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< nune-' Proietari din toate țările, uniți-vă!

ducanu ți 'Al. Cîmpeanu trans
mit :

Palatul Mare al Kremlinu
lui. Sala de țedințe a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. este 
pavoazată cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Ro
mine și Uniunii Sovietice. 
Aici a avut loc. astăzi un 
mare miting consacrat 
prieteniei romtno-sovietice. In 
sala de marmoră s-au adunat 
pentru a participa la miting 
peste 2.000 de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Mosco
va — muncitori, ingineri și 
funcționari din fabricile și 
uzinele capitalei, oameni ai 
muncii din colhozurile și sov
hozurile de lingă Moscova, 
constructori, oameni de știin
ță și oultură, scriitori, repre
zentanți ai forțelor armate ale 
U.R.S.S., membri ai Asociației 
pentru prietenia sovieto-ro- 
mînă.

In sală se poate citi 
lozinca scrisă cu litere aurite : 
,,Trăiască prietenia și colabo
rarea veșnică și de nezdrun
cinat dintre poporul sovietic 
și poporul romîn I"

Tribuna este dominată de 
statuia lui Lenin, încadrată 
de drapelele de stat ale R. P. 
Romine și Uniunii Sovietice.

Este ora 15.
Cei prezenți întîmpină cu 

aplauze furtunoase, prelungi
te. apariția în Prezidiu a w- 
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine, 
conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romine, 
a tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, a tovarășu
lui N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al C.C. ăl P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S., a tovarășu
lui L. I. Brejnev, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

In prezidiu iau loc membrii 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Romine: Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., se
cretar al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției 
de Propagandă și cultură a 
C.C al P.M.R., Alexandru 
Birlădeanu, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa

Prezidiul marelui miting închinat prieteniei romîno.sovletice

Trăiască in veci prietenia 

romîno-sovietică!

Trăiască lagărul socialismului, 

mișcarea comunistă 

și muncitorească internațională, 

strins unite sub steagul 

marxism-leninismului!

cerilor Externe, Nicolae Gui- 
nă, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P Romine la 
Moscova.

In prezidiu iau de aseme
nea loc N, G. Ignatov, F. R. 
Kozlov, A. I. Mikoian, N. Al 
Muhitdinov, D. S. Poleanski, 
M. A. Suslov, G. I. Voronov ; 
V. N. Novikov, K. N. Rud
nev, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. S. Kodița, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., S. M. 
Budionîi, K. E. Voroșilov, 
membri ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

In sală se află membri șt 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C.U.S., miniștri ai U.R.S.S. 
și R.S.F.S.R., activiști cu 
munci de răspundere ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
C.C. al P.C.U.S., din ministe
re și departamente, conducă
tori ai organizațiilor de partid 
ale orașului și regiunii Mos
cova, reprezentanți ai vieții 
publice din Moscova.

Mitingul este deschis de 
P. N. Demicev, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S.
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MITINGUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI 
ROMINO- SOVIETICE

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghius 
Dej !

Scumpe tovarășe Maurer! 
Scumpi tovarăși, prietenii
Astăzi, moscoviții se întîl- 

nesc cu multă bucurie cu 
scumpii noștri oaspeți — soli 
ai poporului frate romîn.

Sosirea în Uniunea Sovie
tică a delegației de partid și 
guvernamentale romîne, tra
tativele dintre noi. întîlnirile 
delegației cu oamenii muncii 
din țara sovietică, constituie 
o manifestare convingătoare a 
stimei sincere și a sentimen
telor cordiale de prietenie ale 
poporului sovietic față de po
porul romîn.

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Guvernu
lui Sovietic, al întregului po
por sovietic, să salut fierbinte 
pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, eminent militant al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, (Aplauze puter
nice) pe tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, (A- 
plauze) pe toți membrii dele
gației de partid și guverna
mentale romîne. (Aplauze).

întîlnirile dintre oamenii de 
stat, muncitorii și țăranii, lu
crătorii pe tărîmul științei și 
culturii din țările noastre ara
tă de ce forțe extraordinare 
dispune socialismul, cum a- 
propie și înfrățește el popoa
rele. De cînd e lumea, popoare
le au dorit să se cunoască și să 
se înțeleagă mai bine reciproc, 
pentru a trăi în pace și armo
nie. Oamenii muncii înțele
geau bine sentimentul de so
lidaritate, forța tovărășiei și 
sprijinului reciproc. Prin fi
rea sa, omul năzuiește s.pre 
bucurie, spre o viață fericită, 
iar oamenii s-au convins din- 
tr-o experiență aspră că nu se 
poate obține de unul singur 
fericirea. '

Capitalismul a sugrumat de 
veacuri năzuința popoarelor 
spre unitate și prietenie, a 
semănat discordie între ele. 
Acest lucru este de înțeles. 
Capitalismul este o orînduire 
bazată pe exploatarea omului 
de către om, pe înrobirea unei 
națiuni de către alta. Moșierii 
și capitaliștii s-au străduit să 
izoleze popoarele unul de 
altul prin zidul surd al neîn
crederii reciproce și înstrăi
nării.

Istoria relațiilor din trecut 
dintre popoarele țărilor noas
tre oferă un exemplu al unei 
astfel de politici a claselor ex
ploatatoare . Cercurile condu
cătoare din Rusia țaristă și 
din Romînia burghezo-moșie- 
rească au împiedicat ani de-a 
rîndul dezvoltarea și întărirea 
prieteniei dintre popoarele 
noastre. Ele vroiau ca potecile 
prieteniei pe care le deschi
deau oamenii înaintați ai po
poarelor țărilor noastre să de
vină nepracticabile și să dis
pară cu totul. Orbiți de _ ură 
de clasă față de țara soviete
lor, prima țară a socialismu

lui biruitor, forțele reacționa
re din Romînia, împreună cu 
forțele imperialismului inter
național au încercat să împie
dice opera de construcție so
cialistă din țara noastră. în 
pofida voinței poporului rw 
mîn, forțele reacționare âu 
reușit să atragă Romînia în 
războiul dus de Germania hit- 
leristă împotriva Uniunii So
vietice.

Dar în cursul dezvoltării is
torice, forțele revoluționare 
înaintate măturau obstacolele 
din calea lor, își uneau efor
turile în lupta pentru liber
tate, întăreau legăturile inter
naționaliste ale popoarelor ță
rilor noastre. în trecut po
poarele noastre au luptat nu 
odată umăr la umăr împotri
va înrobitorilor străini. Po
poarele Rusiei au ajutat pe 
romîni în lupta lor împotriva 
jugului străin, pentru inde
pendența de stat a țării lor. 
în cronica luptei proletariatu
lui din țările noastre s-au în
scris pentru totdeauna eve
nimentele emoționante din 
anul 1905. Oamenii sovietici 
își amintesc cu recunoștință 
cu cită căldură, cît de frățește 
au primit oamenii muncii din 
Romînia pe marinarii ruși de 
pe crucișătorul răsculat „Po- 
temkin“, care potrivit defini
ției plastice date de V. I. 
Lenin, a rămas un teritoriu 
necucerit al revoluției.

Un exemplu de solidaritate 
proletară a clasei muncitoare 
din Romînia a fost cererea a- 
cesteia de a se pune capăt 
intervenției imperialiștilor 
împotriva tinerei republici 
sovietice. Soldații romîni au 
fraternizat pe front cu luptă
torii Armatei Roșii, batalioa
nele lor revoluționare au 
participat la zdrobirea alb- 
gardiștilor și întervenționiști- 
lor.

în anii grei al Ilegalității, 
în anii crînceni ai celui de-al 
doilea război mondial comu
niștii din Romînia — cei mai 
buni reprezentanți ai poporu
lui romîn—s-au ridicat cu ho- 
tărîre pentru întărirea priete
niei dintre popoarele țărilor 
noastre, au ținut sus steagul 
marxism-leninismului. în con
dițiile tenorii crunte și 
prigoanei, comuniștii au unit 
toate forțele patriotice ale 
națiunii pentru lupta împotri
va robiei fasciste.

Partidul Comunist din Ro
mînia a organizat și a condus 
insurecția armată de la 23 
August 1944, a cărei victorie 
a însemnat începutul revolu
ției populare în țară. Poporul 
romîn a răsturnat pe regi, pe 
exploatatori, toate vîrfurile a- 
ristocratice care s-au rupt de 
pămîntul romînesc șj care își 
făureau bunăstarea pe sîn- 
gele poporului, pe suferințele 
și lacrimile sale. Sub conduce
rea comuniștilor, poporul a 
zdrobit forțele reacțiunii, a 
luat puterea în mîinile sale și 
a creat Republica Populară 
Romînă, (Aplauze puternice).

Orînduirea pe care au in
staurat-o oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă 
sub conducerea scumpului lor 
Partid Muncitoresc este o 
orînduire cu adevărat popu
lară, care exprimă interesele 

fundamentale ale oamenilor 
muncii.

Victoria revoluției populare 
în Romînia a deschis o pagi
nă nouă în istoria relațiilor 
dintre popoarele țărilor noa
stre.

Acum, drumul larg al prie
teniei, pe care nimeni nu-1 
poate bara, unește popoarele 
sovietic și romîn. Priete
nia sovieto-romînă, bazată pe 
principiile internaționalismu
lui proletar, este puternică și 
de nezdruncinat. (Aplauze). 
Noi avem interese comune, un 
țel comun: construirea socialis
mului șj comunismului, pe noi 
ne unește marea învățătură 

SEMNAREA COMUNICATULUI
cu privire la vizita de prietenie făcută în Uniunea Sovietică 
de către delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne

După semnarea Comunicatului

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 11 
august, în Palatul Mare al Kremlinu
lui, a avut Ioc semnarea Comunicatu
lui cu privire Ia vizita de prietenie fă
cută în Uniunea Sovietică de către de
legația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne.

Comunicatul a fost semnat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, și 
de tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La semnarea comunicatului au fost 
de față membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne — 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romî

ne, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Nicolae Ceau
sescu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de Propagandă 
și Cultură a C.C. al P.M.R., Alexandru 
Birlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., ambasado
rul Republicii Populare Romîne în 
Uniunea Sovietică, precum și Andrei 
Păcurarii, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al P.M.R., 
Constantin Lăzărescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.R.

Din partea sovietică la semnarea co
municatului au asistat tovarășii L. I.

Brejnev, N. G. Ignatov, F. R. Kozlov, 
A. I. Mikoian, N. A. Muhitdinov, D. S. 
Poleanski, M. A. Suslov,G. I. Voronov; 
V. N. Novikov, K. N. Rudnev, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I. S. Kodița, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., G. A. Ju- 
kov, S. A. Skacikov, A. N. Șelepin, pre
ședinți ai Comitetelor de Stat ale 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, S. A. Borisov, A. L. 
Orlov, locțiitori de miniștri ai U.R.S.S., 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii So
vietice în Republica Populară Romînă, 
I. N. Medvedev, șef adjunct de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

La semnarea comunicatului erau pre
zenți, de asemenea, ziariști romîni, so
vietici și străini, reprezentanți ai radio
ului, televiziunii, cinematografiei.

marxist-leninistă. Noi, ca cei 
mai apropiați frați și tovarăși 
care luptă pentru aceeași cau
ză, împărtășim împreună și 
bucuriile și durerile, sîntem 
întotdeauna gata să venim 
unul în ajutorul celuilalt. 
(Aplauze puternice).

Oamenii sovietici știu ce 
multe lucruri au realizat în- 
tr-un termen scurt oamenii 
muncii din Republica Popu
lară Romînă pentru propăși
rea patriei lor. Acum un an, 
în timpul lucrărilor Congre
sului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, am luat
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Dragă tovarășe Hrușciov,
Dragă tovarășe Brejnev,
Dragi tovarăși, membri ai 

Prezidiului C.C. al P.C.U.S.
Scumpi tovarăși si prieteni. 
Iubiți locuitori ai Moscovei, 
Permiteți-mi, înainte de 

toate, să aduc la îndeplinire 
sarcina de cinste care- mi-a 
fost încredințată de Partidul 
Muncitoresc Romîn, de Consi
liul de Stat și de Guvernul 
R. P. Romîne, de întregul po
por romîn — aceea de a vă 
transmite dv, și prin dv po
porului sovietic, un fierbinte 
salut frățesc (Aplauze puter
nice).

Doresc totodată să vă ex
prim caldele noastre mulțu
miri pentru primirea atît de 
cordială de care ne-am bucu
rat pe pămîntul Țării Sovie
tice, pentru emoționantele 
manifestări de dragoste ale 
poporului sovietic față de țară 
noastră și de poporul romîn 
(Aplauze).

La Moscova, în orașul care 
reprezintă pentru întreaga o- 
menire muncitoare simbolul 
progresului și păcii, la Lenin
grad. leagănul Revoluției din 
Octombrie. în străvechiul și 
mereu tînărul Kiev, în fru
moasa capitală a Gruziei, pre
tutindeni oamenii sovietici 

ne-au primit cu inima deschi
să, s-au străduit să ne facă vi
zita cît mai plăcută și mai 
rodnică, au transformat întîl
nirile noastre cu ei într-o a- 
devărată sărbătoare a priete
niei romîno-sovietice. (Aplau
de). Prietenia dintre popoare
le noastre este mai puternică 
decît oricînd, vizita delegației 
noastre contribuind la dezvol
tarea mai departe a acestei 
indestructibile prietenii.

Sîntem adînc mișcați de cu
vintele pline de căldură și 
înaltele aprecieri din cuvîn
tarea rostită aici de tovarășul 
Hrușciov cu privire la acti
vitatea mișcării revoluționare 
din trecut și a Partidului 
Muncitoresc Romîn, la dezvol
tarea Republicii Populare Ro
mîne, la munca poporului 
nostru. Venind din partea în- 
cercaților noștri prieteni — 
oamenii sovietici — acestea 
constituie pentru noi și pen
tru întregul popor romîn un 
îndemn pentru a munci și a 
lupta cu mai mare însuflețire 
și perseverență pentru înflo
rirea patriei, pentru întărirea 
lagărului socialist și a unității 
mișcării comuniste internațio
nale, pentru cauza păcii și 
socialismului.

Vizitînd importante obiecti
ve economice, mari uzine și 
întreprinderi utilate cu teh
nica perfecționată, vaste 
cîmpuri colhoznice, delegația 
noastră a putut vedea munca 
clocotitoare, entuziastă pe 
care o desfășoară oamenii 
sovietici pentru dezvoltarea 
economiei și culturii, uriașul 
avînt creator cu care po
porul sovietic întîmpină Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Creșterea rapidă a colosalei 
forțe industriale a Uniunii 
Sovietice, faptul că în primii 
doi ani ai septenalului produc
ția industrială a sporit cu 
peste 22 la sută în loc de 17 
la sută, cît fusese prevăzut, în
deplinirea înainte de termen 
a sarcinilor semestriale de 
plan pe 1961, succesele re
marcabile obținute în dezvol
tarea agriculturii socialiste, 
continua ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale a 
poporului sovietic — toate a- 
ceste victorii strălucite ale 
Uniunii Sovietice aduc o con
tribuție hotărîtoare la întări
rea întregului lagăr socialist 
(Aplauze puternice).

Au trecut timpurile cînd 
planurile de dezvoltare a ță
rilor socialiste erau tratate 
drept „utopie" de către cercu
rile conducătoare din Occi
dent. Manifestîndu-și îngrijo
rarea față de ecoul pe care îl 
au realizările noastre în con
știința popoarelor, conducăto
rii occidentali lansează în pre
zent apeluri la concentrarea 
eforturilor pentru a face față 
„sfidării formidabile lansate 
Occidentului" — cum denu
mesc ei dezvoltarea Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste. Dar asemenea ape
luri nu pot înlătura plăgile 
sistemului capitalist, căci nu 
factori de ordin subiectiv, ci 
legile obiective ale dezvoltării 
sociale, determină instabili
tatea și perturbațiile econo
miei capitaliste, ritmul ei co- 
borît. stagnarea și marasmul 
ei - în contrast atît de pronun

țat cu dezvoltarea vertiginoa
să a țărilor socialiste, nefolo- 
sirea unor imense capacități 
de producție în lumea capita
listă, nivelurile record ale șo
majului — cu cortegiul lor de 
suferințe pentru oamenii 
inunlli.

Pe noi, dragi tovarăși, ne-a 
bucurat în mod deosebit că 
vizita noastră în Uniunea So
vietică coincide cu noua și 
strălucita victorie a poporului 
sovietic, salutată cu entu
ziasm de întreaga omenire, — 
zborul spre stele al lui Gher
man Titov. (Aplauze prelun
gite). Mîndrie, satisfacție și 
încredere — iată ce a resim
țit fiecare comunist, cînd 
eroul cosmonaut călătorea în 
jurul globului nostru, ca me
sager al țării ce deschide o- 
mului căi noî în spațiile in
terplanetare, ca și pe Pământ.

Realizările excepționale ale 
științei și tehnicii sovietice 
sînt un simbol al forței socia
lismului, al capacităților crea
toare nelimitate ale orînduirii 
în care totul, — potențialul și 
resursele economice imense, 
gîndirea științifică cutezătoa
re, ca și educarea omului — 
este pus în slujba progresului 
umanității.

Pentru milioane de oameni 
a apărut limpede că un popor 
care a ajuns pe o asemenea 
treaptă înaltă de dezvoltare 
și a reușit o asemenea reali
zare poate înfăptui planurile 
cele mai îndrăznețe, avîntîn- 
du-se mereu mai sus, spre 
culmile luminoase ale comu
nismului.

Aceste țeluri pline de mă
reție își găsesc întruchiparea 
în proiectul de Program al 
P.C.U.S., pe bună dreptate 
denumit de popoare manifes
tul comunist al epocii contem
porane.

Sintetizînd întreaga expe
riență a P.C.U.S. și a mișcării 
comuniste internaționale, ela- 
borînd multilateral proble
mele complexe ale construirii 
societății comuniste - pro
iectul de Program are o în
semnătate istorică mondială, 
aduce o contribuție excepțio
nală la dezvoltarea gindirii 
njarxist-leniniste și a practicii 
revoluționare, constituie un 
măreț document al marxismu
lui creator.

La congresul al Vll-lea al 
Partidului bolșevic Lenin ară
ta că „Programul partidului 
marxist trebuie să pornească 
de la fapte stabilite în mod 
absolut precis. Numai în a- 
ceasta stă forța programului 
nostru, care s-a confirmat de-a 
lungul tuturor peripețiilor re
voluției. Numai pe această 
bază trebuie să construiască 
marxiștii programul lor". Pro
iectului de Program îi este pro
priu tocmai acest spirit le
ninist — îmbinarea gîndirii 
înaripate cu realismul sarci
nilor, caracterul concret al 
prevederilor, precizia riguros 
științifică cu care sînt indica
te condițiile obiective și facto
rii subiectivi ai trecerii la 
faza superioară a comunismu
lui.

Dv, dragi tovarăși* gloriosul 
popor sovietic, săvîrșîți o ope-
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cunoștință de succesele re
marcabile obținute de po
porul romîn în toate dome
niile construcției socialiste. Ne 
bucurăm din toată inima pen
tru aceste succese.

Au rămas departe în urmă 
anii cînd despre Romînia se 
vorbea ca despre e tară agra
ră înapoiată. în trecut impe
rialiștii considerau Romînia ca 
o anexă a lor agrară și de 
materii prime și voiau să 
perpetueze această situație. 
Romînia nu producea metale, 
mașini, mașini-unelte. Toate 
acestea erau importate din 
străinătate.

Socialismul a transformat 
înfățișarea Romîniei. în ulti
mii zece ani oamenii muncii 
romîni au construit 250 de 
noi uzine, fabrici și secții- 
în acest răstimp, sporul anual 
al producției industriale a 
fost de 13 la sută, adică de 
peste trei ori mai mare decît 
în ultimul deceniu antebelic. 
S-a efectuat reconstruirea 
multor întreprinderi, se dez
voltă cu succes construcția de 
mașini și industria chimică — 
ramuri noi ale economiei na
ționale în dezvoltare. în 1960 
producția industrială a Romî
niei a depășit de cinci ori ni
velul antebelic.

Romînia înapoiată s-a trans
format astăzi într-o țară înain. 
tată, cu o industrie ce se dez
voltă impetuos și cu o agri
cultură cooperativizată. Eco
nomia națională a Romîniei 
se dezvoltă în interesul po
porului romîn, în interesul 
întregului lagăr socialist. (A- 
plauze puternice). Tineretul 
Romîniei noi află acum nu
mai din auzite despre vre
murile cînd în țară se 
vindeau mărfuri cu inscripția: 
„Ambalat în Romînia". în zi
lele noastre, pe utilajul pentru 
uzine și pe mărfuri de larg 
consum de primă calitate Sînt 
imprimate alte cuvinte : „Fa
bricat în Romînia". (Aplauze).

Mi s-a povestit că în 1945 
un patron american a vi
zitat Romînia- Era pe timpul 
cînd în Romînia aveau 
loc mari schimbări. Busi- 
nessmanul american nu avea 
încredere în forțele și în ta
lentul poporului romîn. El a 
declarat: „Dacă romînii vor 
reuși vreodată să fabrice sin
guri un tractor, eu voi fi pri
mul care mă voi arunca sub 
roțile lui". Istoria și-a bătut 
joc în mod crunt de acest re
prezentant trufaș al monopo
lurilor americane ! Sînt mulți 
ani de cînd romînii produc 
tractoare, mașini de foraj și 
multe alte utilaje. Dacă acest 
„prooroc" s-ar fi ținut de cu- 
vînt, soția sa ar fi rămas vă
duvă, iar copiii orfani. (A- 
plauze, rîsete). Se știe că 
nu un tractor, ci mii de 
tractoare fabricate în Romî
nia lucrează pe ogoarele ei- 
Prin munca poporului romîn, 
în țară a fost creată baza e- 
conomică trainică a socialis
mului. Au fost obținute succe
se importante în înfăptuirea 
revoluției culturale și ridica
rea bunăstării poporului. în 
prezent țara s-a ridicat pe o 
culme de pe care se văd dis
tinct contururile mărețului edi
ficiu al socialismului.

Realizările remarcabile ale 
poporului romîn nu pot fi se
parate de eforturile în muncă 
ale glorioasei clase muncitoare 
din Romînia. Muncitorii din 
Romînia constituie forța con
ducătoare a noii societăți, 
sprijinul de neclintit al 
Partidului și orînduirii demo- 
crat-populare.

Marx a denumit proletaria
tul groparul capitalismului, 
în socialism clasa muncitoare 
apare ca principala forță 
creatoare a societății, care a- 
duce viață, care aduce po
porului fericirea. în socialism 
clasa muncitoare capătă pen
tru prima oară posibilitatea 
de a munci in mod liber și 
creator.

Ea devine sufletul și iniția- 
toarea construcției societății 
noi. Clasa muncitoare a Ro
mîniei, ca și a tuturor țărilor 
socialiste, aduce o contribuție 
demnă la făurirea unei adevă
rate fericiri pentru întregul 
popor. (Aplauze îndelungi).

Oamenii muncii din Romî
nia pășesc ferm pe drumul 
socialismului. Ei sînt conduși 
de un glorios partid muncito
resc marxist-leninist, călit în 
lupte revoluționare. In timpul 
vizitei în Romînia am avut 
prilejul să văd închisoarea în 
care au fost întemnițați ani 
îndelungați tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej și alți comuniști ro
mîni.

Groase sînt zidurile celule
lor acestei închisori, solide 
sînt gratiile ferestrelor lor. 
Cei care l-au lipsit de liberta
te pe tovarășul Dej și pe prie
tenii săi voiau să decapiteze 
pe oamenii muncii din Ro
mînia. Ei socoteau că, arun- 
cînd în închisoare pe condu
cătorii partidului romîn al 
comuniștilor, vor lipsi pe 
oamenii muncii de o condu
cere pricepută, vor submina 
acțiunile lor de luptă. Dar în
chisoarea nu l-a încovoiat pe 
tovarășul Dej și pe prietenii 
săi revoluționari. Ea i-a în
vățat să urască și mai mult 
pe exploatatori. S-au prăbușit 
în Romînia zidurile închiso
rilor în care reacțiunea ținea 
întemnițați minunați repre
zentanți ai oamenilor muncii. 
Privind la cazematele lugubre, 
întunecoase, cu ziduri groase, 
mucegăite și cu podele de be
ton, mă gîndeam la voința 
de neînfrînt, cu adevărat de 
fier, pe care trebuiau s-o aibă 
oamenii în stare să suporte 
în aceste temnițe toate chinu
rile în numele triumfului ma
rii noastre cauze. (Aplauze 
puternice, îndelungate). Ei au 
rezistat încercărilor, s-au călit 

în lupta revoluționară pentru 
libertatea poporului lor scump, 
pentru victoria socialismului. 

Orînduirea socialistă a des
chis perspective nelimitate 
pentru dezvoltarea forțelor 
de producție ale țării. Po
porul liber al Romîniei se 
bucură de roadele muncii 
sale. Aceasta este un izvor 
puternic al entuziasmului în 
muncă cu care poporul romîn 
creează o viață nouă.

Dar mai există încă o cauză, 
foarte însemnată, a succeselor 
remarcabile ale poporului ro
mîn — modul just, științific 
de abordare de către partid 
a conducerii economiei so
cialiste.

Chiar în primii ani ai pu
terii sovietice, Vladimir Ilici 
Lenin a pus sarcina de a în
văța arta gospodăririi socia
liste. El spunea că în pro
blemele economiei nu este în
găduit să se acționeze pe 
negîndite, ca „la atac armat" 
că aici este nevoie de o tra
tare prudentă, chibzuită, fără 
grabă inutilă și pripeală. La 
vremea lor, specialiștii bur
ghezi care nu voiau să ajute 
puterea sovietică, rîdeau de 
comuniști, spuneau că ei nu 
vor fi în stare să-și însușea
scă știința complicată a con
ducerii economice, acest lucru 
„prea fragil“ pentru comuniști. 
Dar comuniștii au învățat 
cum să se poarte cu lucruri 
fragile.

Aceasta o arată în mod 
grăitor întreaga activitate a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a celorlalte partide 
frățești din țările socialiste, 
inclusiv a Partidului Muncito
resc Romîn. El știe bine că a 
conduce cu succes economia 
națională este cu putință nu
mai cunoscînd bine legile 
economice ale socialismului. 
Conducerea economiei trebuie 
să se întemeieze pe principiile, 
verificate de viață, ale gos
podăririi socialiste.

Popoarele țărilor noastre 
s-au convins de faptul că 
comuniștii studiază cu atenție 
și analizează în mod minuțios 
experiența drumului străbătut, 
pentru a conduce cu cît mai 
multă pricepere economia.

înaintarea rapidă a țării 
voastre, pe drumul socialismu
lui, dragi prieteni, este 
ușurată de faptul că Romînia 
face parte din puternica co
munitate a statelor socialiste, 
care își acordă sprijin reci
proc zi de zi. Comunitatea so
cialistă este o familie frățeas
că, unită, a popoarelor.

Ne bucură faptul că între 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Munci
toresc Romîn a existat întot
deauna o deplină identitate 
de vederi, atît în problemele 
construcției socialiste și co
muniste, cît și în problemele 
politicii externe, ale mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Unitatea parti
delor noastre se bazează pe 
fidelitatea față de învățătura 
revoluționară a lui Marx, En
gels, Lenin. pe principiile 
internaționalismului proletar. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși! Prietenii noștri 
romîni se află în vizită la noi 
în zilele în care poporul so
vietic se pregătește pentru 
cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist, care va 
constitui un eveniment măreț 
în viața patriei noastre. Con
gresul va adopta noul pro
gram al partidului, programul 
construirii comunismului. In 
prezent, partidul nostru, toți 
oamenii sovietici, dezbat cu 
însuflețire acest document is
toric. Ca întotdeauna cînd este 
vorba de chestiuni importante, 
partidul se sfătuiește cu oa
menii muncii, se sprijină pe 
înțelepciunea colectivă a po
porului.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, Comitetul său 
Central, Guvernul Sovietic, 
popoarele țării noastre, ca 
și popoarele tuturor țărilor 
socialiste, își consacră efortu
rile pentru a ridica la un 
nivel și mai înalt economia și 
cultura, pentru a îmbunătăți 
și face și mai frumoasă viața 
oamenilor. Nu vrem ca numai 
noi să trăim mai bine, ci prin 
muncă deschidem drumul 
fericirii pentru generațiile 
viitoare. Sarcinile noastre au 
un caracter pașnic și măreț. 
De aceea, noi ne pronunțăm 
împotriva războiului. Răz
boiul înseamnă moarte, în
seamnă distrugere. Un război 
modern ar azvîrli înapoi ome
nirea pentru mulți, mulți ani 
de pe pozițiile atinse în dez
voltarea economiei și culturii.

Ce înseamnă a deschide căi 
spre viitorul luminos ? A- 
ceasta înseamnă a lupta pen
tru progres social, pentru dez
voltarea multilaterală a eco
nomiei și culturii, înseamnă 
a lua mereu cu asalt noi 
culmi în știință și tehnică, 
înaintarea progresivă a ome
nirii spre viitor noi o numim 
dezvoltare comunistă. Fiecare 
țară are concepții proprii în 
privința viitorului. Oamenii 
îl pot denumi în chip diferit, 
pot merge spre el pe căi di
ferite. Dar noi comuniștii 
sîntem convinși că întreaga 
omenire va ajunge la societa
tea cea mai dreaptă — la co
munism. (Aplauze puternice 
prelungite).

în lume are loc o contro
versă în problema : care este 
orînduirea socială ce poate a- 
sigura repartizarea echitabilă 
a tuturor bunurilor obținute 
prin muncă, în așa fel încît 
să nu existe nici săraci și nici 
bogați, să nu existe nici mă
car în germene invidie și cu 
atît mai mult ură. Noi, co
muniștii, considerăm că o ast
fel de societate va fi societa
tea comunistă în care omul îi 

este omului prieten și frate 
și nu lup așa cum se întîm- 
plă în societatea capitalistă 
in care fiecare încearcă să 
smulgă de la vecini și să a- 
capareze o bucată mai mică 
sau mai mare. Controversa : 
care orinduire va da popoare
lor mai multe bunuri mate
riale și spirituale, trebuie re
zolvată nu pe cîmpul de 
luptă, ci în cadrul întrecerii 
pașnice. Popoarele însele se 
vor pronunța pentru acea for
mațiune socială care va obți
ne în această întrecere rezul
tatele cele mai bune.

Tocmai despre aceasta vor
bește proiectul de Program al 
Partidului Comunist al țării 
noastre. Tezele din Program 
sînt scrise în primul rînd pen
tru partidul nostru, pentru 
poporul nostru. Ele exprimă 
conștiința noastră, aspirațiile 
noastre și concepția noa
stră despre lume. Programul 
partidului este rezultatul gîn- 
dirii tuturor comuniștilor so
vietici. Fiecare comunist, sfă- 
tuindu-se parcă cu sine însuși, 
a spus : Pe această cale vom 
păși și vom lupta pentru atin
gerea țelului trasat de Marx, 
Engels, Lenin, așa vom con
strui societatea comunistă. 
(Aplauze furtunoase).

Repet, Programul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
este programul de acțiune al 
partidului nostru, al poporu
lui nostru, dar toți oamenii 
cinstiți care doresc să ne în
țeleagă just, vor vedea în el 
multe principii înalte, gene
ral umane. Există, firește, oa
meni care nu sînt de acord 
cu concepțiile noastre filozo
fice, dar dacă aceștia sînt 
oameni cinstiți, ei nu pot tă
gădui că Programul partidu
lui nostru este pătruns de 
umanism, că acest document 
vorbește despre dezvoltarea 
societății nu pe calea războ
iului, ci pe calea întrecerii 
pașnice, a mobilizării forțelor 
și rațiunii umane, pentru dez
voltarea producției materiale 
a științei, tehnicii, culturii. 
(Aplauze).

Proiectul noului Program 
constituie o mărturie grăi
toare a uriașelor posibilități 
ale orînduirii socialiste. El 
arată ce drum măreț, glorios 
și nu ușor a străbătut poporul 
sovietic în lupta pentru o via
ță nouă.

Să ne amintim de anul 1919. 
Pe atunci, Rusia era în rui
nă, desculță și flămîndă. 
Cercul de foc al contrarevolu
ției și al intervenționiștilor 
amenința să înăbușe tînăra re
publică a sovietelor, țara Ma
relui Octombrie. în acele zile, 
omul era mulțumit dacă reu
șea să facă rost de o fărâmă 
de pîine neagră și puțină sare.

Și în acel timp măreț și 
greu, la Moscova s-a întrunit 
Congresul al VIII-lea al 
partidului nostru. De la tri
buna acestui congres, Lenin a 
înfățișat delegaților, întregu
lui popor sovietic tabloul mi
nunat, emoționant al transfor
mării Rusiei pe principii so
cialiste. Nu au fost puțini oa
menii, îndeosebi din străină
tate care puneau la îndoială 
caracterul realist al progra
mului prezentat de bolșevici. 
Pînă și scriitorul Herbert 
Wells atît de îndrăzneț în 
fanteziile sale, nu a dat cre
zare caracterului realist al 
planurilor „visătorului de la 
Kremlin". Să ne gîndim nu
mai, omul care cu fantezia sa 
pătrundea în cosmos, în adîn- 
curile veacurilor, n-a reușit 
să se hotărască să dea crezare 
forței creatoare a socialismu
lui, planurile noastre îi pă
reau peste măsură de îndrăz
nețe, de cutezătoare.

Dar au trecut anii și lumea 
uluită a văzut grandioasele 
transformări care aveau loc 
pe întreg teritoriul de necu
prins al fostului imperiu rus- 
Poporul sovietic a transformat 
printr-o muncă dîrză patria 
sa într-o mare putere indu
strială, socialistă. în prezent 
sîntem în stare să rezolvăm 
orice sarcini. (Aplauze pre
lungite).

Nu este întîmplător că toc
mai oamenii sovietici au fost 
primii care s-au înălțat în 
Cosmos. Abia de curînd capi
tala patriei noastre, întreaga 
noastră țară a salutat cu căl
dură pe fiul său glorios, Gher
man Stepanovici Titov care, 
după Iuri Gagarin, a săvîrșit 
un raid cosmic fără precedent. 
(Aplauze).

Faptele de eroism ale cos- 
monauților noștri oglindesc 
uriașele succese ale economiei, 
științei și tehnicii sovietice. 
Ele demonstrează marile a- 
vantaje ale orînduirii socia
liste. Geniul șj munca oame
nilor de știință, inginerilor, 
muncitorilor, colhoznicilor so
vietici transformă în realitate 
ceea ce în trecut era numai 
un vis.

Da. comuniștii sînt intr-ade
văr niște visători îndrăzneți! 
Dar în visele lor ei sînt rea
liști lucizi, oameni de acțiune, 
strîns legați de popor, de via
tă. Programul nostru se ba
zează pe temelia solidă a ceea 
ce s-a realizat deja, pe baza 
trainică a științei și tehnicii, 
îndeplinirea lui nu depinde 
de mila domnului, cum se 
spunea pe vremuri, ci de vo
ința, energia și munca mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor. (Aplauze).

Construirea comunismului în 
Uniunea Sovietică este opera 
vie, creatoare a milioanelor 
de oameni, una dintre cele 
mai profunde și puternice 
mișcări populare din întreaga 
istorie a omenirii.

Entuziasmul în muncă al 
oamenilor sovietici, hotărirea 
lor de nezdruncinat de a-și 
consacra toate forțele con
struirii comunismului consti
tuie o chezășie de nădejde a 
faptului că planurile trasate 
de partid vor fi transpuse în 
viață. (Aplauze puternice).

încrederea în justețea cau
zei noastre îngăduie poporului 
sovietic să spună fără șo
văire lumii capitaliste : să ne 
întrecem în condițiile păcii, 
fără amenințare cu război, 
fără instrumente ale războiu
lui !

Programul partidului nostru 
dă o lovitură zdrobitoare tu
turor celor care vor să se
mene neîncredere în Uniunea 
Sovietică, in politica sa de 
pace. Chiar și oamenilor nei- 
nițiați le este clar că pentru 
traducerea în viață a măre
țului program de construire 
a comunismului, formulat în 
prezent de partid, este ne
voie de o pace trainică.

Guvernul sovietic propune 
guvernelor puterilor occiden
tale să rezolvăm- împreună 
toate acele probleme în care 
avem puncte de vedere dife
rite dar care nu pot fi lă
sate nerezolvate, deoarece ele 
provoacă fricțiuni între state, 
generează încordare în lume, 

în această ordine de idei 
aș dori să mă refer pe scurt 
la convorbirile pe care le-am 
avut cu primul ministru 
al Italiei, d-1 Fanfani, și 
cu ministrul Afacerilor Ex
terne. d-1 Segni. Aceste con
vorbiri au fost folositoare. în 
cursul acestor convorbiri noi 
n-am simțit acele fricțiuni 
care sînt posibile în cadrul 
întîlnirilor dintre reprezen
tanții statelor cu orînduiri so
ciale diferite. Se știe că prin 
frecare corpurile se încălzesc 
și pot aprinde focul. Oamenii 
cunoșteau încă din timpuri 
străvechi acest lucru și au în
ceput să facă foc pe această 
cale. Dar fricțiunile dintre 
state pot duce la incendiul 
războiului.

Dacă vorbim de statele 
noastre — Italia care este un 
stat capitalist și Uniunea So
vietică care este un stat so
cialist, ele sînt, dacă se poate 
spune așa, corpuri etero
gene. Dar clnd am purtat 
convorbirile, am fost de acord 
că oamenii au nevoie de 
pace, că ea trebuie întărită, 
călăuzindu-ne după princi
piile coexistenței pașnice. Am 
avut impresia că d-1 Fanfani 
tinde spre rezolvarea pașnică 
a problemelor litigioase.

Dar oamenii de stat trebuie 
să vadă în mod realist și 
greutățile care stau în fața 
lor, mai cu seamă acum, în 
legătură cu faptul că noi ne 
apropiem de momentul cînd 
trebuie să încheiem Tratatul 
de pace cu Germania.

S-ar părea că toți ar trebui 
să se bucure că va fi înche
iat Tratatul de pace cu Ger
mania și că în felul acesta 
vor fi lichidate rămășițele ce
lui de-al doilea război mon
dial. Și în acest domeniu se 
ivesc anumite dificultăți. Ita
lia este doar membră a 
N.A.T.O. - blocul agresiv în 
care au un rol conducător re
vanșarzi germani, elementele 
nerăpuse definitiv ale Ger
maniei hitleriste. Statele Uni
te ale Americii încurajează 
pe revanșarzii germani și 
acest lucru prezintă un mare 
pericol.

Cînd am vorbit cu d-1 Fan
fani despre comerț am subli
niat împreună că comerțul se 
dezvoltă bine și că perspec
tivele de îmbunătățire a co
merțului sînt mari. Noi spu
nem că poporului sovietic îi 
place și înțelege natura, cul
tura, arta Italiei. Am remar
cat de asemenea că la noi 
sînt apreciate și portocalele 
italiene, ele avînd într-adevăr 
un gust plăcut. L-am întrebat 
pe d-1 Fanfani unde sînt am
plasate în Italia rachetele a- 
mericane ? D-1 Fanfani mi-a 
răspuns că ele se află chiar 
în livezile de portocali.

Oamenii sovietici nu nu
tresc sentimente ostile față 
de poporul italian. Dimpotri
vă, noi dorim să trăim în 
pace și prietenie cu poporul 
Italiei. Dar această țară este 
atrasă în blocul agresiv al 
Atlanticului care ne amenință 
cu război în cazul că vom 
încheia Tratatul de pace cu 
Germania.

Legile războiului sînt aspre. 
Repet, noi nu avem nimic îm
potriva poporului italian, noi 
îi dorim sincer binele si feri
cirea. Dar dacă cercurile a- 
gresive ale Statelor Unite ale 
Americii și Adenauer vor face 
ca popoarele noastre să se în
frunte atunci, apărîndu-ne se
curitatea, vom fi nevoiți să 
lovim bazele militare ale 
N.A.T.O. indiferent unde s-ar 
afla ele. chiar dacă ele s-ar 
afla în livezile de portocali. 
Și atunci ar putea pieri nu 
numai livezile de portocali 
ale Italiei, dar și oamenii care 
le-au creat, care au adus glo
rie culturii și artei Italiei, acei 
oameni în ale căror bune sen
timente avem încredere.

Am avut de două ori prile
jul să stau de vorbă la re
cepții cu ambasadorul Gre
ciei. Popoarele slave din țara 
noastră - rus, ucrainean, bie
lorus — au . sentimente fră
țești față de poporul grec, 
încă în timpuri străvechi, 
cneazul Vladimir al Kievului 
a trimis împuterniciți să a- 
leagă o credință. Cînd s-au 
înapoiat în patrie, împuterni- 
ciții au spus că cea mai bună 
este credința greacă. Dar 
acum nu ne vom ocupa cu a- 
nalizarea concluziilor prezen
tate de împuterniciți cneazu
lui Vladimir. Tn problemele 
religiei avem părerea noastră, 
dar în cazul de față nu este 
nevoie să se vorbească des
pre aceasta. După cum vă a- 
mintiți din istorie, a avut loc 
„creștinarea Rusiei". De aceea, 
una din străzile Kievului se 
numește Kresceatik. Se spune 
că pe acest drum Vladimir îi 
mîna pe oameni la Nipru să 
se boteze. Și botezul se făcea 
nu numai cu crucea, ci și cu 

bîta, pentru că atunci mulți 
oameni nu vroiau să primea
scă credința cea nouă. Și ia- 
tă-ne și pe noi botezați.

Totodată din Grecia au 
ajuns la noi multe din cul
tura și obiceiurile de acolo. 
Noi nu am avut niciodată 
vreun conflict cu poporul grec. 
Mai mult decît atît, atunci 
cînd grecii au luptat pentru 
independența lor, noi am fost 
în întregime de partea lor. 
Rușii și-au vărsat sîngeie în 
lupta pentru eliberarea po
porului grec de sub înrobitorii 
străini.

In timpul celui de-al doi
lea război mondial, cînd Hit
ler a atacat Grecia, popoarele 
Uniunii Sovietice au admirat 
eroismul poporului grec care 
nu și-a plecat capul în fața 
barbarilor fasciști. Știm că 
atunci cînd hitleriștii au ata
cat Uniunea Sovietică, poporul 
grec a simpatizat cu lupta 
noastră, și-a adus contribuția 
la cauza comună a luptei po
poarelor împotriva fascismu
lui. Dar războiul mondial s-a 
terminat, fascismul a fost 
zdrobit. Se părea că oamenii 
care au luptat cu bărbăție 
împotriva Germaniei hitle
riste, se bucură de stimă și 
considerație. Dar din păcate 
mulți dintre ei, ca de pildă 
Eroul Acropolei, Manolis Gle- 
zos, sînt întemnițați. Noi nu 
vrem să ne amestecăm în tre
burile interne ale Greciei. A- 
ceasta nu stă în obiceiul nos- 
stru. Noi, însă, oamenii sovie
tici, la fel ca și popoarele ce
lorlalte țări care au vărsat 
mult singe în lupta împotriva 
fascismului, nu putem fi spec
tatori indiferenți atunci cînd 
un om, a cărei faptă eroică 
înscrie o pagină de aur în 
istoria luptei pentru indepen
dență, se zbate în prezent în 
închisoare.

în convorbirea avută cu 
ambasadorul am spus că 
popoarele noastre am fost în
totdeauna frați, că am dorit 
grecilor aceeași fericire pe 
care ne-o dorim și nouă- Dar 
iată că acum guvernul Gre
ciei și-a legat destinele de 
blocul agresiv al Atlanticului 
de nord - N.A.T.O.

Noi știm că pe teritoriul 
Greciei se află baze militare 
îndreptate împotriva Uniunii 
Sovietice. Și iată că în pre
zent, cînd cercurile guver
nante ale S.U.A. și Adenauer 
încing atmosfera și amenință 
cu dezlănțuirea unui război 
în cazul cînd va fi semnat 
Tratatul de pace cu Germa
nia, sîntem amenințați în nu
mele întregului bloc, în nu
mele tuturor țărilor care fac 
parte din N.A.T.O. Reiese că 
ne amenință cu războiul și 
țări ca Grecia, Italia, Norve
gia, Danemarca, Belgia. Olan
da, nemaivorbind de țări eu
ropene ca Franța, Anglia și 
Germania occidentală.

Noi, firește, vom semna Tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană. Dacă 
statele imperialiste vor dez- 
lănțui un război, ele ne vor 
sili — ca măsură de apărare 
— să dăm lovituri nimicitoare 
nu numai teritoriilor țărilor 
principale, ci și bazelor mili
tare aflate pe teritoriile altor 
țări care fac parte din blocul 
nord-atlantic. (Aplauze puter
nice). Doar se știe că bazele 

im marele Palat al Kremlinului în timpul mitingului prieteniei romîno-sovietice.
militare nu se află în deșer- 
turi. Se spune că în Italia 
ele sînt amplasate printre li
vezi de portocali, iar în Gre
cia - printre livezi de măs
lini.

Poate că unii contează că 
unele orașe vor fi declarate 
orașe deschise, așa cum s-a 
reușit să se facă în războiul 
mondial trecut. Dar să nu ne 
facem iluzii. într-un viitor 
război termonuclear, dacă a- 
cesta va fi dezlănțuit, nu vor 
exista deosebiri între front și 
spatele frontului.

Am spus ambasadorului 
grec : politica cea mai rezo
nabilă pentru Grecia este sâ 
iasă din N.A.T.O. în felul a- 
cesta, în cazul izbucnirii unui 
război, Grecia nu va avea de 
suferit.

Ambasadorul mi-a spus : ÎI 
cred pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii So
vietice cînd spune că el nu 
va ordona niciodată să se a- 
runce bombe atomice pe 
Acropole sau pe alte monu
mente istorice ale Greciei. 
D-le ambasador, nu ași dori 
să vă mîhnesc, dar greșiți 
profund.

Desigur că în calitate de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
nu voi da ordin să se arunce

bombe tocmai pe Acropole. 
Noi nu vom ezita insă să lo
vim bazele militare ale blocu
lui nord-atlantic. care se află 
Si în Grecia. In acest caz, 
răspunderea o vor purta cei 
care expun loviturilor și ora
șele, și popoarele, și monu
mentele istorice. (Aplauze).

La adresa țării noastre, a 
poporului nostru, a țărilor la
gărului socialist sînt profera
te amenințări numai pentru 
că noi vom semna Tratatul 
de pace. Totodată ei declară 
că vor lupta, chipurile, pen
tru libertatea germanilor din 
Berlinul occidental. Dar a- 
cestea sînt basme. în Berlinul 
occidental locuiesc 2.200.000 
de oameni. Dacă va fi dezlăn
țuit războiul, ar putea pieri 
sute de milioane.

Ce om rezonabil ar putea fi 
convins de aceste argumente 
ale imperialiștilor ? Sub pre
textul apărării libertății la 
care nu atentează nimeni, im
perialiștii vor să pună la în
cercare fermitatea noastră, 
vor să lichideze cuceririle 
noastre socialiste. Mîinile voas
tre sînt prea scurte, domnilor 
imperialiști ! (Aplauze furtu
noase, prelungite).

Imperialiștii, colonialiștii 
s-au obișnuit să tiranizeze po
poarele, s-au obișnuit să crea
dă că răgetul leului face să 
tremure popoarele asiatice și 
africane. Dar altele sînt vre
murile astăzi. Răgetul leului 
britanic nu mai inspăimîntă 
popoarele ca în trecut. Colo
nialiștii englezi împreună cu 
cei francezi au atacat Egip
tul și au căpătat, plastic vor
bind, o papara bună. Egipte
nii au tras bine leul de coadă 
și l-au dat afară. (Aplauze 
puternice).

Da, altele sînt vremurile as
tăzi, dar modul în care impe
rialiștii tratează lucrurile a 
rămas cel vechi, poftele au 
rămas cele de lup- într-ade- 
văr, colonialiștii încearcă să 
trateze Uniunea .Sovietică do
vedind aceleași pofte de lup 
și recurgînd la vechile tipare. 
Dar. domnilor, s-au dus de 
mult timpurile cînd ați putut 
ataca Crimeea. De atunci au 
trecut mai bine de o sută de 
ani. Chiar și în acele condi
ții poporul rus a dat dovadă 
de multă bărbăție în lupta îm
potriva cotropitorilor străini. 
Așa au stat lucrurile cu o sută 
de ani în urmă. Atunci ați 
avut de-a face cu Rusia țaris
tă, dar acum nu mai există 
Rusia țaristă, în țara noastră, 
domnește poporul1 muncitor ! 
(Aplauze furtunoase, prelun
gite).

Imperialiștii ne tratează ca 
odinioară, cînd Rusia era de
numită țara opincarilor. Acum 
noi am pus opincile la muzeu, 
și am făcut asta de mult- (A- 
plauze). Plugul de lemn se 
poate vedea acum la noi nu
mai în muzee, în timp ce pe 
ogoarele Țării Sovietice du
duie sute de mii' de tractoa
re. Noi nu numai că zburăm 
cu avioane cu reacție, dar în
conjurăm de 17 ori globul pă- 
mîntesc cu o navă cosmică în 
24 de ore- (Aplauze prelungite).

Iar imperialiștii vor să spe
rie poporul sovietic ! Pe sem
ne că ei caută să ne sperie 
fiindcă s-au speriat ei înșiși 
de noua cale socialistă pe care 

înaintăm nestăvilit spre victo
ria comunismului, pe calea 
indicată de Marx-Engels-Le- 
nin. Tocmai aceasta vă sperie, 
domnilor imperialiști ! (Aplau
ze furtunoase).

înaintînd spre comunism 
noi susținem ideea întrecerii 
pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite. Noi nu ame
nințăm pe nimeni.

De pe urma faptului — cine 
va învinge în această întrece
re pașnică, n-u va muri 
nimeni: oamenii înșiși vor 
alege orînduirea cea mai bună- 
Iar cei care vor rămîne în 
urmă, care încă nu au înțeles 
dezvoltarea istorică a societă
ții omenești, se vor îndrepta, 
își vor încorda puterile și vor 
merge pe calea noastră, iar 
noi îi vom saluta ! (Aplauze)

Statele Unite ale Americii 
trec în prezent într-adevăr 
printr-o perioadă chinuitoa
re a dezvoltării lor, cînd 
are loc o mare reconsi
derare a valorilor. Trans- 
puneți-vă în situația lor. 
deși dv, firește, ca și mie, vă 
este greu să faceți aceasta. 
Numai artiștii se pot travesti 
bine și repede cînd în regi, 
cînd în proletari. (Aplauze, 
rîsete). Așadar, transpune- 
ți-vă în situația unui rege sau 
a unui prinț : el este obișnuit 

cu bogăția, este obișnuit ca 
oamenii să vină la el ploco- 
nlndu-se, nimeni nu are drep
tul să-1 privească în ochi, ci 
trebuie să lase capul în jos 
și să privească numai panta
lonii sau pantofii săi.

Imperialismul american, 
gras, puternic, s-a obișnuit a- 
semenea unui rege sau prinț, 
ca toată lumea să se închine 
în fața lui și să se teamă de 
el. Deodată însă a apărut U- 
niunea Sovietică. La început, 
mica noastră rublă a fost des
tul de slăbuță, dar apoi s-a 
întărit, a căpătat puteri și a 
devenit mai scumpă decît do
larul.

Țara noastră s-a transfor
mat intr-un stat mare, pu
ternic- Am creat o industrie 
puternică, o agricultură dez
voltată, am ridicat știința, 
cultura, în timp ce imperia
liștii ne privesc la fej cum 
au privit Rusia acum o sută 
sau cincizeci de ani în urmă.

Iar nouă ce ne-ar rămîne de 
făcut ? Să venim fuga și să 
spunem : Ce vă poftește ini
ma ? Noi nu vrem așa ceva. 
Noi spunem imperialiștilor: 
Domnilor, dv. nu ne-ați ob
servat și, după cum se expri
mă în legătură cu aceasta 
ucrainenii, adăugăm : Dar ce, 
v-au ieșit ochii pe frunte ?

Aceasta denotă că imperia
liștii au pierdut simțul reali
tății și în prezent are loc o 
reconsiderare chinuitoare a 
multor fenomene- Cînd pre
ședintele Kennedy a discutat 
cu mine la Viena, el a subli
niat : „Noi sîntem o țară 
mare". Iar eu i-am răspuns: 
„Adevărat, domnule președin
te, dar Uniunea Sovietică este 
și ea o țară mare“.

Pentru că veni vorba, în 
1960, la Paris, d-1 Macmillan 
tot căuta să mă convingă să 
ne așezăm la aceeași masă cu 
Eisenhower, atunci cînd aces
ta a comis o faptă nedemnă 
față de țara noastră-

El spunea : „înțelegeți, dom
nule Hrușciov, doar este o 
țară măre, nu poate să ceară 
scuze". Eu i-am răspuns : 
„Dați-mi voie, și noi sîntem o 
țară mare. Noi cerem să ni 
se prezinte scuze și fără a- 
ceste scuze nu ne putem așe
za la aceeași masă cu cel 
care a jignit țara noastră !“ 
(Aplauze îndelungate).

De aceea noi le spunem im
perialiștilor : ar trebui să în
țelegeți că acum vă compor
tați cum se comportă uneori 
un bunic, un tătic sau o mă
mică. Băiețașul lor a trecut de 
la pantalonași la pantaloni 
lungi, fetița începe deja să-și 
coafeze părul, ei pretind să fie 
considerați ca oameni mari, în 
timp ce părinții tot mai vor 
să-i tragă de codițe sau să-i 
urecheze.

Cam la fel sîntem tratați și 
noi. Toți vor să ne dăscă
lească : „Asta nu-i voie", 
„Asta nu se poate", „Dacă fa
ceți asta, o să vă tragem de 
urechi". La asemenea amenin
țări se poate răspunde : „Nu 
vă vom trage de urechi, vă 
vom da una în altă parte". 
(Aplauze).

Lupta pentru Tratatul de 
pace cu Germania este lupta 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial. pentru întărirea păcii și 

securității popoarelor. Cei ce 
ne amenință să știe că ma
iestatea sa clasa muncitoare 
din Uniunea Sovietică, din 
toate țările socialiste, a pre
luat puterea, a creat state de 
care imperialiștii, colonialiștii 
trebuie să țină seama, să res
pecte popoarele țărilor socia
liste, interesele acestora ! 
(Aplauze prelungite).

M-am abătut de la text, 
mi-am prelungit cuvintarea. 
Or nu a luat încă cuvîntul 
tovarășul Dej.

Să revenim la problema ba
zelor militare și a răspunderii 
celor care pun la dispoziție 
teritoriile țărilor lor pentru 
aceste baze. în cazul izbucni
rii unui război. Uniunea So
vietică. ca măsură de apărare 
va fi nevoită să dea o lovitu
ră tuturor teritoriilor țărilor 
blocului militar al N.A.T.O. 
pe care sînt situate bazele 
militare.
Rușii au un proverb: Celui că

ruia i se taie capul nu plînge 
după păr. La ce ne-ar mai ser. 
vi monumentele istorice dacă 
oamenii vor fi morți ? Doar 
și la noi, în Uniunea Sovie
tică și în celelalte țări socia
liste există monumente istori
ce care sînt scumpe popoare
lor noastre. De aceea, în 
scopul ocrotirii vieții oameni

lor și a apărării monumente
lor de cultură, va trebui să 
dăm o lovitură nimicitoare a- 
gresorilor- Și nimic nu ne va 
opri în lupta împotriva agre
sorului, în năzuința noastră 
de a apăra cuceririle socialis
mului și comunismului, de a 
apăra pacea în întreaga lume- 
(Aplauze). Ayzim astăzi tot 
mai des oameni de stat și 
militari, și îndeosebi din 
S.U.A., spunînd că ei lucrea
ză la crearea bombei neutro
nice. După concepția creatori
lor ei, bomba neutronică tre
buie să nimicească tot ce e 
viu, dar să lase neatinse valo
rile materiale.

Da, tovarăși, așa gîndesc a- 
cești oameni. Ei acționează 
după principiul tîlharilor, vor 
să ucidă omul în așa fel ca 
hainele lui să nu se mînjeas- 
că cu sînge, pentru a putea 
folosi aceste haine. Iată ce în
seamnă de fapt bomba neu
tronică. Despre această bombă 
se vorbește în congresul 
S.U A-, în presă. Pînă și la o 
conferință de presă i s-a pus 
deschis președintelui întreba
rea — cum priviți crearea a- 
cestei bombe ? Dar președin
tele s-a eschivat, n-a răspuns- 

A crea o bombă cu ajutorul 
căreia pot fi uciși oamenii, 
dar păstrate toate bogățiile — 
iată morala de fiară a celor 
mai agresivi reprezentanți ai 
imperialismului. Este oare a- 
ceasta o lege demnă de oa
meni ? Omul nu-i nimic pen
tru ei. Pentru ei principalul 
este jaful, pofta de cîștig, care 
îi împinge pe imperialiști la 
cele mai îngrozitoare crime.

Comuniștii prețuiesc bogă
țiile materiale și spirituale 
create prin munca și geniul 
omului. Dar noi prețuim cel 
mai mult omul Însuși, prin a 
cărui muncă au fost create 
toate bunurile de pe pămînt- 
De aceea, noi vrem să apărăm 
nu numai rezultatele muncii 
omului, ci în primul rînd o- 
mul însuși, să apărăm popoa
rele. în aceasta constă filozo
fia noastră, morala noastră. 
Acesta este adevăratul uma
nism comunist. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Ne adresăm poporului grec, 
popoarelor celorlalte țări 
membre ale N.A.T.O- ; Dați-vă 
seama pe ce cale periculoasă 
vă împinge cancelarul Ade
nauer, revanșarzii și toți cei 
care împărtășesc politica lui.

Se știe că dacă imperialiștii 
vor dezlănțui un război atunci 
ipgica și legile războiului vor 
sili Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste ca, chiar 
împotriva dorinței lor, să dea 
lovituri nimicitoare agresori
lor,oriunde s-ar afla baze mi
litare. '

Trebuie să se dea dovadă 
de judecată sănătoasă și să 
se facă totul pentru a preîn- 
tîmpina o eventuală nenoro
cire.

Considerăm că, în primul 
rînd, trebuie înlăturate din 
domeniul relațiilor dintre țări 
rămășițele celui de-al doilea 
război mondial și să se lase 
cîmp larg pentru stabilirea 
prieteniei șj dezvoltarea co
laborării între toate statele.

încheierea Tratatului de 
pace cu Germania ar fi în fo
losul tuturor participanților la 
un asemenea tratat, al tutu

ror celor care vor într-adevăr 
pace și-și făuresc politica ți- 
nînd seama de interesele pă
cii. Uniunea Sovietică a făcut 
propuneri ample în această 
problemă. în același timp, 
sîntem gata să ascultăm și 
să examinăm orice propunere 
constructivă a țărilor occi
dentale.

Noi spunem puterilor occi
dentale : Nu căutați în poziția 
noastră ceea ce ea nu cuprin
de. Guvernul sovietic nu do
rește să aducă prejudicii in
tereselor nimănui, el nu a- 
menință pe nimeni. Noi por
nim de la fapte reale și dorim 
să punem relațiile dintre 
toate țările în concordanță 
cu ceea ce există.

în prezent există două state 
germane, șj este sortită eșecu
lui încercarea de a face prin 
război din cele două Germa
nii una singură. Dacă un ast
fel de război va începe, atunci 
este posibil ca în Germania 
să nu mai rămînă nimeni și 
nimic de unit. Acest lucru 
trebuie înțeles. Dar cancela
rul Adenauer atrage cu încă- 
pățînare pe aliații săi pe ca
lea amenințărilor și intensifi-

(Continuare în pag. a 4-a)
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ră de grandioasă însemnătata 
internațională. înfăptuirea 
programului P.C.U.S. va în- 
rîuri tot mai mult întreaga 
evoluție mondială, va întări 
considerabil forțele socialis
mului și păcii, va însufleți
lupta maselor muncitoare 
pentru progres social.

Faptul că Uniunea Sovieti
că va depăși încă în pri
ma etapă a programului 
cea mai înaintată țară a 
sistemului capitalist mon
dial — S.U.A- — ca pro
ducție pe locuitor și o va 
lăsa considerabil în urmă în 
deceniul următor, va demon
stra tuturor popoarelor că 
socialismul și comunismul 
descătușează forțele de pro
ducție și asigură dezvoltarea 
lor furtunoasă, nelimitată, în 
folosul întregii societăți. A- 
ceasta va constitui o strălucită 
manifestare a superiorității 
socialismului asupra orînduirii 
capitaliste, îmbătrînită și scle
rozată, care se zvîrcolește în 
fața sfîrșitului ei inevitabil, 
ca orice societate ce și-a trăit 
traiul. Luînd cunoștință de 
acest minunat document, po
poarele vor înțelege mai clar 
măreția comunismului care, 
așa cum arată proiectul de 
Program, „îndeplinește misiu
nea istorică a izbăvirii tuturor 
oamenilor de inegalitate so
cială, de toate formele asu
pririi și exploatării, de oro
rile războiului și instaurează 
pe pămînt Pacea, Munca, Li
bertatea, Egalitatea și Ferici
rea tuturor popoarelor" (A- 
plauze puternice).

Aci, delegația noastră a fost 
martora entuziasmului și de
plinei aprobări cu care po
porul sovietic a primit proiec
tul noului Program al P.C.U.S. 
Poporul romîn vede pe bună 
dreptate în proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. o imagine 
concretă, însuflețitoare a pro
priilor perspective de viitor. 
Experiența acumulată de 
partidul glorios creat de Le
nin, universal valabilă în 
esența ei, este un bun de 
preț pentru partidul nostru, 
pentru mișcarea comunistă 
internațională.

Victoriile repurtate de po
porul sovietic în construcția 
comunismului sînt o confir
mare a liniei generale a poli
ticii înțelepte a P.C.U.S., a 
Comitetului Central leninist și 
a guvernului sovietic în frun
te cu eminentul fruntaș al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale — tova
rășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov. (Aplauze puternice, 
prelungite).

întreaga mișcare comunistă 
și muncitorească internaționa
lă recunoaște rolul P.C-U-S. ca 
detașament al ei de frunte, 
care aduce principala contri
buție la îmbogățirea tezauru
lui teoretic al marxism-leni- 
nismului în ffetiâfe 'etapă a 
evoluției istorice. Politica 
P.C.U.S. este o întruchipare 
a marxism-leninismului în 
acțiune, un exemplu de abor
dare creatoare a problemelor 
dezvoltării sociale, o pildă de 
slujire a intereselor cauzei 
socialismului și comunismului.

Noi, tovarăși, ca și toate 
partidele frățești, acordăm cea 
mai înaltă prețuire luptei neo
bosite a P.C.U.S. pentru întă
rirea continuă a unității și 
solidarității mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale și țărilor lagărului socia
list, pentru apărarea purității 
marxism-leninismului, pentru 
exemplul de atitudine interna- 
ționalistă și principialitate pe 
care îl dă în relațiile cu toate 
partidele frățești, mari sau 
mici, față de care manifestă 
stimă, sinceritate și respect 
tovărășesc.

Poporul nostru are o vorbă 
plină de. înțelepciune : unirea 
face puterea. într-adevăr, 
forța noastră stă în unitate, în 
coeziunea popoarelor de peste 
un miliard de oameni care 
construiesc societatea nouă, a 
zecilor de milioane de comu
niști din lumea întreagă. 
Existența sistemului mondial 
socialist strîns unit este o 
măreață cucerire a popoarelor, 
chezășia construirii orînduirii 
noi și securității fiecărei țări 
socialiste, reazimul aspirațiilor 
de pace ale întregii omeniri.

în numele intereselor fun
damentale ale propriilor po
poare, ea și ale clasei munci
toare internaționale, avem în
datorirea înaltă de a depune 
toate eforturile pentru întări
rea coeziunii de monolit a la
gărului socialist și mișcării co. 
muniste și muncitorești inter
naționale sub drapelul mar
xism-leninismului (Aplauze 
prelungite). Călăuzindu-se după 
ideile Declarației Consfătuirii 
de la Moscova din 1960, parti
dele noastre vor lupta și pe 
viitor cu hotărîre împotriva 
încercărilor cercurilor impe
rialiste și ale agenturii lor de 
a scinda mișcarea comunistă 
și muncitorească internațio
nală, vor fi intransigente față 
de orice manifestări de revi
zionism, dogmatism, sectarism, 
față de orice abatere de la 
principiile internaționalismu
lui socialist.

Pentru noi, pentru membrii 
partidului nostru și pentru 
oamenii muncii din țara noa
stră este o sursă de profundă 
satisfacție că între P.M.R. și 
P.C.U.S. au existat întotdea
una cele mai strînse relații 
frățești, o deplină înțelegere 
și unitate de vederi, neumbri
tă nici o dată de nimic, în 
toate problemele fundamenta
le ale construcției societății 
socialiste, ale mișcării comu
niste și vieții internaționale, 
vizita delegației noastre prile
juind o nouă expresie a aces
tei indestructibile unități. (A- 
plauze îndelungi, repetate).

Prietenia și solidaritatea in
ternațională cu Uniunea So
vietică, cu P.C.U.S., caraeteri-i 
zează întreaga istorie a miș
cării muncitorești revoluționa
re din țara noastră și a parti
dului nostru încă din anii în
tunecați ai ilegalității și ai 
luptei împotriva fascismului 
și a războiului antisovietic. 
După eliberarea țării, unitatea 
frățească a partidelor noastre 
a făcut față tuturor încercă
rilor. Ea și-a arătat tăria — 
și atunci cînd marea pe care 
navigam era liniștită, ca și 
pe timp de furtună, cînd se 
cunosc adevărații marinari. 
Partidele și țările noastre 
merg cu hotărîre, neabătut, 
în cadrul lagărului socialist, 
pe calea marxism-leninismu
lui, umăr la umăr, ca tovarăși 
de nădejde, ca frați buni, de 
nedespărțit, în lupta pentru 
triumful cauzei comunismului 
și păcii.

Tovarăși,
în anii care au trecut de 

la eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, Republica 
Populară Romînă a obținut 
rezultate însemnate în con
struirea socialismului. Făcînd 
bilanțul acestor realizări, Con
gresul al III-lea al P.M.R. a 
consfințit victoria de însem
nătate istorică pentru poporul 
nostru — faptul că în Repu
blica Populară Romînă a fost 
creată baza economică a so
cialismului — și a deschis 
înaintea țării perspectiva lu
minoasă a desăvîrșirii con
strucției socialiste pînă în 1965 
și a trecerii treptate la comu
nism. (Aplauze îndelungi).

Ceea ce caracterizează an
samblul operei de construcție 
socialistă în țara noastră este 
creșterea rapidă a forțelor de 
producție, faptul că avem o 
economie națională echilibra
tă, care se dezvoltă pe o linie 
mereu ascendentă.

Obiectivul principal al pla
nului nostru pe anii 1960— 
1965 îl constituie dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului și încheierea pro
cesului de făurire a relațiilor 
de producție socialiste în în
treaga economie.

Călăuzindu-se neabătut după 
învățătura lui Lenin și folo
sind experiența istorică a U- 
niunii Sovietice; partidul nos
tru a orientat și concentrat 
eforturile poporului spre dez
voltarea multilaterală a for
țelor de producție, spre indus
trializarea socialistă, — în 
centrul căreia a pus dezvolta
rea ramurilor producătoare 
de mijloace de producție —, 
spre cooperativizarea agricul
turii și creșterea însemnată a 
producției agricole, spre ridi
carea sistematică a nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

Planul nostru de șase ani 
prevede o creștere a produc
ției industriale pe ansamblu 
de peste 2 ori, cu un ritm me
diu anual de circa 13 la sută.

Se vor dezvolta într-un ritm 
susținut industria metalurgi
că, energetică, constructoare 
de mașini, petrolieră, chimică, 
extracția de cărbuni și altele.

Procesul de industrializare 
socialistă a țării noastre a 
adus și va aduce în continu
are creșterea numerică rapi
dă a clasei muncitoare, forța 
socială conducătoare a socie
tății, urmărindu-se îmbunătă
țirea sistematică a repartiză
rii teritoriale a forțelor de 
producție și ridicînd continuu 
nivelul economic al regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

Una dintre preocupările fun
damentale ale partidului este 
dezvoltarea continuă a agri
culturii. Ca rezultat al apli
cării învățămintelor genialu
lui . plan. cooperatist al lui Le
nin, al eforturilor statului pen
tru dezvoltarea bazei tehni

ta Atelierele

■ww-nl

„Grivița Roșie" muncitorii ctscultâ eu un deosebit Interes desfășurarea mitingului prieteniei frățești 
romîno-sovietice de la Moscova.

Foto 1 V, CONSTANTINESCU

ce a agriculturii și al muncii 
politice și organizatorice vas
te desfășurate de partid, coo
perativizarea agriculturii a 
fost în linii generale înfăptui
tă ; aproape 86 la sută din su
prafața arabilă a țării și peste 
85 la sută din totalul familii
lor țărănești fac parte din 
sectorul socialist.

Dezvoltarea continuă a a- 
griculturii socialiste se spriji
nă pe o bază materială tot 
mai largă. în 1965, în agricul
tură vor lucra circa 100 mii 
tractoare, asigurîndu-se me
canizarea completă a princi
palelor lucrări agricole, in
dustria chimică va asigura 
cantitățile necesare de îngră
șăminte artificiale.

Prin folosirea uriașelor re
zerve ale agriculturii, prin 
dezvoltarea intensivă a tutu, 
ror ramurilor ei, se prevede 
ca producția globală agricolă 
să crească pînă în anul 1965 
cu 70—80 procente, din care 
producția zootehnică urmează 
să crească de peste două ori.

O atenție deosebită acordă 
partidul nostru producției de 
grîu, porumb și celelalte ce
reale, care ocupă peste 75 la 
sută din suprafața arabilă a 
țării, constituind o bază trai
nică pentru aprovizionarea 
populației și dezvoltarea zoo
tehniei.

în scopul obținerii unor re
colte mari și constante de ce
reale, în primul rînd de po
rumb, partidul nostru a hotă- 
rît concentrarea eforturilor și 
mijloacelor pentru mărirea 
suprafețelor agricole irigate, 
avînd ca obiectiv, prin folo
sirea apelor Dunării, irigarea 
in primă etapă a unei supra
fețe de 1 milion de ha.

în munca de construire a 
bazei economice a socia
lismului, P.M.R. a aplicat cu 
consecvență principiul leninist 
al cointeresării materiale. Ex
periența noastră dovedește 
importanța hotărîtoare pe 
care o are respectarea strictă 
a acestui principiu.

Poporul nostru simte acum 
tot mai puternic roadele efor
turilor sale creatoare. Pe baza 
dezvoltării economiei șj creș
terii venitului național, parti
dul și guvernul au înfăptuit 
sistematic măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, s-au efectuat 
și se efectuează consecvent 
măsuri de ridicare de salarii 
și reduceri de prețuri. Avem 
ca obiectiv creșterea salariu
lui real al muncitorilor, ingi
nerilor. tehnicienilor și func
ționarilor cu 40—45 la sută, 
iar a veniturilor reale ale ță
rănimii cu circa 40 la sută în 
anul 1965 față de 1959.

La ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației 
aduc o importantă contribu
ție mijloacele mari alocate de 
stat pentru construcțiile de 
locuițtțe. dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, o- 
crotirea sănătății.

Un puternic avînt cunoaște 
în țara noastră cultura. în
treaga activitate de cercetare 
științifică și de creație artis
tică, strîns legată cu viața, 
este orientată spre satisface
rea cerințelor construcției so
cialiste.

înțelegerea justeței drumu
lui indicat -de partid, încrede
rea în obiectivele mărețe pen
tru. realizarea cărora partidul 
mobilizează poporul, însufle
țesc pe oamenii muncii în în
făptuirea planului de 6 ani.

Realizările obținute în anul 
1960 și prima jumătate a anu
lui 1961, care depășesc preve
derile planului, exprimă entu
ziasmul creator, elanul clasei 
noastre muncitoare șt realis
mul sarcinilor ce ni le-am 
propus, faptul că ele sînt pe 
măsura puterilor noasțre. A- 
ceasta ne îndreptățește con
vingerea că planul de 6 ani 
va fi îndeplinit în bune con

diții și chiar depășit (Aplau
ze îndelungi).

Oamenii muncii din R. P. 
Romînă sînt însuflețiți de 
ideea că muncind cît mai 
bine, depunînd toate eforturi
le pentru a valorifica cît mai 
deplin resursele țării, ei răs
pund îndatoririi internaționa
liste de a aduce o contribuție cît 
mai mare la întărirea lagăru
lui socialist, la rezolvarea, 
prin eforturi comune, a sarci
nii istorice de a obține în 
termenul cel mai scurt victo
ria socialismului în întrecerea 
economică cu capitalismul. (A- 
plauze puternice).

Relațiile de colaborare și 
într-ajutorare tovărășească 
statornicite între țările lagă
rului socialist sînt o puterni
că pîrghie care accelerează 
progresul fiecărei țări ; cu cît 
înaintăm în construcția socia
listă, cu atît se vădește mai 
mult importanța acestei cola
borări și a perfecționării sis
temului diviziunii internațio
nale socialiste a muncii, cores
punzător intereselor fiecărei 
țări și ale lagărului nostru în 
ansamblu.

Pentru țara noastră o im
portanță hotărîtoare a avut și 
are colaborarea cu Uniunea 
Sovietică, cu care avem rela
ții largi, multilaterale, ce s-au 
dezvoltat continuu, în toate 
domeniile. An de an a cres
cut sfera relațiilor economice 
și a schimburilor comerciale, 
U.R.S.S. ocupînd primul loc 
în comerțul exterior al țării 
noastre. Aceste schimburi se 
dezvoltă pe baza unei egali
tăți desăvîrșite și a unui per
fect echilibru.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn, poporul nostru, acordă 
cea mai înaltă prețuire spri
jinului frățesc primit din par
tea Uniunii Sovietice în ca
drul acestor relații. însemnă
tatea acestui ajutor constă nu 
numai în amploarea, în volu
mul său mare, el are trăsături 
care nu pot ii exprimate în 
tone sau metri cubi. în nici 
un fel de unități de măsură 
nu se poate cîntări însemnă
tatea faptului că acest sprijin 
este îndreptat în mod constant 
către direcțiile-cheie pentru 
făurirea noii orînduiri, că ne 
ajută în rezolvarea probleme
lor creării bazei tehnico-mate
riale a socialismului, ale in
dustrializării socialiste, ale ri
dicării țării noastre la nivelul 
țărilor celor mai avansate. 
Sprijinul acordat de U.R.S.S. 
este un exemplu de interna
ționalism proletar, un model 
strălucit' de aplicare a învă
țăturilor marelui Lenin des
pre rolul primului stat socia
list, despre relațiile . între sta
tele în care puterea se află 
în mâinile celor ce muncesc.

Pe baza liniilor directoare 
trasate de Congresul al III-lea 
al partidului este în curs de 
elaborare programul dezvoltă-! 
ril, eponoiniei n tins’, re pînă în 
1980. Prin realizarea ritmului 
prevăzut, se va dezvolta pu
ternic potențialul nostru eco
nomic, patria noastră va de
veni o țară industrială dez
voltată, cu o agricultură mul
tilaterală și de o înaltă produc
tivitate, resursele naționale, 
valorificate la un înalt nivela 
vor asigura un belșug de pro
duse, ridicarea continuă a ni
velului de trai și trecerea 
treptată la repartiția după ne
voi.

Republica Populară Romî
nă va depune toate eforturile 
pentru a asigura condițiile 
necesare trecerii, așa cum a 
arătat tovarășul Hrușciov, mai 
mult sau mai puțin concomi
tent cu celelalte țări socialis
te, la înfăptuirea mărețului 
nostru ideal — comunismul. 
(Aplauze furtunoase, înde
lungi).

Tovarăși,
Preocuparea partidelor și 

guvernelor noastre pentru în
florirea economică a țărilor 
lor, pentru bunăstarea mate

rială și spirituală a popoare
lor lor este indisolubil legată 
de lupta pentru asigurarea 
unei păci trainice în lume.

în actualele condiții, cînd 
un nou război ar aduce ome
nirii pierderi și distrugeri in
calculabile, apărarea păcii și 
preîntîmpinarea unei noi con
flagrații mondiale constituie 
sarcina primordială a popoa
relor lumii, obligația imperi
oasă a tuturor- guvernelor, a 
fiecărui om politic cu simțul 
răspunderii față de propriul 
popor, a reprezentanților vie
ții publice din orice țară, in
diferent de concepții filozofi
ce, sociale sau religioase.

Azi, pe arena internaționa
lă se înfruntă politica cercu
rilor imperialiste agresive, 
care promovează o linie de 
încordare și război rece — și 
politica perseverentă de a- 
părare a păcii dusă de țările 
lagărului socialist, politică 
care are adeziunea a nume
roase state iubitoare de pace, 
a unor forțe sociale puternice 
în întreaga lume.

Statele socialiste consideră 
că problemele internaționale 
litigioase, care s-au acumulat 
nu sînt insolubile și că singu
ra cale prin care ele pot și 
trebuie să-și găsească rezol
varea este calea pașnică, ca
lea tratativelor, a chibzuinței 
și înțelepciunii. Alternativa 
tratativelor nu este decît a- 
gravarea încordării, creșterea 
pericolului de război — și 
cine refuză tratativele, discu
țiile pentru găsirea în comun 
de soluții, se condamnă la 
discredit și izolare.

O problemă-cheie pentru 
întărirea păcii în Europa și în 
lume este lichidarea rămășițe
lor celui de-al doilea război 
mondial.

Este absolut anormală situa
ția ca după un război care a 
durat 4—5 ani, nici la 16 ani 
de la terminarea lui n-a fost 
încă încheiat tratatul de pace, 
în istorie au mai avut loc, în 
evul mediu, războaie prelun
gite de 30 și de 100 de ani, 
dar niciodată nu s-a mai cu
noscut o asemenea situație în 
legătură cu încheierea unui 
tratat de pace.

Aci nu este vorba de o for
malitate juridică de drept in
ternațional ; prelungirea fără 
sfîrșit din vina puterilor oc
cidentale a acestei stări de 
lucruri a avut drept efect re
facerea militarismului ger
man, — așa cum arată recon
struirea și reînarmarea acce
lerată a WehrmaChtuldi sub 
conducerea generâlildr* naziști 
și planurile de înzestrare a 
Germaniei occidentale cu ar
me nucleare, propaganda re
vanșardă încurajată oficial. La 
aceasta se adaugă situația 
Berlinului occidental care, 
aflat pe teritoriul R. D. Ger
mane, este folosit de milita- 
riștii vest-germani car centru 
de acțiuni îndreptate împotri
va R.DG-, precum și a altor 
state socialiste. în R.F.G. s-a 
creat astfel principalul focar 
al primejdiei pentru pace in 
Europa.

în interesul însănătoșirii 
relațiilor pe continentul nostru, 
țările socialiste propun înche
ierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane și 
transformarea Berlinului
occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat, cu cele mai 
largi garanții internaționale — 
prbpuneri cu evident caracter 
pașnic, care nu amenință pe 
nimeni, nu prejudiciază inte
resele nici unui stat, nu 
creează avantaje unilaterale 
nici unei părți. Mai mult, ță
rile socialiste sînt gata să dis
cute orice propuneri construc
tive ale puterilor occidentale, 
să ducă tratative la care să 
fie examinate punctele de 
vedere ale părților interesa

te, cheamă puterile occidenta
le să ia loc la masa tratati
velor. Oricine posedă un 
elementar bun simț și bună 
credință nu poate contesta a- 
cestor poziții spiritul larg, gri
ja pentru punerea în aplicare 
a unor soluții echitabile a 
acestei probleme complexe.

Din păcate, cercurile con
ducătoare din țările N.A.T.O. 
răspund la aceasta prin zăn
gănit de arme și lansează 
apeluri fățișe la declanșarea 
unei crize în relațiile interna
ționale.

Asemenea poziții nu dove
desc nici chibzuință și nici 
realism. Amenințările dove
desc nu tăria ci slăbiciunea 
pozițiilor pe care se află pro
motorii încordării internațio
nale. Oricine analizează cu 
luciditate raportul de forțe 
existent astăzi în lume înțe
lege că încercările de intimi
dare sînt total lipsite de per
spectivă în relațiile cu țările 
lagărului socialist. (Aplauze 
prelungite).

Nu-i de mirare că poziția 
guvernelor occidentale este 
criticată ca rigidă, anacronică 
si irațională chiar și de unele 
cercuri politice influente și 
personalități ale opiniei publi
ce din țările N.A.T.O. Aceste 
cercuri înțeleg tot mai clar 
că nu pot fi ignorate la ne- 
sfîrșit realitățile — existența 
R. D. Germane, primul stat 
pașnic, democrat, din istoria 
poporului german, și necesi
tatea imperioasă a lichidării 
rămășițelor stării de război.

Oamenii politici din Occi
dent caută să camufleze ca
racterul agresiv al politicii lor 
prin declarații nesincere des
pre preocuparea lor pentru 
autodeterminare și dreptul po
porului german de a-și hotărî 
singur soarta. Dar nimeni nu 
poate escamota făptui că ță
rile socialiste, propunînd sta
bilirea de contacte între cele 
două state germane și oferind 
sprijinul lor deplin oricăror 
botărîri pe care le-ar lua a- 
cestea în privința reunifică- 
rii, urmăresc tocmai să asigu
re respectarea dreptului în
tregului popor german de a 
decide el însuși, fără nici o 
imixtiune din afară, asupra 
căilor sale de dezvoltare.

Tratatul de pace cu Germa
nia trebme încheiat pînă la 
sfirșiiul acestui an — și ar fi 
numai spre binele păcii dacă 
el ar fi semnat cu ambele 
state germane și cu participa
rea puterilor occidentale. Fi
rește, dacă acestea șj R.F.G. 
Vor persevera în refuzul lor, 
țările socialiste, între care și 
R. P. Romînă, vor încheia 
Tratatul de pace cu R. D. 
Germană. (Aplauze puternice). 
Țările socialiste consideră de 
datoria lor să întreprindă a- 
ceastă măsură atît de necesa
ră pentru eliminarea unor 
surse de neliniște și primej- 
cltfe de război și pentru nor
malizarea relațiilor în Europa.

Pentru a se pune capăt în 
mod radical pericolului de 
război, încordării și suspiciu
nii internaționale există astăzi 
o cale sigură : lichidarea a 
înseși mijloacelor de purtare 
a războiului.

Această cale o arată planul 
de dezarmare generală și to
tală elaborat de Uniunea So
vietică avînd sprijinul hotărît 
al țării noastre, al celorlalte 
țări socialiste, precum și al 
multor state nesocialiste-

Ecoul uriaș în opinia publi
că mondială, de care s-a 
bucurat acest program, a 
determinat aprobarea ideii 
dezarmării generale de către 
Adunarea Generală a O.N.U. 
ca cea mai importantă și ur
gentă sarcină ce stă în fața 
omenirii.

De ce atunci nu s-au putut 
pînă acum urni din loc lu
crurile în ce privește această 
sarcină ?

Singura cauză este atitudi
nea negativistă a puterilor 
occidentale, politica lor de 
intensificare a cursei înarmă
rilor și războiului rece, 
zădărnicirea de către ele a 
oricăror hotărîri eficiente în 
problema dezarmării, încercă
rile lor de a înlocui dezarma
rea sub un control eficient, 
printr-un „control fără de
zarmare".

.Celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale le 
sînt acum clare scopurile ur
mărite prin această poziție 
căreia țările socialiste îi opun 
lupta perseverentă pentru în
făptuirea reală a dezarmării 
generale și totale, incluzînd 
și lichidarea experiențelor cu 
arme nucleare.

O contribuție în direcția 
însănătoșirii climatului inter
național ar fi stabilirea unor 
acorduri pe plan local, a re
lațiilor de bună-vecinătate — 
ceea ce s-ar răsfrînge pozitiv 
asupra întregului climat in
ternațional. Acesta este și con
ținutul propunerilor R. P. Ro- 
mîne cu privire la dezvolta
rea colaborării regionale, su
pusă O.N.U. de țara noastră, 
ca și propunerile guvernului 
romîn cu privire la dezvolta
rea relațiilor pașnice între 
statele balcanice și transfor
marea Balcanilor și Adriaticii 
într-o zonă fără arme nu
cleare și rachete. Ele au 
avut un ecou larg, au fost 
îmbrățișate nu numai de gu
vernele țărilor socialiste ci și 
de toate popoarele balcanice, 

de cercuri importante ale opi
niei publice și lideri politici 
din țări ca Grecia Și Turcia, 
care critică poziția refractară 
a guvernelor acestora, cerînd 
traducerea în viață a propu
nerilor Romîniei.

Este regretabil că, în con
trast cu aceste cerințe, cercu
rile conducătoare din Grecia 
se orientează în ultimul timp 
spre pozițiile cele mai rigide 
ale războiului rece, arătîn- 
du-se, după expresia unui ziar 
atenian, „mai apusene decît 
apusul".

Este evident ce aport impor
tant s-ar aduce la întărirea 
păcii dacă în această regiune 
— în trecut „butoiul de 
pulbere" al Europei, cum era 
denumită peninsula Balcani
că — s-ar statornici un climat 
de destindere. în fond nu 
există nici un fel de piedici 
pentru aceasta, cu excepția 
poziției unor cercuri tributare 
războiului rece, care acceptă 
rolul de pioni în politică de 
încordare dusă de puterile 
imperialiste.

Avem convingerea că în 
viața internațională se vor 
impune pînă la urmă realis
mul și spiritul constructiv, 
potrivit năzuințelor arzătoare 
ale întregii omeniri.

Poziția comună a țărilor so
cialiste este clară : avem ca 
linie directoare neabătută a 
politicii noastre externe prin
cipiile leniniste ale coexisten
ței pașnice.

Militînd pentru soluționarea 
pașnică a problemelor interna
ționale, noi privim cu lucidi
tate și vigilență evoluția situa
ției internaționale. Conștiința 
răspunderii pentru securitatea 
popoarelor noastre ne dictează 
să luăm toate măsurile ne
cesare pentru întărirea conti
nuă a capacității de apărare a 
țărilor noastre și pentru apă
rarea păcii.

Spre binele întregii omeniri, 
epoca noastră a născut nu nu
mai mijloace destructive fără 
precedent, ci și forțe capabile 
să stăvilească folosirea aces
tora și să preîntâmpine un nou 
război mondial. în zilele noas
tre a crescut imens rolul ma
selor, al popoarelor, în rezol
varea tuturor problemelor — 
în viața socială ca și în cea 
internațională. Stă în puterea 
popoarelor ca, unindu-și efor
turile pentru topirea ghețurilor 
războiului rece și pentru pro
movarea coexistenței pașnice, 
să-și impună voința de a trăi 
în liniște și pace- (Aplauze).

Un important factor de întă
rire a forțelor păcii și de slă
bire a pozițiilor imperialismu
lui îl constituie destrămarea 
sistemului colonial, lupta de 
eliberare națională a popoare
lor din Asia, Africa, America 
Latină. Independența fostelor 
state coloniale și dependente 
e rezultatul luptei eroice a po
poarelor acestor state, care 
și-au vărsat sîngele și au dat 
jertfe grele pentru sfă rimai ea 
jugului colonialist. Invazia din 
Cuba și lanțul necurmat de ac
țiuni agresive ale S.U.A. îm
potriva poporului cuban care 
a scuturat dominația monopo
lurilor americane, sîngele văr
sat de ani și ani de zile de po
porul algerian în lupta pentru 
independența patriei sale, Cri
mele colonialiștilor în Congo și 
represiunile din Angola, recen
ta agresiune a colonialiștilor 
francezi împotriva Tunisiei - 
arată cu cîtă sălbăticie încear
că statele imperialiste să pună 
piedici istoricului proces de 
prăbușire a colonialismului. 
Rămășițele colonialismului în 
toate formele lor trebuie li
chidate fără întîrziere ceea 
ce va avea ca rezultat 
și stingerea unor focare de 
primejdii pentru pace, create 
de imperialism în diferite con
tinente. Năzuința dreaptă a po
poarelor Asiei, Africii, Ameri
că Latine de a-și cuceri sau 
consolida independența, de a 
dispune liber de propria tor 
soartă, de a fi stăpîne pe bogă
țiile naturale ale țărilor lor 
de a merge nestingherit pe ca
lea progresului economic, cul
tural și social, n-are sprijini
tori mai sinceri și încercați 
decît țările marelv lagăr al 
socialismului și păcii.

Tovarăși,

Omenirea este martora afir
mării, cu o forță uriașă a idei
lor socialismului în întreaga 
lume. Nici adversarii cei mai 
înverșunați ai socialismului nu 
pot să nu țină cont de puterea 
de atracție pe care socialismul 
o exercită asupra popoarelor, 

îmi amintesc de o convor
bire avută nu de mult cu un 
diplomat american, cu prilejul 
aniversării Zilei independenței 
S.U.A. Mărturisindu-și impre

Recepție în cinstea grupului 
de ziariști romîni 

care însoțesc delegația
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

La 11 august secția de 
presă a Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a ofe
rit o recepție în cinstea gru
pului de ziariști din Republica 
Populară Romînă care înso
țesc delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.R. în 
vizita ei în Uniunea Sovietică. 

siile cu privire la avîntul eoo* 
nomiei și culturii în R. P. R«w 
mînă, acesta, reluînd cunoscut 
tele teze demagogice ale apolo. 
geților capitalismului cu pri
vire la așa-numitul „capita
lism popular", „capitalism re
generat”, j.neocapitalism” etc, 
afirma că și Statele Unite vor 
merge chipurile pînă la urmă 
„spre socialism, pe o cale con
vergentă cu țările răsăritene".

Am întrebat pe diplomatul 
american dacă nu Cumva do
rește să-mi facă mie propa
gandă comunistă și ce ar spu
ne despre aceasta Departa
mentul de Stat. Totodată i-am 
spus : Vă rog să nu interpre
tați cuvintele mele ea un a- 
mestec în treburile interne ale 
S.U.A., dar monopolurile, trus
turile, statul strîns legat de ele 
ar permite oare transformarea 
bazelor societății capitaliste, 
lichidarea exploatării, trecerea 
mijloacelor de producție în 
stăpînirea societății, desființa
rea profiturilor și supraprofi- 
turilor capitaliste ? Sîntem 
ferm convinși că și S.U.A- vor 
ajunge la socialism, dar evi
dent nu Rockefeller, Dupont 
Morgan și ceilalți potentați ai 
banului - adevărații sțăpîni 
ai Americii. — vor fi promo
torii acestei transformări, ci 
proletariatul, poporul munci
tor. care mai devreme sau 
mai tîrziu va schimba struc
tura societății, înlăturînd mi
zeria, crizele, șomajul, inega
litatea socială și alte plăgi ale 
capitalismului. Vă pune resur
sele materiale și forțele de 
producție ale țării lor 'in slujba 
bunăstării întregului popor 
(Aplauze)

Acesta este un proces obiec
tiv al dezvoltării istorice. Co
munismul, a cărei stafie um
bla în Europa, după celebra 
expresie a lui Marx și Ehgels, 
încă acum un secol, este întru
chipat azi într-un sistem so
cial-economic mondial de o gi
gantică forță, în mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională care se întărește 
necontenit, plină de vigoare, 
tinerețe și energie vitală, că- 
lindu-se în furtunile luptei de 
clasă, strîns unită sub steagul 
măreț al învățăturii marxist- 
leniniste.

Noi n-avem nevoie de război 
pentru victoria ideilor noastre, 
socialismul nu este legat de 
moarte, el aduce popoarelor 
viață nouă, înflorirea și feri
cirea. în război și distrugeri 
Iși pun speranța numai impe
rialiștii, exploatatorii, cei con
damnați la pieire de mersul 
dezvoltării istorice. .

Noi, comuniștii, vedem misi
unea noastră istorică nu nu
mai în înlăturarea exploatării 
pe scară mondială, dar și in 
izbăvirea omenirii încă în epo
ca actuală de coșmarul unui 
nou război mondial, asigurînd 
astfel condițiile cele mai priel
nice progresului nestăvilit al 
întregii -umanități.-- ~

Dragi tovarăși,

Vizita delegației noastre în 
Uniunea Sovietică se apropie 
de sfîrșit.

Ducem în suflet amintirea 
de neșters a manifestărilor de 
sinceră și caldă prietenie pe 
care le-au prilejuit toate întîl- 
nirile cu oamenii sovietici, a 
spiritului de frăție internatio
nalists de care ei sînt animați 
față de poporul romîn.

Ne întoarcem totodată acasă 
cu impresia puternică a reali
tăților - din patria Revoluției 
din Octombrie, care a deschis 
lumii era victoriei socialismu
lui și croiește azi tuturor po
poarelor drumul spre comu
nism. Noi vă urăm, scumpi to
varăși, să obțineți cel mai de
plin succes și cît mai mari vic
torii în realizarea programului 
pe care-1 va adopta Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., pentru 
înflorirea măreței Uniuni So
vietice, spre binele și fericirea 
poporului frate sovietic și al 
măreței noastre cauze comune. 
(Aplauze furtunoase, prelun
gite).

Trăiască Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, glorioasă 
avangardă marxist-leninistă a 
mișcării comuniste internațio
nale, Comitetul său Central și 
guvernul Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul Hrușciov ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască în veci prietenia 
romîno-sovietică ! (Aplauze. în
delungi).

Trăiască lagărul socialis
mului, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională^ 
strîns unite sub steagul marx
ism-leninismului ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască pacea în lumea în
treagă I

(în sală răsună aplauze în
delungi ©are se transformă in 
ovații. Asistența în picioare 
aclamă minute în șir pentru 
prietenia sovieto-romînă, pen
tru unitatea de nezdruncinat 
a lagărului socialist pentru 
pace în lumea întreagă).

La recepție au fost de față 
reprezentanți ai ziarelor cen
trale din Moscova, ai TASS- 
ului, ai agenției de presă 
„Novosti11, radioului, televi
ziunii, jurnalului, cinemato
grafic de actualități.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.



MITINGUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI ROMINO-SOVIETICE
Ieri, in marele Palat al Kremlinului

carii primejdiei de război. 
Cum de poate să îndemne la 
război un om de vîrsta lui, 
care se mândrește că personal 
n-a luiptat cu arma în mînă, 
că fiii lui nu sînt ofițeri, care 
își spune creștin și face parte 
dintr-un partid care își spune 
creștin ? Doar nu dumnezeu 
îi șoptește la ureche gînduri 
atît de rele, atît de pri
mejdioase pentru poporul ger
man, pentru toți oamenii-

Adenauer declară că vrea 
să-și slujească poporul. Dar 
dacă el va dezlănțui un război, 
însăși existența întregii popu
lații a Germaniei occidentale 
va fi pusă sub semnul între
bării, și nu numai a ei, ci și 
a populației multor altor țări, 
deoarece un război termonu
clear cu greu poate fi stăvilit 
între frontierele unei singure 
țări.

Veniți-vă în fire, domnilor! 
Mă adresez acelora care nu 
și-au pierdut capacitatea de a 
gîndi calm și logic și de care 
depinde evoluția situației in
ternaționale- A fost o vreme 
cînd secretarul de stat ameri
can, Dulles, agita bombe ter
monucleare și ducea o politi
ca „de pe poziții de forță" față 
de țările socialiste.. El a pro
movat această politică față de 
toate statele care nu erau de 
acord cu pretențiile imperia
liste ale Statelor Unite- Aces
ta a fost un șantaj atomic 
fățiș de care pe atunci trebuia 
să se țină seama pentru că nu 
dispuneam de suficiente mij
loace pentru a riposta și, chiar 
dacă dispuneam, nu într-o ase
menea cantitate și de o aseme
nea putere ca adversarii noș
tri.

Acum însă situația s-a 
schimbat radical. Și trebuie 
trase concluzii concrete din 
recunoașterea faptului că ță
rile capitaliste nu sînt în sta
re să ne impună cu forța con
cepția lor despre lume, modul 
lor de trai, să silească țările 
socialiste să facă cale întoarsă. 
Trebuie promovată o politică 
rezonabilă pe planeta noas
tră, mică de fapt, pe care încă 
de pe acum omul o înconjoară 
de 17 ori în 24 de ore.

Uniunea Sovietică nu ame
nință pe nimeni. In secolul 
nostru atomic este o nebunie 
să ameninți cu dezlănțuirea 
unui război. Noi spunem: Să 
lichidăm rămășițele războiului 
trecut, să încheiem Tratatul 
de pace cu Germania, spre 
binele lumii. Guvernul sovie
tic nu cere desprinderea vre
unor teritorii în favoarea sa. 
Propunem să se consfințească 
din punct de vedere juridic 
acele granițe care s-au format 
și există de mulți ani- Noi 
vrem să lipsim cercurile re
vanșarde de posibilitățile și 
tentația de a începe un nou 
război, cum s-ar spune, pen
tru revizuirea rezultatelor ce
lui de-al doilea război mon
dial- Guvernul sovietic caută 
să obțină crearea condițiilor 
pentru o pace trainică și în
delungată în Europa și în în
treaga lume-

Desigur că Berlinul occiden
tal nu este o moștenire u- 
șoară pe care ne-a lăsat-o 
războiul. N-aș spune însă că 
problema Berlinului occiden
tal ca atare este greu de re
zolvat. Dacă cealaltă parte ar 
dori să colaboreze, dacă nu ar 
transforma problema Berlinu
lui occidental într-un obiect de 
încercare a forțelor, cu sigu
ranță că un acord ar fi posi
bil. Fără îndoială că el ar fi 
în favoarea cauzei păcii. Doar 
Uniunea Sovietică nu aten
tează la Berlinul occidental, 
la modul de viață al popu
lației lui. Propunem ca statu
tul Berlinului occidental să 
fie pus în concordanță cu 
condițiile din timp de pace și 
cu situația de fapt din Ger
mania și din Europa.

Propunerile sovietice pe

Recepție oferită de C. C. al P. C. U. S. 
și guvernul U. R. S. S.

In cinstea delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
La 11 august Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și guvernul 
U.R.S.S. au oferit în Palatul 
Mare al Kremlinului o recep
ție în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale : tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C. C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne — conducătorul dele
gației, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Nico- 
lae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției 
de Propagandă și Cultură a 
C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Nicolae Guină, am
basadorul Republicii Populare 
Romîne în Uniunea Sovietică,

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

care le-am prezentat spre 
examinare puterilor occiden
tale oferă o soluție rezonabi
lă pentru ambele părți. Nu ar 
avea de suferit prestigiul ni
mănui, nimeni nu s-ar întări 
pe seama celuilalt-

Trebuie scos dintele putred 
și trebuie să i se dea omeni
rii posibilitatea să nu mai 
simtă durere și să poată dormi 
într-adevăr în liniște. Or. iată 
că președintele Statelor Unite 
ale Americii a prezentat un 
tablou sumbru și la sfîrșitul 
cuvântării a urat tuturor as
cultătorilor săi noapte bună. 
Dar cine poate dormi liniștit 
cînd este amenințat de pri
mejdie și somnul său poate 
fi întrerupt de exploziile bom
belor atomice ?

Isteria războinică nu va 
duce la bine. Trebuie să ai 
simțul măsurii și să nu ațîți 
pasiunile războinice. Dacă se 
dă frîu liber simțurilor și ele 
vor precumpăni asupra rațiu
nii, atunci s-ar putea ca roata 
pregătirilor de război să se 
învârtească prea repede. Și 
chiar dacă rațiunea îți va șop
ti că trebuie să se pună frînă, 
roata pregătirilor de război va 
avea o asemenea viteză și for
ță încît nu o va mai putea 
opri nici cel care i-a dat dru
mul. Oameni care au dat dru
mul la această roată pot să-i 
cadă victime. Și, ce este mai 
groaznic, victime pot cădea nu 
numai cei care au imprimat 
.viteză roții- Ei pot duce în 
prăpastia războiului termonu
clear propriile lor popoare-

De toate acestea trebuie să 
se țină seama : trebuie să se 
țină seama și de legile fizicii 
și de legile politicii.

Berlinul occidental este si
tuat pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane. Guver
nul acestui stat a dat dovadă 
de o profundă înțelegere a 
intereselor păcii. în numele 
slăbirii încordării și al stabi
lirii unor relații normale în 
Europa postbelică, el s-a de
clarat de acord ca, odată cu 
încheierea unui tratat de pace 
să recunoască Berlinul occi
dental drept oraș liber, să-i 
respecte suveranitatea, să asi
gure orașului liber legături 
libere cu lumea exterioară, în 
condițiile existenței unui a- 
cord cu guvernul Republicii 
Democrate Germane.

Uniunea Sovietică propune 
ca statutul de oraș liber al 
Berlinului occidental să fie 
ocrotit prin garanții interna
ționale sigure. Noi am formu
lat diferite variante posibile 
ale acestor garanții. Calitatea 
de garanți și-o pot asuma cele 
patru puteri - Anglia, Fran
ța, S-U.A. și Uniunea Sovie
tică. Pot exista și alte va
riante. Există posibilitatea de 
a se crea condiții și garanții 
care să asigure în deplină mă
sură neamestecul în treburile 
Berlinului occidental, accesul 
liber în Berlinul occidental al 
tuturor statelor pe baza uzan
țelor internaționale existente 
și a dreptului internațional, 
într-un cuvînt, sîntem gata 
să dăm garanții ferme nu 
numai populației Berlinului 
occidental, ci și acelor puteri 
occidentale care se preocupă 
cel mai mult de aceste garan
ții, deși știu bine că noi nu 
atentăm la orînduirea socială 
a Berlinului occidental.

Acestea sînt propunerile 
noastre clare și precise. Noi 
dorim ca, însfîrșit, să fie În
cheiat Tratatul de pace ger
man și vom obține reglemen
tarea pașnică împreună cu ță
rile care sînt gata să întă
rească pacea și prietenia în
tre popoare. Dacă puterile oc
cidentale nu vor dori să co
laboreze în această chestiune 
importantă, Uniunea Sovietică 
și celelalte state iubitoare de 
pace vor fi nevoite să sem
neze Tratatul de pace cu Re
publica Democrată Germană.

Repet din nou în fața între

consilierii delegației, membrii 
ambasadei romîne.

Din partea sovietică au fost 
prezenți la recepție tovarășii: 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
L. I. Brejnev, N. G. Ignatov, 
F. R. Kozlov, A. I. Mikoian, 
N. A. Muhitdinov, D. S. Po- 
leanski, M. A. Suslov, G. I. 
Voronov; V. N. Novikov, K. N 
Rudnev, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. S. Kodița, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. A. Andreev, 
S. M. Budionnîi, K. E. Voro- 
șilov, membri ai Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; 
membri și membri supleanți 
ai C.C. al P.C.U.S., miniștri ai 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R., pre
ședinți ai comitetelor de stat 
ale U.R.S.S., deputați în sovie
tele supreme ale U.R.S.S. și 
ale republicilor unionale, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, 
conducători ai organizațiilor 
de partid și sovietice din Mos
cova și regiunea Moscova, ge
nerali și ofițeri ai armatei so
vietice și ai flotei maritime 
militare, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, oameni 
de știință și activiști pe tărîrn 

gii lumi : Să nu ne speriem 
unii pe alții, să nu căutăm 
cu tot dinadinsul ceea ce ne 
desparte și să accentuăm di
vergențele care sînt oricum 
destul de adinei. Noi avem 
necesități și interese comune 
odată ce trebuie să trăim pe 
aceeași planetă ! Aceste inte
rese trebuie să ajute popoa
relor să iasă pe calea păcii 
din actuala situație încordată. 
Noi propunem să luăm loc la 
masa tratativelor și, fără să 
ațîțăm pasiunile, să discutăm 
calm, constructiv, ce trebuie 
să facem pentru ca pe ogorul 
lăsat moștenire de războiul 
trecut, să nu încolțească se
mințele unor noi conflicte.

Astăzi am citit știrea privi
toare la conferința de presă 
a președintelui S.U.A., Ken
nedy. Răspunzînd la întreba
rea referitoare la primejdia 
unui conflict militar în legă
tură cu încheierea Tratatului 
de pace german, președintele 
a declarat: „Sper că vom 
putea obține rezolvarea paș
nică a acestor probleme11.

Această declarație poate fi 
salutată. Tocmai rezolvarea 
pașnică caută să o obțină gu
vernul sovietic. Dar pentru a 
asigura reglementarea pașnică 
trebuie să fie încheiat Trata
tul de pace cu Germania. Nu
mai pe această cale pot fi în
depărtate cioburile celui de-al 
doilea război mondial.

Aș vrea să cred că în rîn- 
dul cercurilor competente din 
Occident și în primul rînd în 
Statele Unite ale Americii va 
învinge rațiunea iar zăngăni- 
tul armelor va face loc unei 
concepții lucide și în aprecie
rea lucrurilor lipsite de idei 
preconcepute. Sperăm că în 
cele din urmă guvernele pu
terilor occidentale vor ajunge 
la concluzia că realizarea unui 
acord care să țină seama de 
situația reală din Germania și 
Europa și din întreaga lume 
va aduce popoarelor tuturor 
țărilor rezultate mai bune 
decît jocul periculos cu focul.

Acesta este programul nos
tru de pace pe care-1 prezen
tăm poporului nostru, comu
niștilor și comsomoliștilor, tu
turor celor care prin munca 
lor întăresc și făuresc glo
ria patriei sovietice socialiste.

în numele Comitetului Cen
tral al partidului comunist și 
al guvernului sovietic, vreau 
să spun încă o dată că se va 
face totul pentru a nu admite 
războiul. Dar noi nu vom tre
mura în fața amenințărilor. 
Istoria statului nostru confir
mă destul de elocvent faptul 
că știm să apărăm cauza noa
stră dreaptă- Cînd 14 pu
teri imperialiste ne-au ata
cat, imediat după Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, am apărat cuceri
rile lui Octombrie- Am primit 
provocarea lumii vechi și sub 
conducerea lui V. I. Lenin am 
învins. (Aplauze). N-am tremu
rat atunci cînd ne-a atacat 
în mod perfid Germania fas
cistă- Marele Război pentru 
Apărarea Patriei al poporului 
sovietic s-a terminat cu vic
toria noastră istorică. Poporul 
sovietic nu se teme de nici un 
fel de amenințări. (Aplauze). 
Nu vom fi primii care vom 
apăsa butonul pe instalațiile 
noastre de rachete, nu vom 
începe războiul, dar dacă im
perialiștii ne vor impune 
războiul, îl vom întîmpina cu 
bărbăție și vom da o lovitură 
nimicitoare agresorului.

în recenta mea cuvîntare la 
posturile de radio și televi
ziune a fost expusă amănun
țit poziția guvernului sovietic 
în problemele actuale ale po
liticii externe și interne.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist și guvernul 
sovietic au fost convinși că 
oamenii sovietici vor înțelege 
just sarcinile pe care viața 
le pune în fața noastră, că 
vor munci cu și mai multă 
abnegație. Comitetul Central 

cultural, activiști cu muncă 
de răspundere ai Comitetului 
Central al P.C.U.S., Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
Prezidiului Sovietului suprem 
al U.R.S.S., ai unor ministere.

Printre invitați la recepție 
se aflau glorioșii cosmonauți 
sovietici I. A. Gagarin și G. S. 
Titov.

La recepție au participat 
membrii delegației braziliene 
condusă de Joao B. Goulart, 
vicepreședinte al Braziliei, 
care se află la Moscova in 
drum spre Republica Populară 
Chineză, șefi ai reprezentan
țelor diplomatice acreditate in 
U.R.S.S., membri ai ambasa
delor, ziariști sovietici și 
străini.

Înainte de începerea recep
ției au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii So
vietice.

In timpul recepției tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au toastat prie
tenește.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă frățească 
extrem de cordială.

Participanții la recepție au 
asistat la un concert.

și guvernul sovietic înțeleg pe 
oamenii muncii care declară 
că ei sînt gata să treacă, mai 
ales în industria de apărare; 
la ziua de lucru de opt ore- 

îngăduiți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist și al Consiliu
lui de Miniștri să exprim mul
țumiri tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor; inginerilor, sa- 
vanților; funcționarilor pentru 
că înțeleg just guvernul și-l 
sprijină- în ceea ce privește 
cererile oamenilor muncii cu 
privire la trecerea unor între
prinderi ale industriei de a- 
părare la ziua de lucru de opt 
ore, îngăduiți-mi să fac uz de 
ele în funcție de situație- Bi- 
zuiți-vă în această privință pe 
guvernul vostru și pe Comite
tul Central al partidului. (A- 
plauze furtunoase).

Munca perseverentă și în
suflețită a poporului sovietic 
aduce roade minunate, ridică 
în slăvi patria noastră. Cu 
cît vom munci mai bine, cu 
cît vom spori mai mult pro
ductivitatea muncii, cu cît 
vom folosi mai bine tehnica, 
știința, cu atît vom trăi mai 
îmbelșugat, cu atît mai pu
ternică va fi apărarea noastră, 
cu atît mai inexpugnabile vor 
fi hotarele sacre ale Uniunii 
Sovietice. (Aplauze).

Acum sîntem puternici, nă
zuința noastră de a asigura o 
pace trainică, de a obține de
zarmarea generală și totală 
este mai puternică ca oricând. 
Sîntem gata să semnăm ime
diat Tratatul cu privire la 
dezarmare și la distrugerea 
tuturor tipurilor de arme în 
condițiile celui mai deplin și 
strict control internațional- 
Toate gîndurîle și toate efor
turile oamenilor sovietici sînt 
îndreptate spre prietenia între 
toate popoarele, spre prietenia 
frățească între popoarele ță
rilor socialiste. (Aplauze).

Tovarăși! Construim comu
nismul în familia frățească a 
țărilor socialiste și nu singuri. 
Statele sistemului mondial so
cialist, unite prin comunitatea 
de țeluri și interese, au format 
o puternică alianță a luptăto
rilor care transformă cu curaj 
lumea, înfăptuiesc cele mai 
luminoase visuri ale omenirii. 
Nimeni nu ne-a impus aceas
tă alianță ; am format-o noi 
înșine, călăuzindu-ne după 
înaltele principii ale interna
ționalismului proletar, întra
jutorării și sprijinului reciproc. 
Comunitatea noastră reprezin
tă acele forțe ale istoriei că
rora le aparține viitorul ! (A- 
plauze).

în comunicatul comun so- 
vieto-romîn, semnat astăzi, este 
exprimat punctul de vedere 
unanim al popoarelor țărilor 
noastre în toate problemele 
importante ale actualei evolu
ții mondiale. Constatăm cu sa
tisfacție că guvernul Republi
cii Populare Romîne susține 
propunerile juste în problema 
germană, că împreună cu toa
te țările socialismului duce o 
luptă neobosită pentru pace- 
Această imitate a țărilor so
cialiste a fost confirmată încă 
o dată în mod convingător la 
Consfătuirea primilor secretari 
ai partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste, participante la Tratatul 
de la Varșovia, consfătuire 
care a avut loc la începutul 
lui august, la Moscova-

Mulțumim din suflet Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și guver
nului Republicii Populare Ro
mîne pentru invitarea unei 
delegații de partid si guverna
mentale sovietice de a vizita 
Romînia prietenă. Primim cu 
mare satisfacție această invi
tație. (Aplauze prelungite).

îngăduiți-mi, scumpi tova
răși, să urez din toată inima 
poporului romîn noi realizări, 
și mai remarcabile, în con
struirea socialismului. (Aplau
ze puternice, prelungite).

„Ziua bună se cunoaște de 
dimineață" — spune un pro
verb romînesc. Acum este di
mineața senină socialistă a o- 
menirii. Ea prevestește minu
nata zi comunistă. Această zi 
va veni și va aduce tuturor 
popoarelor de pe pămînt o 
viață bună și pașnică. (Aplau
ze). Pentru aceasta luptă co
muniștii întregului lagăr al 
socialismului, din toate țările 
lumii. Această cale minunată 
ne-o luminează viu soarele în
țelepciunii leniniste, soarele 
comunismului ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască poporul romîn 
frate ! (Aplauze prelungite).

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn ! (Aplauze prelun
gite).

Să se întărească și să înflo
rească prietenia de nezdrun
cinat sovieto-romînă ! (Aplau
ze furtunoase, prelungite).

Trăiască unitatea întregii 
comunități socialiste! (A-
plauze puternice îndelung re
petate).

Trăiască pacea în întreaga 
lume! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Răsună aplauze furtunoase. 
Uralele și ovațiile nu conte
nesc. Cei prezenți aclamă în
delung pentru prietenia țări
lor socialiste, pentru unitatea 
mărețului lagăr al socialismu
lui, pentru întărirea păcii în 
lume.

(Urmare din pag. l-a)

Cuvîniul tovarășului 
P« N. Demicev

P. N. Demicev a salutat în 
numele celor prezenți la mi
tingul solemn al prieteniei 
ramîno-sovietice pe înalții 
oaspeți. Noi salutăm cordial 
talentatul popor romîn și de
legația sa de partid și guver
namentală. împreună cu noi, 
în rînduri strînse, sub steagul 
marxist-leninist; el luptă pen
tru pace în lumea întreagă, 
pentru democrație și socialism. 
Ne bucură succesele obținute 
de oamenii muncii din Romî
nia, sub conducerea gloriosu
lui Partid Muncitoresc Romîn. 
în prezent, Republica Popu
lară Romînă este cunoscută 
întregii lumi printr-o indus
trie dezvoltată, printr-o agri
cultură avansată. Muncitorii 
din Romînia obțin oțel, con
struiesc nave și mașini com
plexe. Tractoarele făcute în 
întreprinderile românești lu
crează pe câmpiile Franței și 
Cehoslovaciei, Chinei și Uru- 
guayului. Tehnica petrolieră 
românească de prim rang este 
cunoscută în Uniunea Sovie
tică, Ungaria, India și Argen
tina. Din an în an devine tot 
mai îndestulată viața țărani
lor români. înfloresc talentele 
poporului, știința s-a dezvol
tat. Iată ce înseamnă puterea 
în mîinile poporului. Iată so
cialismul în acțiune. Adevăra
tul progres poate fi asigurat 
doar pe drumul socialismului. 
Am fost foarte bucuroși că 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Populare Romîne în timpul 
vizitelor făcute în Moscova 
au fost la depoul Moscova- 
Triaj. întreprinderea unde a 
avut loc primul subotnic co
munist. Sîntem bucuroși că 
delegația a fost la uzina de 
rulmenți nr. 1, membru colec
tiv al Asociației de prietenie 
sovieto-romînă.

Căldura și sinceritatea cu 
care ați fost primiți de mun
citorii din Moscova — a spus 
P. Demicev - exprimă simță
mintele tuturor oamenilor so
vietici față de poporul romîn. 
în poporul sovietic, oamenii 
muncii din Romînia au un 
vecin de nădejde, un prieten 
și un frate.

în încheiere vorbitorul a 
rugat pe membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.P. Romîne să transmită po
porului romîn sentimentele 
cele mai calde ale poporului 
sovietic, urări de fericire și 
înflorire, de noi succese în 
construirea socialismului.

*
Orchestra intonează imnuri

le de stat ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovie
tice.

Ia cuvîntul E. I. Afanasen
ko, președintele conducerii 
Asociației de prietenie sovie
to-romînă, ministrul învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R.

Cuvîntul tovarășului 
E. I. Afanasenko

Pe noi, oamenii sovietici, 
ne bucură întotdeauna cînd 
în țara noastră sosesc prieteni 
adevărați și buni, dar vizita 
dv. ne bucură de două ori mai 
mult, deoarece ea a coincis cu 
evenimente istorice și memo
rabile din viața țării noastre, 
din viața întregii omeniri.

Prietenia crescîndă și co
laborarea rodnică dintre toa
te țările socialiste •— a spus 
E. I. Afanasenko — contri
buie la întărirea continuă a 
forțelor socialismului, la îna
intarea accelerată a tuturor 
țărilor socialiste spre țelul co
mun — comunismul.

Prietenia noastră se înte
meiază pe principiile leniniste 
ale internaționalismului prole, 
tar, ea este tradusă în viață

Vizita acad. 
H. Hulubei 
la Hiroșima
TOKIO 11 (Agerpres). — 

Delegatul romîn la cea de-a 
VII-a Conferință Mondială 
pentru interzicerea armelor 
atomice șj cu hidrogen, acad. 
Horia Hulubei, a participat în 
zilele de 6 și 7 august, la ce
remonia comemorării eveni
mentelor de la Hiroșima și 
la mitingul organizat cu acest 
prilej.

La 9 august, în cadrul ple
narei Conferinței Mondiale de 
la Tokio, acad. Horia Hulubei 
a dat citire mesajului Pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, adresat Confe
rinței. în timpul desfășurării 
lucrărilor delegatul romîn a 
prezentat un raport în legătu
ră cu tema Conferinței.

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Klagenfurt

VIENA 11 (Agerpres). — La 
10 august în prezenja cancelaru
lui dr. A. Gorbach și a altor mem
bri ai guvernului austriac, a avut 
loc deschiderea oficială a Tîrgu
lui international de la Klagenfurt 
la care participă firme din 18 
fări. Din partea R. P. Romîne la 
deschidere a participat o dele
gație guvernamentală condusă de 
tov. M. Suder, ministrul Econo
miei Forestiere, care a răspuns 
invitafiei oficiale a președintelui 
Tîrgului. 

pe baza într-ajutorării și co
laborării economice.

Ne bucură sincer succesele 
obținute de poporul romîn 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Co
mitetului său Central, în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în Romînia a 
fost creată baza economică a 
socialismului. Aceasta este o 
victorie importantă a clasei 
muncitoare, a țărănimii și in
telectualității muncitoare.

Au trecut numai 17 ani de 
la eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist. Dar în acest ter
men scurt poporul romîn și-a 
transformat patria dintr-o 
țară agricolă înapoiată într-o 
republică industrial-agrară 
înfloritoare- Asemenea succe
se în construirea vieții noi 
a putut obține numai un po
por liber. Republica Populară 
Romînă, împreună cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste frățești, aduce 
o contribuție importantă la 
întărirea forțelor socialismu
lui, democrației și luptei pen
tru pace în întreaga lume.

Oamenii muncii din Țara 
Sovietică manifestă un uriaș 
interes față de minunata dv. 
țară, față de viața poporului 
romîn frate.

în încheiere vorbitorul a sa
lutat cu căldură în numele 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, a conducerii aso
ciației, și a activiștilor ei, pe 
solii poporului frate romîn și 
in persoana lor întregul po
por frate român, urîndu-i 
succese în înfăptuirea vieții 
noi.

★
La tribună urcă N. M. Mi- 

tiușin, vălțuitor-șef la lami
norul 250 al uzinei metalur
gice „Secera și ciocanul", 
udarnic al muncii comuniste.

Cuvîntul tovarășului 
N. M. Mitiușin

Oamenii muncii sovietici 
nutresc cele mai frumoase 
sentimente de prietenie față 
de oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă. Prie
tenia popoarelor sovietic și 
romîn este veșnică și de 
nezdruncinat. Sosirea dv. în 
Uniunea Sovietică constituie o 
nouă manifestare a prieteniei 
și colaborării dintre țările 
noastre. Oamenii sovietici sînt 
mîndri de succesele impor
tante în construirea socialis
mului, obținute de poporul 
romîn sub conducerea încer
cată a Partidului Muncito
resc Romîn, a Comitetului 
său Central, în frunte cu emi
nentul fruntaș al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — marele prie
ten al poporului sovietic.

Vorbitorul a arătat că vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentală a R.P. Romîne 
în Uniunea Sovietică se desfă
șoară în zilele cînd poporul 
sovietic se pregătește cu en
tuziasm pentru Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. Proiec
tul de Program al P.C.U.S. a 
fost primit de poporul sovie
tic cu sentimente de mîndrie 
și admirație față de partidul 
său comunist, față de patria 
sa. în acest document și-au 
găsit expresia gîndurîle, visu
rile și năzuințele oamenilor 
sovietici, ale întregii omeniri. 
Societatea comunistă se con
struiește cu mîinile noastre.

Oamenii sovietici se mân
dresc cu noua victorie strălu
cită, cu zborul celui de-al doi
lea om în Cosmos, cu noua și 
strălucita victorie a muncii și 
a gândirii.

Minunatele succese ale Uni
unii Sovietice, ale Republicii 
Populare Romîne, ale tuturor 
țărilor socialiste - a spus 
N. M. Mitiușin - servesc mă
reței cauze a păcii și a pro
gresului. Oricît ar dezlănțui 
dușmanii țărilor socialiste is
teria războinică, ei nu vor

TELEGRAME EXTERNE
Conferința de

WASHINGTON 11 (Ager
pres). - La conferința sa de 
presă de joi, președintele Ken
nedy a fost întrebat dacă, 
după ce a luat cunoștință de 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
(rostită la posturile de radio 
și televiziune la 7 august — 
N.R.), consideră că posibilita
tea reglementării pașnice a 
problemei germane s-a mărit, 
s-a micșorat sau a rămas a- 
ceeași. Răspunzînd la această 
întrebare, Kennedy a spus că 
N. S. Hrușciov și-a reafirmat 
poziția de la Viena care a fost 
expusă în memorandumul so
vietic remis părții americane 
la Viena.

Președintele a fost rugat 
să-și spună părerea despre 
acea parte din cuvîntarea ros
tită de N. S. Hrușciov la

Membrii delegației R. P. Romî
ne — au fost salutafi de preșe
dintele Tîrgului și s-au între)inut 
cu cancelarul Austriei, dr. A. Gor
bach.

După deschiderea oficială, de
legația romînă a vizitat tîrgul.

La 11 august, tov. M. Suder și 
ceilalți membri ai delegafiei au 
vizitat șantiere, exploatări fores
tiere precum și un ocol silvic 
din landul Carintia. 

reuși să oprească din mersul 
lor victorios popoarele noas
tre. lupta pentru pace și fe
ricire, cum nu pot opri răsă
ritul soarelui. Oamenii mun
cii din Moscova, ca și între
gul popor sovietic, sprijină o- 
rientarea profund pașnică 
expusă de tovarășul N. S- 
Hrușciov în recenta sa cuvîn
tare radiotelevizată. Noi nu 
ne temem de nici un fel de 
amenințare a dușmanilor pă
cii.

în încheiere vorbitorul a sa
lutat încă o dată în numele 
oamenilor muncii din Mosco
va pe solii poporului romîn și 
a transmis poporului romîn 
cele mai călduroase urări în 
construirea cu succes a vieții 
noi, în lupta pentru menține
rea păcii trainice în întreaga 
lume.

★
Ia cuvîntul Z. D. Hriaci- 

kova, lucrătoare la sovhozul 
„Lenin", udarnică a muncii 
comuniste.

Cuvîntul tovarășei 
Z. D. Hriacikova

Vorbitoarea a salutat căl
duros și cordial în numele 
muncitorilor sovhozului, care 
poartă numele marelui Lenin, 
în numele tuturor oamenilor 
muncii din unitățile agricole 
de lîngă Moscova pe scumpii 
prieteni romîni — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne 
frățești.

Oamenii sovietici - a spus 
ea — nutresc un sincer senti
ment de prietenie față de po
porul romîn, se bucură de 
succesele lui și îi doresc din 
toată inima noi succese în 
construirea socialismului. Noi, 
lucrătorii de pe ogoare, știm 
bine că pămînturile din Ro
mînia sînt renumite prin re
coltele bogate de porumb, prin 
viile excelente. Fie ca țara 
dv. să înflorească și mai fru
mos, ca o grădină sub razele 
strălucitoare ale soarelui de 
primăvară !

Poporul nostru, a spus vor
bitoarea în continuare, este 
ocupat cu munca pașnică, 
creatoare. Zilnic sosesc noi 
vești în legătură cu succesele 
obținute de oamenii sovietici, 
împreună cu noi, în același 
front, pășește poporul romîn 
frate, toate popoarele țărilor 
socialiste. Este bine să mergi 
alături de prieteni, să trăiești 
într-o mare și harnică fami
lie, să mergi împreună spre 
același scop — comunismul.

Z. D. Hriacikova a rugat 
pe oaspeții romîni să trans
mită tuturor oamenilor mun
cii din Romînia salutul fră
țesc și sincere urări de noi 
succese în construirea socia
lismului, în lupta pentru pace 
în întreaga lume din partea 
oamenilor muncii care lucrea. 
ză în unitățile agricole de 
lîngă Moscova.

Să trăiască și să înflorească 
prietenia de nezdruncinat so
vieto-romînă !

★
în numele tineretului din 

Moscova, solii poporului ro
mîn sînt salutați de E. N. Ev
dokimova, țesătoare la combi
natul „Triohgornaia Manufak- 
tura“, membră a unei brigăzi 
de muncă comunistă.

Cuvîntul tovarășei 
E. N. Evdokimova
Tineretului din Moscova ca 

și întregului tineret sovietic— 
a spus E. N. Evdokimova — îi 
sînt bine cunoscute succesele 
minunate obținute de Repu
blica Populară Romînă în 
construirea socialismului. în
tâmpinăm cu mare bucurie 
veștile despre noile succese

presă a președintelui S.U.A.
7 august în care se spune că... 
„încheind Tratatul de pace cu 
R.D.G. nu intenționăm să a- 
fectăm nici un fel de interese 
legitime ale puterilor occiden
tale. Nu este vorba de nici 
un fel de interzicere a accesu
lui în Berlinul occidental, de 
nici un fel de blocadă asupra 
Berlinului occidental". Pre
ședintele a declarat că „cu
vîntarea trebuie citită integral. 
Eu cred că s-a spus că noi 
trebuie să ducem tratative cu 
guvernul Germaniei răsări
tene pentru a obține rezulta
tul propus. Există multe pro
puneri în legătură cu dreptu
rile guvernului Germaniei ră
săritene care se referă la con
trolul accesului, precum și la 
controlul asupra teritoriului 
Berlinului occidental și de 
aceea cuvîntarea trebuie citită 
integral".

Punînd în mod cu totul ar
bitrar un semn de egalitate 
între „drepturile locuitorilor 
Berlinului occidental și pro
priile noastre drepturi" (adică 
ale S.U.A. — N. R.) care tre
buie „ocrotite", J. Kennedy a 
trecut totodată sub tăcere 
faptul că, după cum a decla
rat N. S. Hrușciov, guvernul 
sovietic este gata să cadă de 
acord asupra celor mai sigure 
garanții cu privire Ia abso
luta libertate a locuitorilor 
Berlinului occidental.

Președintele a comunicat că 
a însărcinat pe reprezentantul 
la tratativele pentru interzice

obținute de oamenii muncii 
din țara dv,- sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Ne mîndrim de faptul că 
cei din generația noastră — 
tinerii șj tinerele din Romî
nia — contribuie activ la con
struirea țării lor, obținînd pe
trol în regiunea Ploiești sau 
construind blocuri de locuin
țe în București, și dînd pretu
tindeni dovadă de abnegație 
in muncă. Noi, cei care con
struim comunismul, înțelegem 
bine entuziasmul lor. Tinerii 
sovietici și tinerii romîni au 
un scop unic, o năzuință co
mună — lupta pentru feri
cirea popoarelor noastre pen-* 
tru pace, pentru comunism.

Dragi tovarăși, există în 
viața oamenilor evenimente 
mari, zile de neuitat. Ele ră
mân în istorie, ele se imorta
lizează în versuri. Milioane de 
oameni le păstrează în memo
ria lor pentru mult timp. Dv. 
ați sosit în minunata noastră 
țară în zilele în care întregul 
popor sovietic se pregătește 
să întîmpine cu noi succese 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Perspective mărețe a 
deschis în fața poporului so
vietic proiectul de Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. i-a dedicat zborul său 
în Cosmos G. S. Titov. Și noi; 
tinerii moscoviți, împreună cu 
întregul popor sovietic, ne 
mîndrim cu acest legendar 
zbor în Cosmos.

Vorbitoarea a mulțumit 
Partidului Comunist și guver
nului sovietic pentru grija 
manifestată pentru tineretul 
sovietic, pentru dezvoltarea 
patriei sovietice.

în încheierea cuvântării 
sale, ea a făcut urări de întă
rire a prieteniei sovieto-ro- 
mîne, a prieteniei dintre tine
retul sovietic și cel romîn; 
dintre tinerii tuturor țărilor 
socialiste.

★
In sală izbucnesc aplauze 

furtunoase, prelungite. Parti
cipanta la miting îl salută pe 
tovarășul N. S. Hrușciov. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care urcă la tribună.

Din nou în sală răsună a- 
plauze furtunoase, prelungite, 
cînd se dă cuvîntul con
ducătorului delegației de 
partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Ro
mîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secre
tar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne- 

Cuvîntările tovarășilor 
N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost ascul
tate cu viu interes și subli
niate în repetate rînduri prin 
puternice aplauze.

Mitingul a luat sfîrșit.
Tovarășii Gheorghe Gheor

ghiu-Dej și N. S. Hrușciov își 
string mîinile cu căldură, se 
îmbrățișează.

In întreaga sală răsună lo
zinci în cinstea prieteniei so- 
vieto-romîne, a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce și a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Participanții la miting au 
salutat cu căldură delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romî
ne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
prin ea, poporul frate romîn, 
care, umăr la umăr Cu toate 
popoarele țărilor puternicului 
lagăr socialist, pășește cu în
credere pe calea construirii 
vieții noi.

Mitingul a constituit o nouă 
demonstrație grăitoare a prie
teniei frățești dintre popoare
le Republicii Populare Romî
ne și Uniunii Sovietice, o pu
ternică manifestare a unității 
și coeziunii lagărului socia
list, a hotărîrii celor două 
țări de a apăra cauza păcii.

rea experimentării armei nu
cleare, Dean, să se înapoieze 
la Geneva.

Imediat însă președintele 
Kennedy a reafirmat vechea 
poziție a S.U.A. de respin
gere a propunerilor sovietice 
cu privire la organul colectiv 
de control format din repre
zentanții celor trei grupuri 
principale de state. El a mers 
chiar mai departe declarând 
ultimativ că dacă U.R.S.S. 
nu-și va schimba poziția 
„Dean se va înapoia în S.U.A. 
și eu (Kennedy — N.R.) voi lua 
hotărârea necesară".

Președintele a fost întrebat 
dacă consideră că, în cazul 
cînd eforturile de pace vor 
eșua și din cauza Berlinului 
vor începe operațiuni militare, 
ele se vor limita la operațiuni 
militare de tip clasic sau vor 
duce la folosirea armei nu
cleare.

„Sper, a spus Kennedy, că 
vom putea obține rezolvarea 
pașnică a acestor probleme".

Referindu-se la ultimele 
succese ale Uniunii Sovietice 
în cucerirea Cosmosului, pre
ședintele Kennedy a spus : 
„Ei (Uniunea Sovietică - 
N.R.), după cum am mai de
clarat, continuă să se afle cu 
multe luni înaintea noastră. 
De aceea ne putem aștepta la 
noi dovezi ale superiorității 
lor în acest domeniu. Noi de
punem mari eforturi care ne 
costă miliarde de dolari".
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