
Cu planul
pe 11 luni
îndeplinit

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

ORADEA (de la coresponden
tul nostru). — La data de 3 no
iembrie, muncitorii de la între
prinderea de echipament metalic 
pentru binale și-a realizat sarci
nile de plan pe 11 luni. 
Prevederile planului au fost de
pășite la o serie de indicatori. 
Astfel, productivitatea muncii a 
crescut peste prevederi cu 5,1 Ia 
suta obținîndu-se în același timp 
economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 729 000 lei 
și beneficii în valoare de 
1 721 000 lei.

Totodată, s-au realizat peste 
plan 7,2 tone piese de lăcătușe- 
rie pentru binale, cu care se pot 
echipa peste 1000 de aparta
mente, 17,5 tone piese pentru 
autocamioane, 3 800 lacăte și 8 
tone piese pentru vagoane de că
lători, locomotive Diesel-electrice 
etc.

cinteia 
tineretului

Tovarășului I. 1. BREJNEV 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului A. I. MIKOIAN
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S,S,

Tovarășului A. N. KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova

Utilaje moderne
în exploatările 

forestiere
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru)
In exploatările forestiere și în 

unitățile de industrializare a 
lemnului din cadrul D.R.E.F. 
Maramureș continuă să sosească 
noi utilaje moderne a căror uti
lizare reduce considerabil efortul 
fizic, contribuind totodată la ri
dicarea indicelui de valorificare 
a masei lemnoase. Astfel, U.I.L. 
Sighet a fost înzestrată cu un 
gater de mare productivitate iar 
cele din Vișeul de Sus și Borșa 
cu cîte 2 circulare duble de re
tezat cheresteaua de rășinoase. 
Aceleași întreprinderi au mai fost 
dotate cu 8 circulare de tivit și 
retezat cheresteaua, strunguri, 
mașini de rabotat și găurit etc.

In exploatările forestiere par
cul de mașini s-a mărit cu încă 
35 de tractoare U 650, 70 feră- 
straie mecanice, 18 funiculare și 
6 mașini de încărcat electrice. 
Pînă la sfîrșitul anului 1964, nu
mărul tractoarelor folosite în ex
ploatările forestiere Va fi de 140, 
al ferăstraielor mecanice de a- 
proape 340 etc.

Consfătuire
a cercurilor

literare
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
La Cluj a avut loc o consfă

tuire a cercurilor literare din re
giunile Cluj, Cri.șana, Hunedoara, 
Mureș Autonomă Maghiară și 
Oltenia. Consfătuirea a fost ini
țiată de Casa regională de crea
ție populară din Cluj. Filiala 
din Cluj a Uniunii scriitorilor și 
comisia de îndrumare a cercuri
lor literare de pe lingă Casa re
gionala de creație au prezentat 
referate despre creația membri
lor cercurilor literare, varietatea 
creației tinerilor poeți, modalități 
în proza tinerilor. Consfătuirea 
s-a încheiat cu o ședință de lu
cru a cenaclului filialei Uniunii 
Scriitorilor din Cluj.
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Solemnitatea inminării unor titluri
și ordine ale R. P. Romine

La solemnitatea de la Consiliul de Stat

Vineri dimineața, la Consi
liul de Stat al R. P. Romîne 
a avut loc solemnitatea înmî
nării de titluri și ordine unor 
oameni de știință, cadre di
dactice și lucrători din dome
niul economiei.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Le- 
onte Răutu, Ștefan Voîtec, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, acad. 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Cos- 
tin Nădejde, adjunct al mini
strului învățămîntului.

După ce a înmînat înaltele 
distincții, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 
celor prezenți, a

Am deosebita 
adresa felicitări 
turor celor de 
vanți distinși, cadre didactice 
valoroase, lucrători din do
meniul economiei, cu prilejul 
conferirii de titluri și ordine

adresîndu-se 
spus : 
plăcere de a 

cordiale tu- 
față — sa-

ale Republicii Populare Ro
mîne.

Recentul Centenar al Uni
versității din București a 
constituit o adevărată sărbă
toare a culturii romînești, la 
care au luat parte, alături de 
poporul nostru, numeroase 
personalități marcante din al
te țări. O expresie a înaltei 
cinstiri de care se bucură în 
țara noastră știința, școala 
superioară și cei ce și-au în
chinat viața slujirii ei, este 
distingerea cu titlul de Profe
sor Emerit a academicianu
lui Ilie Murgulescu, președin
tele Academiei R. P. Romîne, 
a academicienilor Athanase 
Joja și Gheorghe Mihoc, a 
prof. univ. Jean Livescu, de
corarea cu înalte ordine 
a academicienilor Andrei 
Oțetea. Ion Enescu, Ni- 
colae Cernescu și a altor oa
meni de cultură proeminenți, 
care s-au remarcat 
înaltă competență, 
rență și dăruire de 
ta lor activitate

printr-o 
perseve- 

sine. Vas- 
didactico.

Noi construcții pe Calea Unirii, Jn orașul Craiova
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științifică face cinste atît 
fiecăruia dintre ei, cît și țării.

Distincțiile ce vi se oferă, 
stimați tovarăși și prieteni, 
pe lingă recunoașterea meri
telor dv. de seamă, implică- 
evident o obligație morală — 
aceea de a desfășura și pe 
viitor, cu aceeași abnegație, 
munca de formare a cadrelor 
necesare tuturor domeniilor 
economiei, culturii, vieții de 
stat, ca și de cercetare științi
fică, la nivelul celor mai 
înalte exigențe.

Aș dori, odată cu mulțumi
rile partidului și guvernului, 
să vă adresez urarea de succes 
desăvîrșit în îndeplinirea a- 
cestor sarcini de mare răs
pundere.

Tuturor vă doresc sănătate, 
viață lungă și satisfacția de
plină de a fi contribuit, cu 
talentul și cunoștințele dv., 
la dezvoltarea patriei noastre 
socialiste.

In numele corpului didactic 
al Universității din București 
a mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate acad. Gh. 
Mihoc. rectorul Universității. 
Satisfacția noastră — a spus 
el — este cu atît mai mare cu 
cit distincțiile primite sint 
acordate cu prilejul unui e- 
ver.-mer.t de seamă din viața

ol

«uperior a înregistrat succe
se de necontestat. Partici
parea conducătorilor de partid 
și de stat în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a însemnat o deosebită cinste 
pentru Universitate și a de
monstrat încă o dată prețu
irea acordată învățămîntului 
superior în țara noastră.

In numele colegilor vă a- 
sigurăm că vom munci mai 
departe cu devotament pen
tru ridicarea învățămîntului, 
a științei și culturii în patria 
noastră pe culmi tot mai înal
te.

A răspuns apoi profesorul 
pensionar Andrei Popovici 
Bîznoșeanu.

Aveți în fața dv. un profe
sor onorat, în vîrstă de 88 de 
ani și jumătate, care a stat în 
Universitate timp de 70 de 
ani, începînd de la viața de 
student, pe urmă ca profe
sor, iar azi ca pensionar. In 
perioada de la 1944 și pînă 
azi, adică timp de 20 de ani, 
am lucrat mai departe în 
Universitate dînd sinteze în 
biologie, care au fost publica
te în țară și în străinătate. 
Grație sprijinului acordat de 
conducere, am avut toată 
înlesnirea ca să pot ajunge 
la aceste rezultate.

Aici, odată cu mine, alături 
de mine, sînt onorați cu 
gradul de Profesor Emerit 
elevi de-ai mei, colegi de-ai 
mei, o serie de profesori care 
sînt astăzi încă în activitate. 
In numele profesorilor pen
sionari, pentru distincția a- 
cordată vă declarăm că vom 
lucra înainte cu aceeași rîv- 
nă pentru prosperitate și pen
tru binele științei.

In numele muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor care 
lucrează pentru valorificarea 
stufului în Delta Dunării, a 
mulțumit conducerii de partid 
și de stat pentru distinc
țiile acordate, Comeliu Das
călii, directorul Trustului de 
amenajare și valorificare a 
stufului, din Tulcea.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului — a spus el — 
Delta Dunării, cu marile ei 
bogății, a devenit în ultimii 
ani un tablou grăitor al for
ței creatoare a poporului no
stru. Valorificarea acestor 
bogății imense, inițiată de 
către partid, a trezit un en
tuziasm deosebit în rîndurile 
noastre.

înaltele distincții ne mobi
lizează și mai departe pe toți 
cei ce lucrăm în acest sector, 
pentru a asigura materia 
primă necesară Complexului 
industrial de la Brăila.

Asigurăm conducerea parti
dului că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a duce la 
îndeplinire sarcinile trasate.

TELEGRAMA

Domnului LYNDON B. JOHNSON 
Președintele Stolelor Unite ale America

Washington D. C. — Cws

Cu ocazia alegerii dv. in înalta funcție de președinte al 
Statelor Unite vă rog să primiți sincerele mele frHrftări șx cele 
mai bune urări de pace și prosperitate.

îmi exprim speranța că relațiile dintre Republica Populară 
Romină și Statele Unite ale Americii se vor dezvolta in conti
nuare în mod favorabil în interesul ambelor noastre țâri și al 
colaborării pașnice intre popoare.

■
 ra prin vremea cînd

la Reșița primul din 
cele două furnale 
de 700 m.c. primea 
„botezul* flăcărilor, 
se pregătea pentru 
cea dinții descărca

re. De la Reșița m-arn abătut la 
Oțelul Roșu. Chiar dacă cele două 
cetăți ale metalului nu puteau fi 
asemănate ca dimensiuni, trebuie 
recunoscut ca și astăzi de altfel, 
oțelarii de la Bîrzava aveau parte
neri dîrji în întrecere; oțelarii de 
la Oțelul Roșu își măsurau de la 
egal la egal realizările cu cei din 
Reșița. La unul din cuptoare l-am 
cunoscut pe Costică Zamfir. în
vățase cu puțin timp în urmă la 
școala profesională abecedarul 
meseriei de oțelar. Gîndurile îi 
zburau mai departe. Omul însuși 
prinsese parcă aripi. Mi-a măr
turisit atunci că dorește din ini
mă să ajungă un bun oțelar și 
pe urmă... (parcă-l văd acum, a 
făcut o pauză și a continuat cu 
convingere) ar dori să urmeze 
cursurile școlii de maiștri.

De atunci au trecut ani. Am 
mai fost de citeva ori la Reșița 
și Oțelul Roșu. Pe Zamfir însă 
nu l-am mai reîntâlnit. De ce să

nu mărturisesc sincer? l-am ui
tat chiar.

...In plină amiază, într-una din 
zilele trecute, în hala oțelăriei 
Martin din Hunedoara răsărise 
soarele. Zorii lui purpurii au fost 
prevestiți de șticand Chilom. 
Cînd acesta a destupat orificiul 
de descărcare a celui mai tânăr 
cuptor din oțelărie întreaga răsu
flare din preajmă s-a oprit parcă 
pentru o clipă. Oamenii salutau,

tul maistru oțelar, Eroul muncii 
socialiste, Ștefan Tripșa.

— Privește I — m-a îndem
nat el fără să-și ia ochii de la 
șuvoiul de oțel incandescent. E 
a 80-a șarjă pe care o elaborăm 
la cel mai tânăr cuptor din oțe
lărie. In scriptele oțelăriei — ea 
este însemnată cu numărul 
85 482.

Am citit în fișa șarjei, în cer
tificatul ei de naștere cîteva date

Reîntiinire cu

50,700 tone de oțel elaborai peste 
prevederile planului la o singură 
șarjă.

— Oțelul acesta e cu atât mai 
prețios cu cit trebuie să ai m 
vedere și pe cei care l-au ela
borat. Din locul unde ne aflăm, 
tovarășul Tripșa. i-a arătat cu 
mina.

Un mănunchi de oameni. Prin
tre ei un tânăr scund de statură 
cu obrajii îmbujorați de parcă ar 

viitorul
oficiau nașterea unei noi șarje. 
Oricît de obișnuiți ar fi cu ase
menea evenimente, oțelarii în
cearcă un fior de emoție, de 
bucurie la fiecare șarjă plămădită 
cu atâta grijă în cuptorul lor. Un 
strop din lumina și căldura soa
relui se revărsa din cuptor în 
oala pîntecoasă dinainte pregă
tită.

Pe platforma din spatele cup
torului l-am întâlnit pe cunoscu-

care-i stabileau identitatea: în
cărcarea cuptorului a început la 
ora 2 și 10 minute. Procesul de 
elaborare a oțelului a durat 11 
ore și 50 de minute, cu 5 minute 
mai mult decît o șarjă conside
rată rapidă. La ora 13 și 20 de 
minute a fost terminată evacua
rea șarjei. In fișa șarjei 85482 
erau cunoscute 450,700 tone de 
oțel, deci cu 50,700 tone oțel 
peste capacitatea cuptorului;

fi împrumutat din strălucirea și 
jăratecul oțelului. II cunoșteam. 
Dar de unde ? Uf!... L-am cu
noscut în urmă cu ani la Oțelul 
Roșu. Nu e Zamfir ? am întrebat 
cu glas tare.

— Chiar așa. Zamfir, maistru 
la cele două cuptoare noi — mi-a 
confirmat tovarășul Tripșa. Și 
fără să-l provoc a ținut să ada
uge : Se introduce tn noua lui 
muncă. E om care promite. Pro

mite mult după cîte ne-a» dat 
noi seama. Are simțul oțebdia.

Așadar, oțelarul Z^mtâr de a- 
cum cîțiva ani de la Oțelul R:șu 
și-a semnat actul de prezență la 
cei 26 de ani, pe core-i are, ea 
maistru la cele mei noi cuptoare 
ale Hunedoarei. Și-a împlinit do
rința.

Munte cu munte se întâlnește, 
dar...

— S-au schimbat multe. Vi 
amintiți?... la Oțelul Roșu nu e- 
laboram dintr-un cuptor la o 
șarjă atât oțel cît am dat acum 
peste plan — constata Zamfir. 
Cuptoare noi, modeme, de mare 
capacitate — și Zamfir zîmbi cu 
subînțeles — oameni tineri, chiar 
dintre cei mai tineri pe care îi 
are oțelăria.

Constantin Zamfir a absolvit 
școala tehnică de maiștri la Re
șița și a fost repartizat la cel mai 
tânăr cuptor la oțelăria Hunedoa
rei. Cuptorul pornise cu o zi mai 
înainte. A luat și el parte la pri
mele șarje dar nu ca martor. 1 
se încredințase conducerea unui

MARIN CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de a 47-a aniversări a Ma

rii Revoluții Socialiste din Octombrie, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și al întregului popor romîn vă trans
mitem dv., Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și întregului popor sovietic un sa
lut frățesc și cele mai calde urări.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
încununare a luptei eroice a muncitorilor și 
țăranilor Rusiei sub conducerea partidului 
făurit de Vladimir Ilici Lenin, a deschis o 
eră nouă în istoria omenirii, exercitînd o 
profundă înrîurire asupra luptei oamenilor 
muncii din întreaga lume pentru socialism, 
pace și eliberare națională.

Pășind pe căi neexplorate ale istoriei, ma- 
nifestînd înaltă abnegație și spirit de sacri
ficiu, poporul sovietic a construit societatea 
socialistă, a schimbat din temelii înfățișarea 
țării, obținînd victorii mărețe în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului, a cucerit întîietate în 
domenii importante ale științei și tehnicii.

In anii celui de-al doilea război mondial, 
poporul sovietic a înscris o pagină de glorie 
nepieritoare în titanica luptă pentru apărarea 
patriei sale, pentru zdrobirea fascismului în
robitor de popoare. Sub conducerea Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, a Comite
tului său Central, oamenii sovietici făuresc 
baza tehnico-materială a comunismului, în
făptuiesc cu succes programul de construire 
a societății comuniste. Rezultatele obținute 
în făurirea noii orînduiri sociale de Uniunea

Sovietică, de celelalte țări socialiste consti
tuie un factor determinant al întăririi forțe
lor care militează pentru progres social și 
apărarea păcii, sporesc influența ideilor 
marxism-leninismului în lume.

Uniunea Sovietică aduce o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la promovarea 
principiilor coexistenței pașnice între state 
cu sisteme sociale diferite, la instaurarea 
unui climat de destindere, înțelegere și cola
borare intiexnațională, la preîntîmpinarea 
unui nou ră^bo* mondial. Politica leninistă de 
pace a Unithi^A'’ovietice, a celorlalte state 
socialiste găsește un ecou profund în lume, 
se bucură de simpatia și sprijinul tuturor po
poarelor iubitoare de pace.

Poporul romîn se bucură din toată inima 
de marile realizări obținute de poporul so
vietic în construirea comunismului și acordă 
o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și co
laborare frățească dintre Partidul Muncito
resc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică, bazate pe principiile 
egalității în drepturi, respectării suveranită
ții, întrajutorării tovărășești și internaționa
lismului socialist. Dezvoltarea continuă a a- 
cestor relații corespunde intereselor ambelor 
popoare, constituie o contribuție importantă 
la întărirea unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

La aniversarea Marelui Octombrie, vă 
urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și între
gului popor sovietic, noi victorii în constru
irea comunismului, în lupta pentru triumful 
cauzei păcii și prieteniei Intre popoare.

Trăiască prietenia frățească, de nezdrunci
nat, dintre popoarele romîn și sovietic 1

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

A 47-a aniversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

Prezidiul adunării festive

Vineri după-amiază a avut 
loc, în sala Teatrului Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Capitală, adunarea iestivă con
sacrată celei de-a 47-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Pe iundaiul scenei, unde se 
alia portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin, încadrat de drapelele de 
stal ale UJLSS. și R. P. Romî
ne, erau înscrise datele iestive 
„1917—I9W și urarea: „Trăias
că c 47-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Șteian Voîtec, Gh. Gaston 
Marin. I. K. Jegalin, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Martin Isac, Florian Dă- 
nălcche, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului aiacerilor exter
ne, colonel V. S. Makovkin, 
atașat militar, naval și al ce
rului al Uniunii Sovietice la 
București, academicienii Petre 
Constantinescu-lași și Gh. Mi
hoc, Suzana Gidea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romină, Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului General

rA.R.L.U.S.ț Vasile Lixandru, 
vicepreședinte al Sfatului Popu
lar al Capitalei, și Petre Bunea, 
strungar fruntaș la Uzinele de 
pompe București.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, activiști de partid și de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
generali și oiițeri superiori, zia
riști romîni și străini.

Era prezentă delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mlnă condusă de I. B. Stukalin, 
președintele Comitetului de stat 
pentru presa și tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.S.F.S. Ruse, care se află în 
țara noastră pentru a participa 
la manifestările prilejuite de 
cea de-a 47-a aniversare a Ma

rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La adunare au participat, de 
asemenea, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă, membrii ambasadei 
Uniunii Sovietice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

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

Despre cea de-a 47-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie a vorbit tov. 
Martin Isac, membru al C.C. al 
P.M.R., membru al Consiliului 
de Stat, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, I. K. Jegalin.

în încheiere a fost prezentat 
un bogat program artistic.

(Agerpreș)

în pag. a IlI-a :
Cuvîntările tovarășilor 

ISAC MARTIN și I. K. JEGALIN

Sosirea la Moscova a delegației 
de partid și de stat a R. P. Române

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres, Silviu Po- 
dină, transmite ;

In dimineața zilei de 6 no
iembrie a sosit la Moscova de
legația de partid și de stat a 
Republicii Populare Romîne, 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
PJbLR., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului Uniu
nii Sovietice, va participa la 
sărbătorirea celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al

P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., șeful secției de pro
pagandă și agitație a C.C. al 
P.MJR., și Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., am
basadorul R. P. Romîne la 
Moscova. *

In întîmpinarea înalților 
oaspeți romîni pe peronul gării 
Kiev au venit tovarășii : A. N. 
Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., D. S. Poleanski, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. N. Rudnev, vice
președinte al Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S., P. V. De
mentiev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministru, A. V. Sido
renko, ministru, A. G. Egorov, 
șef adjunct de secție al C.C. 
al P.C.U.S., S. T. Astavin, șef 
de secție la Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Moscova.

în întîmpinarea delegației 
au venit, de asemenea, mem
brii ambasadei R. P. Romîne 
la Moscova.

Numeroși moscoviți aflați 
pe peronul gării au făcut oas
peților romîni o caldă primire. 
Membrilor delegației R. P. Ro
mîne li s-au oferit flori.



Solemnitatea înmînării unor titluri
și ordine ale R. P. Romîne

(Urmare din pag. I) 

contribuind în acest fel 
la desăvîrșirea construcției 
socialismului în țara noastră, 

în încheierea solemni
tății, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celelalte 
persoane oficiale s-au între
ținut cordial cu cei prezenți.

★
Titlul de „Profesor Emerit 

al Republicii Populare Romi
ne", a fost conferit cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de 
la înființarea Universității 
din București, pentru activi
tate îndelungată, contribuție , 
în dezvoltarea științei și nv’ f 
rite deosebite în dezvol^fV3^ 
învățămîntului superior, "To
varășilor : Nicolae Bănescu, 
Andrei Popovici Bîznoșeanu, 
Eugen Botezat, Radu Co- 
dreanu, Alexandru Ciucă, Te
odor Gheorghe Dornescu, 
Miltiade Filipescu, Traian 
Gheorghiu, Teodor Ionescu, 
Athanase Joja, Constantin Ki- 
rițescu, Jean Livescu, Gheor
ghe Mihoc, Ilie Murgulescu,

Mihai Neculcea, Tache Pa- 
pahagi, Ilie Stoenescu, Gheor
ghe Ștefan și Anibal Teodo- 
rescu.

Prin același decret, nu
meroși oameni de știință, ca
dre didactice și tehnico-ad- 
ministrative de la Universi
tatea din București au fost 
distinse cu ordine ale R. P. 
Romîne.

Pentru merite deosebite în 
domeniul învățămîntului ele
mentar, învățătorului Ion 
Bărbulescu, i-a fost conferit 
titlul de „învățător Emerit al 
Republicii Populare Romîne".

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat au fost conferite or
dinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" cl. I-a aca
demicienilor Ion Enescu, An
drei Oțetea și Wilhelm Kne- 
chtel — pentru merite deose
bite în domeniul științific și 
didactic, și inginerului Peisa 
Wechsler, pentru activitate 
îndelungată în dezvoltarea 
industrie metalurgice și pen
tru merite deosebite în pro-

ectarea noilor laminoare din 
R. P. Romînă; „Ordinul 
Muncii" cl. I-a academicieni
lor Nicolae Cemescu — pen
tru merite deosebite în do
meniul științific și didactic — 
și Constantin Ionescu-Gulian 
— pentru merite în activita
tea ideologică, științifică și 
didactică.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" cl. H-a a 
fost conferit scriitorului Mi
hail Novicov, pentru merite 
deosebite in domeniul criticii 
și istoriei literare.

în cadrul aceleiași solemni
tăți au fost decorați cu ordine 
ale R. P. Romîne un mare 
număr de oameni de artă și 
cultură, precum și muncitori, 
tehnicieni și ingineri care au 
merite deosebite in proiecta
rea și construirea orașului 
muncitoresc Onești, a Uzinei 
de anvelope ..Danubiana*. în 
realizarea lucrărilor pentru 
amenajarea, exploatarea și 
valorificarea stufului din 
Delta Dunării.

(Agerpres)

Prezentarea
scrisorilor de acreditare

de către ambasadorul Suediei
în Republica Populară Romînă

încheierea discuțiilor privind colaborarea economică 
romino-poloneră și livrările reciproce Io principalele 

categorii de mărfuri pe perioada 1966-1970

— Trec pe recepție...
(La cercul de radio și te

lecomunicații de la Casa 
pionierilor din Tg. Mureș).

Foto : N. STELORIAN

INFORMAȚII

Ca prilejul aniversării

Marii Revoluții Socialiste

din Octombrie

După cum s-a anunțat, în ziua 
de 5 noiembrie a.c. s-au înche
iat la București dLiupile bilate
rale dintre delegațiile organelor 
centrale de planificare din R. P. 
Romînă și R. P. Polonă, care au 
avut ca obiectiv stabilirea cadru
lui colaborării economice și a li
vrărilor reciproce la principalele 
categorii de mărfuri dintre cele 
două țări, pe perioada 1966— 
1970.

în cursul discuțiilor, părțile 
s-au condus după necesitățile și 
posibilitățile economiilor lor na
ționale, stabilind o serie de mă
suri pentru lărgirea și diversifi
carea colaborării economice si a 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări, pe baze reciproc 
avantajoase.

Au fost convenite importante 
schimburi de mărfuri în perioa
da 1966—1970. cum sînt livrarea 
unor cantități sporite de cocs 
metalurgic și produse siderurgice 
din Polonia, concomitent cu b-

Reîntîlnire 
cu viitorul
. (Urmare cun pug. L 

schimb la două cuptou'V. T».fo
toni Gheorghe Bucur p i
tin Finaru au ujuns ți a de pe ■ 
banctle școlii profenuna’e ia etic I 
mai tinere cirste ale oțeiăriei. Ca 
despre primul topilor Gheorghe 
Cocoș ce să mai vorbim! De-o 
virstă cu maistrul, a fost promo
vat și el o dată cu darea in ex
ploatare a ultimului cuptor de 
400 tone. Mai in glumă, mai in 
serios Zamfir a țrnut sâ preci
zeze :

— N-am venit intimpUUor la 
Hunedoara. Ce-i adevărat Hni 
„sezonier". Aici trebuie tă mă 
pregătesc să devin un bun mai
stru oțelar (in urmă cu ani, la 
Oțelul Roșu și-a propus sâ decmâ 
un bun oțelar). Agregatele nu 
seamănă cu cele pe care le ști
am la Oțelul. Apoi și oțelurile 
sini la Hunedoara de sortimente 
diferite și speciale. Mă pregătesc 
pentru un drum lung. La Găleți 
mi-am elaborat proiectul. In am 
anul acesta. Dacă ați fost pa o- 
colo, în dreapta șoselei asfaltate 
ați văzut locul viitoarei oțeiiru.-

Zamfir mi-a vorbit apoi despre 
profesorii lui de la școala de mai
ștri din Reșița, oameni bine pre
gătiți profesional, specialiști. ȘH 
reamintește de fiecare dată cind 
recitește caietele de notițe pen
tru că „cele învățate la școală 
trebuie puse in practica". Și a- 
poi continua perfecționare a pre
gătirii lui mai e dictata și de o 
altă nevoie: „Brigada de la cup
toare e formată din băieți tineri. 
Au multă voința dar mai puțină 
experiență. Pregătirea mea ii va 
ajuta și pe ei*. Dacă în primele 
săptămîni de muncă tn oțelăria 
Hunedoarei a fost îndrumat în
deaproape, pas cu pas de mai
ștrii Ștefan Tripșa, Octavian 
Imbrea, lui nu-i vine rîndul să 
facă același lucru cu tinerii ab
solvenți ai școlii profesionale?

Puternicele brațe ale podului 
rulant plimbau cu ușurință oala 
cu oțel incandescent spre plat
forma vagoanelor. Se turna oțe
lul tn lingouri. Am numărat pe li
nie 64 de lingouri. Erau mai 
multe ca de obicei. O serie de 
lingouri în plus a fost pregătită 
de către maistrul din hală, Trăiau 
Vlădoiu (fost coleg la Reșița cu 
Zamfir) pentru cele 50,700 tone 
de oțel elaborate peste plan.

l-am întins mina maistrului 
Zamfir.

— La revedere. Să ne revedem 
la Galați — mi-a răspuns.

Și era tot atît de optimist, de 
încrezător în gîndurile lui de vi
itor ca atunci cind l-am cunoscut 
la Oțelul Roșu.

Scriind rîndurile acestea, revăd 
platforma oțeiăriei, soarele care 
răsărea în plină amiază, zorii 
purpurii scăldînd hala oțeiăriei, 
îl aud parcă pe tovarășul Tripșa: 
„E om care promite. Promite 
mult după cîte ne-am dai noi 
seama. Are simțul oțelului". O 
caracterizare lapidară, prevesti
toare.

Am impresia că pe platforma 
celui mai tînăr cuptor al oțeiăriei 
din Hunedoara, cuptor din pro
moția 1964 am stat de vorbă nu 
numai cu cel mai tînăr maistru 
oțelar dar că am avut acolo o re
întâlnire cu viitorul. Cel puțin 
așa m-a lăsat să înțeleg, cind 
ne-am despărțit, maistrul Zamfir.

vrările de produse petroliere 
din Romînia. Se va dezvolta 
schimbul de sortimente de pro
duse siderurgice, constind în 
principal din livrări dc tablă co
sitorită, laminate de oțel abat și 
carbon de calitate, șine de cale 
ferată normală etc. din R. P. Po
lonă și de tablă navală și alte 
sortimente de tablă groasă, pre
cum și unele cantități de mate
rial tubular din R. P. Romînă.

Părțile au examinat posibilită
țile noi de caloborare bilaterală 
pe care le oferă dezvoltarea si 
diversificarea industriei construc
toare de mașini din cele doeă 
țari și au stabilit un volum im
portant de schimburi. echilibrat 
an de an, care cuprinde in prin
cipal bvrări de motoare DieseL 
utilaj minier, utilaje pentru coe- 
strucții si drumuri, agresate na
vale, vagoane de poșta si de ba
gaje și altele din R. P. Polonă si 
livrări de cargouri maritime, lo
comotive Diesel electrice, auto
camioane cu motor pe benzii 
etc. din R. P. Romînă.

Cele două părți au canari, 
de asemenea, asupra umb % <4mb 
important de schimburi de tipo- 
dnnemioni si sovtnnrnte in do
meniul mașinilor me-.tr pentru

și drir

s-a c£zst de acced anțri mar 
schimbcn socrite, ba cadrai că
rora Polcxui va fcrra ocd de

conditiocâțf. acid
Totodată s-aa rtabd* iopartaane 
schimbări de mrtmate de <s*o*

Primirea de către vice
președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romi
ne, Gogu Radulescu, a 
ambasadorului Greciei la 

București

Cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, to- 
varâșui Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romine, a adresat tova
rășului A. A. Grocuko, minis
trul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, o telegramă 
prin care transmite felicitări 
cordiale Împreună cu cele mai 
bune urări in activitatea sa 
consacrata realizării politicii 
externe a Uniunii Sovietice.

Ax Jsî Ce isd Warsaw Sc-
B. P. Po-

PAUL ANGHEL:

Tulburător e, mai cu seamă, 
în reportajul contemporan 
unghiul monumental sub care 
sînt cercetate lucrurile, ten
dința monografică atît de 
discutată — și, la urma urmei, 
discutabilă — indicînd in spe
cial tocmai dorința de a ridi
ca realitatea reportajului la 
dimensiuni memorabile. Ten
dința e remarcată mai întîi la 
Bogza, dar a-i deduce influ
ența în fiecare din tinerii și 
talentații noștri reporteri, e 
nefiresc. Mai întîi pentru că 
izvorul monumentalului la 
Geo Bogza e altul decît la 
aceștia (desigur, cu excepția 
epigonilor). Autorul „Cărții 
Oltului" și al „Țării de pia
tră" are mai mult pasiunea 
geologicului decît a istoricu
lui, acesta din urmă fiind, fi
rește, implicat într-o metafo
ră de natură geologică. Pasi
unea vîrstelor imemoriale o 
are și Sadoveanu și Bogza, 
primul urmărindu-le în desfă
șurarea lor legendară — o is
torie nimbată de folclor — 
iar celălalt în faptul diurn 
mustind de sevă istorică.

Revenind la reportajul con
temporan, observăm că acei 
care privesc monumental a- 
pelează mult la o istorie con
cretă, pe care o interpolează 
îndrăzneț. Pentru unii din ei, 
rațiunea reportajului stă în 
supunerea istoriei unui susți
nut efort de interpretare pole
mică, ce seamănă cu declan
șarea unui puternic tir de ar
tilerie asupra unor falnice 
ziduri. Scopul este, evident, de

a corecta prejudecata istorică 
(fără să renunțe. ri adăugind 
acest aspect particular. la e- 
xaltarea coetenparaneitatu 
dintr-un temeinic ungiu is
toric), iar metoda adecvata 
fiind polemica apriga cu a- 
ceastâ prejudecata cultivata 
eronat sub girul istoriei, cu 
ficțiunea, cu mitul fără aco
perire.

E premiza de la care por
nește și Paul Anghel în re
centul volum intitulat „Arpe
gii la Șiret". A spulbera mitul 
unei Moldove statice și con
servatoare, îmbîcsită de pre
judecăți și manii, cultivate de 
latura exclusiv pitorească a 
unei literaturi a provinciei, 
este adevăratul obiect al de
monstrației unei cărți întregi. 
Vitalitatea, robustețea mora
lă a oamenilor acestor locuri 
sînt descoperite cu răbdare de 
analist și ascuțime surprin
zătoare de reporter „frenetic", 
capabil de inedite asocieri și 
repezi schimbări de planuri, 
în sprijinul demonstrației sa
le, reporterul aduce tradiția 
constructivă a unui Ștefan 
Voievod dar și, încadrîndu-se 
aceleiași genealogii de spirit, 
acțiunea renascentistă a ti
nerilor ctitori de pe va
lea Polimerilor, creatorii mo
numentelor nu mai puțin e- 
levate care sînt Borzeștii, O- 
neștii, Săvineștii. Continuita
tea spirituală a vîrstelor își 
găsește nenumărate argumen
te, din domenii diferite. Ea 
stă sub semnul adevăratei is
torii și adevăratei culturi a

Coierticai Teatrului de «mHo- 
selr dm a oferit vineri
•etere pabbndui bvcurejtean 

naaai nin spectacol tn cadrul 
nniai pe cart îl întreprinde 

Mm aoastfu. In sala Teatrului 
tntrv tineret ri copii ei a pre- 
«M jOnasd viselor^
La fpectecN eu asistat Edu

ard Mezsaceacv. adjunct al mi- 
■ăfndai efccerilor externe, re- 
p^ezeetenți ai Comitetului de 
Stat petriim Cultură și Artă, oa- 
uteai de artă și cultură, un nu
meros public.

Aa foot de față Mohamed 
Fdumș Hamad, ambasadorul 
1UA.V. la București, membri ai 
ambasadei, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu- 

membri ai corpului

Artiștilor minuiiori le-au fost 
c^erae flori din partea Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

(Agerpres)

prwtra Cultură și Artă, Marin 
fierea I enescu. vicepreșv- 
drase al Consiliului General 
A KLL\S. AL Buican și O. 

ezeanu. vrt-jedinți ai 
i RJLC-S-, aitsstnl poporu- 

.1. lalea. prvșiedfaitele 
laaauB Artutăor ftasbo. repre- 

ioe Exterae, arademirâem, artiști 
pta<aci u aiu oamesă de artă și 
caifaan dm Camtală, ziariști.

Aa fost de față I. K. Jegalin, 
imr as^donil Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă. membri ai Amba
sadei sovietice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Expoziția a fost deschisă de 
M. H. Maxy-, directorul Muzeu
lui de Artă al R. P. Romîne. Au 
luat cuvîntul cu acest prilej D. 
Popescu și L K. Jegalin.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate peste 100 de lucrări de 
pictură și sculptură, în mare 
parte aparținind colecției Gale
riilor de stat Tretiakov. Sînt ex
puse, printre altele, pînze ale 
marilor pictori ruși din secolul 
trecut — Repin și Surikov, Pe
trov și Kramski, lucrări ale cunos- 
cuților pictori de la sfîrșitul se
colului XIX și începutul secolu
lui XX — Serov, Vrubel, Ma- 
kovski, Kustodiev, Levitan și alții.

In expoziție mai figurează o- 
pere ale artiștilor sovietici din di
ferite generații. Alături de maeș
tri cunoscuți ai generației vîrst- 
nice ca pictorii Koncealorski și 
Serghei Gherasimov, sculptorii 
Șadr și Muhina, sînt expuse și 
lucrări semnate de artiști din ge
nerația tînără, printre care Ani- 
kușin, Iablonskaia, Salahov.

La Urina mecanica Poiana- 
Gmpina, regiunea Ploiești a a\ut 
loc vineri aupă-amiază o adu
nare consacrată celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Au luat parte muncitori, teh
nicieni și ingineri din uzină, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și mem
bri ai Ambasadei U.R.S.S. în 
R. P. Romînă.

Despre semnificația măreței 
sărbători a vorbit Gheorghe 
Ghimbaș, președintele Comitetu
lui sindicatului din uzină și G. N. 
Start ev, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
O adunare asemănătoare a avut 

loc și la Uzina metalurgică „Rul
mentul" din Brașov.

A vorbit inginer George Do- 
garu, directorul general al uzinei, 
și V. P. Bagaev, prim-secretar al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
La Galați, în sala Casei de 

cultură, a avut loc vineri, în 
cadrul Zilelor culturii sovieti
ce, un medalion literar „M. I. 
Lermontov11. Despre viața și 
opera scriitorului rus, a vorbit 
prof. Ecaterina Iarca.

(Agerpres)
-------- -----•----- ------

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit vineri 
la amiază pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Sue
diei în R. P. Romînă, Olof Bjurs
trom, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu această ocazie au fost ros
tite cuvîntări.

Exprimîndu-și speranța că re
lațiile tradiționale dintre Romî
nia și Suedia se vor întări, am
basadorul Olof Bjurstrom a spus 
că, deși separate geografic, cele 
două țări sînt totuși unite prin- 
tr-un ideal comun de muncă și 
de pace.

După ce a făcut o analogie în
tre procesul de dezvoltare indu
striala parcurs de Suedia și pro
cesul de industrializare prin care 
trece Romînia, subliniind efor
turile depuse și rezultatele obți
nute în această opera, ambasa
dorul suedez a declarat : „Iată 
pentru ce, domnule președinte, 
noi privim cu interes și cu sim
patie deosebită energia cu care 
poporul romîn, sub conducerea 
dv. și a colaboratorilor dv., se 
consacră punerii în valoare a 
acestei țâri frumoase și bogate".

Amintind că Suedia celebrează 
în acest an 150 de ani de pace 
neîntreruptă și că sînt cunoscute 
sacrificiile impuse poporului ro
mîn în timpul conflictelor mon
diale, Olof Bjurstrom a afirmat 
ca pacea este prima condiție 
pentru a putea duce la bun 
sfirșit aceasta operă măreața.

In încheiere, ambasadorul sue
dez și-a exprimat speranța că 
poporul romîn va fi ferit de ast
fel de încercări în viitor și că 
își va putea continua în mod li
ber construirea viitorului său 
fericit și prosper.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a urat ambasado
rului suedez bun venit în Repu
blica Populară Romînă. împărtă
șind aprecierea lui Olof Bjurs
trom că popoarele țărilor noastre 
sînt unite printr-o dorință comu-

nă de muncă și de pace, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
arătat că îl bucură interesul și 
simpatia cu care este urmărită 
în Suedia stăruința depusă de 
poporul romîn pentru a-și con
strui tin viitor fericit și prosper.

Subliniind că hotărîrea luată 
de guvernele celor două țări de 
a ridica misiunile diplomatice la 
rang de ambasadă marchează un 
moment important în evoluția 
relațiilor romîno-suedeze, și ex- 
primîndu-și, totodată, speranța 
că activitatea ambasadorului 
Olof Bjurstrom în R. P. Romînă 
va contribui la întărirea legături
lor tradiționale de prietenie, caro 
au existat între cele două țări, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a declarat:

„Guvernul romîn este anîmat 
de dorința sinceră de a dezvolta 
colaborarea dintre Romînia și 
Suedia pe baza avantajului reci
proc, atît în domeniul schimbu
rilor economice, cît și în dome
niul cultural-științific. Sîntem 
convinși că în acest sens există 
multiple posibilități care pot fi 
valorificate în interesul ambelor 
noastre țări, al păcii și al înțe
legerii internaționale".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului suedez succes deplin în în
deplinirea misiunii sale, asigurîn- 
du-1 că va primi tot sprijinul 
din partea Consiliului de Stat, al 
guvernului romîn și al său per
sonal.

între președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și ambasadorul Olof Bjurs
trom a avut loc, apoi, o convor
bire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 

de Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Ambasadorul Suediei a fost 
însoțit de Gunnar Verge, atașat.

(Agerpres)

„Arpegii la
Moidora. nu altele decît ale 
țării intregL Restituirea spiri- 

a umanității unei zone 
geografice marelui curs al is
toriei naționale e făcută prin 
cercetarea, pas cu pas, a crea
ției în diverse domenii. Noble
țea și cutezanța omului sint 
Implftitf intr-o mină de in
diferență studiată, compusă, 
fată de înfățișările unei naturi 
fermecătoare, mitizată adesea, 
din diverse rațiuni. Viziunea 
constnictix-ă — a privi, a 
contempla natura cu senzația 
operei de arta — este comună 
atît artistului cit și omului 
simplu. Ambii privesc natura

structor contemporan privește 
opere voievodale de mare 
vechime. Asemenea idei pre
țioase sînt formulate și de
monstrate cu o remarcabilă 
putere de convingere, sondajul 
istoric și geografic avînd me
reu ca scop nu simpla expo
ziție de planuri ci interpreta
rea lor. Istoria nu are aici 
înfățișare de album fotogra
fic — viciu încă notabil în 
alte cărți de reportaje — ci e 
silită să șe supună demonstra
ției reporterului, ideilor sale. 
De aici, și din intențiile ex
puse la început, provine 
tendința desacralizării istoriei,

CRONICA LITERARĂ

sub raport familiar, cu un 
soi de complicitate care 
e a creatorului ce se ignoră, 
a unui posibil artist. De 
aici fabulosul, cultivat cu 
o mare plăcere de moldoveni, 
ca și viziunea miniaturală ce 
dă avantajul nu numai al cu
lorii pitorești, de stampă deli
cată, dar și, mai cu seamă, al 
cuprinderii absolute a prive
liștii și al însușirii mîndre a 
ei. A privi familiar nu degra
dează sublimul construcției, ci 
dimpotrivă îl umanizează pro
fund. Aici e explicația acelui 
vag sentiment de paterni
tate cu care orice tînăr con

acea circumspecție mereu 
trează la legenda izvorîtă din 
prejudecăți. A privi cu ochi 
contemporan, și cu pasiune 
analitică, începuturile și evo
luția de mai încoace a firului 
istoriei, este operă nu numai 
de artist dar și de istoriograf 
avizat, care știe să scoată e- 
fecte remarcabile din simpla 
contemplare a unei inscripții 
sau a unui evangheliar. Privi
rea aruncată, cercetător, asu
pra straturilor primare ale 
evoluției — idee călinesciană 
fructificată cu reală inteligen
tă artistică — surprinde cu a- 
cuitate profilul dezvoltării su

O lecfie practică a elevilor 

clasei de muzică de la Școala 

populară de artă din Baia Mare

Foto ‘ O. PLEC AN
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Cinematografe

Siret“
perioare a virtualităților în
ceputului. Această degajare cu 
care reporterul contemplă is
toria e în spiritul oamenilor 
de care vorbește, ei înșiși a- 
junși azi „deasupra vremilor".

Valoarea acestei cărți de o 
rară finețe a observației și de 
o eleganță a stilului care cu
cerește, nu stă însă doar în 
rigoarea ei documentară și 
analitică, dar și în potențarea 
acestora cu o fantezie nu mai 
puțin elevată. Un disc în 
smalț, din epoca lui Ștefan, 
devine o imagine concentrată 
la simbol a Moldovei însăși, o 
„țară de miniatură" cu fină ci- 
zelură și de o armonie clasică 
a proporțiilor. Cu discul sub 
ochi, reporterul desfășoară o 
adevărată monografie spiri
tuală a Moldovei, deslușind în 
perspectiva reală coresponden
țele armonice ale însușirilor 
sintetizate miniatural într-un 
disc de Cuti. Deslușești în 
spatele tabloului etno-geogra- 
fic un material fișat cu pasiu
nea cercetătorului, filtrat cu 
subtila concizie a artistului. 
Sînt pagini de un farmec in
delebil, cuprinzînd reflecțiile 
unui critic de artă pătrunză
tor, ale unui pasionat etnograf 
și folclorist, emise cu verva 
unui diletantism superior, 
egal în domeniile pe care le 
abordează.

Fraza elegantă, cu articula
ții nu odată savante, cu sur
dină arhaică adesea și izbuc
nind surprinzător în cel mai 
curat stil oral conține, cu ori-

cîtă ironie ar înarma-o repor
terul, și inflexiuni poematice 
de o calmă rostogolire.

Față de valorile de conținut 
și stilistice care-1 ilustrează 
pe acest înzestrat autor, exi
gențele trebuie formulate 
răspicat. Aș indica întîi efor
tul facil, cu totul nepotrivit 
profunzimii celor mai bune 
pagini, al unei apăsări cam 
exagerate pe exprimarea peri
frastică, atunci cînd aceasta 
nu se sprijină pe o reală ra
țiune estetică. în reportaj, a- 
desea numirea directă a lucru
rilor are, ca și în arta de mare 
simplitate a grecilor, efecte 
superioare metaforei, la locul 
ei mai cu seamă în proza de 
atmosferă, întemeiată pe su
gestie. Întîlnim în destule 
locuri savoarea enumerării 
plastice (ca în povestirile lui 
Creangă) pentru ca alteori pe
rifrază să încurce de-a dreptul 
melodia textului, ritmîndu-1 
artificios, inestetic în fond. 
Lucrul e valabil și pentru alți 
reporteri talentați a căror a- 
tenție acordată stilului, dacă 
dovedește un real rafinament 
estetic, nu are și consecințe 
adecvate. Pe de altă parte sînt 
și pagini unde citarea demon
strativă iese brusc din sfera 
artisticului așezîndu-se comod 
pe treapta de jos a statisticii 
terne. E un semn al oboselii 
stilistice improprii reporteru
lui care execută, în general, 
un remarcabil efort artistic. 
Talentul este o medalie ale că
rei fețe strălucesc egal.

C. STĂNESCU

ClNTĂREAȚA SCLAVA, film 
pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria (lOj 12,45; 15,30; 18,15; 21). 
COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Republica (10; 12-, 14.15, 16.45, 19» 
21). ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMA
TĂ : Carpati (9,30; 12,15, 15; 18» 
20.45), Luceafărul (9,30, 12,15; 15» 
17,45» 20.30). Grivita (9,45; 12.30» 
15,15; 18; 20.45), Modern (9,30» 
12,15; 15; 17,45; 20,30). Car tof (de 
la 6 noiembrie). VESEL.E LA 
ACAPULCO : București (8,45; 11; 
13,30; 16; 18.30» 21). VII $1 MORȚI
— cinemascop (ambele serii) Fe
roviar (9; 12.45, 16,30; 20,15). PO
VESTE DE PE DON : Capitol (9,30, 
11,45-, 14; 16,30; 18,45» 21). UM
BRELELE DIN CHERBOURG : 
Melodia (9,45; 12» 14.30» 16,45» 19» 
21). EXISTĂ UN ASEMENEA FLĂ
CĂU: Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21), ȘOFERII IADULUI: Vic
toria (10; 12; 14; 16» 18,15; 20,30). 
STRĂINUL — cinemascop (ambele 
serii) ; Lumina (9,45; 13; 16,30 , 20), 
Tomis (9,30; 13, 16,30; 20), Flo- 
reasca (16,30; 20). ACCATTONE: 
Central (9,30; 11,45» 14, 16,15»
18,30; 20,45). Cotroceni (15,30; 18» 
20,30). COLABORATORUL CEKA : 
Union (15,30; 18; 20,30), Proqresul 
(15,30; 18, 20.15) PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața ora 10). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Doina (11,30, 13,45, 16, 18,15» 20.30) 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Giulești (10, 12.30; 15» 
17,30; 20) Drumul Sării (15,30- 
17.45; 20) CEI TREI MUȘCHETARI
— cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10, 16; 20). 
HATARI (ambele serii) : Excelsior 
(9,30; 13; 16 30; 20) Aurora (9.30; 
13; 16,30( 20). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează la 
cinematograful Cultural (15, 17»
19» 21). MORAL ’63 : Da
cia (9,45, 12, 14,15, 16,30, 18,45; 
21). COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT : Buzeștl (10,30, 13, 15,30; 
18; 20,30); BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII : Crîngasi (16; 18,15» 20,30). 
VIAȚĂ PARTICULARĂ: Bucegi (10, 
12,15» 15,30» 18; 20,30) BANDA DE 
LAȘI rulează la cinematograful Uni
rea (16; 18,15; 20,30). LEGENDA
DIN TREN : Flacăra (16, 18, 20). 
ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI : Vitan 
(16, 18,15 , 20 30) GHEPARDUL - 
cinemascop (ambele serii) : (9,30;
13, 16,30 , 20) VIAȚA SPORTIVA : 
Moșilor (15,15, 18 , 20,45). VALEA 
VULTURILOR : Munca (16, 18,15» 
20,30). REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la cinemato
graful Popular (16, 18,15 , 20,30). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA :
— cinemascop : Arta (14» 16: 18»
20). VÎNATOAREA — Cinemascop: 
Cosmos (16, 18; 20) GALAPAGOS: 
Viitorul (15 30; 18; 20,30). BĂR
BAȚII : Colentina (16; 18, 20). DOI 
COLONEI : Rahova (16; 18,15»
20.30) . PAGINI DE ISTORIE — 
ROMÎNIA ORIZONT 64 : Fla
mura (10; 16» 19). DRAGOSTE 
NEÎMPLINITĂ : Lira (15,30; 18; 
20.Ș0). AVENTURA DE LA MIE
ZUL NOPȚII : Ferentari (16, 18,15;
20.30) COMISARUL : Pacea (16; 
18-, 20) ARHITECTUL ANDREI 
VORON1KIN - CHEIA - URA — 
S1NTEM IN VACANȚĂ - BARBA
— SPORT NR 4/1964 - VREAU 
SĂ ȘTIU TOÎ NR 31 - ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 13: Timpuri 
noi orele 10-21 în continuare.

Televiziune
SIMBĂTĂ 7 NOIEMBRIE 
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în jurul orei 9,30 : Transmi
sie de la Moscova : aspecte 
de la Parada militară și de
monstrația oamenilor muncii 
cu prilejul zilei de 7 Noiem
brie : 19,00: Jurnalul televizi
unii; 19,10: Album muzical ; 
19,40: Uzina „Farul"; 20.00: 
Muzică populară romînească ; 
20,33: Filmul „Tinerețea lui 
Maiakovski"; 21,55: Muzică 
distractivă. în încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin me
teorologic.



A 47-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunarea festivă din Capitală Ședința festivă de la Moscova
Cuvintarea tovarășului

Isac Martin

Cuvintarea tovarășului

/. K. Jegalin

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 noiem
brie a avut loc in Palatul 
Congreselor din Kremlin șe
dința festivă consacrată, celei 
de-a 47-a aniversări a Revo
luției din Octombrie.

La ședință au luat parte 
veterani ai mișcării comunis
te, participanți la revoluție, 

muncitori și ingineri de la în
treprinderile din Moscova, lu
crători de la sate, ostași ai 
Armatei Sovietice, oameni de 
știință și alți reprezentanți ai 
intelectualității.

Sala a fost împodobită săr
bătorește. Pe fundalul scenei 
se afla un mare portret al 
lui Lenin. 

în prezidiul ședinței festive 
au luat loc conducătorii 
P.C.U.S. și Statului Sovietic, 
șefii delegațiilor de partid și 
guvernamentale din 12 țări 
socialiste — conducătorii par
tidelor comuniste frățești din- 
tr-o serie de state din Europa, 
Asia și America Latină.

Ședința a fost deschisă de 

Vladimir Promîslov, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sovietului din Moscova.

Raportul cu privire la cea 
de-a 47-a aniversare a Revo
luției din Octombrie a fost 
prezentat de Leonid Brejnev, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Vorbind despre însemnăta
tea revoluției înfăptuite în oc
tombrie 1917 de muncitorii și 
țăranii Rusiei, sub conducerea 
partidului bolșevic, avînd în 
frunte pe marele Lenin, to
varășul Isac Martin a arătat 
că Marea Revoluție Socialistă 
a constituit un eveniment de 
uriașă importanță în istoria o- 
menirii, cu profunde urmări 
în dezvoltarea socială.

Pentru prima oară în istorie 
a devenit o realitate ceea ce 
părea cu neputință : clasele 
celor prigoniți, ale celor ex
ploatați și asupriți, s-au ridi
cat la situația de clase sta- 
pînitoare, instaurînd o orîn- 
duire fără exploatatori și ex
ploatați, în care capacitatea 
creatoare a omului, bogățiile 
naturale, toate cuceririle ști
inței și tehnicii sînt puse în 
slujba progresului și bunăstă
rii întregii societăți.

In această radicală schim
bare își are izvorul uriașa in
fluență pe care Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
a exercitat-o asupra luptei 
proletariatului internațional, a 
popoarelor asuprite. Exemplul 
muncitorilor și țăranilor ruși 
a constituit un factor de seamă 
în intensificarea procesului re
voluționar pe plan mondial. în 
anii imediat următori Revolu
ției din Octombrie, în nume
roase țări ale Europei, între 
care și Romînia, s-au ridicat 
puternice mișcări revoluțio
nare. în același timp, în con
dițiile în care Uniunea Sovie
tică era singura țară socia
listă, înfruntînd valurile ocea
nului capitalist, care o încon
jura, oamenii muncii din toate 
țările, și din țara noastră, au 
desfășurat puternice acțiuni 
în apărarea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, ceea 
ce a constituit o manifestare 
a forței crescînde și înaltei so
lidarități a clasei, muncitoare 
internaționale.

în zilele noastre, la mai pu
țin de jumătate de secol de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, cauza socialismului 
a triumfat pe vaste întinderi 
ale globului. înaintarea ome
nirii pe calea deschisă de Ma
rele Octombrie, este o cerință 
a legilor obiective ale dezvol
tării sociale. Viitorul omenirii 
aparține socialismului și comu
nismului.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat realizările obținute 
de poporul sovietic, sub con
ducerea partidului comunist, 
în opera de transformare re
voluționară a societății, în 
creșterea raoidă a forțelor de 
producție, dezvoltarea econo
miei și culturii, ridicării ni
velului de trai al poporului.

într-un termen istoric scurt, 
Uniunea Sovietică s-a trans
format într-una din cele mai 
mari puteri economice ale lu
mii, cu o industrie de prim 
rang, a cărei producție a fost 
în 1963 de 6.8 ori mai mare 
decît în 1940

Anul acesta, oamenii muncii 
din agricultura U.R.S.S. au 
strîns o recoltă bună. Atenția 
oamenilor sovietici e îndrepta
tă în prezent spre dezvoltarea 
intensivă și chimizarea agri
culturii, în vederea sporirii 
producției agricole.

înaltul nivel de dezvoltare 
la care au ajuns știința, tehni
ca și cultura în U.R.S.S. își 
găsește expresie în marile vic
torii dobîndite pe tărîmul ex
plorării Cosmosului, folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri paș
nice, automaticii, electronicii, 
telemecanicii, tehnicii reactive, 

înfăptuirile Uniunii Sovie
tice reprezintă o contribuție 
deosebită la întărirea conti
nuă a sistemului mondial so
cialist, la afirmarea superiori
tății socialismului și creșterea 
puterii sale de atracție.

în continuare vorbitorul a 
arătat că socialismul a deve
nit factorul hotărîtor al dez
voltării istorice. Astăzi nu e- 
xistă domeniu al evoluției so
cietății, al vieții politice, eco
nomice și sociale, problemă a 
relațiilor de clasă din țările 
capitaliste, a mișcării de eli
berare națională, a relațiilor 
internaționale și a luptei ideo
logice care să nu fie profund 
înrîurît de existența sistemu
lui mondial socialist crescînd.

Dezvoltarea relațiilor fră
țești dintre țările socialiste, pe 
baza principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc, întrajutorării 
tovărășești, internaționalismu
lui socialist, constituie una din 
sursele principale ale forței de 
atracție pe care socialismul o 
exercită în întreaga lume.

Pe drumul luminat de ideile 
marxism-leninismului pășește 
alături de popoarele celorlalte 
țări socialiste și poporul nos
tru, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. în al 20- 
lea an al noii sale istorii, Ro
mînia prezintă tabloul însufle- 
țitor al unei țări aflate în plin 
proces de desăvîrșire a con

strucției socialiste, cu o econo
mie în plin progres, cu o cul
tură înfloritoare, puse în sluj
ba creșterii bunăstării celor 
ce muncesc.

La temelia tuturor realiză
rilor din anii construcției so
cialiste se află munca crea
toare, entuziastă și plină de 
abnegație a eroicei noastre 
clase muncitoare, a țărănimii 
muncitoare și intelectualității, 
aplicarea consecventă de că
tre Partidul Muncitoresc Ro
mîn a învățăturii marxist-le- 
niniste cu privire la industria
lizarea socialistă, transforma
rea socialistă a agriculturii și 
revoluția culturală ; folosirea 
tuturor posibilităților interne, 
mobilizarea intensă a forțelor 
proprii și maxima valorificare 
a resurselor naturale ale țării. 
Totodată, în accelerarea pro
gresului tehnic și economic al 
țării noastre un rol de mare 
însemnătate au relațiile de co
laborare tovărășească cu Uni
unea Sovietică și celelalte țări 
socialiste.

Legăturile de prietenie din
tre popoarele romîn și sovietic, 
cimentate prin sîngele vărsat 
în comun în lupta împotriva 
fascismului, s-au dezvoltat în 
anii construcției socialiste, îm- 
bogățindu-și conținutul. O 
mare importanță are dezvolta
rea continuă a relațiilor eco
nomice dintre țările noastre, 
U.R.S.S. avînd principala pon
dere în volumul comerțului 
nostru exterior.

Deosebit de rodnice sînt co
laborarea tehnico-științifica, 
schimbul de experiență în di
feritele domenii, legăturile cul
turale, care înlesnesc popoare
lor noastre cunoașterea reci
procă a valorilor lor spiritu
ale. Manifestările prilejuite în 
întreaga țară de sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie au con
stituit încă o expresie a rela
țiilor de prietenie frățească ce 
unesc popoarele noastre. Dez
voltarea continuă a acestor re
lații corespunde intereselor 
ambelor popoare, constituie o 
contribuție importantă la în
tărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

O trăsătură caracteristică a 
zilelor noastre este dezvolta
rea continuă a mișcării revo
luționare a clasei muncitoare 
internaționale, a partidelor co
muniste și muncitorești.

Chezășia îndeplinirii mi
siunii istorice a partidelor co
muniste este unitatea lor, pe 
baza principiilor marxism-le
ninismului, a documentelor a- 
dootate în comun — Declara
țiile Consfătuirilor din 1957 și 
1950. Unitatea partidelor co
muniste și a țărilor socialiste 
este o premiză esențială pen
tru unirea într-un șuvoi unic 
a tuturor forțelor revoluțio
nare și curentelor progresiste 
ale vremurilor noastre. în 
lupta pentru socialism, pentru 
pace și progres social.

Câiăuzindu-se după linia 
exprimată în Dec’ara^ia Ple
narei C.C. al P.M.R. din apri
lie 1954 și în alte documente 
și luări de poziție ale condu
cerii sale. Partidul Muncito
resc Romîn este hotărit «ă-«i 
aducă și în viitor contribuția 
la întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
mondiale sub steagul mar
xism-leninismului.

Tov. Isac Martin a arătat a- 
poi că, în zilele noastre, a de
venit posibil ca dezideratul 
fierbinte al omenirii, preîn- 
tîmpinarea unui nou război 
mondial și excluderea lui din 
viața societății, să-și găsească 
împlinirea.

Convingerea bazată pe apre
cierea clară a realităților con
temporane, că stă în puterea 
lor să bareze calea războiului, 
să împiedice dezlănțuirea unei 
catastrofe termonucleare, di
namizează lupta unită și ho- 
tărîtă a maselor populare de 
pretutindeni pentru menține
rea și consolidarea păcii. Idei
le coexistenței pașnice între 
țările cu sisteme social-politi- 
ce diferite, a spus în continua
re vorbitorul, s-au impus ca 
o necesitate de prim ordin pe 
arena internațională, au deve
nit în epoca actuală temelia 
politicii externe a unui mare 
număr de țări și joacă un rol 
predominant în relațiile din
tre state. Pentru evoluția spre 
destindere și instaurarea unei 
păci trainice în lume ar avea 
o mare importanță înfăptuirea 
programului de dezarmare 
preconizat de țările socialiste 
și susținut de numeroase alte 
țări.

In încheiere vorbitorul a 
spus : Cu cît trec anii, cu atît 
apare mai pregnant forța în
noitoare a ideilor lui Octom
brie, amploarea transformări
lor pe care le-a inaugurat. 
Ideile marxism-leninismului 
înaintează victorios, cuceresc 
mințile și inimile popoarelor, 
călăuzindu-Ie în lupta pentru 
un viitor luminos. Epoca noa
stră este epoca trecerii de la 
capitalism la socialism.

După ce a transmis, în nu
mele poporului sovietic un sa
lut frățesc, cordial întregului 
popor romîn, vorbitorul a 
spus :

Au trecut 47 de ani din zi
lele memorabile cînd pe ma
lurile Nevei a răsunat salva 
legendarului crucișător „Au
rora44, cînd s-a înfăptuit Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Istoria universală nu 
cunoaște un eveniment de în
semnătate mai mare decît 
Marele Octombrie. După cum 
a spus V. I. Lenin, omenirea a 
intrat în era revoluției prole
tare comuniste mondiale. A 
început era prăbușirii impe
rialismului și a instaurării co
munismului. Socialismul a 
învins în Țara Sovietelor, a 
repurtat victorii hotărîtoare în 
țările de democrație populară, 
a devenit o chestiune practică 
pentru sute de milioane de oa
meni, stindardul mișcării re
voluționare a clasei muncitoa
re din lumea întreagă.

în continuare el a trecut în 
revista momentele importante 
ale drumului străbătut de po
porul sovietic, luptele eroice 
pe care le-a dus pentru apăra
rea cuceririlor Marelui Oc
tombrie.

Vorbitorul a subliniat că în 
înlănțuirea politicii de indus
trializare și colectivizare a a- 
griculturii Partidul Comunist 
a dus o luptă aprigă împotriva 
scepticilor și capitularzilor, 
împotriva troțkiștilor, a opor
tuniștilor de dreapta, a expo- 
nenților șovinismului de mare 
putere, a reprezentanților na
ționalismului local și a altor 
grunuri vrăjmașe.

Revoluția din Octombrie, a 
spus el, a zguduit pînă în te
melii sistemul capitalist, a de
terminat un puternic avînt al 
luptei revoluționare a maselor 
de oameni ai muncii atît în 
Occident, cît și în Orient, a 
trezit la viață mișcarea de eli
berare națională a popoarelor 
din țările coloniale și depen
dente. Totodată ea a arătat 
popoarelor din toate țările 
adevărata cale de luptă pen
tru lichidarea tuturor formelor 
de exploatare și asuprire, pen
tru victoria socialismului și 
comunismului.

Ca și în alte țări din Europa 
și de pe alte continente victo
ria Revoluției din Octombrie a 
avut și în Romînia profunde 
ecouri. împreună cu proleta
riatul internațional, clasa 
muncitoare din Romînia s-a 
ridicat în sprijinul tînărului 
stat sovietic. Și astăzi, în aju
nul celei de-a 47-a aniversări 
a Marelui Octombrie, ne a- 
mintim cu recunoștință de 
numele acelor reprezentanți ai 
muncitorilor și țăranilor din 
Romînia, care în anii aspri ai 
revoluției au luptat în rîndu- 
rile detașamentelor internațio
nale, cot la cot cu Armata Ro
șie, pentru apărarea Republicii 
Sovietice. în anii aceia s-au 
manifestat din plin nobilele 
tradiții ale solidarității prole
tare frățești a oamenilor mun
cii, internaționalismul prole
tar, care constituie și azi una 
din temeliile unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

După victoria Revoluției din 
Octombrie, Uniunea Sovietici 
a străbătut o cale eroică de 
muncă îndirjită și de glorioase 
victorii. Producția industrială 
a UfLSS. a fost în 1W3 de 52 
de ori mai mare decît in pe
rioada de dinainte de revolu
ție.

Industria — domeniul prin
cipal și botăritor al economie 
socialiste — se dezvolți to- 
tr-un ritm rapid. Nivelul pro
ducției de metale, atins de noi, 
atestă că in 1964 țara va pro
duce 85 milioane tone de oțel 
și 66 milioane tone de lami
nate.

Există toate temeiurile să 
se considere că în decurs ce 
7 ani producția industrială 
va crește nu cu 80 la sută, 
cum prevede planul septenal, 
ci cu cel puțin 88 la sută.

Anul agricol care se înche
ie a marcat realizări impor
tante în producția și achizi
țiile tuturor produselor agri
cole. Oamenii muncii din a- 
gricultură au lucrat cu spor 
anul acesta. Achizițiile de ce
reale au depășit 4 miliarde de 
puduri. Va fi un an record ca 
recoltă globală și achiziții nu 
numai în ceea ce privește 
cerealele, ci și sfecla de za
hăr, cartofii, legumele și 
fructele.

Subliniind realizările re
marcabile în explorarea spa
țiului cosmic, vorbitorul a a- 
rătat că ele sînt rodul marilor 
înfăptuiri ale oamenilor so
vietici. Zborul cu succes al 
navei sovietice cu mai multe 
locuri „Voshod" avînd la bord 
pe cosmonauții Komarov, 
Feoktistov și Egorov a de
monstrat nu numai forța e- 
conomiei sovietice și perfec
țiunea tehnicii noastre cos
mice, ci a și arătat întregii 
lumi eroismul de care este 
capabil omul sovietic.

Partidul comunist și între
gul popor sovietic acordă o 
însemnătate deosebită întă
ririi continue a unității, dez
voltării relațiilor frățești cu 
țările socialiste, colaborării 
largi cu ele în toate domenii
le vieții economice, social- 
politice și culturale.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, întregul popor 
sovietic, pășesc ferm pe ca
lea stabilită de linia generală

în

elaborată colectiv de partid 
la congresele al XX-lea, 
XXI-lea și XXII-lea, de 
Programul P.C.U.S. Cele în
făptuite de țara noastră 
domeniul dezvoltării econo
miei, științei și culturii, întă
ririi capacității de apărare a 
statului — toate acestea ser
vesc cauza păcii și securității 
tuturor popoarelor.

Baza de neclintit a politicii 
externe a partidului și guver
nului nostru — a spus I. K. 
Jegalin — o constituie prin
cipiul leninist al coexistenței 
pașnice a statelor cu orîndu
iri social-politice diferite, 
împreună cu Republica 
Populară Romîn ă și cu alte 
țări socialiste, Uniunea Sovi
etică militează neobosit pen
tru destinderea încordării in
ternaționale, împotriva colo
nialismului, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru 
asigurarea unei securități e- 
ficiente în Europa și pentru 
soluționarea altor probleme 
stringente ale zilelor noastre.

Una din condițiile hotărî
toare ale asigurării victoriei 
păcii și socialismului este în
tărirea solidarității interna
ționale a oamenilor muncii 
din toate țările și a tuturor 
forțelor revoluționare care 
luptă împotriva imperialis
mului, pentru democrație * și 
progres social. Considerînd 
aceasta drept datoria sa sfîn- 
tă, Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice va milita, și 
pe viitor pentru întărirea 
prieteniei frățești și a coeziu
nii țărilor marii comunități 
socialiste și a mișcării co
muniste mondiale pe baza 
principiilor marxism-leninis
mului și a internaționalismu
lui proletar.

In ultima parte a cuvîntă- 
rii, vorbitorul s-a referit 
la succesele importante do
bîndite de poporul romîn sub 
conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și a Comi
tetului său Central, în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ne bucură 
faptul — a încheiat I. K. Je
galin — că țările noastre sînt 
legate printr-o prietenie 
strînsă și o colaborare multi
laterală, întemeiată pe res
pectarea principiilor suvera
nității și egalității în drepturi. 
Prietenia frățească dintre po
poarele țărilor noastre, ci
mentată de sîngele a mii și 
mii dintre cei mai buni oa
meni care și-au dat viața 
pentru triumful măreței ca
uze a libertății, păcii și so
cialismului, se va întări și 
dezvolta an de an.

în aceste zile de sărbătoa
re aș dori să subliniez încă 
și încă odată cît de mult pre
țuiesc oamenii muncii în 
Uniunea Sovietică prietenia 
cu poporul Romîniei frățești. 
Inimile noastre bat la uni
son în lupta pentru triumful 
pe pămînt al nemuritoarelor 
idei ale lui Marx, Engels, Le
nin. Oamenii sovietici urează 
harnicului popor al Romîni
ei frățești noi succese în 
construirea socialismului.

Telegrame de felicitare
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

Pripi cum transmite agenția 
TASS ca prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții So- 
ciahste din Octombrie au fost 
adresate telegrame de felicitare 
conducătorilor P.C-U.S-, Statului 

guvemum sovietic. L. L Brej- 
nev, A. L Miknian, A. N. Kosi- 
pun, dm partea unor conducători 
ce partid fi de stat din țările sc- 
culste.

în te»*grima de felicitare adre
sată de Mao Țze-dcn, Liu Ș-o-t, 
Ga De șî Ga En-lai. se arată că, 
după victoria Revoluției Socialis
te din Octombrie, marele popor 
•wridtic, coodos ^cte^PGUX. a 

Stroeva wxiairttă, precum fl vic
toria măreați ia Marele Război 
pentru Apărarea Patriei.

Intr-o perioadă isterică scurtă, 
poporul sovietic a reușit si 
transforme Rusia înapoiată fi să
răcită, hrtr-o țari socialistă pu
ternică și înaintata și să lase cu 
mult în urmă țările occidentale în 
domeniul cuceririi spațiului cos
mic. Acest lucru dovedește pe 
deplin uriașa forță creatoare a 
poporului sovietic și superiorita
tea incomparabilă a sistemului 
socialist. Poporul chinez ke 
bucură de realizările uriașe ale 
poporului sovietic frate și este 
ferm convins că nici o forță de 
pe pămînt nu poate împiedica 
eroicul popor sovietic de a obține 
noi victorii și de a aduce noi 
contribuții Ia măreața cauză a 
construcției și apărării patriei 
sale, a combaterii agresiunii im
perialiste și a apărării păcii mon
diale.

„Poporul chinez a considerat 
întotdeauna revoluția chineza ca 
o continuare a Revoluției din 
Octombrie. Poporul chinez speră 
din tot sufletul că partidele chi
nez și sovietic, cele două țări și 
marile lor popoare se vor uni în 
mod strîns pe baza marxism-le
ninismului și a internaționalismu
lui proletar, pe baza principiilor 
revoluționare ale Declarațiilor 
din 1957 și 1960, pentru a com
bate dușmanul comun și a pro
mova cauza noastră comună. Cu

Raportul prezentat de L.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite : în 
raportul prezentat, L. Brejnev 
a arătat că „procesul mă
reței înnoiri a lumii, al 
cărui început a fost făcut de 
Revoluția din Octombrie din 
Rusia, nu poate fi oprit acum 
de nimeni".

El a salutat cu căldură pe 
oaspeții din țările socialismu
lui și, în persoana lor, po
poarele frățești din țările so
cialiste ale Europei, Asiei și 
Americii Latine, precum și 
toate delegațiile oamenilor 
muncii din străinătate, sosite 
la Moscova.

„Formarea sistemului mon
dial al statelor socialiste, des
compunerea imperiilor colo
niale și apariția a zeci de sta
te naționale independente în 
Asia și Africa, intensificarea 
bătăliilor de clasă în țările 
capitalului, slăbirea continuă 
a pozițiilor imperialismului 
mondial — iată bilanțul re
marcabil al dezvoltării istori
ce de după Octombrie 1917“, a 
subliniat vorbitorul.

„Rezultatul cel mai impor
tant al revoluției este victoria 
deplină și definitivă a so
cialismului în U.R.S.S., intra
rea patriei noastre în perioa
da construcției desfășurate a 
comunismului. Oamenii sovi
etici, partidul nostru consi
deră construcția comunistă 
din U.R-S.S. și ca o datorie a 
lor internaționalista, ca o 
parte integrantă a luptei re
voluționare a oamenilor mun
cii din întreaga lume".

P.C.U.S., poporul sovietic 
îndeplinesc cu cinste indicația 
leninistă că hotărîtor pentru 
victoria noii orînduiri este 
construirea noilor relații e- 
conomice, obținerea celei mai 
înalte productivități a muncii. 
In legătură cu aceasta, vor
bitorul a subliniat că sporul 
mediu anual al producției in
dustriale a UJR.S.S. a fost în 
anii puterii sovietice de 10 la 
suta, iar în S.U.A., principala 
țară a capitalismului, de nu
mai 3,4 la sută.

Uniunea Sovietică se 
tuează cu tot mai multă si
guranță pe pozițiile avansate 
în principalele direcții ale 
progresului tehnic și științific 
mondial, ceea ce are în seco
lul nostru o importanță ho
tărîtoare. Succesele obținute 
de poporul sovietic 
rirea Cosmosului, a 
bitorul, constituie 
sie concentrată a 
noastre.

Poporul sovietic reprezintă 
o comunitate de oameni nouă, 
nemaiîntâlnită înainte în 
istorie, o comunitate în care 
nu există antagonisme socia
le și naționale. „Statul nostru, 
al întregului popor, care re
prezintă o dezvoltare firească 
a statului dictaturii proletari
atului, exprimă voința și a- 

si-

în cuce- 
spus vor- 
o expre- 

creșterii

dt vom fi mai puternic uniți, ca 
atit se vor bucura mai mult for
țele revoluționare din lume și cu 
atît mai mult se vor teme duș
manii noștri. Si tremure imperia
lismul, In frunte cu Statele Unite, 
in fața puternicei noastre unități!

Trăiască Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie ’.

Trăiască prietenia veșnică, de 
nezdruncinat. dintre popoare'.* 
chinez și sovietic!“

în tele gram a de felicitare adre
sata de Wlad^law Gomulka. 
Edward Ochab și Jczef Cyrar- 
fcewicz, se spune: ..Politica de 
pace a Uniunii Sovietice, înfăp
tuită în mod consecvent conform 
Hotărîrilor Congreselor al XX-!*a 
și al XXH-lea ale P.C.U.S, efor
turile îndreptate spre excluderea 
războiului din relațiile internațio
nale. se bucură de sprijinul cald 
al tuturor forțelor păcii, progresu
lui și libertății, reprezintă o ba
rieră eficientă în calea tendințe
lor agresive ale imperialismului. 
La întărirea păcii servesc cel mai 
bine unitatea și coeziunea marii 
comunități a țărilor socialiste, 
unite pe temelia trainica a mar
xism-leninismului și pe principiile 
internaționalismului proletar. Po
porul polonez acordă o înaltă 
prețuire colaborării și prieteniei 
multilaterale frățești cu Uniunea 
Sovietică, văzîncl în aceasta o 
chezășie a dezvoltării cu succes 
a construcției socialiste, bastionul 
securității și integrității frontiere
lor patriei sale".

In telegrama de felicitare adre
sată de Iosip Broz Tito se spu
ne : „Vă adresez sincerele mele 
urări de noi succese în viitor și 
pentru progresul marii dv. țări, 
îmi exprim convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre statele și 
partidele noastre se vor dezvolta 
cu succes și pe mai departe, în 
interesul socialismului, al păcii și 
colaborării internaționale paș
nice".

în telegrama de filicitare adre
sată de Ho Și Min, Truong 
Chînh și Fam Van Dong, se sub
liniază realizările strălucite din

economiei naționale, 
producția chimică 

peste prevederile 
se va cifra la mai 
200 milioane ruble.

Pla-

pară interesele întregului po
por sovietic. An de an devine 
tot mai eficientă, tot mai im
portantă participarea oame
nilor muncii la conducerea 
treburilor de stat și obștești. 
In aceasta vedem întruchi
parea vie a ideilor lui Octom
brie, a nemuritoarelor idei le
niniste! Se dezvoltă și se per
fecționează necontenit de
mocrația sovietică, sporind 
forțele societății noastre, pu- 
nînd in slujba ei înțelepciu
nea colectivă a poporului", a 
spus vorbitorul.

Făcînd bilanțul anului în 
curs, el a relevat succe
sele industriei. Anul a- 
cesta se vor produce aproxi
mativ 85 milioane tone oțel, 
adică mai mult decît se pro
duce în Anglia, Franța și 
Germania occidentală la un 
loc. Vom obține 62 mili
oane tone fontă, 223 mi
lioane tone țiței, 551 mili
oane tone cărbune. Produc
ția de energie electrica va fi 
de 459 miliarde kWh.

Se dezvoltă în ritm accele
rat industria chimică și chi
mizarea 
Numai 
realizată 
planului 
mult de

Anul agricol, a spus vorbi
torul, se încheie cu înalți 
indici în producție, 
nul de stat de achiziționa
re a cerealelor a fost îndepli
nit în întregime. S-a recoltat 
și s-a achiziționat considera
bil mai multă sfeclă de za
hăr și floarea soarelui, car
tofi și legume decît în anii 
precedenți. Cu mai puțin 
succes se dezvoltă producția 
animalieră și va trebui de
pusă încă multă muncă pen
tru a îndrepta lucrurile și în 
acest domeniu.

Bizuindu-se pe succesele 
producției materiale, partidul 
și guvernul iau măsuri în 
vederea creșterii bunăstării și 
nivelului cultural al oameni
lor sovietici, a spus vorbito
rul. Anul acesta a crescut 
consumul popular. Majorarea 
salariilor lucrătorilor din 
domeniul învățămîntului, al 
ocrotirii sănătății, al comer
țului și din alte ramuri și 
rezolvarea problemei asigu
rării pensiilor pentru colhoz
nici au constituit un lucru 
bun.

Raportorul a arătat că o 
importanță tot mai mare ca
pătă fondurile sociale de con
sum care reprezintă în pre
zent peste 36 miliarde ruble. 
„Fondurile sociale de consum 
vor crește și de acum înainte. 
Acesta este un factor impor
tant în opera de ridicare a 
nivelului de trai al poporu
lui".

Amintind că „linia leninis
tă a înaintării noastre spre 
comunism este exprimată 

toate domeniile obținute de po
porul sovietic. „Poporal vietna
mez, se spune în telegramă, este 
foarte fericit de marile succese 
obținute de poporul sovietic frate, 
în prezent. Uniunea Sovietică 
este prima țară din lume in do
meniul cuceririi spațiului cosmic.

In războiul de rezistența. în 
construcția socialistă și in hipta 
dusă de întregul popor vietnamez 
pentru înfăptuirea unificării na- 
t anale prin mijloace pașnice, noi 
ne bucurăm, în permanență, de 
simpatia și sprijinul guvernului 
și poporului Uniunii Sovietice".

în telegrama de felicitare adre
sată de Janos Ladar, și Istvan 
Dobi, se spune: „Poporul ungar, 
care construiește socialismul, se 
bucură din toată inima de succe
sele deosebite obținute de po
porul sovietic în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei și 
culturii. Poporul nostru sprijină 
în unanimitate politica consecven
ta a Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și a guvernului 
sovietic pentru înfăptuirea prin
cipiilor leniniste ale coexistenței 
pașnice, întărirea unității lagăru
lui frățesc al țărilor socialiste, 
restabilirea coeziunii mișcării 
muncitorești internaționale".

In telegrama de felicitare adre
sată de A. Novotny, B. Lasto- 
vicka și J. Lenart, se spune, prin
tre altele:

„Sărbătorind aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, poporul nostru, împreună 
cu popoarele țărilor socialiste și 
cu întreaga omenire progresistă, 
își reamintește întotdeauna de 
importanța ei istorică mondială. 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, sub conducerea marelui 
Lenin, a început, primul în isto
rie, să traducă în viață ideile în
temeietorilor comunismului știin
țific — Marx și Engels.

în prietenia trainică și în dez
voltarea colaborării noastre reci
proce vedem o temelie de nădej
de a construcției libere, o cheză
șie a noilor succese în lupta pen
tru pace și comunism".

în Programul 
L. Brejnev a de

precis și clar
P.C.U.S.*, “ ' ,
clarat că partidul ne învață 
să nu ne mulțumim cu cele 
realizate, să nu trecem cu ve
derea lipsurile.

„Nu putem să nu vedem 
că pe fundalul dezvoltării ge
nerale cu succes a țării noas
tre există o serie de proble- 

o 
că 

pro-

de aceste 
eonștienți

se bazeze 
trainic al 
obiective, 
precise, pe

Pe 
a- 
al

me a căror rezolvare are 
importanță vitală. Știm 
la noi calitatea multor 
duse rămîne în urma celor 
mai bune modele, că în apro
vizionarea și deservirea popu
lației lucrurile nu stau nici 
pe departe bine. Economia 
națională suportă mari chel
tuieli din cauza valorificării 
lente a investițiilor, din cau
za tergiversării construcțiilor, 
aplicării încete a tehnicii noi 
și metodelor înaintate de 
muncă. Producția agricolă 
nu satisface încă în întregi
me necesitățile crescînde ale 
societății".

„C.C. al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic se ocupă 
probleme. Sîntem 
că pentru rezolvarea lor va fi 
nevoie de un anumit timp^ și 
de o muncă încordată a în
tregului nostru partid, a în
tregului popor".

„Politica noastră economi
că, a continuat primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
trebuie să asigure dezvoltarea 
continuă a industriei socialis
te și îndeosebi a celor mai 
avansate ramuri ale ei; elec
trificarea și chimizarea mul
tilaterală a economiei na
ționale ; dezvoltarea accele
rată a agriculturii și creșterea 
veniturilor ei; lărgirea pro
duct- i bunurilor de consum 
și îmbunătățirea deservirii 
multilaterale a populației*'.

„întreaga noastră activitate 
de planificare și economică 
trebuie să 
fundamentul 
precierilor 
informațiilor _ . _
plicarea justă a legilor eco
nomice ale socialismului și a 
realizărilor științei. Viața a 
arătat nu o dată că acolo un
de abordării științifice a tre
burilor i se substituie subiec
tivismul, hotărîrile arbitrare, 
sînt inevitabile insuccesele, 
sînt inevitabile greșelile".

„La timpul său, V. I. Le
nin a arătat: „Avem o groa
ză de amatori de a restruc
tura totul în fel și chip și de 
la aceste restructurări rezultă 
o calamitate mai mare decît 
orice calamitate pe care am 
văzut-o în viața mea". V. I. 
Lenin ne învăța că esența se 
află nu în instituții, nu în 
reorganizări, nu în noi decre
te, ci în oameni și în verifi
carea îndeplinirii sarcinilor. 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic conside
ră ca o datorie a lor să în
făptuiască măsurile necesare 
pe linia perfecționării condu
cerii economiei naționale, fă- 
cînd aceasta în mod pru
dent, fără zarva și pripeală “.

„In prezent industria noas
tră produce o masă uriașă de 
diverse produse. In interesul 
progresului tehnic continuu 
este indispensabil să se pună 
accentul nu numai pe crește
rea cantitativă a producției, ci 
și pe latura ei calitativă, pe 
creșterea eficacității economi
ce a producției și investițiilor". 
Subliniind că societății nu îi e 
cîtuși de puțin indiferent cu 
prețul căror cheltuieli îi vor 
fi satisfăcute nevoile, L. 
Brejnev a continuat: „Crește
rea calității producției este u- 
na din rezervele principale ale 
creșterii productivității mun
cii sociale. Este necesar ca fie
care întreprindere, fiecare lu
crător să cunoască cele mai ri
dicate standarde mondiale în 
domeniul lor și să caute să le 
atingă și să le întreacă".

Vorbitorul a 
„astăzi este mai evident 
oricînd necesitatea aplicării 
largi, la noi, a stimulentelor e- 
conomice în dezvoltarea pro
ducției". Aici se ascund mari 
rezerve neutilizate ale dezvol
tării economice.

Paralel cu aplicarea consec
ventă a principiului cointere
sării materiale a oamenilor 
muncii în rezultatele mun
cii lor, în societatea sovietică 
acționează stimulente morale 
care îndeamnă pe oameni să 
obțină indici mai buni în 
muncă.

Pentru lichidarea rămînerii 
în urmă a producției agricole, 
„va trebui 
pe viitor 
agricultură și în industria 
care îi livrează mașini și în
grășăminte. O însemnătate 
deosebită o capătă folosirea 
mai deplină a principiului co
interesării materiale a colho
zurilor și colhoznicilor. Este 
necesar ca colhozurilor și sov
hozurilor să li se acorde mai 
multe drepturi, nu în cuvinte, 
ci în fapt, în organizarea și 
planificarea producției obș
tești".

„Ar fi greșit să nu se țină 
seama totodată și de posibili
tățile gospodăriei personale 
auxiliare a colhoznicilor, mun
citorilor și funcționarilor pen
tru satisfacerea necesităților 
lor. în ultimii ani în acest do
meniu au fost admise res
tricții nejustificate, deși con
dițiile economice încă nu

subliniat că 
ca

să sporim și 
investițiile în

Brejnev
s-au copt pentru un astfel 
de pas. Acum aceste restric
ții au fost anulate".

„în anii puterii sovietice în 
țara noastră a luat naștere o 
uriașă armată de specialiști 
care își cunosc la perfecție 
meseria lor și sînt nelimitat 
devotați ideilor comunismului. 
Trebuie să prețuim pe acești 
oameni. Trebuie să ne bizuim 
pe cunoștințele și experiența 
lor. Cei mai buni dintre ei tre
buie promovați cu mai mult 
curaj în munca de conducere", 
„în relațiile cu țările socia
liste P.C.U.S. și întregul popor 
sovietic se călăuzesc după 
principiile internaționalismu
lui socialist, după năzuința 
spre întărirea prieteniei fră
țești, colaborării și ajutorului 
reciproc pe baza egalității de
pline în drepturi, independen
ței și a îmbinării juste a inte
reselor fiecărei țări cu intere
sele întregii comunități".

Vorbitorul a subliniat că 
„indiferent de stadiul pe care 
1-er avea în construcția socia
listă o țară sau alta, sistemul 
mondial socialist este o comu
nitate socială, economică și 
politică a unor popoare libere, 
egale în drepturi". El a arătat 
importanța crescîndă a indica
ției leniniste de a întemeia re
lațiile dintre țările socialiste 
„pe cea mai deplină încredere, 
pe conștiința clară a unității 
frățești, pe asentimentul pe 
deplin liber consimțit".

„Această alianță, a scris 
V. I. Lenin, nu poate fi înfăp
tuită dintr-o dată ; la ea se 
poate ajunge cu cea mai mare 
răbdare și precauție, pentru a 
nu dăuna cauzei, pentru a nu 
provoca neîncredere, pentru a 
dezrădăcina neîncrederea lă
sată de secolele de asuprire 
de către moșieri și capita
liști..." „în relațiile dintre 
statele suverane care alcătu
iesc sistemul mondial al so
cialismului, înfăptuirea a- 
cestei indicații leniniste ca
pătă o importanță și mai 
mare".

Relevînd că există toate 
condițiile obiective pentru ca 
comunitatea țărilor socialiste 
să se întărească tot mai 
mult raportorul a spus :

„Este de înțeles atenția a- 
cordată de fiecare țară so
cialistă experienței construc
ției noii societăți în celelalte 
țări. Totodată, noi considerăm 
că ar fi greșit ca experiența 
vreunui partid sau a vreunei 
țări să fie impusa altor parti
de și țări. Alegerea metode
lor, formelor, procedeelor 
construcției socialiste este un 
drept suveran al fiecărui 
popor.

Noi pornim de la premisa 
că specificul căilor de con
struire a socialismului nu 
trebuie să împiedice cîtuși 
de puțin dezvoltarea relații
lor prietenești dintre țările 
socialiste frățești. Justețea 
unui punct de vedere sau al
tul în problemele concrete ale 
construcției socialiste trebuie, 
după părerea noastră, să fie 
verificată prin fapte, prin 
eficacitatea rezultatelor ob
ținute în construirea noii so
cietăți".

L. Brejnev a subliniat că 
„P.C.U.S. și guvernul nostru 
consideră ca o datorie sfîntă 
a lor să facă tot ce este nece
sar pentru a întări unitatea 
țărilor socialiste pe temelia 
sigură a marxism-leninismu
lui și a internaționalismului 
proletar. Acest lucru este 
impus de interesele construi
rii cu cel mai mare succes a 
socialismului și comunismu
lui în fiecare dintre țările 
noastre. Acest lucru este im
pus de interesele victoriei 
măreței noastre cauze comu
ne pe întregul glob pămîn- 
tesc“.

P.C.U.S. „a pornit șl por
nește de la principiul acordă
rii de sprijin constant luptei 
de eliberare națională a po
poarelor Asiei, Africii, Ame
ricii Latine împotriva impe
rialismului și tuturor forme
lor de colonialism". Alianța 
frățească cu popoarele care 
și-au scuturat jugul colonial 
și semicolonial constituie o 
piatră unghiulară a politicii 
internaționale a P.C.U.S.

„între noi și țările Asiei, 
Africii, Americii Latine exis
tă deplină unanimitate că 
de pe suprafața pămîn- 
tului trebuie să fie șterse 
ultimele regimuri coloniale", 
— a spus vorbitorul. Popoare
le care luptă „văd și simt în 
mod concret sprijinul pe care 
îl acordăm luptei lor juste 
pentru eliberarea națională și 
socială".

„Uniunea Sovietică a pro
movat și promovează politica 
leninistă a coexistenței pașni
ce a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. Această politică 
este îndreptată spre preîntîm- 
pinarea războiului mondial 
termonuclear, soluționarea li
tigiilor dintre state pe calea 
tratativelor, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și a- 
lege singur orînduirea socială 
și de stat care îi este conve
nabilă, de a hotărî singur pro
blemele dezvoltării interne a 
țării sale".

(Continuare în pag. a IV-a)



Delegația R. P. Romine Raportul prezentat
și-a încheiat vizita in Algeria de L. Brejnev■ upă cum am a- 

nunțat, joi după- 
amiază, Ahmed 
Ben Bella, pre
ședintele Republi
cii Algeriene De
mocratice și Popu

lare, secretar general al F.L.N., 
a primit la reședința sa dele
gația R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

După ce a exprimat mulțu
miri călduroase pentru condi
țiile create delegației romîne, 
tovarășul Gheorghe Apostol a 
spus : „Am văzut în parada 
militară și în magnifica de
monstrație a oamenilor mun
cii, la 1 noiembrie, o imagine 
a mersului poporului algerian 
spre o viață fericită, spre un 
viitor strălucit. Poporul dv. 
este un popor minunat, harnic, 
talentat, încrezător în posibi
litățile sale. Nici o forță din 
lume, care ar încerca să-1 o- 
prească din acest mers, nu ar 
reuși. Am dori și cu acest pri
lej să vă transmitem mesajul 
de salut al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
convingerea sa că există largi 
posibilități de a întări și dez
volta prietenia dintre popoa
rele noastre, de a dezvolta 
multilateral relațiile pe plan 
politic, economic, 
tehnico-științific, în interesul 
popoarelor noastre și al între
gii lumi progresiste".

cultural,

Răspunzînd oaspetelui, pre
ședintele Ben Bella a decla
rat : „Cea mai mare satisfac
ție a noastră este de a ști că 
vă întoarceți în patrie mulțu
miți și că ați împărtășit cu noi 
bucuria marii sărbători a po
porului algerian, aniversarea 
revoluției". Referindu-se la 
realitățile algeriene, la doi ani 
după obținerea independenței, 
președintele Algeriei a spus, 
printre altele: „Fața Algeriei 
de astăzi nu seamănă cu cea

Poziția Franței fața de N.A.T.O. 
și Piața comună 

DISCURSUL PREMIERULUI POMPIDOU
PARIS 6 (Agerpres). — In dis

cursul pronunțat în fața Asocia
ției presei parlamentare franceze, 
primul ministru Georges Pompi
dou s-a referit la o serie de as
pecte privind poziția Franței față 
de Piața comună și N.A.T.O.

în legătură cu N.A.T.O., Geor
ges Pompidou a declarat că gu
vernul francez nu examinează în 
prezent problema retragerii Fran
ței din acest organism și nu a 
făcut nici o declarație în acest 
sens. Totuși, a adăugat el, „Ali
anța atlantică pune în mod evi
dent o serie de probleme". „Or
ganizarea sa, strategia sa actuală, 
nu ne satisfac", a spus primul 
ministru francez.

Referindu-se la problema for
țelor multilaterale nucleare ale 
N.A.T.O., Pompidou a ținut să 
precizeze că o astfel de forță, 
constituită pe o bază americano- 
vest-germană, nu va fi compati
bilă nici cu tratatul franco-vest- 
german nici cu apărarea Europei 
prin prisma acelora care militea
ză pentru o politică europeană.

BOLIVIA:
Barrientos și-a asumat

conducerea supremă
■ otrivit știrilor sosite 

din La Paz, după

cîteva ore de la 
constituirea juntei 
militare boliviene, 
prezidate de gene
ralul Alfredo Ovan- 

do Candia, acesta a fost silit să 
renunțe la noua sa funcție. Gru
puri de civili înarmați, aparți- 
nînd mai ales partidului național 
revoluționar de stingă al lui Juan 
Lechin, s-au masat în fața pala
tului guvernamental din La Paz 
manifestând împotriva armatei fi 
cerînd un guvern civil... „Nu 
vrem gorile** strigau manifestan- 
ții. Curînd vicepreședintele Rene 
Barrientos (fost pînă acum câteva 
luni șef al forțelor aeriene), a de
clarat în fața mulțimii că preia 
singur puterea asumîndu-și con
ducerea supremă.

Generalul Ovando Candia l-a 
sprijinit pe președintele Esten- 
isoro pînă în ultimul moment,

tr

LA PAZ. — Junta militară 
— condusă de Barrientos — 
instalată în Bolivia ca urmare 
a loviturii de stat de marți, a 
anunțat în urma unei ședințe 
care a durat toată noaptea de 
joi spre vineri abolirea consti
tuției din 1961, care a permis 
lui Victor Paz Estenssoro să 
devină pentru a treia oară 
președinte al țării. In același 
timp a fost restabilită consti
tuția din 1945 care prevede 
menținerea naționalizării ma
rilor Societăți miniere, refor
ma agrară și votul universal. 

de acum doi ani, țara se afla 
într-o situație grea datorită 
urmărilor colonialismului și 
războiului și a trebuit să de
punem eforturi supraomenești 
pentru a o depăși. A trebuit, 
de asemenea, să dejucăm 
unele mașinațiuni imperialiste. 
Nu toate dificultățile au fost 
lichidate. Credem însă că au 
fost, în esență, învinse aceste 
greutăți...". „Problemele noas
tre, a spus președintele, sînt 
probleme de consolidare. Țara 
și poporul algerian au posibi
lități imense. Avem o condu
cere revoluționară care știe 
încotro trebuie să meargă. 
Există toate condițiile pentru 
reușită. Noi, a spus șeful sta
tului algerian, vrem să întă
rim legăturile cu toate țările 
frățești, cu țările socialiste și 
în mod deosebit cu țara dv. 
Noi știm că sînteți o țară care 
privește cu seriozitate relațiile 
sale. Algeria privește în ace
lași mod relațiile sale. Există 
toate condițiile pentru o coo
perare frățească între țările

★

Vineri dimineața, delegația 
R. P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte dl Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, care a 
participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a X-a ani
versare a revoluției algeriene, 
a părăsit Algerul.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii: Virgil Cazacu,
membru supleant dl C.C. al 
P.M.R., prim-seafetar al Comi
tetului regional Iași al P.M.R., 
deputat în M.A.N., și Ion Geor
gescu, ambasadorul R.P.R. la 
Alger.

La plecare, pe aeroportul 
Dar-El-Beida, delegația remi
nd a fost condusă de Seghir 
Nekkache, membru al Biroului

întrebai in legătură cu poziția 
Franței față de Piața comună, 
Georges Pompidou a declarat că 
„problema nu este de a ști dacă 
Franța ca părăsi sau nu Piața 
comună. Problema este de a ține 
seama de faptul că Piața comună 
va dispare de la sine dacă pre
vederile care stau la baza exis
tenței sale nu vor fi cpiiccte*. El 
a precizat că guvernul francez a 
rămas și va rimine foarte ferm 
în ce pricește legarea Piețu co
mune de o piață comună c~-iccic.

După părerea ziarului JL* No
tion", Pompidou a relevat ci 
N.A.T.O. este jun organism cere 
a imbătrînit și in cadrul ocnnc 
forța multilaterală nudetrri ia un 
aspect politic pe cart ea ms l-a 
avut la inceoutu! «fa ți derș-t 
care se spune ci ar fi mdreatet 
împotriva Franței*. Ziarzl. care 
reflectă de obicei punctai de că
dere oficial, sublimezi că Franța 
se opune acestor forțe cert as 
și-au dovedit pini m prezent 
utilitatea.

4

Pe de altă parte, junta a nu
mit pe generalul Alfredo O- 
vando Candia în funcția de 
comandant -uprem al forțelor 
armate boliviene. După cum 
se știe, generalul Candia, fost 
șef al statului major bolivian 
a condus lovitura de stat îm
potriva președintelui Estensso
ro. Totodată, s-a interzis 
membrilor forțelor armate să 
se afilieze la partidele politice 
și au fost desființate serviciile 
de informații, precum și sigu
ranța statului, care au consti
tuit poliția politică a fostului 
președinte. 

noastre. Dorim ca schimburile 
de delegații și alte contacte să 
se multiplice pe plan guver
namental, de partid, organiza
ții de masă, creîndu-se astfel 
o rețea, care să permită po
poarelor noastre să se cu
noască mai bine. Aș vrea, de 
asemenea, să transmit salutul 
nostru frățesc conducătorilor 
romîni și în special tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru care am o deosebită 
stimă și vă rog să le împăr
tășiți dorința noastră de a ve
dea cele două popoare colabo- 
rînd cît mai mult și cît mai 
bine".

în seara aceleiași zile, dele
gația romînă, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, a 
făcut o vizită lui Houari Bou- 
mediene, membru al Biroului 
Politic al F.L.N., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul apărării na
ționale.

C. BENGA
Corespondentul Agerpres la Alger

★

Politic al F.L.N., ministru 
pentru problemele sociale, M. 
Djilani, membru al C.C. al 
F.L.N., președintele Comisiei 
pentru problemele sociale a 
Adunării Naționale, și M. Ke- 
redine, șeful secției externe a 
C.C. al F.L.N., membri ai C.C. 
al F.L.N., deputați ai Adunării 
Naționale a Algeriei.

★
De pe bordul avionului, to

varășul Gheorghe Apostol a 
trimis președintelui Ben Bella, 
următoarea telegramă:

„Părăsind frumoasa dv. țară, 
permiteți-mi ca în numele de
legației R. P. Romîne să vă 
mulțumesc încă o dată căldu
ros pentru primirea frățească 
făcută delegației noastre, pen
tru minunatele condiții pe care 
ni le-ați creat în timpul vizi
tei, spre a cunoaște realizările 
dobîndite de poporul algerian 
în lupta lui pentru consolida
rea economiei țării, pentru ri
dicarea nivelului de trai, pen
tru progres și pace în lume.

Fie ca prietenia dintre Ro- 
mînia și Algeria să se întă
rească și să se dezvolte în in
teresul popoarelor noastre".

YEMEN:
încheierea acordului
de încetare a focului
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de a peeflă ^L'iarfrra de ts- 
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C'm mirați-/ - -iv'warl că 
în urma negooerucr s-a hecâ- 
rit tncesarea n=L-
tare. poniadu-se astfel capăt 
rirh-ri'-n cv2 care are joc 
de mai bine de doi ani in Ye
men, organizarea la 23 ncâern- 
brie a ursei conferințe pentru 
rezolvarea „pe cale paș-xă a 
diferendelor existente*. ia 
care să ia parte șefi de tri
buri, religioși și militari dm 
Yemen, precum și toți cei 
care au luat parte la negocie
rile de la Erokwit Ordinul de 
încetarea focului intră in vi
goare sîmbătă. Tot în comu
nicat se arată că a fost hotă

U.R.S.S. Aspect din cartierul 
Novîe Cerimușki din Moscova

LONDRA:

Guvernul laburist

in fața primei 

încercări...

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu consacrat 
dezbaterilor parlamentare bri
tanice de săptămîna viitoare, 
agenția Reuter scrie că noul 
guvern laburist are de făcut 
luni față primei încercări ma
jore a situației sale din Parla
ment în legătură cu planul 
de naționalizare a industriei 
oțelului.

Reuter este de părere că 
dacă laburiștii, care dețin în 
Parlament o majoritate de nu
mai cinci voturi, vor fi în- 
frînți în oricare din cele două 
moțiuni de încredere, guver
nul va fi răsturnat și atunci 
vor fi necesare noi alegeri ge
nerale. Dar premierul Wilson 
este încredințat că majorita
tea sa parlamentară ve. fi su
ficientă pentru o victorie la
buristă în cele două voturi 
critice.

rî Lă cererea sprijinului R-A.U. 
și Arabiei Saudite în îndepli
nirea acestor prevederi.

Ziarul egiptean „Al Ah
ram* anunța vineri că un co- 
ottet alcătuit dm reprezen
tanți ai R-A.U. și Arabiei 
Satri te urmează să se întru
nească pentru a discuta amă
nuntele privitoare la organi
zarea eccferinței de la 23 no- 
temene.

♦
ero-cxlri ea pri- 

rr-e Ix ixerterea foculari și a 
c-icfror cere de rx2es$i în 
Yesoe» a prsnxzc ca vie
«enrinepe fs Zxnea arsbd.

P'oesz «.rome fc» e-ridență 
tzpnl ci aceri ceo*d âaxerrme 
dxpi trcmnrele fa ceecrid 
probCeszd. U Alencadria, tatre 

Nnrse* șă repeie 
Fessri ci A«rb«ei Snmte, orii 
laaa sapcexzlrne a-c.

Pe de altâ perie, ncceseU 
-epx -tme de către Repab^io 
Arcbă Yemea ia cri doi cai 
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Arabic Scxdsbă cere 3 spriji
nea* pe fast*! risen se-ș; re- 
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Comentiad rncrieierec ccor- 
d*l*i, zicrsl ^A1 Ahram' scrie 
că problema Yemenului este 
pe cale de a fi soluționată și 
lidiidată definitiv*.

BELGRAD:

Acord cultural
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

Intre 2 și 5 noiembrie s-au 
desfășurat la Belgrad, într-o 
atmosferă prietenească, trata
tivele culturale dintre R. P. 
Romînă și R.S.F. Iugoslavia, 
în vederea încheierii progra
mului de colaborare dintre 
cele două țări în domeniile 
științei, învățămîntului și cul
turii pe anii 1965—1966. Pro
gramul semnat prevede schim
buri și acțiuni menite să con
tribuie la dezvoltarea cunoaș
terii și colaborării dintre cele 
două popoare în domeniile în
vățămîntului, culturii, artelor 
plastice, muzicii, literaturii, 
cinematografiei, radiotelevizi- 
unii, editurilor etc. și oferă 
posibilități pentru lărgirea și 
’ntărirea continuă a relațiilor 
culturale dintre cele două țări.

Programul a fost semnat de 
către Aurel Mălnășan, amba
sadorul R. P. Romîne la Bel
grad, și de Osman Djikic, se
cretarul Comisiei pentru rela
ții culturale cu străinătatea a 
RS.F. Iugoslavia. Au fost pre- 
zențl la semnare funcționari

Recent, în orașul Kobe au avut 
loc demonstrații de protest îm
potriva staționării submarinelor 
atomice americane în porturile 
Japoniei. în fotografie: Aspect 
de la demonstrație, la care au 
luat parte numeroși studențl

Răsfoind presa străină
„New York Times" 
despre succesele 

partizanilor 
sud - vietnamezi

Intr-o corespondență spe
cială pentru ziarul „New 

York Times-, semnată de 
Peter Grose, se face o amplă a- 
naliză a stadiului în care se află 
în prezent lupta împotriva forțe
lor patriotice din Vietnamul de

înrăutățirea situației se consta
tă in întreaga țară, afectând toa
te aspectele %iețh militare și po
litice. Imensul efort financiar.
sprijinul moral și în oameni al 
S.UA. nu au fost suficiente pen
tru a infringe sau măcar opri 
lupta Vietcongului- (denumire 
dată de autoritățile sud-vietna- 
meze forțelor patriotice — N.R.) 

romîno-iugoslav
superiori din Secretariatul de 
stat pentru afacerile externe, 
reprezentanți ai Secretariatu
lui federal pentru învățămînt 
și cultură și ai Comisiei pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, precum și membrii 
celor două delegații.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei 
R. P. Romîne la Belgrad.

Delegația Sfatului Popular 

al Capitalei in vizită in R.A.U.

CAIRO. — La 5 noiembrie a 
sosit la Cairo, la invitația gu
vernatorului acestui oraș, de
legația Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capita
lei, condusă de Ion Cosma. 
Delegația a fost întîmpinată 
de guvernatorul capitalei 
R.A.U. Salah Dessouki, și de 
alte persoane oficiale.

Delegația Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei va vizita Cairo, Ale
xandria, Helluan, Assuan, Lu
xor, Port Said și provincia Al 
Tahrir.

Conferința generală 
U.N. E.S.C.O.

PARIS. — în cadrul ședin
ței plenare de joi după-amia- 
ză a Conferinței generale a 
UNESCO au început dezbate
rile pe marginea problemei 
„Despre rolul UNESCO in ob
ținerea independenței de către 
țările și popoarele coloniale".

Delegatul sovietic, Mehti- 
Zade, a subliniat în cuvînta- 
rea sa că UNESCO nu a folo
sit pe deplin posibilitățile de 
a face ca anul 1965 să fie a- 
nul lichidării definitive a co
lonialismului.

La rîndul său, reprezentan
tul Ciprului, N. Kranidiotis, a 
relatat participanților la șe
dința plenară despre moșteni
rea nefastă a colonialismului 
în Cipru, iar delegatul Repu
blicii Unite Tanzania a criti
cat acțiunile colonialiștilor 
portughezi în Africa.

în încheiere s-a adoptat 
hotărîrea de a se crea un grup 
de lucru pentru a elabora o 
rezoluție care să sublinieze 
acțiunile pozitive ale UNESCO 
pentru exercitarea rolului său 
în obținerea independenței de 
către popoarele din colonii și 
să menționeze necesitatea ex
tinderii acestei activități pen
tru lichidarea cît mai rapidă 
a vestigiilor și consecințelor 
colonialismului.

Acum, la un an după alunga
rea lui Diem, subliniază ziarul, 
posibilitatea unei victorii asupra 
Vietcongului s-a diminuat și mai 
mult. Ca și acum un an, nici azi 
nu se poate vorbi de o autoritate 
guvernamentală efectivă. Nume
roase rapoarte provenite atât din 
surse americane, cît și din surse 
sud-vietnameze, vorbesc despre 
faptul că în nici una din cele 45 
de provincii ale Vietnamului de 
sud, trupele guvernamentale nu 
au o situație militară satisfăcă
toare. Cea mai mare parte a ță
rii este „un teritoriu disputat" 
între trupele guvernamentale și 
Vietcong. In ciuda operațiunilor 
militare tot mai dese și mai pu
ternice, trupele guvernamentale 
întâmpină rezistență și primesc 
lovituri din partea unităților 
Vietcongului, care fac ca rezul
tatele forțelor guvernamentale să 
fie neglijabile. Dimpotrivă, sub
liniază ziarul, patrioții și-au ex
tins controlul în tot mai multe 
regiuni, unde se credea că nu voi 
putea pătrunde. Populația spriji
nă sub toate formele trupele 
Vietcongului. sabotând pretutin
deni acțiunile guvernamentale. 
Acțiunile Vietcongului s-au ex
tins asupra unor provincii unde 
Ngo Dinh Diem deținea pe vre
mea sa un control ferm.

(Urmare din pag. a IlI-a)

Atmosfera coexistenței paș
nice, a declarat raportorul, 
„contribuie la succesul luptei 
de eliberare și la realizarea 
sarcinilor revoluționare ale 
popoarelor".

Oamenii sovietici doresc 
fierbinte ca „atenuarea încor
dării internaționale care a în
ceput, să continue". U.R.S.S. 
se pronunță pentru „regle
mentarea pas cu pas a proble
melor nerezolvate, pentru 
consolidarea cauzei păcii".

„Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat și se pronunță, în con
tinuare, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
realizarea unui acord de de
zarmare. Politica puterilor im
perialiste a silit țara noastră 
să-și concentreze eforturile a- 
supra realizării unei puterni
ce arme racheto-nucleare — 
chezășie de nădejde a securi
tății noastre și a securității 
prietenilor și aliaților noștri. 
Sîntem însă dispuși să lichi
dăm arma nucleară, de altfel 
și orice altă armă în genere, 
dacă celelalte state vor pro
ceda la fel".

„Noi luptăm cu hotărîre 
pentru dezarmarea generală 
și totală ; ne pronunțăm, de a- 
semenea, și pentru măsurile, 
care să limiteze cel puțin ini
țial cursa înarmărilor. Noi ne 
pronunțăm, desigur, și pentru 
astfel de acorduri, care, aido
ma Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei me
dii, limitează posibilitățile per
fecționării în continuare a ar
mei nucleare".

Uniunea Sovietică consideră 
esențial „ca problema dezar
mării să progreseze și să se 
obțină rezultate concrete".

„A asigura securitatea eu
ropeană înseamnă înainte de 
toate a respinge doctrinele și 
concepțiile revanșarde, a re
cunoaște situația care s-a 
creat în centrul Europei, a 
pomi de la faptul evident 
pentru toți că există două 
state germane — R.D.G. și 
R.F.G. O altă baza pentru asi
gurarea păcii europene nu 
există și nici nu poate exista", 
a spus L. Brejnev, referindu- 
se la problema nerezolvată a 
securității în Europa și a re
glementării pașnice a proble
mei germane. Uniunea Sovie
tică se pronunță „împotriva 
planurilor de creare a forțe
lor nucleare multilaterale" 
ale N.A.T.O., care deschid 
Bundeswehrului vest-german 
calea spre arma nucleară, îm
potriva răspîndirii în conti
nuare a armamentului nu
clear".

„Nici un amestec străin în 
treburile altor popoare ,și țări
— iată poziția fermă și clară 
a Uniunii Sovietice", a subli
niat vorbitorul. El a condam
nat cu hotărîre intrigile, pro
vocările și comploturile „îm
potriva Cubei revoluționare, 
împotriva dreptului poporului 
ei, de a-și construi viața așa 
cum găsește necesar. Jos 
mîinile de pe Republica Cuba
— iată cererea poporului so
vietic și a tuturor oamenilor 
cinstiți din lume!“

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a amintit din nou că 
Taivanul trebuie să fie reali
pit la R. P. Chineză și a con
damnat cu hotărîre provocă
rile împotriva Republicii De
mocrate Vietnam.

„Noi acordăm o mare im
portanță dezvoltării legături
lor comerciale, dezvoltării re
lațiilor cu principalele puteri 
capitaliste", a spus vorbitorul. 
„Uniunea Sovietică este dis
pusă să dezvolte relațiile so- 
vieto-americane în interesul 
popoarelor noastre, în intere
sul întăririi păcii. Zilele aces
tea, a fost încheiat un acord 
comercial pe termen lung 
cu Franța. Noi am saluta și 
hotărîrea altor țări capita
liste de a accepta lărgi
rea legăturilor comerciale 
reciproc avantajoase cu 
țara noastră. Există, in
contestabil, posibilități pen
tru dezvoltarea continuă a 
relațiilor cu Anglia, Italia, 
Republica Federală Germană, 
Japonia și cu alte state.

Alegerile din S.U.A. „au 
arătat în mod convingător că 
majoritatea poporului ameri
can prețuiește, de asemenea, 
interesele păcii, că este sătul 
de „război rece".

Politica externă a U.R.S.S., 
a spus vorbitorul, se distinge 
prin fermitatea în apărarea 
pozițiilor principiale, printr-o 
abordare plină de răspundere 
a principalelor probleme ale 
politicii mondiale, care afec
tează destinele popoarelor, 
hotărîrea de a duce tratative 
și de a încheia acorduri, fle
xibilitatea în rezolvarea pro
blemelor practice.

„Ca și celelalte partide mar- 
xist-leniniste, partidul nostru 
pornește de la premisa că, în 
actualele condiții, un război 
mondial nu este inevitabil."

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că Uniu
nea Sovietică rămîne vigilen
tă. „Nu uităm niciodată că în 
lume acționează și forțe agre
sive, care au interesul de a 
încinge la maximum situația 
internațională".

„Linia generală a politicii 
externe a Uniunii Sovietice, 
stabilită prin hotărîrile ulti
melor Congrese ale partidului 
nostru, de Programul său, este 
consecventă și neschimbată, a 
subliniat vorbitorul. Aceasta 
este linia spre asigurarea con
dițiilor pașnice pentru con
struirea socialismului și co
munismului, spre întărirea 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste, prieteniei și frăției 
lor, linia sprijinirii mișcărilor 
revoluționare de eliberare, 
dezvoltării multilaterale a so
lidarității și colaborării cu 
statele independente din Asia, 
Africa, America Latină, sta
tornicirii principiilor coexis
tenței pașnice cu statele ca
pitaliste, salvării omenirii de 
un război mondial. Această 
linie este singura linie justă. 
Ea este aprobată întru totul 
de poporul nostru și de imen
sa majoritate a populației Pă- 
mîntului".

„In ziua marii sărbători a lui 
Octombrie, partidul nostru, 
întregul popor sovietic trans
mit un călduros salut, își ex
primă sentimentele de solida
ritate și sprijinul tuturor par
tidelor comuniste frățești."

„Dușmanii noștri caută să 
slăbească mișcarea comunistă. 
Ei ar vrea să folosească di
vergențele apărute în ea pen
tru a aduce prejudicii forțe
lor revoluționare. In aceste 
condiții, sarcina coeziunii și 
întăririi unității mișcării co
muniste mondiale capătă o 
deosebită importanță. Pentru 
îndeplinirea ei sînt necesare 
măsuri eficiente concrete, tre
buie să se meargă pas cu pas 
pe calea coeziunii.'

„Nu trebuie să admitem ca 
deosebirile ivite în concepții 
să submineze factorul princi
pal care formează forța comu
niștilor : unitatea în lupta 
împotriva dușmanului comun 
—- imperialismul. Rezolvarea 
problemelor care interesează 
întreaga mișcare este o cau
ză a tuturor partidelor fră
țești."

Reliefînd că este absolut 
evidentă necesitatea unei noi 
consfătuiri internaționale a 
partidelor frățești, primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. a 
spus în continuare : „Obiecti
vul acestei consfătuiri, deviza 
sa principală trebuie să fie — 
coeziunea pe baza principiilor 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, 
unitatea confraților — comu
niștilor în lupta pentru măre
țele noastre țeluri comune. 
P.C.U.S. va face tot ce depin
de de el pentru a realiza a- 
ceastă coeziune".

Menționînd că partidul co
munist este avangarda de 
luptă a poporului sovietic, 
L. Brejnev a arătat că au 
crescut rolul și menirea 
P.C.U.S. ca forță conducătoare 
și călăuzitoare a societății so
vietice.

„Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. a pus începutul res
tabilirii normelor cu adevărat 
leniniste în viața partidului 
nostru, a jucat un rol remar
cabil în dezvoltarea inițiati
vei creatoare a comuniștilor". 
Referindu-se la Plenara C.C. 
al P.C.U.S. din octombrie a.c., 
vorbitorul a spus că ea a con
stituit „un important jalon pe 
calea realizării hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.".

Această plenară, a declarat 
L. Brejnev, este o nouă măr
turie a grijii Comitetului 
Central pentru înfăptuirea cu 
succes a liniei generale a par
tidului. „Lucrările ei au fost 
străbătute de spiritul condu
cerii colective leniniste, de fi
delitatea față de preceptele 
leniniste. Ea s-a desfășurat în 
condițiile unanimității depline 
a tuturor participanților ei. 
Hotărîrile plenarei au găsit a- 
probarea și sprijinul întregu
lui partid, întregului popor 
sovietic".

„Istoria a încredințat parti
dului nostru, poporului sovie
tic, o mare răspundere, a spus 
în încheiere vorbitorul. Noi 
îndeplinim sarcini de o am
ploare uriașă. De aproape ju
mătate de secol, țara noastră 
făurește noi căi de dezvoltare 
socială. Fiecare succes al nos
tru în construirea comunis
mului este un aport al po
porului sovietic la cauza co
mună a luptei revoluționare a 
oamenilor muncii din toate 
țările pentru pace, libertate, 
pentru viitorul fericit al ome
nirii".
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