lor conducător - Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice - cuceririle fără seamăn ale 
științei și tehnicii sovietice, deschizătoare a dru
mului in Cosmos, sint roadele bogate ale mare
lui Octombrie, care umplu deopotrivă de bucu
rie inimile oamenilor muncii din țara noastră, 
stirnesc admirația întregii omeniri progresiste și 
iubitoare de pace.

Dezvoltarea rapidă a economiei și culturii in 
U.R.S.S. și in celelalte țări socialiste evidențiază 
superioritatea incontestabilă a orinduirii socia
liste și influențează tot mai puternic raportul de 
forțe pe arena internațională in favoarea socia
lismului.

De la primul Decret asupra păcii, semnat de 
marele Lemn, și pină in zilele noastre, statul so
vietic - creație a Revoluției din Octombrie - a 
dus cu consecvență o politică externă bazata pe 
principiile leniniste ale coexistenței pașnice.

Salutăm călduros inițiativele guvernului

conducerea 
Comunist al 
în frunte cu 

Vladimir Ilici Lenln, Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie 
a dus la crearea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor. Ea a 
deschis o eră nouă în istoria o- 
menlrli, în-rîurlnd în mod hotărî- 
tor destinele popoarelor. Subli
niind Importanța internațională 
a Revoluției din Octombrie, 
Lenln arăta că legile și trăsătu
rile fundamentale ale revoluției 
socialiste din Rusia „au o în
semnătate nu locală, nu specific 
națională, nu numai rusă, ci una 
Internațională".

In victoria Revoluției din Oc. 
tombrle, masele asuprite șl ex
ploatate din toate țările globu- 

: au văzut o întru- 
năzuințelor lor de> 
primul moment,

lut pămîntesc 
chlpare vie a 
veacuri. Din

mișcarea muncitorească, masele 
muncitoare din Romînla au sa
lutat cu entuziasm acest măreț 
eveniment. încă de la prima a 
nlversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, intr-un 
manifest al muncitorilor revolu
ționari din țara noastră se spu
nea : „...Revoluția poporului rus 
e și revoluția noastră. Impodo- 
bițl-vă piepturile, muncitori, cu 
cocarde roșii, avîntațl pălăriile 
în văzduh, umplețl-1 cu strigăte 
de bucurie șl de victorie, pentru 
că viitorul clasei muncitoare de 
pretutindeni — socialismul — se 
înfăptuiește“.

Istoria statului sovietic, de la 
apariția sa, demonstrează că so
cialismul creează cele mal favo
rabile condiții pentru dezvolta
rea furtunoasă a forțelor de pro
ducție, că numai în socialism 
omul muncii se transformă din 
rob în om cu adevărat liber, a- 
slgurîndu-1-se condiții de muncă 
șl de viață din ce în ce mal 
bune.

Deschlzînd noi drumuri pen
tru progresul omenirii, eroicul 
popor sovietic a construit socia
lismul și a pășit în perioada con.

strucțlel desfășurate a comunis
mului. Grandiosul plan septenal, 
adoptat de Congresul al XXl-lea 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, reprezintă o eta
pă hotărîtoare în crearea bazei 
tehnlco-materlale a comunismu
lui și în obținerea victoriei în 
întrecerea pașnică dintre capita
lism șl socialism.

Uniunea Sovietică este în pre. 
zent o uriașă putere Industrială. 
Nu e departe vremea cînd ea se 
va situa pe primul loc în lume 
în privința producției industria
le globale, a producției Indus
triale șl agricole pe cap de lo
cuitor, cînd, pe baza dezvoltării 
forțelor de producție, poporul so
vietic va avea cel mai ridicat 
nivel de trai de pe glob, reall- 
zînd, totodată, cea mai scurtă 
săptămînă de lucru șl zi de lu
cru din lume. Asemenea reali
zări, o astfel de grijă pentru 
viața poporului muncitor sînt de 
neconceput în orînduirea capita
listă.

O strălucită expresie a su.ae- 
rlorltățll socialismului o con-

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvîntarea tovarășului
A. A. EPIȘEV

Dragi tovarăși",

Permiteți-mi cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări glorioase a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, să vă transmit dv. 
și prin dv. oamenilor muncii 
din Republica Populară Romî- 
nă un fierbinte salut frățesc 
din partea popoarelor Uniunii 
Sovietice și să exprim cele mai 
bune urări pentru construirea 
cu succes a socialismului și în- 

' ‘ ‘ țâri.

sovie- și prietenia intre popoare I

Prlm-secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEI

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

Președintele Prezidiului Marji 
Adunări Naționale a Repu

blicii Populare Romîne

CH1VÜ STOICA 1ON GHEORGHE MAURER

florlrea minunatei dv. 
(Aplauze puternice).

Victoria Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie este 
siderată pe bună dreptate drept 
cel mai important și cel mai de 
seamă eveniment în viața între
gii omeniri, în mișcarea comu
nistă mondială și în mișcarea 
de eliberare națională.

„în istoria mondială, spunea 
tovarășul N. S. Hrușciov, nu e-

So. 
con-

xistă asemenea evenimente care 
să fi exercitat o influență atît 
de puternică asupra destinelor 
popoarelor ca Revoluția din 
Octombrie, Ea a însemnat tre
cerea de la regimul capitalist 
de exploatare la o orinduire 
nouă, socialista". Revoluția din 
Octombrie a însemnat începutul 
unei noi ere în istoria omenirii, 
era triumfului socialismului și 
comunismului.

Revoluția din Octombrie are o 
uriașă importanță pentru popoa
rele din întreaga lume. Trecerea 
de la capitalism la socialism, 
care a început în octombrie 
1917, are loc în prezent pe sca
ră internațională. Principiile 
proclamate de revoluția sociali
stă au devenit o forța gigantică 
care ridică la luptă plină de ab
negație pentru victorie și pro. 
greș noi și noi milioane de oa
meni în întreaga lume.

Evenimentul cel mal de sea
mă în istoria mondială după 
Marele Octombrie l-a constituit 
victoria revoluției socialiste din 
China și dintr-o serie de alte 
state din Europa și Asia.

Țările care s au desprins din 
sistemul capitalist au format, 
împreună cu Uniunea Sovieti
că. sistemul socialist mondial, 
care reprezintă astăzi o forță u- 
riașă, de neînvins, și care crește 
neîncetat. El exercită o influen
ță hotărîtoare asupra întregii' e- 
voluții a omenirii.

Astăzi țările socialiste din 
Europa și Asia pășesc în front 
unic, impreună cu Uniunea So
vietică, spre mărețul țel — co
munismul.

Cea de-a 42-a aniversare a 
existenței statului nostru socia
list este întîmpinată de oamenii
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perioada construcției desfășurate 
a societății comuniste. In isto
ricele hotăriri ale Congresului, 
în raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov au fost trasate princi
palele sarcini ale partidului și 
poporului în noua etapă a dez
voltării noastre, a fost elaborat 
programul măreț al construirii 
comunismului. Acum, toate gîn- 
durile și eforturile oamenilor so- 
victici urmăresc accelerarea pro
gresului nostru, îndeplinirea îna. 
Iute de termen a planului sep- 
tenal de dezvoltare a economiei 
naționale. Trebuie să spunem cu 
un sentiment de profundă satis
facție că anul acesta oamenii 
muncii din țara noastră inthn- 
pină marea sărbătoare a lui Oc
tombrie intr-o dispoziție deose
bit de bună.

La sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care și.a încheiat lu
crările zilele trecute, s-a făcut 
bilanțul provizoriu al anului cu
rent în domeniul construcției 
economice șl al succeselor noas
tre pe plan extern.

Deputății care au luat cuvîn- 
tul la sesiune în numele tuturor 
republicilor au vorbit despre re
zultatele luptei oamenilor mun
cii din țara noastră pentru tra
ducerea în viață a planului pe 
primul an al septenalului, au 
arătat că în toate republicile 
treburile merg bine, că viața de
vine tot mai plină de bucurie și 
mai fericită. Deputății au spus 
că se aplică cu succes hoiărîrile 
Congresului al XXI-lea al par
tidului și ale Plenarei din iunie 
a C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
progresul tehnic, se introduc în- 
tr.im ritm din ce în ce mai ra
pid în economia națională tehni
ca nouă, mecanizarea și auto
matizarea complexă — princi
pala bază a ridicării neconte
nite a productivității muncii.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1960, care prevede pentru 
al doilea an al septenalului un 
spor cu mult mai mare al pro
ducției industriale decît se pre
văzuse inițial. Viața aduce co
rective utile.

Considerăm noile realizări ale 
Industriei sovietice drept rezul- 
late rodnice ale reorganizării 
conducerii industriei și construc
țiilor. Experiența activității con
siliilor economiei naționale do
vedește fără putință de tăgadă 
«ă se înregistrează o accelerare 
fcarte pronunțată a ritmului pro- 
iucției socialiste la toți indicii 
economici. Aceasta atestă clar
viziunea Comitetului Central al 
partidului, care a elaborat și în
făptuit măsuri radicale pentru 
Îmbunătățirea conducerii indus
triei șl construcțiilor. Trebuie să 
tpunem încă o dată cît de miop 
0 rupt de viață apare grupul 
antipartinic care s-a împotrivit 
reorganizării conducerii produc
ției, ce prejudicii ar fl putut pri- 
clnul el economiei noastre națio, 
nale dacă nu ar fl fost demascat 
șl zdrobit la timp.

Anul acesta au fost dobîndlte 
•uccese noi și în dezvoltarea a- 
grlculturil. Deși mal multe re
giuni ale țării au fost bîntulte 
de secetă, anul acesta s-au strîns 
mal multe cereale decît în anii 
cu recoltele cele mai bogate dina
inte de valorificarea pămîntu- 
rllor înțelenite. Pînă la 1 noiem
brie au fost achiziționate și sto
cate în întreaga țară cu 825 mi
lioane puduri de cereale mai 
mult decît achizițiile medii a- 
nuale din anii 1949—1953. Ac
tuala recoltă de culturi agricole 
•sigură pe deplin satisfacerea 
tuturor nevoilor țării.

In agricultură anul 1959 se 
lemarcă prin ritmul mai rapid 
al dezvoltării creșterii animale
lor proprietate obștească. Un rol 
Important în avîntul creșterii a- 
tiimalelor l-a avut crearea unei 
trainice baze furajere și, în pri
mul rînd, sporirea producției de 
porumb pentru siloz.

Oamenii muncii de la sate din 
întreaga familie frățească a po
poarelor Uniunii Sovietice au 
întîmplnat cea de-a 42.a aniver
sare a lui Octombrie cu mari 
succese. în ajunul marii sărbă
tori lucrătorii din agricultura 
glorioasei Republici Ucrainene 
ne.au produs tuturor o mare bu
curie, raportînd Comitetului Cen
tral al partidului și guvernului 
unional că au îndeplinit înainte 
de termen planul de vînzare că
tre stat la cereale, carne, lapte 
și alte produse și că și-au înde
plinit angajamentele de a vinde 
statului grîtie peste plan. O bună 
recoltă de bumbac au strîns col
hoznicii din Republicile Tadjlkă, 
Uzbekă, Klrghiză, Turkmenă și 
Azerbaidjană. Succese mari au 
obținut lucrătorii din sovhozurile 
șl colhozurile Kazahstanului în 
producția cerealieră pe pămintu- 
rile desțelenite șl in dezvoltarea 
creșterii animalelor. Anul acesta 
au muncit bine lucrătorii din li
vezile, de pe plantațiile de ceai 
și din viile R.S.S. Gruzine, 
R.S.S. Armene, R.S.S. Moldove, 
pești, crescătorii de animale șl 
cultivatorii de In din Bielorusla, 
Letonia, Lituania șl Estonia.

Oamenii muncii din Ural, 
Bașkirla, Tatar|a, Ruban, o se
rie de regiuni din Siberia, din 
regiunea Volga! și din alte regi
uni ale RS.F.S.R. și-au îndep.i- 
nit cu succes angajamentele în 
ce privește vînzarea de cereale, 
produse animaliere, legume și 
fructe către stat. Este cunoscu
tă frumoasa inițiativă a crescă
torilor de animale din regiunea 
Riazan. Ei au și îndeplinit două 
planuri anuale în ce privește 
vînzarea de carne către stat și

Raportul prezentat
de tovarășul A. B. rîstov

își iau angajamentul ca, pînă 
la sfîrșitul anului, să îndeplinea
scă un al treilea plan anual. A 
îndeplini trei planuri anuale in
tr-un singur an și a spori tot
odată numărul vitelor este o 
muncă cu adevărat plină de ab
negație, care merită laude deo 
sebite.

Toate acestea arată în mod 
convingător uriașa Însemnătate 
a hotărîrilo-r Plenarei din sep
tembrie 1953 a C.C. al P.C.U.S. 
și a celorlalte hotărîri ale par
tidului și guvernului în ce pri
vește dezvoltarea agriculturii, a- 
rată rezultatele rodnice ale mă
surilor înfăptuite în ultimii ani 
în special în ce privește valo
rificarea pămînturilor ințelenite 
și dezvoltarea creșterii animale
lor. Nu putem să nu relevăm 
meritele deosebite pe care le 
are în această direcție N. S. 
Hrușciov, merite recunoscute de 
întregul nostru popor.

Fiecare om sovietic își dă sea
ma în viața de zi cu zi de ma
rile succese ale agriculturii noa
stre. Dar trebuie să mai depu
nem multe eforturi pentru a 
spori producția agricolă, pen
tru a ridica colhozurile și sov
hozurile rămase in urmă și pen
tru a le aduce la nivelul celor 
fruntașe. In prezent, organiza
țiile de partid, oamenii muncii de 
la sate se pregătesc activ în ve
derea plenarei C.C. al P.C.U.S. 
care va discuta problema avîn- 
tului continuu al agriculturii.

Primul an al septenalului a 
fost marcat prin mari succese 
în ridicarea bunăstării materiale 
a poporului sovietic. In ultimul 
timp au fost elaborate și sînt 
înfăptuite măsuri pentru spori
rea producției de mărfuri de 
consum popular. Au sporit con 
siderabil cheltuielile statului 
pentru nevoile cultural-sociale 
ale oamenilor muncii, pentru a- 
sigurările sociale. An de an 
cresc veniturile muncitorilor, ță
ranilor și funcționarilor.

In țara noastră crește rapid, 
îndeosebi în ultimii ani, consu
mul celor mai importante pro
duse alimentare. In comparație 
cu anul 1952 volumul vînzărilor 
de carne și preparate din carne 
a crescut în comerțul de stat și 
cooperatist de peste trei ori, 
al vînzărilor de lapte și pro
duse lactate —- de peste patru 
ori, de unt — aproape de 2.5 
ori, de zahăr — aproape de 
două ori. Aceasta înseamnă, to
varăși, că pe masa fiecărei fa
milii sovietice se găsesc tot mai 
multe produse alimentare va
riate.

Noi știm Insă că trebuie să 
producem mai multe mărfuri de 
consum popular pentru a reali
za încă în următorii cițiva ani o 
cantitate pe deplin suficientă de 
astfel de mărfuri. Partidul și 
guvernul acordă o atenție susți
nută acestei sarcini.

Am realizat mari succese în 
construcția de locuințe. Anul 
acesta în orașe și în așezările 
muncitorești vor fi construite 
case de locuit cu o suprafață to
tală de peste 80 de milioane de 
metri pătrați. Cea de-a treia se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat pentru anul 
1960 un plan de construcții de 
locuințe însumînd 101 milioane 
de metri pătrați, ceea ce va per
mite să se asigure locuințe u- 
nui număr și mai mare de oa
meni ai muncii.

In cinstea celei de-a 42-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie, poporul nostru a obținut 
noi succese și în domeniul dez
voltării culturii. Sînt traduse cu 
succes în viață hotărîrile parti
dului și guvernului cu privire la 
reorganizarea sistemului de în- 
vățămînt public. întărirea legă
turii școlilor, tuturor instituții
lor de învățămînt și institute
lor de cercetări științifice cu 
viața, cu producția, are o înrîu- 
rire favorabilă asupra îmbună
tățirii calității pregătirii specia
liștilor, asupra dezvoltării con
tinue a științei și tehnicii și 
creează condiții mai bune pentru 
educarea comunistă a tinerei ge
nerații.

Toată lumea recunoaște că 
țara noastră ocupă locul de 
frunte pe plan mondial în do
meniul invățămîntului public și 
al realizărilor tehnico-științifice. 
Nu putem să nu fim mîndri de 
faptul că, datorită gindirii crea
toare și muncii pline de abnega
ție a oamenilor de știință, in
ginerilor, constructorilor și 
muncitorilor sovietici. Uniunea 
Sovietică se află înaintea celor
lalte țări în cercetarea Univer
sului. Nouă ne revine cinstea de 
a fi lansat primii sateliți arti
ficiali ai Pămîntului, primele 
rachete cosmice, primii „lun- 
nici“.

Statul nostru socialist îndru
mă dezvoltarea științei spre bi
nele întregului popor. Vrem ca 
știința să ușureze munca oame
nilor, să înfrumusețeze viața pe 
pămînt, să contribuie la folosi
rea cit mai deplină a tuturor bo
gățiilor și forțelor naturii, spre 
binele societății. De aceea, oa
menii de știință sovietici își 
desfășoară activitatea conștienți 
de marea lor datorie, munca lor 
se bucură de o înaltă prețuire, 
ei sînt înconjurați de atenția și 
dragostea poporului nostru.

Tovarăși I Cu cît înaintează 
mai mult poporul sovietic pe 
calea spre comunism, cu atît 
mai activă și mai conștientă de
vine participarea milioanelor de 
oameni ai muncii la producția 
socială, cu atît se dezvoltă mai 
mult democrația socialistă. Ma
rea amploare a întrecerii socia
liste, crearea brigăzilor de mun
că comunistă, remarcabila fap
tă patriotică a textilistei Va

lentina Gaganova și a multor 
altor inovatori în producție, 
inițiativa glorioasă a oamenilor 
muncii din satele regiunii Ria
zan în ceea ce privește accelera
rea dezvoltării creșterii animale
lor atestă noul avint al iniția
tivei în muncă, marele devota
ment al clasei muncitoare, al 
colhoznicilor și intelectualilor 
față de cauza comunismului.

în țqra noastră crește necon
tenit rolul tuturor organizațiilor 
obștești, îndeosebi al Comsomo- 
lului și sindicatelor, în construi
rea societății noi. Cele mal largi 
mase populare participă tot 
mal activ la conducerea statului. 
Fie că este deputat în Soviet, 
fie că este participant la o con
sfătuire de producție interesat 
în introducerea tehnicii noi, in 
creșterea producției și realizarea 
de economii, sau membru al 
unui detașament voluntar care 
luptă pentru respectarea reguli
lor de conviețuire socialistă, în 

toate acestea omul sovietic se 
manifestă ca un adevărat stăpîn 
al țării.

Construirea comunismului în 
Țara Sovietică a devenit o ches
tiune practică, de zi cu zi a fie
cărui om. In aceste condiții, o 
sarcină dintre cele mai impor
tante trebuie să fie preocupa
rea pentru ridicarea nivelului

Triumful ideilor leniniste ale păcii 
și prieteniei între popoare

Tovarăși I Omenirea nu cu
noaște un alt eveniment care 
să fi exercitat o influență atît 
de uriașă asupra întregii evo
luții mondiale ca Revoluția din 
Octombrie. Ea a deschis pentru 
prima dată popoarelor din toate 
țările calea cea bună în lupta 
lor pentru libertate, pace trai
nică, pentru socialism. Sîntein 
fericiți că împreună cu noi pe 
calea spre comunism pășesc oa
menii muncii din țările care fac 
parte din sistemul mondial al 
socialismului.

In toate țările socialiste din 
Europa șl Asia se desfășoară cu 
succes construcția vieții noi. In 
ziua celei de-a 42-a aniversări 
a Marelui Octombrie, poporul 
sovietic trimite popoarelor fră
țești din țările socialiste un cald 
salut și cele mai bune urări.

An de an, Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste atrag 
tot mai mult prin forța exem
plului lor simpatia oamenilor 
muncii din întreaga lume. Cre
dem, tovarăși, că va veni vre
mea cînd toate popoarele se vor 
bucura de fericirea contempora
nilor lor și își vor aminti cu re
cunoștință de numele lui Lenin, 
al bolșevicilor, — primii iniția
tori ai Marii Revoluții Socia
liste — și de numele tuturor 
celor care au construit viața 
nouă, care prin luptă grea și 
muncă neobosită au apărat ma
rea cauză a construirii comunis
mului.

Tovarăși I Statul sovietic a 
luat naștere sub steagul ideilor 
păcii și prieteniei între popoare. 
Primul guvern muncitoresc ță
rănesc a socotit că este de da
toria sa sacră să se ridice eu 
hotărire împotriva războiului im
perialist, să propună tuturor 
popoarelor o pace dreaptă și în
delungată. In raportul său asupra 
păcii rostit la 8 noiembrie 1917 
în cadrul celui de-al doilea Con
gres al Sovietelor pe întreaga 
Rusie, Lenin a spus: „Problema 
păcii este o problemă arzătoare, 
o problemă acută la ordinea zi
lei".

Datorită eforturilor Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări 
socialiste, precum și ale tuturor 
forțelor iubitoare de pace, în ul
timul timp situația internațio
nală s.a îmbunătățit simțitor. Oă. 
menii muncii înt-împină marea 
sărbătoare a lui Octombrie în 
condiții în care perspectivele de 
întărire a păcii in întreaga lume 
au devenit mai favorabile.

Creșterea forței și influenței 
internaționale a Uniunii Sovie- 

conștiinței comuniste, pentru 
educarea unor înalte calități 
morale la oamenii noștri. Or, 
aceasta ne obligă să legăm și 
mai strîns de viață întreaga 
muncă ideologică, să ridicăm 
rolul literaturii, artei, al tutu
ror instituțiilor de cultură in 
educarea oamenilor muncii în 
spiritul luptei active pentru co
munism.

Oamenii sovietici știu cît de 
mari sînt succesele realizate de 
țara noastră și pe bună dreptate 
se mîndresc cu ele. Partidul 
însă ne învață, ca și pînă acum, 
să fim modești, să nu ne mul
țumim cu cele realizate, să scoa
tem cu curaj la iveală lipsurile 
în muncă și să le înlăturăm la 
timp. £1 cere ca lucrătorii cu 
munci de răspundere, toate ca
drele noastre, indiferent de do
meniul în care lucrează, să-și 
desăvîrșească neîncetat cunoștin
țele, să-șl ridice nivelul teore

tic, sa aiba o atitudine plină de 
atenție și solicitudine față de 
nevoile oamenilor muncii, să le 
fie scumpă înalta lor Încredere 
și să o îndreptățească. Trebuie 
să întărim neobosit unitatea din
tre partid și popor căci în a- 
ceasta constă chezășia tuturor 
victoriilor noastre.

tice, a tuturor țărilor socialiste 
a constituit principala cauză a 
Schimbărilor în favoarea păcii 
care au intervenit în ultima vre
me. In prezent, s-a creat un nou 
tablou al lumii Ideile lui Oc
tombrie au dus la victoria și 
statornicirea socialismului intr-o 
serie de țări din Europa și Asia 
cu o populație de peste un mi
liard de locuitori. Principiile 
internaționalismului proletar, e- 
galității în drepturi a popoare
lor, ale prieteniei și întrajuto
rării lor frățești, proclamate de 
Revoluția din Octombrie, con
stituie baza de neclintit a marii 
comunități a țărilor socialiste. 
Mersul triumfal al sistemului 
mondial socialist, care dispune 
de resurse uriașe și înfăptuiește 
neabătut o politică de pace, 
creează o puternică barieră în 
calea forțelor agresiunii și răz
boiului. in prezent, un număr 
din ce în ce mai mare de oa
meni din țările capitaliste își 
dau seama că creșterea forțelor 
socialismului înseamnă creșterea 
forțelor păcii.

Ca urmare a noilor victorii 
ale mișcării de eliberare națio
nală a popoarelor Asiei, Africii 
și Americii Latine, se năruie ul
timele reazeme ale sistemului 
colonial al imperialismului.

Imperialiștii folosesc toate 
mijloacele pentru a frîna dezvol
tarea țărilor care au pășit pe ca
lea independenței naționale și 
libertății. Dar, în pofida tutu
ror uneltirilor imperialiștilor, 
popoarele care lupta pentru li
bertatea și independența lor na
țională vor repurta victoria. 
Dreptatea este de partea lor 1

In politica lor externă, par 
tldul și guvernul nostru sînt 
călăuzite neabătut de principiul 
leninist al coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale di
ferite. Intr-adevăr poate oare 
un stat în care nu există clase 
exploatatoare interesate în cursa 
înarmărilor, în cotropirea de te
ritorii străine, în subordonarea 
altor țări să se pronunțe în fa
voarea războiului ? Are oare ne
voie de război un popor care a 
înfăptuit visul din totdeauna al 
oamenilor muncii — a devenit 
stăpînul tuturor valorilor mate
riale și spirituale ale țării sale ? 
„Muncitorii și țăranii din Rusia, 
spunea Vladimir lllci, prețuiesc 
binefacerile păcii mal mult de- 
oît orice“.

Vladimir filei Lenin a funda
mentat în mod profund politica 
coexistenței pașnice. El spunea 
că Țara Sovietică este nevoita 
să trăiască într-un sistem de 
state diferite și în interesul tu
turor popoarelor este necesar să 
se -trăiască în pace, să se menți
nă relații de bună vecinătate, să 
se lărgească permanent relațiile 
pe linie de stat, economice și 
culturale. Politica leninistă ă 
coexistenței pașnice a fost tun- 
damentată șj dezvoltată mai de
parte în hotărîrile partidului no 
stru, in rapoartele și declarațiile 
tovarășului N. S. Hrușciov.

Popoarele au apreciat vizita 
șefului guvernului sovietic în 
Statele Unite ale Americii ca o 
mare misiune a păcii și priete
niei. Dezbătînd rezultatele ace
stei vizite istorice, întregul no
stru popor sovietic este cuprins 
de un mare sentiment de bucu
rie. Vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov în S.U.A. a constituit 
un eveniment internațional de 
cea mai mare importanță, care 
a atras atenția întregii opinii 
publice mondiale. Acest lucru 
este de înțeles deoarece ea a fost 
legată de problema păcii, a des
tinelor întregii omeniri. Prin 
intermediul șefului guvernului 
sovietic poporul nostru a întins 
cu inima deschisă o mînă prie
tenească poporului Americii. Și 
aceasta a produs un ecou fa
vorabil în rîndurile majorității 
covîrșitoare a poporului ameri
can care, după cum se vede, este 
sătul de „războiul rece“ și în. 
cepe să înțeleagă cît de nefaste 
sînt consecințele pe oare acesta 
ie poate avea.

Cuvintarea rostită de N. S. 
Hrușciov la cea dc-a XlV-a se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
în care a prezentat propunerile 
guvernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală, a 
constituit un program de. pace 
profund uman și cotțcreț care a 
pus stâpînlre pe mințile șj ini
mile tuturor popoarelor. După 
cum se știe, propunerile sovieti 
ce prevăd înfăptuirea întregului 
program de dezarmare în condi
țiile stabilirii unui strict control 
internațional.

In actualele condiții, proble
ma dezarmării este pentru ome
nire problema cea mai impor
tantă șj mal arzătoare. Tocmai 
de aceea, programul sovietic de 
dezarmare generală șl totală 
propus în Organizația Națiunilor 
Unite a fost întîmplnat cu en
tuziasm de popoarele iubitoare 
de pace, a dat mari speranțe 
omenirii. Milioane de oameni 
au văzut în acest program clar 
o cale realistă de asigurare a 
unei păci trainice. Sîntem ferm 
convinși că mal devreme sau 
mai tîrziu bunul simț va trium
fa și omenirea va păși pe calea 
dezarmării generale și totale.

Istorica vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite ale 
Americii este în același timp 
pentru noi un model, un exem
plu viu al felului în care comu
niștii Și oamenii sovietici tre
buie să aplice în practică prin, 
clpiul coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri sociale dife
rite.

Cu cită dragoste șj mîndrie 
pentru patria și pentru poporul 
său și cu cîtă demnitate a vor
bit Nikita Sergheevici în fața 
americanilor I Oamenii sovietici 
vorbesc cu admirație și recunoș
tință despre acest lucru. El a 
trezit în rîndurile a milioane 
de americani simpli un interes 
uriaș față de cuvîntările sale în
flăcărate pentru pace, a aparat 
cu fermitate șj hotărîre convin
gerile comuniste, făcîndu-se as
cultat cu respect chiar și de că
tre răuvoitori, de către adversa
rii socialismului. In cuvîntările 
ținute în S.U.A., șeful guvernu
lui sovietic a exprimat gîndurile 
și năzuințele milioanelor“-de oa
meni sovietici, măreția lor spi
rituală, voința lor fermă,: dorin
ța lor sinceră de pace șj prie
tenie cu toate popoarele.

Ca rezultat al acestei vizite 
ne-am făcut chiar în America 
numeroși prieteni noi, care au 
auzit pentru prima dată adevă
rul despre țara noastră, direct 
de la șeful guvernului sovietic, 
s-au consolidat pozițiile po
poarelor iubitoare de pace și noi 
forțe puternice au venit să se 
alăture ' rîndtirilor armatei de 
multe milioane a luptătorilor 
pentru întărirea păcii.

S-a întărit speranța tuturor 
popoarelor că un nou război 
poate fi evitat și această spe
ranță nu este chiar" așa de sim
plu de distrus. Au venit alte 
timpuri. Ideile nobile ale păcii 
sînt scumpe oricărui om cinstit 
și ele vor triumfa oricum I

Iată de ce, întregul popor so
vietic, oamenii muncii și oame
nii progresiști din celelalte țări 
rostesc atitea cuvinte calde și 
bune de recunoștință, pornite 
din suflet, din străfundul inimii 
lor curate, adresate guvernului 
sovietic, lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov. luptător neobosit pen
tru pacea între popoare.

Lupta pentru o pace trainică 
va mai dura mult. Va mai fi 
nevoie de multe eforturi și mult 
timp pentru a lichida toate con
secințele „războiului rece“. In 
ultimul timp forțele reacționare 
din Occident desfășoară o in
tensă activitate pentru a împie
dica slăbirea continuă a încor
dării internaționale.' Noi sperăm, 
însă că popoarele lumii nu se 
vor lăsa înșelate de adepții fă
liți ai „războiului rece“. Popoa
relor lumii li m cere o vrgilen- 

ță susținută față de uneltirile 
reacționarilor, li se cere să fie 
gala să oprească la timp mina 
acelor demenți care ar încerca 
nebunește să aprindă incendiul 
unui nou război. De aceea, atîta 
timp cît mai există pericolul 
războiului, Partidul Comunist 
și guvernul consideră de datoria 
lor să manifeste și pe viitor 
grija pentru perfecționarea for
țelor armate sovietice, care stau 
de strajă muncii pașnice a po
porului nostru.

Raportul „Cu privire la situa
ția internațională și politica ex
ternă a Uniunii Sovietice“ pre
zentat de tovarășul N. S. Hruș
ciov la cea de-a treia sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
este unul din cele mai importan
te documente politice ale timpu
rilor noastre și va ocupa un loc 
de seamă în istoria luptei po
porului sovietic pentru pace.

In acest raport s-a făcut o a- 
naliză profundă a situației in
ternaționale, s-a arătat că pres
tigiul Uniunii Sovietice a cres
cut, au fost prezentate în mod 
concludent rezultatele promovă
rii cu consecvență a politicii de 
pace, ale aplicării și dezvoltă
rii creatoare a ideii leniniste de 
coexistentă pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite. 
Studierea în continuare a pro
blemelor coexistenței pașnice, a 
diferitelor forme de înfăptuire 
practică a ei în condițiile ac
tuale slujește interesele menți
nerii și întăririi păcii.

Partidul și guvernul nostru 
consideră de datoria lor să se 
orienteze cu fermitate de la slă
birea realizată în încordarea in
ternațională la lichidarea ei de
plină, la întărirea păcii în în
treaga lume.

Această linie fundamentată în 
raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov și aprobată în unanimitate 
de sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., este sprijinită și a- 
probata de toți, oamenii sovie
tici, de toate popoarele iubitoa
re de pace. Numeroasele ecouri 
din majoritatea țărilor lumii do
vedesc că popoarele și guvernele 
văd in acest raport și în Ape
lul adresat de Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. parlamentelor tutu
ror țărilor o nouă confirmare a 
năzuinței spre pace a popoare
lor Uniunii Sovietice. Sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a reprezentat o nouă contribuție 
importantă a Uniunii Sovieti
ce la cotitura care s-a conturat 
în relațiile internaționale spre 
pace și spre lichidarea încordă
rii, la dezvoltarea unor relații 
pașnice și prietenești între țări.

★

Tovarăși ! După cum arată 
experiența istorică a dezvoltării 
Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară, marea for
ță vitală a Revoluției Socialiste 
rezidă în faptul că ea rezolvă 
cu succes cele mai grele și mai 
arzătoare probleme ale omenirii, 
care s-au acumulat de-a lungul 
veacurilor. Secole de-a rîndul 
oamenii muncii au lîncezit și au 
suferit sub jugul exploatării. Re
voluția din Octombrie a lichi
dat pentru prima oară în isto
rie această nedreptate, a zdro
bit orînduirea socială bazată pe 
exploatarea omului de către om. 
Intre oameni 's-au stabilit re
lații noi — relații de colaborare 
tovărășească și ajutor reciproc.

Timp de secole, în condițiile 
dominației exploatatorilor, so
cietatea a fost constituită în așa 
fel îneît națiunile cele mai 
puternice și dezvoltate asupreau 
și jefuiau națiunile și naționali
tățile înapoiate. Revoluția din 
Octombrie a pus capăt în țara 
noastră și acestei nedreptăți fla
grante, a stabilit relații de ade
vărată egalitate în drepturi și 
frăție între popoare.

Războaiele distrugătoare de 
cotropire au constituit multe 
veacuri un greu flagel pentru 
omenire. în epoca imperialismu
lui războaiele au devenit mai 
nefaste decît ciuma, căreia i se 
spunea în evul mediu moartea 
neagră. Revoluția din Octombrie 
a ținut sus steagul luptei împo
triva acestui rău, cel mai pri
mejdios dintre toate, și a indi
cat' omenirii căile luminoase ale 
păcii Și prieteniei între popoare
le tuturor țărilor, căile construi
rii comunismului, a orînduirii 
sociale în care războaiele vor fi 
eliminate pentru totdeauna și 
definitiv din viața societății.

Revoluția din Octombrie a 
făurit un nou sistem economic 
care a scos la iveală izvoare de 
forță și creștere ce au permis 
poporului nostru eliberat ca în 
cursul unei singure generații să 
creeze dintr-o țară în trecut îna
poiată sub raport economic și 
dependentă un puternic stat 
mondial, așa cum este recunos
cut de întreaga lume.

In aceasta constă măreția Re
voluției Socialiste din Octom
brie.

Trăiască cea de-a 42-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie I

Trăiască gloriosul nostru par. 
tid comunist care conduce cu 
fermitate poporul sovietic sub 
steagul lui Octombrie spre vic
toria comunismului 1

Glorie marelui popor sovietic 
— constructorul comunismului, 
luptător neobosit pentru pace to 
Întreaga lume I

Tovarășului A. A. GR0M1K0
Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S-

Moscova

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, permiteți-mi, tovarășa ministru, să vă trans
mit felicitările mele cele mai cordiale.

Imi exprim totodată bucuria că prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre țările noastre se dezvoltă necontenit, 
contribuind la întărirea puternicului lagăr socialist, la obținerea 
unui succes deplin în lupta pentru instaurarea unei păci dura
bile in lume.

AVRAM BUNAGIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Vizitele membrilor delegației 
Asociației de prietenie 

sovieto-romîne
E. I. Afanasenko, ministrul în- 

vățămîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Asociației de prietenie 
sovieto-romîne. conducătorul de
legației a făcut vineri la amiază 
o vizită la Ministerul Invătămîn- 
tului și Culturii.

La întrevederea care a avut 
loc au participat tov. Ștefan Bă
lan, Constantin Prisnea, adjuncți 
ai ministrului Invățămîntului și 
Culturii și funcționari superiori 
din Ministerul invățămîntului și 
Culturii, in timpul întrevederii 
au fost discutate o serie de pro
bleme privind organizarea și des
fășurarea procesului de învăță- 
mint din cele două țări

★
in dimineața aceleiași zile, 

E. I. Afanasenko a vizitat Școala 
medie nr. 1 ,JN. Bălcescu“ din 
Capitală.

★

Vineri dimineața, A. G. Țu- 
kanova, vicepreședinte a Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, 
a făcut o vizită la Consiliul Na
țional al Femeilor din R. P. Ro- 
mină. Aci A. G. Țukanova a a- 
vut o întrevedere prietenească cu 
Maria Rosetti, președinta Consi
liului Național al Femeilor, Ga- 
briela Bernachi, vicepreședintă, 
Maria Groza și Dida Mihalcea, 
secretare, Sanda Rangheț, secre
tar al Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P. Ro- 
mînă, activiste ale Consiliului 
Național al Femeilor.

Deschiderea expoziției pictorului
S. V. Gherasimov

Sub auspiciile Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii și Uni- 
unii Artiștilor Plastici din R.P. 
Romînă, vineri la amiază a avut 
loc la Muzeul Simu deschiderea 
expoziției pictorului S. V. Ghe
rasimov , artist al poporului al 
U.R.S.S., prim-secretar al Uniunii 
Artiștilor Plastici din U.R.S.S.

La deschidere au participat 
tovarășii Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Invățămin- 
tului și Culturii, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, academicianul 
P. Constantinescu-lași și Marin 
Florea lonescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
reprezentanți ai conducerii Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acade
micieni, artiști plastici și alți 
oameni de cultură și artă.

Alte manifestări
Vineri seara, Consiliul General 

A.R.L.U.S. a oferit la hotelul 
Athenee Palane, o masă în cin
stea delegației Asociației de prie
tenie sovieto-romine in frunte cu 
E. 1. Afanasenko, președintele 
Asociației, ministrul Invățămin- 
tului al R.S.F.S. Ruse, invitat să 
participe la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice in 
țara noastră.

★
Vineri a plecat la Ujgorod 

(R.S.S. Ucraineană), o delega
ție de oameni ai muncii din re
giunea Bala Mare condusă de 
tov. Iosif Uglar, prira-șecretar 
al Comitetului regional Baia 
Mare al P.M.R. Membrii dele
gației au fost invitați să asiste 
la manifestările ce vor avea loc 
la Ujgorod cu prilejul celei de-a 
42-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

★
In cadrul Săptămînii teatrului 

fi muticii sovietice. Teatrul Ar-

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Cu angajamentul îndeplinit
Muncitorii de pe numeroase 

șantiere de electrificare ale 
Trustului de construcții și mon
taje energetice din Ministerul 
Industriei Grele, au făcut cunos
cut îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentelor Iu te în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

★
De citeva zile, la termocentra

la din Govora, care deservește cu 
aburi noua uzină de produse so
dice din această localitate, a in
trat în funcțiune cu 2 luni în • 
inte de data fixată primul cazan. 
Darea iui în funcțiune este ro
dul colaborării frățești cu sne. 
cialiști cehoslovaci. Din R. Ce
hoslovacă au fost primite șl o 
parte din echipamentele electro
mecanice ale acestei unități ener
getice.

*
La Bucecea, regiunea Suceava, 

•-a terminat înainte de data sta.

A. G. Țukanova, vicepreședin
te al Asociației de prietenie so
vieto-romîne. a fost primită vi
neri la amiază de tovarășa Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii. La întîlnire a participat și 
tovarășul Constantin Prisnea, ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii.

★
Vineri dimineața N. K. Țiule- 

nin, șeful unei brigăzi de muncă 
comunistă de la „Uralmașzavod“, 
din Sverdlovsk, membru al de
legației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne. care ne vizitează 
țara, a făcut o vtizită la Grupul 
școlar „Iosif Rangheț“ din Capi
tală

★
In cursul dimineții de vineri, 

scriitorul S. P. Babaevski, mem
bru al delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne care 
participă la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, a 
avut o întîlnire cu scriitori din 
Capitală la Casa scriitorilor „Mi- 
hail Sadoveanu“. In numele Uni
unii scriitorilor, tov. M. Gafița 
a adus un călduros salut scriito
rului sovietic. în convorbirea ce 
a ayut Ioc, S. P. Babaevski a 
împărtășit impresii despre vizita 
sa în țara noastră, după care au 
urmat dtiscuții în legătură cu 
creația tinerilor scriitori sovie
tici, reportajul literar, probleme 
de critică etc întîlnirea a decurs 
într-o atmosferă de strînsă prie
tenie.

(Agerpres)

Au fost de față A. A. E piș ev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai Ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului 
I. Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R.P. Romînă, 
care a salutat prezența pictorului 
S. Gherasimov în țara noastră.

Luind cuvîntul, pictorul S. Ghe
rasimov a mulțumit pentru prile
jul ce i s-a oferit de a deschide 
o expoziție personală în R. P. 
Romînă, expoziție pe care o con
sideră o modestă contribuție la 
adinei rea prieteniei dintre artiș
tii plastici sovietici și romîni.

( Agerpres)

matei a prezentat vineri seara, 
in sala Magheru, premiera piesei 
„in numele revoluției" de M. 
Satrov.

Regia și scenografia spectaco
lului au fost încredințate lui 
Andrei Brădeanu.

★
Pe strada Republicii nr. 13 

din Cluj, unde cu 25 de ani în 
urmă a funcționat filiala din 
Cluj a asociației „Amicii 
U.R.S.S." s-a dezvelit vineri o 
placă comemorativă.

Pe placa comemorativă stă 
scris: „In această clădire a 
luat ființă în anul 1934 filiala 
din Cluj a asociației „Amicii 
U.R.S.S.“, organizație de masă 
care sub conducerea Partidului 
Comunist Rotnin a militat activ 
pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică“.

(Agerpres)

bilită o porțiune a noii linii de 
35 kilovoiți care alimentează cu 
energie noua fabrică de zahăr ce 
se înalță în această parte a ță
rii. Șantierul fabricii primește 
acum energie de la Uzina elec
trică din Botoșani printr-o linie 
de înaltă tensiune care a fost 
dată în funcțiune zilele trecute, 
în curînd va fl dată în exploa
tare și cealaltă porțiune a liniei 
de transport a energiei pe dis
tanța Suceava-Bucecea.

O nouă linie de înaltă tensiune 
a fost terminată în preajma zilei 
de 7 Noiembrie și tn Cap.tală. 
Această linie instalată pe stilpi 
metalici re traseul pe o porțiune 
a rîului Dîmbovița. Ea va lega 
la sistemul energetic național 
noua stație de transformare a 
energiei construită în centrul Ca
pitalei.

(Agerpres)



Cuvintarea tovarășului 
Alexandru Draghici

Cuvintarea
A. A

tovarășului
Epișev

(Uriruare din pag. l-a)

stltule victoriile epocale ale 
științei și tehnicii sovietice. 
Lansarea de către U.R.S.S. * 
primilor sateliți artificiali al 
Pămîntului, a primei planete ar
tificiale a sistemului solar, tri
miterea primei rachete în Lună, 
lansarea primei stații automate 
interplanetare sînt cuceriri minu
nate ale geniului uman.

Munca creatoare a poporului 
sovietic este înaripată de politi
ca clarvăzătoare a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice, a Comitetului său Cen
tral leninist. Strîns uniți în ju
rul Partidului Comunist șj al 
Guvernului sovietic, oamenii so
vietici luptă cu avînt pentru a 
îndeplini înainte de termen sar
cinile puse de septenal. Urăm 
din toată inima marelui popor 
sovietic să obțină noi și însem
nate succese în construirea co
munismului. (Aplauze puternice. 
Ovații).

Tovarăși,

Procesul adâncilor prefaceri 
revoluționare început odată cu 
Revoluția din Octombrie a zgu
duit temeliile lumii vechi și « 
determinat, într-o perioadă isto
rică scurtă, schimbări profunde 
ta structura și dezvoltarea socie
tății omenești. Steagul roșu al 
revoluției socialiste a fost înăl
țat biruitor de popoarele țărilor 
de democrație populară care, îm
preună cu Uniunea Sovietică, 
formează lagărul socialist unit 
și puternic. Pe arena Internațlo- 
nală raportul de forțe s-a schim
bat în favoarea socialismului.

Superioritatea noii orînduirl 
se vădește în faptul că țările la
gărului socialist înaintează în- 
tr-un ritm rapid, inaccesibil ță
rilor capitaliste, pe o linie con
tinuu ascendentă, iar nivelul de 
trai al maselor se ridică neînce
tat. Tn anii următori ele vor pro
duce mal mult de jumătate din 
producția industrială mondială, 
ceea ce va constitui un eveni
ment cu adevărat grandios în în
trecerea pașnică a socialismului 
cu capitalismul, va spori și mai 
mult forța de atracție a ideilor 
marxism-leninismului. (Aplauze).

Cu fiecare succes important al 
socialismului ies tot mal mult 
în evidență bolile de nevindecat 
ale sistemului capitalist. In timp 
ce profiturile marilor monopoluri 
sporesc, pe spinarea maselor 
muncitoare apasă tot mai greu 
povara goanei înarmărilor, im
pozitele, Inflația, urmările crize
lor șl depresiunilor economice. 
Șomajul este un adevărat flagel 
pentru multe milioane de oa
meni ai muncii din țările capi
taliste. Oricît ar căuta diferiți 
apologeți al burgheziei, diverși 
ideologi oportuniști, reformiști,

afirmă ca o mare șl puternică 
forță pusă în slujba progresului 
social, a păcii.

Marxism-leninismul însufle
țește și luminează calea luptei 
a milioane de oameni din toate 
țările pentru democrație, pace 
și socialism. (Aplauze puter
nice).

revizioniști să prezinte capitalis
mul ca fiind acum „popular“, 
„uman", toate aceste încercări 
de a înfrumuseța în cuvinte orîn- 
duirea capitalistă nu-i pot as- 
cynde esența exploatatoare, con
tradicțiile sale de neîmpăcat. 
Sub orice firme s-ar prezenta 
sistemul capitalist, acestea nu 
pot acoperi faptul că el hără
zește maselor muncitoare mize
rie, subjugare economică și po
litică, asuprire colonială.

Masele muncitoare din lumea 
întreagă văd în Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie eveni
mentul care a deschis drumul 
luptei lor pentru progres social, 
pentru eliberare din robia ca
pitalistă. A luat un puternic 
avînt lupta popoarelor din țările 
coloniale 
cel de-al 
peste un 
milioane 
Asiei și Africii s-au eliberat din 
cătușele robiei coloniale. Nici 
un fel de încercări ale colonia
liștilor nu pot opri năruirea 
completă a sistemului colonial.

In lupta pentru o viață mai 
bună se făurește unitatea clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii din țările capitaliste. 
Crește șl se întărește continuu 
mișcarea comunistă și muncito

rească internațională, care se

Tovarăși,

Sub conducerea partidului cla
sei muncitoare poporul nostru 
merge cu hotărîre pe drumul des. 
chis de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie care, după 
cum arăta tovarășul Gheorghe 
Glieorgliiu.Dej — „a exercitat o 
înrîurire deosebit de puternică 
asupra cursului dezvoltării isto
rice a poporului romîn...“ Elibe- 
rîndu.se pentru totdeauna din 
lanțurile imperialismului, po
porul nostru a început să-și fău
rească o viață nouă, dobîndind 
succese hotărîtoare în construi
rea socialismului. Dezvoltarea 
rapidă a industriei socialiste, în 
primul rînd a industriei grele, este 
chezășia progresului înfăptuit de 
întreaga noastră economie națio
nală în anii puterii populare. In 
acest timp au fost construite și 
reutilate sute de întreprinderi, 
au fost create noi ramuri indus
triale de necesitate vitală pen
tru avîntul economic al țării. 
Orinduirea democrat-populară a 
pus în mișcare nesecatul izvor 
al talentelor și Inițiativei crea
toare a poporului nostru. Dînd 
dovadă de o atitudine nouă, so
cialistă față de muncă, de o înal
tă conștiință patriotică, oame
nii muncii aplică în viață poli
tica partidului și guvernului, în. 
deplinesc șl depășesc planurile 
de dezvoltare a economiei na. 
ționale. Prevederile planului pe 
primele trei trimestre ale aces
tui an au fost îndeplinite cu suc. 
ces iar într-o serie de ramuri 
importante ele au fost simțitor 
depășite.

Alături de industria socialistă 
se dezvoltă neîncetat agricultura 
socialistă. Majoritatea țăranilor 
muncitori fac parte în prezent 
din gospodării agricole colective 
și întovărășiri agricole obțlnînd 
prin munca lor harnică rezultate 
din ce în ce mai rodnice în spo
rirea producției agricole și ridi
carea nivelului lor de trai.

înflorește cultura noastră, ale 
cărei comori au devenit accesi
bile celor mal largi mase popu
lare ; se dezvoltă an de an în- 
vățămîntul de toate gradele, ac
tivitatea științifică și creația ar
tistică.

Masele muncitoare văd că roa
dele tot mai bogate ale muncii 
lor duc la îmbunătățirea conți, 
nuă a condițiilor lor de trai. O 
expresie a politicii partidului și 
guvernului de ridicare sistema
tică a nivelului de trai, mate
rial și cultural al oamenilor 
muncii sînt măsurile stabilite de 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
din iulie a. c. care au sporit șl 
mal mult avîntul creator al oa
menilor muncii din patria noas
tră.

Se dezvoltă necontenit alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, frăția dintre 
poporul romîn și minoritățile na
ționale. Poporul nostru, însufle
țit de victoriile mărețe 
pe drumul construirii 
mutai, este strîns unit 
Partidului Muncitoresc
al Comitetului său Central, al 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne și privește ou încredere 
viitorul. (Aplauze îndelung repe
tate). Prevederile Congresului al 
Il.lea al partidului nostru se în
făptuiesc cu succes, , iar perspec
tiva de a termina. în linii mari, 
în anii aproplați, construirea so
cialismului și a trece ia etapa 
desăvîrșirii construcției socia
liste, constituie pentru oamenii 
muncii un imbold de a dobîndi 
noi și mărețe succese 
ramurile de activitate.

Poporul nostru își 
viața sa nouă ca forță 
marii familii frățești
lagărului socialist. Colaborarea

obțlnute 
socialis
ta jurul 

Romîn,

șl dependente. După 
doilea război mondial, 
miliard trei sute de 

de oameni din țările

în toate

clădește 
activă ă 

a țărilor

rală dintre țările noastre, spre 
binele comuti al popoarelor 
noastre și al popoarelor tuturor 
țărilor socialiste. (Aplauze puter
nice. Urale).

Amintind că primul secretar 
al C.C. al P.C.U.S și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., tovarășul N. S- Hruș
ciov, șl-a petrecut cîteva zile de 
odihnă în Republica Populară 
Romînă, vorbitorul a spus:

Tntîlnirile și discuțiile priete- 
neștl pe care tovarășul N. S. 
Hrușciov le-a avut cu conducă
torii partidului și guvernului 
R.P.R. și care s-au desfășurat 
într-o atmosferă excepțional de 
caldă și cordială vor contribui 
fără îndoială și mai mult la în
tărirea și lărgirea prieteniei șl 
colaborării dintre țările noastre, 
dintre toate țările puternicului 
lagăr socialist.

Această prietenie este lumi
nată de steagul internaționalis
mului proletar, steagul luptei 
pentru pace, pentru socialism, 
pentru progres șl fericirea tu
turor oameni lot.

(Urmare din pag.-l-a) gățire creatoare a ideilor leni
niste cu’ plivire‘Ia Consolidarea 
păcii și a prieteniei. . între po
poare, un minunat exemplu de 
principialitate și consecvență 
leninistă în apărarea intereselor 
clasei muncitoare 
oamenilor muncii 
ternice. Ovații).

i armatelor 
terestre, a forțelor militare ma
rine și aeriene,’ folosirea buge
telor de război pentru scopuri 
pașnice. Realizarea propunerilor 
sovietice ar avea o importanță 
uriașă pentru omenire, ar elibe
ra-o de coșmarul războaielor, ar 
crea posibilitatea ca imense re
surse materiale și spirituale să 
servească pentru ridicarea nive
lului de trai al popoarelor, pen
tru ajutorarea țărilor slab dez
voltate.

Cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice mondiale sprijină 
cu însuflețire propunerile sovie
tice cu privire la dezarmarea 
generală șl totală și nutresc spe
ranța că forțele rațiunii vor 
triumfa.

Pentru prima oară în istoria 
Organizației Națiunilor Unite, 
cele 82 de state membre ale sale, 
s.au prezentat drept coautori al 
rezoluției asupra dezarmării ge
nerale și totale, iar Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a aprobat-o în unanimi
tate. Este nevoie de eforturile 
susținute ale tuturor forțelor iu
bitoare de pace pentru ca de
zarmarea generală și totală să 
devină fapt.

Propunerile Uniunii Sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste 
în vederea consolidării păcii re
prezintă o bază concretă, realistă, 
pentru rezolvarea problemelor li
tigioase, acumulate în anii „răz
boiului rece“, pentru consolida
rea șl dezvoltarea destinderii ma
nifestate în ultimul timp în rela
țiile internaționale.

Republica Populară Romînă 
promovează pe arena internațio
nală o politică consecventă de 
pace șl colaborare cu toate sta
tele.

Recent țara noastră a propus 
O.N.U. realizarea unor acorduri 
regionale ale statelor legate prin 
vecinătate geografică, tradiții 
istorice, interese economice co
mune, legături culturale. In a- 
cest sens, guvernul țării noastre 
își reafirmă propunerile cu pri
vire la încheierea unui tratat 
balcanic de înțelegere și secu
ritate colectivă, crearea în acea
stă parte a Europei a unei zone 
fără arme nucleare și rachete.

Republica Populară Rora nă 1 
acordă o mare atenție dezvoltă
rii schimburilor comerciale șl 
culturale cu toate țările, indife
rent de orîndulrea lor socială, 
ca factor care contribuie la sta
tornicirea încrederii în relațiile 
dintre state, la întărirea în în
treaga lume a păcii și la progre
sul popoarelor.

șl alianța cu Uniunea Sovietică, și totală, dizolvarea 
ajutorul internaționalist pe care -
ni-l acordă, întrajutorarea cu ce. 
lelalte țări ale lagărului socia
list sînt o chezășie de nezdrun
cinat a înaintării noastre cu suc
ces spre socialism. Exprimăm 
calda noastră recunoștință șl 
dragostea noastră frățească față 
de poporul sovietic pentru spriji
nul multilateral, neprecupețit pe 
care nl l-a acordat. Poporul nos
tru este hotărît să-șl dea șl mal 
departe contribuția sa pentru a 
întări forța, unitatea și coeziu
nea mărețului' și invincibilului 
lagăr al socialismului (Aplauze. 
Urale).

Tovarăși,

Mersul dezvoltării Istorice a 
omenirii demonstrează în mod 
viu justețea învățăturii marelui 
Lenin cu privire la coexistența 
pașnică între state cu sisteme 
sociale diferite. Politic* consec
ventă iubitoare de pace a Uniu
nii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste decurge din însăși 
esența orînduirii lor sociale, ex
primă caracterul cu adevărat 
popular al acestor state, ideo
logia profund umană a noii so-
cietățl socialiste.

Problema centrală a zilelor 
noastre este menținerea păcii în
tre popoare. Renunțarea la răz
boi ca mijloc de rezolvare a pro
blemelor Internaționale litigioa
se, colaborarea șl întrecerea paș
nică între cele două sisteme so
ciale, precum și prietenia între 
popoare — lată țelurile princi
pale ale politicii de coexistență 
pașnică. Prin politica lor iubi
toare de pace care exprimă nă
zuințele și interesele maselor 
largi populare, Uniunea Sovie
tică șl celelalte țări socialiste au 
deschis în fața omenirii calea 
dezvoltării, fără războaie, a so. 
cietățil. (Aplauze îndelungi).

Dispunîna de o mare forță eco
nomică șl politică, Uniunea So
vietică, țările socialiste luptă 
pentru a pune mărețele descope
riri științifice șl realizări teh
nice în slujba muncii pașnice șl 
a progresului omenirii, Cercuri 
din ce în ce mal largi din toate 
țările, numeroși oameni de stat, 
care apreciază realist situația 
internațională, se manifestă în 
favoarea păcii. Popoarele din în
treaga lume doresc în mod arză
tor pacea și cer guvernelor lor 
să meargă pe cafea 
internaționale.

Succesele obținute 
slăbirii încordării

sovietici și de oamenii muncii 
din țările de democrație popu
lară prin noi realizări in toate 
domeniile economiei naționale 
și culturii.

înfăptuind cu succes hotărîri- 
le istorice ele celui deal XXI- 
lea Congres al P.C.U.S., po
porul sovietic a repurtat încă 
în primul an al septenalului 
victorii remarcabile în dezvolta
rea economică a statului său.

După cum s-a arătat la cea 
de-a 3-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ritmul 
creșterii producției industriale 
depășește în mod considerabil 
prevederile anuale ale planului 
septenal.

Se înfăptuiesc cu succes con
strucțiile industri le șl de locuin
țe, crește productivitatea mun
cii, se reduce prețul de cost al 
producției.

Un nou avînt puternic cu
noaște agricultura noastră so
cialistă.

Creșterea impetuoasă a pro
ducției în țara noastră a fost 
și este însoțită de creșterea 
neîncetată a bunăstării 
lui.

In 
voltă 
tura, 
înverșunați apărători ai capita
lismului sînt nevoiți să recu
noască că Uniunea Sovietică se 
află in fruntea progresului 
științific și tehnic din lume.

In Uniunea Sovietică a fost 
construită prima centrală elec
trică atomică, au fost create a- 
vioane cu reacție, de prim rang, 
pentru pasageri, a intrat în 
funcțiune giganticul spărgător 
de gheață atomic „Lenta“

Asemenea evenimente mărețe 
din ultima vreme ca lansarea 
cu succes e rachetei cosmice 
sovietice spre Lună, lansarea 
celei de-a treia rachete cosmi
ce avînd instalată pe bordul ei 
stația interplanetară automată, 
cere a fotografiat partea invi
zibilă a Lunii, constituie o do
vadă strălucită a forței atotbi- 
ruitaare a socialismului, a for
ței dreatoare a poporului nos
tru care traduce în viață mă
rețele idei-marxist-leniniste.

Poporul sovietic e obținut 
sub conducerea Partidului Co-

munist asemenea victorii ale 
socialismului în toate domenii
le vieții economice și social-po- 
litice, în domeniul dezvoltării 
științei și culturii care, în mod 
practic, fac posibilă realizarea 
sarcinii creării bazei tehnico- 
materiale a societății comuniste 
și a trecerii planice spre comu
nism. (Aplauze îndelungi).

Dragi tovarăși.
Dragi tovarăși,

poporu-

desti nderii

pe drumul 
însuflețesc 

popoarele care-șl sporesc efor
turile și vigilența în lupta pen
tru pace. Forțele reacționare, pen
tru care destinderea internațio
nală însemnează o lovitură pu
ternică dată planurilor lor agre
sive șl care încearcă să înveni
neze atmosfera internațională, 
devin din ce în ce mai izolate 
în fața opiniei publice mondiale 
și chiar în propriile țări.

In condițiile actuale, cînd teh
nica militară dispune de puter
nice mijloace de distrugere în 
masă, singura cale de urmat în 
relațiile dintre state cu sisteme 
sociale diferite este coexistența 
pașnică, rezolvarea problemelor 
Internaționale litigioase prin tra
tative, contactele între oamenii 
de stat, dezvoltarea legăturilor 
economice reciproc avantajoase, 
a schimburilor culturale șt știin
țifice.

O contribuție importantă la 
cauza păcii a constituit-o vizita 
lui Nlkita Sergheevlci Hrușciov 
în Statele Unite ale Americii, 
întrevederile șl convorbirile sale 
cu președintele S.U.A., Dwight 
Eisenhower. Prin urmările ei, 
această misiune a păcii șl prie
teniei a deschis calea pentru 
însănătoșirea situației internațio
nale, pentru topirea ghețil „răz
boiului rece“.

De la tribuna Organizației 
Națiunilor Unite, prin glasul to
varășului N. S. Hrușciov, a 
răsunat pretutindeni în lume pro
punerea guvernului sovietic cu 
privire la dezarmarea generală

Tovarăși,

An de an, ideile marxism-le- 
ninismulul pătrund tot mai a- 
dînc în conștiința maselor, care 
se 'conving, pe baza faptelor, de 
superioritatea socialismului. Vic
toria acestor mărețe Idei este 
inevitabilă. Aceasta o cer legile 
obiective ale dezvoltării istorice.

Creșterea neîncetată a forțelor 
păcii și progresului social des
chid în fața umanității perspec
tiva reală 
totdeauna 
societății, 
tot globul 
determine
țiile dintre popoare, vor ști să 
asigure pacea — năzuința cea 
mai scumpă a omenirii întregi I 
(Aplauze puternice și îndelung 
repetate).

Trăiască cea de-a 42-a 
versare a Marii Revoluții 
claliste din Octombrie 1

Trăiască gloriosul Partid
munlst al Uniunii Sovietice, 
Comitetul său Central și Gu
vernul Uniunii Sovietice 1

Trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii So
vietice I

Trăiască invincibilul lagăr al 
socialismului în frunte cu Uniu
nea Sovietică 1

Trăiască pacea în întreaga 
lume I (Aplauze puternice care 
nu mal contenesc. Asistența în 
picioare ovaționează îndelung).

de a exclude pentru 
războiul din viața 
Forțele păcii de pe 
pămîntesc vor ști să 
o nouă eră în rela-

anl-
So-

Go-

și ale tuturor 
(Aplauze pu.

Uniunea Sovietică 
cu succes știința 
Astăzi pînă și

se dez- 
și cul

ce! mai

Cuvîn tarea

Mitingul solemn
din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

tați in R.P. Romînă, precum și 
membrii Ambasadei Uniunii So
vietice In București.

Pe fundalul scenei, dominat 
de un medalion cu portretele 
marilor învățători ai proletaria
tului mondial — Marx, Engels, 
Lenin, erau înscrise datele fes
tive; 1917—1959, iar dedesubt 
urarea : „Trăiască a 42-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie“. Pe pan
carte mari scria : „Slavă glorio
sului Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, detașamentul de frunte 
al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, în luptă 
pentru pace, democrație și so
cialism !“, „Trăiască ți să se în
tărească puternicul lagăr socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică, bastionul de neclintit al 
păcii și socialismului!“, „Slavi

Partidului Muncitoresc Romîn, 
conducătorul încercat al poporu
lui, organizatorul și inspiratorul 
tuturor victoriilor noastre !“.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice ți R.P. 
Romîne.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Florian Dănălache, mem
bru ol C.C. al P.M.R., prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

A luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Bi
roului politic al C.C. al P.M.R., 
ministrul Afacerilor Interne. Cu
vîntarea sa a fost subliniată în 
repetate rînduri de puternice a- 
plauze.

A vorbit apoi ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Epișev, care a rostit ultima 
parte a cuvîntării sale în limba 
romînă. Cuvintarea ambsuodorw

lui sovietic a fost primită au a- 
plauze îndelungate.

Au mai luat cuvîntul tovariții 
Anton Constantin, muncitor frun
taș la Uzinele „23 August“, ți 
prof. univ. C. Dinculescu, rec
torul Institutului Politehnic din 
București.

Mitingul solemn din sala Pto- 
reasca a luat sfirșit intr-a at
mosferă de puternic entuziasm. 
Participanții la miting ou ova
ționat îndelung pentru marea 
Uniune Sovietică ți gloriosul 
său Partid Comuni*!, pentru Par
tidul Muncitoresc Romîn tn 
frunte cu Comitetul său Central, 
pentru prietenia de nezdruncinat 
romîno-sovietică, pentru pace în
tre popoare.

A urmat un bogat program 
artistic prezentat de Ansamblul 
de eîntece ți dansuri al Consi
liului Central al Sindicatelor.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a ridicat sus 
nobilul steag al lu-ptei pentru 
pace și securitate internaționa
lă. Din primele zile ale puterii 
sovietice lupta pentru pace con
stituie conținutul principal al 
politicii externe a statului so
vietic.

O nouă și strălucită dovadă 
a dragostei sincere de pace a 
Uniunii Sovietice a constituit-o 
vizita istorică a tovarășului 
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
ale Americii.

Convorbirile tovarășului N. S. 
Hrușciov cu președintele S.U.A., 
Eisenhower, întâlnirile sale cu 
reprezentanții opiniei publice și 
ai cercurilor de afaceri, propu
nerea pe care a făcut-o la Or
ganizația Națiunilor Unite cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală sînt, pe bună dreptate, 
apreciate de popoarele din în
treaga lume ca un pas de cea 
mai mare importanță pentru de
stinderea încordării internațio
nale și pentru lichidarea „răz
boiului rece“.

Propunerea tovarășului N. S. 
Hrușciov cu privire la dezarma
rea generală și totală, precum 
și raportul său cu privire la si
tuația internațională și politica 
externă a U.R.S.S., prezentat la 
cea de-a 3-a sesiune a Sovietu-. 
lui Suprem al U.R.S.S., âu ară
tat cu o forță uriașă sincerita
tea năzuințelor pașnice ale Uni
unii Sovietice și au găsit un 
sprijin fierbinte din partea po
poarelor, a opiniei publice pro
gresiste din toate țările, au cu
cerit de partea Uniunii Sovieti
ce șl a țărilor socialiste simpa
tia și sprijinul a noi sute de mi-tia și sprijinul a noi 
lioane de oameni.'

Toate cuvintările 
tovarășul Hrușciov 
constituie un model 
dezvoltare continuă

rostite de 
în S.U.A. 

strălucit de 
și de îmbo-

fovarășului
ANTON CONSTANTIN

Tovarăși,

Cu 42 de ani în urmă, sub 
conducerea gloriosului Partid 
Comunist în frunte cu marele 
Lenin, clasa muncitoare din Ru
sia, aliată cu masele țărănimii, 
a cucerit puterea politică, creînd 
primul stat din lume al mun
citorilor și țăranilor. Sfărîmînd 
pentru totdeauna cătușele po
porului muncitor din Rusia, 
deschizînd tuturor popoarelor 
de pe glob drumul spre liber
tate, dindu-le un minunat model 
pentru a-și lua fiecare dintre ele 
soarta în propriile lor mîini, 
Marea Revoluție a creat cea mai 
înaintată orînduire, lipsită de 
exploatarea omului de către om.

Exemplul Uniunii Sovietice, a 
spus mai departe vorbitorul, a- 
rată convingător că socialismul 
schimbă soarta omului pe pă- 
mînt, transformîndu-1 într-un om 
cu adevărat stăpîn pe soarta 
sa, asigurînd satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor sale.

Pășind pe calea Marelui Oc
tombrie, însuflețite de mărețele 
idei ale marxism-leninismului și 
de realizările uriașe ale U.R.S.S., 
noi popoare, printre care și po
porul nostru în frunte cu clasa 
muncitoare și partidul ei de 
avangardă, s-au eliberat de sub 
exploatarea capitalistă și, ală
turi de U.R.S.S., construiesc cu 
succes

In 
pentru 
nătate
rășească a tuturor țărilor socia
liste și, îndeosebi, colaborarea

o societate nouă, 
munca și lupta noastră 
socialism o mare însem- 
are într-ajutorarea tovă-

cea mai mare

Uniunea Sovie- 
din uzina noa- 
din toate între- 
folosesc cu suc-

și prietenia cu 
tică Muncitorii 
stră, muncitorii 
prinderile țării,

■ ces tezaurul experienței sovieti
ce, contribuind astfel la dezvol
tarea economiei noastre socia
liste. In inimile tuturor oameni
lor muncii din patria noastră 
este adine întipărită dragostea 
și prietenia față de poporul so
vietic. Partidul nostru ne în
vață să păstrăm și să dezvol
tăm această prietenie ca pe 
bun de mare preț.

In încheiere, vorbitorul 
spus :

un

___,. . a
Muncitorii, Inginerii și 

tehnicienii din Uzinele „23 Au
gust“, împreună cu toți oamenii 
muncii din țara noastră, se an
gajează să nu-și precupețească 
eforturile în lupta pentru reali
zarea sarcinilor de plan, spre a 
contribui astfel la succesul con
strucției socialiste, la întărirea 
statului democrat-popular, la ri
dicarea necontenită a bunăstării 
poporului nostru și la consolida
rea păcii.

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 42-a aniversări a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, adresăm oamenilor 
sovietici, constructori ai comu
nismului, cele mai calde felici
tări și urări de noi victorii.

Trăiască cea de-a 42-a 
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie I

Trăiască prietenia veșnică 
dintre poporul romîn și poporul 
sovietic !

Trăiască cauza socialismului 
și a păcii între popoare I

ani-

Un factor de 
importanță în lupta pentru pace 
și securitate internațională îl 
constituie existența lagărului 
socialist, unitatea și coeziunea 
țărilor noastre.

Cu cît este mai tare coeziu
nea țarilor socialiste cu atît 
este mai puternic lagărul socia
list, se desfășoară cu mai mult 
succes crearea noii societăți in 
fiecare țară socialistă, cu atît 
mai sigură este garanția unei 
păci îndelungate.

Prietenia dintre țările socia
liste este unul dintre puternicele 
izvoare ale tăriei noastre, una 
din sursele inepuizabile ale suc
ceselor țărilor noastre, chezășia 
menținerii păcii.

Pe zi ce trece se întărește 
forța economică a lagărului so
cialist, împreună cu Uniunea 
Sovietică au obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea eco
nomiei lor naționale și țările de 
democrație populară.

Ambasadorul U.R.S.S. a ară
tat că oamenii sovietici nutresc 
un sentiment de dragoste și 
sînt mîndri de realizările poporu. 
lui romîn frate, care, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, pășind pe calea deschi
să de Marele Octombrie, con
struiește cu succes noua socie
tate socialistă în țara sa.

Datorită muncii pline de ab
negație a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, Re
publica Populară Romînă în cei 
15 ani de la eliberarea de sub 
jugul fascist a obținut succese 
minunate în dezvoltarea econo
miei și culturii, în ridicarea ni
velului de viață al oamenilor 
muncii.

Astăzi, sărbătorind împreună 
cu dv., dragi tovarăși, aniver
sarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, aș vrea să sub
liniez încă o dată că Uniunea 
Sovietică acordă o înaltă pre
țuire prieteniei cu poporul romîn 
frate și este hotărîtă să lărgeas
că și să întărească neobosit și 
în viitor colaborarea multilate-

Dragi tovarăși,
l

Tn cei 42 de ani ai puterii so
vietice țara noastră a străbă
tut un drum uriaș și complicat. 
Pe această cale poporul sovietic 
a fost condus de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. De 
aceea poporul nostru, exprimîn- 
du-și sentimentele sale, adreșea- 
ză totdeauna primele cuvinte de 
dragoste și de devotament par
tidului nostru comunist, creat de 
marele geniu al omenirii, V. I. 
Lenin. (Aplauze puternice. Ova
ții).

Trăiască cea de-a 42-a ani
versare a 
cialiste din

Trăiască 
al Uniunii
forță inspiratoare și conducă
toare a poporului sovietic în 
lupta pentru construirea comu
nismului I

Trăiască puternicul lagăr so
cialist — bastionul de neînvins 
al păcii și securității popoare
lor I

Salut frățesc oamenilor mun
cii din Republica Populară Ro
mînă care construiesc socialis
mul 1 Trăiască prietenia de ne
zdruncinat și colaborarea dintre 
poporul sovietic și poporul ro
mîn! (Aplauze furtunoase, asis
tența în picioare ovaționează în
delung).

Marii Revoluții So- 
Octombrie !
Partidul Comunist 

Sovietice — marea

Cuvîntarea tovarășului
C. D1NCULESCU

Tovarăși,

împreună cu tqți cei ce mun
cesc, oamenii de știință și cul
tură din patria noastră partici
pă cu entuziasm la marea săr
bătoare a celei de-a 42-a aniver
sări a victoriei Revoluției So
cialiste din Octombrie.

întreaga lume, a spus vor
bitorul, salută cu admirație 
epocalele realizări ale Uniuni} 
Sovietice. Revoluția din O'- 
tombrie a împins cu mult îna
inte societatea umană. Uniunea 
Sovietică a devenit o forță teh
nică și industrială de prim 
rang, a cucerit culmile culturii 
socialiste, a creat cele mai drep
te relații sociale, iar în următo
rii câțiva ani va fi, din toate 
punctele de vedere, țara cea 
mai bogată și mai avansată de 
pe întregul glob.

In foarte multe domenii, cali
ficativul „prima in lume“ revi
ne științei și tehnȘii sovietice. 
Punînd în funcțiune prima cen
trala, atomo-electrică, Uniunea 
Sovietică a deschis era folosirii 
energiei nucleare în scopuri paș
nice. Uniunea Sovietică a lan
sat primii sputnici și rachetele 
-cosmice, deschizînd era zboru
rilor interplanetare, făcîndu-ne 
cunoscut necunoscutul. Prima 
în lume se află U.R.S.S. în do
meniul pregătirii cadrelor de

Un a«p«ct din timpul mitingului din Salo Floreosco
(Foto I AGERPRES)
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intelectuali, de oameni de știin
ță; ea a întrecut cu mult în a- 
cest domeniu S.U.A., școlile su
perioare sovietice pregătind un 
număr de 3 ori mai mare de in
gineri decât instituțiile de învă
ță mirat superior americane.

Prima în lume este Uniunea 
Sovietică ca orînduire economi
că și socială, ca societate unde 
a dispărut exploatarea omului 
de către om, ca societate în 
care se ridică necontenit nive
lul de trai, unde înflorește știin
ța și cultura înaintată.

Oamenii de cultură și artă 
din Republica Populară Romînă, 
împreună cu toți oamenii mun
cii, își exprimă admirația față 
de știința, tehnica și arta so
vietică, care constituie pentru 
noi un luminos exemplu de cre
ație îndrăzneață pusă în slujba 
poporului, a ideilor socialismu
lui.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, oamenii 
noștri de cultură au obținut rea
lizări de seamă în diverse do
menii de activitate. întreaga 
noastră intelectualitate, educată 
de partid, înflăcărată de măre
țele țeluri și perspective de 
dezvoltare care stau în fața Re
publicii Populare Romîne, consi
deră că trebuie să-și sporească 
aportul la dezvoltarea economi
că și socială a țării, să-și con
topească spiritul inovator, ta
lentul și pregătirea științifică 
cu elanul creator al poporului 
în construirea orînduirii socia
liste.

Flacăra mereu vie, mereu mal 
puternică, a mărețului Octom
brie, a subliniat în încheiere vor
bitorul, luminează calea milioa
nelor de luptători pentru pace, 
progres social și pentru socia
lism. Politica de pace a țărilor 
lagărului socialist, sprijinită cu 
căldură de toate forțele iubi
toare de pace din lume, repre
zintă nădejdea și încrederea în
tregii omeniri că e posibilă, o- 
dată pentru totdeauna, dispari
ția războiului din viața socie
tății. Acest țel măreț va fi a- 
tins datorită dezvoltării fără 
precedent pe care o cunosc 
U.R.S.S. și celelalte țări ale la
gărului socialist, prin lupta pen
tru pace a popoarelor de pe în
tregul glob.

Ingăduiți-mi, tovarăși, să 
transmit intelectualilor, oameni, 
lor de știință din Uniunea So
vietică din partea oamenilor de 
cultură din R.P.R. un călduros 
salut frățesc și urări de noi și 
strălucite succese în era nuclea
ră și cosmică.

Trăiască cea de-a 4?-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie I

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a țărilor lagărului so
cialist, în frunte ca Uniunea 
Sovietică I

Trăiască pacea între popoareI

r%25c3%25aendu.se


Felicitări popoarelor marii 
Uniuni Sovietice
Interviul acordat de J. Nehru 

corespondentului
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 42-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie primul ministru al Indiei, 
Jawanarlal Nehru, a acordat un 
interviu corespondentului din 
Delhi al ziarului „Pravda“ în 
care se subliniază :

„Cu prilejul sărbătorii națio, 
nale a Uniunii Sovietice trans
mit felicitări șl urări de bine 
popoarelor acestei mari țări. In 
cursul ultimelor luni au avut loc 
două evenimente remarcabile 
care prezintă o importanță isto
rică. Unul dintre acestea este 
realizarea remarcabilă și epocală 
a științei sovietice Care constă

Adunări festive 
inchinate 

zilei de 7 Noiembrie
R.P. CHINEZA

PEKIN 6 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : Cu prilejul 
celei de-a 42-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie la 6 noiembrie, în cursul 
după-amiezii a avut loc un mare 
miting la care au participat re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din toate domeniile de activitate.

La miting au participat Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Ciu De, Dun Bi-u, Den 
Siao-pin, Li Fu-ciun, He Lun, Lu 
Din-i, Cen Bo-da, Kan Șen, Bo 
I-bo, Go Mo-jo și alți activiști de 
partid și de stat. A fost de ase
menea prezent Stepan Cervonen 
ko, ambasadorul U.R.SB. în R.P. 
Chineză, și alți membri ai amba
sadei sovietice, reprezentanți ai 
corpului diplomatic, oaspeți din 
străinătate care vizitează China 
etc.

Mitingul a fost deschis de Lin 
Bo-țiui, vicepreședinte al Asocia
ției pentru prietenia chino-sovie- 
tică.

R. CEHOSLOVACA
FRAGA 6 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite :
La 6 noiembrie a avut loc la 

Praga un mare miting al oa
menilor muncii cehoslovaci în 
cinstea celei de-a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Au participat repre
zentanți ai Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și ai guvernului 
cehoslovac — Z. Fierlinger, V. 
Kopecky, A. Novotny, V. Siroky 
și alți reprezentanți de frunte ai 
vieții politice și culturale.

Au fost de față de asemenea 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice în 
R. Cehoslovacă, K. 1. Alexan- 
drov, și reprezentanți diploma
tici ai țărilor lagărului socialist.

Viliam Siroky, membru în Bi
roul Politic ol C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și 
președintele guvernului R. Ceho
slovace, a vorbit despre însem
nătatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

A luat apoi cuvîntul însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la Praga, K. 1. Alexan- 
drov, care a vorbit despre suc
cesele poporului sovietic în cei 
42 de ani de putere sovietică.

revoluție a deschis 
un orizont nou. Dar dacă - 
cum arată undeva poetul 

Valerii Brisov - așezăm u- 
lîngă altul toate momen- 

cruciale din istorie, ele toa

și su- 
civili- 

accesul 
al știin- 

Socia- 
pus .1-

Fiecare 
ci te 
așa 
rus 
nul 
tele
te vor păli în fața luminii orbi
toare a Marelui Octombrie. Nici 
o activitate omenească n-a în
semnat atita pentru viitorul u- 
manitătii ca asaltul Palatului de 
iarnă. Timp de milenii, manifes
tarea deplină a forțelor crea
toare a fost împiedicată de 
strimba alcătuire socială baza
tă pe exploatarea omului de 
către om. Timp de milenii can
tități uriașe de energii creatoa
re au fost risipite pentru apă
rarea privilegiilor claselor ex
ploatatoare. Timp de milenii ma
joritatea imensă a oamenilor a 
fost ținută în mizerie 
ferințe, la marginea 
zației, interzieîndu-i-se 
in templul culturii și 
țel. Marea Revoluție 
listă din Octombrie a 
păt acestei situații degrada.„e. 
Luptînd împotriva forțelor coa
lizate ale burgheziei și ale mo- 
șierimii, pentru instaurarea pu
terii celor ce muncesc, Iar apoi 
pentru apărarea și consolidarea 
ei, proletariatul revoluționar rus, 
condus de partidul comunist, a 
luptat pentru libertatea sq, pen
tru socialism, pentru dreptul la 
viață al zecilor de milioane de 
oameni ai muncii de pe întin
derile nesfirșlte ale vechii Rusii 
„pravoslavnice“. Dar a luptat 
totodată și pentru viitorul între
gii omeniri, a apărat eioic cau
za proletariatului mondial, cau
za oamenilor muncii de pe tot 
globul.

Vor trece veacuri j Instalați co
mod in cabinele ermetic închise 
ale navelor cosmice, oamenii se 
vor deplasa dintr-o planetă în 
alta cu aceeași ușurință cu care 
ce deplasează azi dintr-un punct 
în altul al globului terestru. Ei 
vor controla fără prea mari e- 
forturi fizice o uriașă industrie

ziarului .Pravda
tn faptul că „Lunpikul“ a atins 
Luna. Aceasta deschide o nouă 
eră pentru știință și omenire, iar 
oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică merită admirație și fe
licitări din partea tuturor oa
menilor.

Un alt eveniment remarcabil 
este slăbirea încordării interna
ționale și succesul obținut în di
recția convocării conferinței la 
nivel înalt care, după cum sper, 
va duce la un progres considera
bil in ceea ce privește reglemen
tarea unei serii de probleme de 
importanță vitală și in problema 
dezarmării. In aceste probleme 
Uniunea Sovietică și în mod 
deosebit domnul Hrușciov au ju
cat un rol foarte important și 
noi le transmitem urări de bine 
și succese continue in această 
activitate dusă in numele păcii.

Ne produce o satisfacție uriașă 
faptul că baza trainică a priete
niei și colaborării indiano-sovie- 
tice se întărește neabătut. Cred 
că aceasta va aduce foloase nu 
numai indiei și Uniunii Sovie
tice ci și marii cauze a păcii ge. 
nerale. Sîntem recunoscători pen
tru ajutorul pe care ni-1 acordă 
Uniunea Sovietică in construirea 
numeroaselor întreprinderi indu- 
striale. Marea uzină de la Bhi- 
lal — simbolul colaborării in- 
diano-sovietice — a început să 
producă oțel. Sper că colabora
rea și prietenia dintre India șl 
Uniunea Sovietică se vor des- 
volta continuu.“

el U.R.S.S., l.a primit pe W 
Dowling, reprezentant de seamă 
al cercurilor 
cane, oare se 
a avut cu el

MOSCOVA. Vineri fa amiază 
N. S Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri el U.R.S.S., 
a primit pe Raiko Damianov, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P Bulgaria 
și ministrul Comerțului

MOSCOVA. La 6 noiembrie N. 
S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. l-a 
primit pe di. Feisal As-Samir, 
ministrul Orientării Naționale al 
Republicii Irak, șeful delegației 
guvernamentale irakiene, sosite 
la Moscova pent'u a participa la 
sărbătorirea celei de-a 42.a ani. 
versări a Mirii Revoluții din Oc
tombrie. In timpul convorbirii, 
care a avut un caracter foarte 
cordial și prietenesc, dr. Feisal 
As-Samir l-a tnminat lui N. S. 
Hrușciov mesajul personU al lui 
Abdel Kerlm Kassem, primul mi. 
nistru al Republicii Irak.

MOSCOVA. La 6 noiembrie 
Anastas Mikoian prim vlcepre. 
ședințe al Copsillulu’ de Miniștri 

l-a primit pe W
. .1 .. . . 1 

de afaceii ameri- 
af.ă ia Moscova, șl 
o convorbire.
5 noiembrie a. c , 
Diacon-seu. preșe.

PARIS. La 
tov. Dumitru _ __
dintee Sfatului popular al ora
șului București, însoțit de Mir. 
cea Bălănescu, ministrul R. P. 
Romîne în Franța, a făcut o vi. 
zită d-lui Pierre Devraigne, pre
ședintele Consiliului municipal 
al orașului Paris.

După întrevedere, delegația ro. 
mînă a vizitat primăria Parisului?

NEW yORK. Corespondentul 
agenției Assoclated Press rela
tează ca subcomitetul Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru 
anchetarea situației din Laos a-

ir MINUNATUL OM FĂURIT
DE MARELE OCTOMBRIE

zămislit toate 
tirziu ale ome-

care au deter- 
unor progrese

complet automatizată. Vor a- 
vea posibilitatea să dedice cea 
mai mare parte a energiei lor 
vitale cercetării științifice și cre
ației artistice. Nu ne în
doim că in asemenea condi
ții urmașii noștri vor obține 
realizări la care noi astăzi nici 
nu putem visa. Și totuși, și ei, 
și urmașii lor, și urmașii urmași
lor lor, dintre toate cuceririle ci
vilizației, vor cinsti cel mai mult 
fapta eroică a proletariatului rus 
din Octombrie 1917. Pentru că în 
această zi s-au 
cuceririle de mai 
nirii.

Dintre factorii 
minat realizarea 
atit de grandioase in 42 de ani, 
factorul prim și cel mai impor
tant este Omul. Victoriile statu
lui sovietic au devenit posibile 
pentru că Partidul Comunist a 
eliberat de exploatare pe oame
nii muncii și a desfășurat o u- 
riașă muncă organizatorică și 
educativă, o uriașă acțiune de 
sădire în sufletele oamenilor, a 
unor calități morale noi, de răs- 
pîndire printre oameni a conști
inței socialiste. Lauda cea mai 
mare pentru perspectiva lumi
noasă în fața căreia se găsește 
azi civilizația umană, se cuvine 
să fie adusă Omului Sovietic.

II cunoaștem prin faptele lui 
eroice înscrise în istorie, îl cu
noaștem de pe paginile minu
natei literaturi sovietice, îl cu
noaștem din știrile ce apar zil
nic în presă, despre faptele lui 
de azi, îl cunoaștem în sfîrșit 
direct, datorită legăturii din ce 
în ce mai strînse intre popoare-

MOSCOVA 6. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Joi 
seara, cei peste 100 de oameni 
al muncii rominl care vizitează 
Uniunea Sovietică au fost oa
speții colectivului de muncitori 
de la Combinatul poligrafie 
„Krasnli Proletari“ și ai con
structorilor metroului din Mos
cova. La Casa de Cultură Kras
nli Pröletarl“ oaspeții romîni au 
luat parte, alături de muncitorii, 
tehnicienii șl funcționarii com
binatului, la adunarea festivă 
consacrată celei de-a 42-a-ani
versari a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Aleksan. 
dra Ratanova, secretara Comi
tetului de partid, și Serghel Gu
sev, directorul combinam.ui, au 
salutat călduros pe oamenii 
muncii din Romînia. Oaspeții ro. 
mini au transmis gazdelor sin
cere felicitări cu ocazia marii 
sărbători și cu prilejul înmînărli 
drapelului de unitate fruntașă a 
Ministerului Culturii al U.R.S.S. 
Combinatului „Krasnli Prole, 
tari“.

In holul casei de cultură a fost 
amenajată o expoziție de foto
grafii oglindind o seamă de rea
lizări ale poporului nostru în 
anii regimului democrat-popular.

Cu multă căldura au fost pri
miți oamenii muncii din R. P. 
Ro.nînă la Casa de cultură a con
structorilor metroului.

Intîlnlrlle dintre oaspeții ro. 
mîni șl muncitorii sovietici în 
preajma zilei de 7 Noiembrie 
s-au transformat în puternice 
manifestări ale prieteniei so- 
vieto.romîne.

Vietnamul 
la actualul

turcă reia.

rată In raportul prezentat Con. 
siliului de Securitate că „nu a 
găsit dovezi care să ateste că 
forțele comuniste din 
de Nord au participat 
conflict" din Laos.

ANKARA. — Rresa 
tează că din New York a sosit o 
comisie militară specială pentru 
anchetarea cazurilor de corupție 
in rindurile militari or americani 
aflați tn Turcia. Comisia a pregă 
tit un raport in cate se arată ca 
in diferile afaceri venale, ca de 
pildă trafic de valută etc., sini 
amestecafi mai multi ofițeri su
periori americani

MOSCOVA. — La 6 noiembrie 
la Comitetul de Stat pentru le. 
gâturile culturale cu țările străine 
au început tnatat’vele sovleto- 
americane cu privire le schîmhu. 
rile tehnico-știintifice si culturale 
pe anii 1960-1961.

VARȘOVI4. La 6 noiembrie a 
avut loc la Varșovia o întreve
dere tntre ambasadorul R. P. 
Chipeze. Van Bin.nan, și amba. 
sadorul S.U.A., J. Beam. Urmă, 
toarea întîlnire a ambasadorilor 
celor două țări a fost fixată pen
tru 8 decembrie a r.

BONN — Dună cum transmite 
corespondentul din Bonn al agen
ției Unlted Press Internațional, 
la 5 noiembrie un purtător de cu. 
vint al Ministerului de. Război 
vest.german a declarat că armele 
automate izraeliene uor deveni 
„arma standard" pentru infante. 
ria motorizată a Bundeswehrului. 
Purtătorul de cuvint a adăugat 
că prima serie de arme automate 
a și fast livrată și face parte din 
armele unităților Bundeswehru
lui.

ROMA. — La Roma se desfă- 
șoară lucrările Plenarei comune 

le noastre prietene în urmă
rirea scopului comun : victoria 
socialismului și a comunismului. 
Citeodată omul sovietic- atunci 
cînd il surprindeți In clipele o- 
bișnuite ale vieții și muncii - 
ne pare la fel ca toți oamenii, 
cu aceleași preocupări, inte
rese, aspirații. Dar nu putem să 
nu ne întrebăm : oare omul a- 
cesta a înfăptuit cea mai mare 
revoluție din istoria tuturor tim
purilor?! Șl-I observăm mai a- 
tent. Atunci descoperim esen
țialul: da, la prima vedere, omul 
sovietic nu diferă de toți ceilalți 
oameni, dar este totodată în 
zilele noastre exponentul cel 
mai desăvîrșit ai umanității. A- 
cest titlu de glorie el și l-a cu
cerit prin capacitatea uriașă de 
a se jertfi pentru cauza liber
tății umane. Omul sovietic este 
în primul rînd omul datoriei față 
de popor. Fericirea datoriei îm
plinite față de popor este pen
tru el fericirea supremă. El se 
consideră mobilizat - ori unde 
ar munci - în lupta pentru cauza 
comunismului.

Această cauză este pentru el 
ceva tot atît de firesc ca a res
pira. A se considera totodată 
solidar cu oamenii muncii de 
pretutindeni, a fi internaționalist 
și comunist, a fi patriot al țării 
sale pentru că este internaționa
list și a fi internaționalist pen
tru că este patriot - este pen
tru el o datorie indispensabilă 
unei vieți normale. Istoria însăși 
a patriei sale i-a dovedit că ori
ce efort în munca de construire 
a socialismului și comunismului, 
este un aport la înfăptuirea ce-
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In Comitetul Politic al O.N.U.

Franta si renunțe la proiectatele
nucleară tn Saharaexperiențe cu arma

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

La 6 noiembrie, în Comitetul 
Politic au continuat dezbaterile 
generale cu privire la experien
țele nucleare franceze din Sa
hara. După cum se știe, 22 de 
state afro-asiatice exprimînd în
grijorarea popoarelor africane, au 
depus o rezoluție cerînd guver
nului francez să renunțe la 
experimentarea armelor atomice.

Primul vorbitor a fost repre
zentantul Indiei, Krishna Menon 
care, scoțînd In evidență urgența 
chestiunii, a declarat că în mo
mentul în care la Geneva cele 
trei puteri nucleare se apropie 
de realizarea unui acord, inten
țiile Franței nu pot fi în nici 
un caz aprobate. Citind declara
ții cu autoritate ale oamenilor 
de știință din întreaga lume, in-

ln Bundesfagul de la Bonn

Critici la adresa 
a guvernului

BONN 6 (Agerpres) — In ca- 
ul dezbaterilor de politică exter-

a

drul dezbaterilor
nă din Bundestagul de la Bonn, 
după declarația lui Brenta- 
no a luat cuvîntul E. Ollenhauer, 
președintele P.S.D.G. In nume
le opoziției sociai-democrate, el 
a criticat politica externă 
guvernului R. F. Germane.

Ollenhauer a subliniat că în 
actuala situație internațională 
sarcina constă în aceea ca pe 
calea tratativelor între Răsărit 
și Apus să se obțină destinde
rea încordării. El și-a exprimat 
speranța că apropiata conferință 
la nivel înalt va constitui „în-

a Comitetului Central șl a Corni- 
siei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian, con. 
sacrată discutării documentelor 
apropiatului Congres al IX.lea al 
partidului.

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
TASS transmite : Șefii delegații
lor la conferința internațională 
pentru Antarctica au transmis 
pentru a fi publicată în presă o 
declarație comună în care se 
spune că conferința pentru An
tarctica se apropie de sfîrșit și 
că, după cum se speră, la în. 
ceputul săptăminii viitoare trata, 
tivele vor atinge un stadiu cînd 
se va elabora în principiu un 
acord general între delegații, 
urmînd să fie redactat definitiv 
șl să fie prezentat guvernelor.

PEKIN — La 5 noiembrie 
S. V. Cervonenko, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. P. Chineză, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
lui Dun Bi-u. vicepreședintele 
Republicii Populare Chineze.

LIMA. — Camera Deputaților 
din Peru a adoptat prin votul a 
101 deputați contra 5 o rezoluție 
tn care se cere ca guvernul «ă 
alunge din țară campania amerl. 
cană „Texas Oil Company“, de. 
oarece se îndeletnicea cu spionaj, 
efectuînd în Peru fotografieri de 
importanță militară

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
anunțat tn mod oficial că la 5 
noiembrie a fost semnat la Viena 
un protocol cu privire la schim. 
bul de mărfuri Intre Uniunea So. 
vietlcă și Austria pe nnul 1960.

de Mihai Novicov

El

ca

lucrează 
se rea- 
om, iți

lor mal înalte idealuri de uma
nitate. De aceea consideră ori
ce efort de acest gen ca o cau
ză personală, 
pentru societate 
lizează astfel și 
desfășoară larg formele creatoa
re cu ajutorul societății. De a- 
ceea consideră orice apel al 
partidului ca apelul propriei sale 
conștiințe. A nu răspunde cu 
deplinătatea forțelor la chema
rea partidului este pentru el 
ceva de neconceput din 
punct de vedere moral. A da 
totul, tot ce ore mai bun, întrea
ga sa energie creatoare, pentru 
prosperitatea poporului și ascen
siunea comunismului este pentru 
el o necesitate.

în omul sovietic se întrupează 
astăzi într-o măsură din ce în 
ce mai deplină toate acele ca
lități specifice umane, care erau 
considerate din cele mai vechi 
timpuri, ca podoaba cea mai de 
preț a umanității. Din perioadele 
cele mai îndepărtate omul aspi
ra la perfecțiune. Vitregia vre
murilor îl împiedica să-și vadă 
visul îndeplinit. Puținătatea for
țelor la început, strîmbele alcă
tuiri sociale mai tîrziu schilodeau 
și uscau sufletul uman. Totuși 
omul nu înceta să spere în via
ță. Iar din această speranță și 
din această încredere s-au plă
mădit figurile eroilor de legen
dă : curajoși și puternici, gene
roși și neșovăielnici în împlinirea 
datoriei, intransigenți cu cei răi, 
cu lacomii exploatatori. Azi le- 

cluslv francezi, Krlshna Menon 
a subliniat că orice creștere a 
radiațiilor ionizante este dăună
toare. Experiențele franceze ar 
deschide ușa altor experiențe, în 
timp ce problema vitală a ome
nirii constă in interzicerea lor 
grabnică și pentru totdeauna, a 
încheiat Krlshna Menon, cerînd 
sprijinirea rezoluției depuse de 
cele 22 de țări.

Delegatul Tunisiei s-a ocupat 
în discursul său de contradicția 
dintre intențiile Franței și evo
luția optimistă a situației inter
naționale. Delegatul Tunisiei a 
subliniat că experiențele atomice 
din Sahara ar înrăutăți relațiile 
Franței cu popoarele africane.

Ultimul vorbitor al ședinței a 
fost delegatul Iugoslaviei.

Următoarea ședință are loc 
luni, 9 noiembrie.

politîcii externe 
vest-german
ceputul colaborării“ în scopul 
realizării unor acorduri inter
naționale trainice. După păre
rea lui Ollenhauer, numai în 
condițiile destinderii încordării 
internaționale se poate rezolva 
problema Berlinului și proble
ma reunificării Germaniei.

Ollenhauer a arătat că 
P.S.D.G. se pronunță pentru 
convocarea cît mai grabnică a 
conferinței la nivel înalt.

Vorbind despre planul dezar
mării generale șl totale, prezen
tat la O.N.U. de N. S. Hruș
ciov. Ollenhauer a arătat că 
problema dezarmării are o în
semnătate hotărîtoare în politi
ca internațională.

Președintele P.S.D.G. a sub
liniat necesitatea stabilirii de 
relații diplomatice între R.F.G. 
și statele socialiste și a criti
cat cu asprime guvernul vest- 
german pentru că refuză cu în- 
căpățînare să normalizeze rela
țiile cu aceste țări.

împotriva politicii externe a 
guvernului R.FG. s-a pronun
țat, de asemenea. E. Mende, 
președintele fracțiunii parlamen
tare a „Partidului liber demo
crat“. Deși cu rezerve, el s-a 
pronunțat pentru tratative între 
reprezentanții R.F.G. și R.D.G. 
în scopul_ unificării cît mai grab
nice a Germaniei.

al
Plenara G G 

U.T.G Dimitrovist 
din R.P. Bulgaria

muncii 
creșterii

agenția 
la

SOFIA 6 (Agerpres). — La 5 
noiembrie la Sofia a avut loc 
plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist consacrată 
U.T.C.D. in domeniul 
animalelor.

După cum transmite 
B.T.A., raportul cu privire 
munca U.T.C.D. pentru asigurarea 
dezvoltării creșterii animalelor 
a fost prezentat de Ivan Abad- 
jiev, primul secretar al C.C. al 
U.T.C.D. El a arătat că in pre
zent la ferme, la gospodăriile 
cooperative și de stat lucrează 
aproximativ 33.000 de tineri și 
tinere. In anul 1958 U.T.C.D. a 
contribuit la îmbunătățirea a 
peste 200.000 de hectare de pă- 
mint.

Plenara a adoptat o hotărîre 
ca pină la sfirșitul anului 1961 
să fie trimiși pentru a munci în 
domeniul creșterii animalelor 
incă 45.000 de tineri și tinere.

genda se transformă In realitate, 
eroul fabulos a coborît pe pămînt. 
II recunoaștem în comportarea 
oamenilor care au făurit Revolu
ția din Octombrie, oamenilor 
care construiesc acum comunis
mul. Curajul lor a fost verificat în 
cele mai grele încercări, aducînd 
în galeria celor cu amintirea 
fără de moarte pe Alexandr Ma- 
trosov, Zoia Kosmodemianskaia, 
Oleg Koșevoi, și atîtea și atîtea 
alte figuri de luptătoii. Azi e- 
xemplul lor e preluat și con
tinuat de nenumărați exploratori 
care cutreieră în lung și în lat 
cele mai aspre țihuturi pentru a 
aduce de acolo oamenilor noi 
surse de energie și de bună sta
re, de sutele de mii de oameni 
care au plecat pe pămînturile 
înțelenite să dea patriei mai 
multe grîne.

Tot în focul luptei se călea și 
tenacitatea oamenilor sovietici. 
De șaptesprezece ori ne respin
gea dușmanul, își amintea Pavel 
Korceaghin, de șaptesprezece ori 
reluam atacul și învingeam. Azi 
nenumărate construcții compli
cate - furnale înalte, căi fera
te, centrale electrice, conducte 
de gaze, uzine, cartiere întregi 
de locuințe se predau cu luni de 
zile înainte de termen. Ca 
o fiară sălbatecă s-a arun
cat într-o noapte fluviul An
gara cu furie asupra construc
țiilor de la Bratsk și se părea 
că nimic nu-l mai poate îmblin- 
zi. A oprit-o totuși voința oame
nilor sovietici. Dîrzenia este o 
calitate pe care viața socialistă 
o dezvoltă in oameni zi de zi, 
ceas de ceas, înfrumusețîndu-i.

Există toate condițiile
ca prietenia romîno-greacă

să capete o dezvoltare mai mare
în viitorul apropiat

Interviul acordat de acad. Ä. Joja ziarului „Kathimerini

ATENA 6 (Agerpres). — Corespondență specială:
Acad. Atanase .loja, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

ministrul l nvățămîntului și Culturii, a acordat un interviu zia
rului „Kathimerini“, care a fost 
iembrie al ziarului.
Rugat să aprecieze stadiul ac

tual al relațiilor dintre Grecia 
șl Romînia șl perspectivele lor, 
acad. A. Joja a spus;

Răspunsul la această întrebare 
prilejuiește o enumerare de mu 
te aspecte pozitive, dar mai ales 
un tur de orizont în privința 
perspectivelor de viitor.

Incontestabil, relațiile romîno- 
grecești se află pe drumul cel 
bun. O afirmăm noi cu toată 
convingerea, dar am auzit acea
stă afirmație nu o dată făcută 
de oameni politici oficiali șl de 
alte personalități marcante ale 
Greciei, în cele cîteva zile de 
cînd mă aflu în ospitaliera Ate- 
nă, ca invitat al Academiei de 
Științe.

Reluarea relațiilor diplomatice, 
între cele două țări ale noastre, 
acum cîțiva ani, a avut o înrîu- 
rire din cele mai favorabile. In 
răstimpul care a trecut de a- 
tunci s-au dezvoltat schimburile 
economice, cultural-științifice, 
turistice și sportive. A fost în
cheiat între țările noastre un 
acord comercial reciproc avanta
jos. Livrăm țării dv. felur. te 
produse industriale, iar Grecia, 
ia rîndul el, exportă multe pro
duse în Republica Populară Ro- 
mînă. Printre altele, țara noa
stră — se știe — este o piață 
rentabilă de desfacere pentru o 
bună parte din produsele agri- 
cole ale Greciei. Trebuie arătat 
însă că în ceea ce 
schimburile comerciale, 
încă multe posibilități

de 
de 

pentru indepen- 
prln trainice

privește 
există 

,______nefolo
site de a spori considerabil vo
lumul lor actual.

Am primit la București, în 
ultimul timp, numeroase per
sonalități eminente ale vieții 
culturale și politice: președin
tele Academiei din Atena, dele
gași de scriitori, de medic', 
folcloriști, oameni politici și de 
afaceri etc. Am fi bucuroși 
dacă numărul vizitatorilor greci 
al țării noastre s-ar mări.

Este cunoscută înalta pre
țuire pe care poporul romîn 
șl guvernul romîn o acordă în
tăririi relațiilor de prietenie cu 
Grecia.

in declarația sa din lun'e 
1959, guvernul romîn subliniază: 
„Poporul romîn este legat 
poporul grec prin tradiții 
luptă comună 
dența națională, 
legături culturale și economice.

El prețuiește înaltele calități 
și aportul poporului grec la 
patrimoniul civilizației omeni
rii șl are încredere în năzuin
țele de pace și prietenie 
unesc cele două țări, 
poporul grec și poporul 
nu au existat și nu există pri
cini de vrăjmășie'’.

Stadiul actual al relațiilor 
noastre este încurajator. Există 
toate condițiile ca prietenia po
poarelor noastre, relațiile multi
laterale, economice și cultural- 
științlfice să capete o dezvoltare 
mal mare în viitorul apropiat.

Doresc în special să subliniez 
încă o dată importanța propu. 
nerllor cuprinse în mesajul pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Chivu Stoi
ca, pentru realizarea unei înțele
geri balcanice. Traducerea în 
viață a acestor propuneri, care

care
Intre

rom.n

Dar pe cit de dîrz și Implaca
bil e omul sovietic atunci cînd 
e vorba de cauza obștească, pe 
atît e de generos cu cei din jur, 
pătruns de spiritul colecti
vist, de Intr-ajutorare tovărășea
scă. Lupta comună pentru un 
țel înalt, a făcut să crească în 
oamenii sovietici spiritul colectiv 
de solidaritate obștească, atît 
de rîvnit de popor care și-a tur
nat vrerea in străvechiul pro
verb: „Unul pentru toți și toți 
pentru unul“. Oare brigăzile 
muncii comuniste nu reprezintă 
o împlinire minunată a acestei 
arzătoare aspirații ? Cit de fru
moși din punct de vedere mo
ral sînt oamenii care, urmînd 
exemplul Valentinei Gaganova, 
trec la un loc de muncă mai 
înapoiat pentru a pune umărul 
acolo unde greutățile sînt mai 
mari și se cîștigă mai puțin, a- 
jutîndu-și tovarășii rămași în ur
mă să se ridice și ei la nivelul 
fruntașilor. Oare se putea întîm- 
pla ceva asemănător măcar, în- 
tr-un mediu îmbibat de otrava 
moralei burgheze ? Spiritul de 
într-ajutorare atît de familiar oa
menilor sovietici este un izvor 
nesecat de forță, energie, iniția
tivă. Nicăieri în lume omul nu 
este atît de îndrăzneț ca in U- 
niunea Sovietică, pentru că ni
căieri nu simte în asemenea 
măsură sprijinul colectivității. De 
aici și pasiunea Inovațiilor, ade
vărata febră a căutărilor și în
cercărilor de tot felul care pă
trunde ca o avalanșă pînă în 
cele mai îndepărtate unghere 
ale vieții. Amplificînd rezultate
le, aducînd la ordinea zilei pla- 

publicat în numărul din 6 no-

nu numai că rămîn valabile, dar 
sînt mal actuale ca oricînd, s.ar 
răsfr.nge in modul cel mal pozi
tiv asupra consolidării păcii în 
Balcani.

Am mai avut prilejul să ară
tăm în ultimele zile și dorim să 
reafirmăm că, in privința dez
voltării relați.lor intre țările 
noastre, ar fi deosebit de bine 
venită o întîlnire între președin. 
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica și premierul grec, 
dl. K- Karamanlis.

Răspunzînd unei întrebări cu 
privire la evoluția relațiilor 
Est—Vest, acad. A. Joja a spus :

„Am înregistrat cu bucurie și 
speranță în ultima vreme eveni
mente de seamă care au avut 
darul să ducă spre o reală des
tindere internațională. Rezulta
tele convorbirilor de la Câmp 
David continuă să înrîurească 
în mod binefăcător relațiile in
ternaționale. Cu greu am putea 
cita în istoria diplomației un 

ca 
în

important 
Hrușciov

al acestei vi-

cita în Istoria diplomației 
eveniment atit de 
vizita Iul N. S.
Statele Unite.

Principalul efect 
zlte este, după părerei noastră, 
acela că a prilejuit Includerea pe 
ordinea de zi a preocupărilor in
ternaționale a unuia dintre cele 
mal cutezătoare planuri din is
toria omenirii. Avem ferma con. 
vingere că propunerile de dezar
mare generală șl totală, înfățl- 
ș te de premierul sovietic la 
O.N.U., pot duce la o cotitură 
hotărîtoare în relațiile Interna
ționale. Nu este lipsit de sem
nificație faptul că zilele trecute 
la O.N.U. a fost adoptat în una
nimitate proiectul de rezoluție 
privitor la dezarmare.

Toate acestea șl alte exemple 
asemănătoare care demonstrează 
o modificare în bine a ci.matu
lui internațional ne îndreptățesc 
să privim cu optimism viitorul. 
Pentru ca acest viitor să fie însă 
conform dorințelor arzătoare ale 
tuturor popoarelor lumii, nu pu
tem șl nu avem dreptul să tre. 
cern cu vederea unele manifes
tări care contravin destinderii 
internaționale. Sînt toarte regre
tabile asemenea hotârlri ca cele 
luate de Turcia de a instala baze 
de linșare a rachetelor pe teri, 
loriul său.

Acad. A. Joja a arătat că po
porul și guvernul romîn depun 
strădanii pentru a-și aduce con
tribuția la destinderea interna
țională, la întărirea perspective
lor pentru o coexistență pașnică, 
durabilă, a statelor cu sisteme 
sociale diferite, șl a subliniat că 
propunerile guvernului romîn 
pentru transformarea regiunii 
balcanice într-o zonă a păcii și 
securității internaționale, consti. 
tuie o mărturie concludentă în 
această privință.

Răspunzînd unei întrebări cu 
privire la relațiile dintre Romî
nia și Uniunea Sovietică, acad. 
A. Joja a declarat •

Intre Republica Populară Ro- 
mînă șj Uniunea Sovietică există 
raporturi strînse de prieten e. 
bazate pe principiul egalității în 
drepturi șl neamestecului în tre. 
burlle interne

Țara noastră a primit și pri
mește din partea Uniunii Sovfe-

nuri mereu mai îndrăznețe, omul 
sovietic a șl uimit lumea cu ex
cepționale performanțe științifi
ce și tehnice. Dar ceea ce a 
obținut îi creează mereu dorința 
de a se depăși în realizări 
„înainte și mai sus, tot îna
inte și mai sus I" - această 
chemare a lui Gorki a devenit 
azi deviza de viață a milioane
lor de oameni sovietici. Nimic 
nu pare imposibil acestor pro- 
metei ai zilelor noastre, pentru 
că în tot ce fac sînt animați de 
idealul cel mai măreț al ome
nirii : comunismul. înaintarea 
presupune și învingerea unor 
greutăți, încordarea tuturor for
țelor. Dar aceasta nu-i sperie pe 
oameni atunci cînd sufletul li-e 
încălzit de dragoste. Sute de 
mii de tineri s-au avîntat în 
cucerirea pămîntului virgin, 
părăsind locuințele confortabi
le, familiile, prietenii. Dar au 
făcut-o, n-au putut să n-o facă 
în numele datoriei față de pa
trie. Se ridică mărețele schele 
ale comunismului și ele sint de 
nezdruncinat pentru că sînt 
date prin cea mai puternică 
dură, — sudura dragostei de 
trie și de oameni.

Așa e omul sovietic, 
rajos și tenace, dîrz, perseve
rent, generos, gata oricînd să 
sară în ajutorul tovarășilor de 
luptă, și de muncă, setos de 
dreptate, iubitor de oameni, plin 
de încredere în viitorul lui și al 
întregii umanități. De aceea 
contemporanii văd în el întrupa
rea pămînteană a luptătorului 
pentru dreptate și umanitate din 
legende. De aceea este el erou 
nu numai în vremurile de grea 
cumpănă dar și în viața obiș
nuită, în munca de toate zilele. 
De aceea e „Erou" cu literă 
mare, e Eroul epocii noastre. 
Din trăsăturile lui putem des
prinde chipul minunat al Omu
lui cu desăvîrșire liber, și cu de- 
săvîrșire stăpîn pe toate forțele 
sale creatoare.

din cele mai 
nu poate fi

întrebări ale 
academiclan-

tice un ajutor frățesc multilate
ral, ceea ce a permis industriei, 
agriculturii și științei noastre să 
se dezvolte intr-un ritm accele
rat. Astfel, dintr-o țară slab dez
voltată am devenit o țară indus- 
trial-agrară în plină dezvoltare.

Poporul romîn apreciază pro
fund prietenia și colaborarea cu 
Uniunea Sovietică și are convin 
gerea nestrămutată că relațiile 
romîno-sovietice se vor dezvolta 
și mai mult spre binele celor 
două popoare.

Sub.iniind însemnătatea ideii 
contactelor personale între oa
meni de stat cu răspundere, 
acad. A. Joja a spus în continua
rea interviului sau : Astăzi nu 
se mai pune la îndoială utilita
tea acestor contacte, idee promo
vată cu consecvență de guvernul 
sovietic. Vizitele făcute de prim- 
vicepreședlnții guvernului sovie
tic, Mikoian și Kozlov, în Statele 
Unite, de vicepreședintele Nixon 
în Uniunea Sovietică constituie 
o dovadă clară

Această utilitate a fost și mal 
mult subliniată de întîinirea 
Hrușclov-Eisenhower. Este evi
dent că începutul de înseninare 
în atmosfera internațională se 
datorește efectelor nemijlocite ale 
întîlniril și discuțiilor directe 
dintre cei doi oameni de stat.

Transpusă la zona noastră mai 
restrînsă, la regiunea Balcanilor, 
ideea contactelor personale sus
ținută cu perseverență de" pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Romîniei nu și-ar da oare și 
în acest caz roade 
bune ? Răspunsul 
decît afirmativ.

Răspunzînd altor 
cotidianului grec, 
nul roijiîn a spus printre altele: 
Epoca noastră se caracterizează 
prin faptul că pentru prima oară 
lumea se află în fața perspecti
velor progresului tehnlco-ștlin- 
țiîic nelimitat. Energia atomică, 
automatizarea și electronica, te- 
lemecanica și astronautica trans
formă în realități concrete astăzi 
cele mai îndrăznețe visuri ale 
omenirii.

Am intrat în epoca marilor 
descoperiri cosmice. Omenirea a 
trecut pragul spațiilor siderale 
și în fața ei se deschid porțile 
călătoriilor interplanetare apro
piate.

Faptul că în ceea ce privește 
cucermea Cosmosului, tocmai cea 
mai mare putere socialistă este 
aceea care deține supremația, 
are o semnificație evidentă, so
cială șl politică.

In privința deosebirilor care 
există între cele două sisteme a- 
flate pe bătrîna noastră planetă 
nu există nici o rațiune, nici o 
justificare morală ca vreunul 
dintre ele să se impună prin 
arme. Istoria, arbitru imparțial, 
îșl va spune cuvîntul. Convinge
rea noastră nestrămutată este că 
ea s-a pronunțat definitiv in fa
voarea socialismului.

Toate popoarele mari șl mici 
sînt chemate să contribuie pe 
măsura puterii lor la progresul 
științei și tehnicii, al culturii 
universale. Țara noastră, care 
posedă un reactor nuclear con
sideră ca o datorie de onoare să 
se alăture eforturilor generale în 
aceste domenii.

Progresul științei și tehnicii 
trebuie să meargă mînă în mină 
cu eforturile pentru ridicarea 
conștiinței și Intelectului tuturor 
oamenilor.

In Romînia, sistemul de învă- 
țămint dă posibilitatea celor mal 
largi m ise de oameni să capete 
o instruire intelectuală ridicată, 
să aibă un orizont spiritual larg. 
L*a noi, oamenii citesc cu pasi
une lliada, Odiseea, marii tra- 
gedieni greci, operele marilor fi
lozofi etc.

In lume există insă numeroase 
țări în care analfabetismul șl in
cultura sînt probleme deosebit de 
acute. Nu este admisibil ca in 
zilele noastre, cînd știința și teh
nica au atins o asemenea dez
voltare, să mai existe astfel 
fenomene.

Popoarele lumii au nevoie 
de cursa înarmărilor, care 
ghite atîtea resurse, bunuri

de

nu 
în.
și 

energii, ci tocmai de lichidarea 
unor plăgi ca cele amintite, ele 
au nevoie nu de proiectile tele
ghidate și bomba H, ci de școli 
și locuințe, instituții sanitare șl 
culturale, de bunăstare materia
lă, de pace șl progres.

Vineri la amiază a sosit 
Capitală echipa selecționată 
fotbal a R.P. Bulgaria, care

în 
de

întîlni duminica pe stadionul 
„23 August“ echipa R.P. Romî
ne, intr-un meci contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic, 
grupa IU-a europeană. Au făcut 
deplasarea la București 17 jucă
tori, în frunte cu valoroșii inter
naționali Naidenov, Kolev, Raka- 
rov, Manolov, lliev, CovaceeV, 
Panaiotov, Milanov și Dimitrov.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neașa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai U.C.F.S. 
și ai federației romîne de fotbal.
---------------------------------- -------------- .


