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încheierea vizitei în U.R.S.S.
а delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
Plecarea din Moscova

MOSCOVA 11 — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite:

Sîmbătă dimineață a părăsit Mos
cova delegația de partid și guverna
mentală a - Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, care la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului so
vietic a făcut o vizită oficială in 
U.R.S.S.

Pe bulevardele Moscovei, care 
leagă centrul orașului de aeroportul 
Vnukovo se aflau arborate drapelele 
<le stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Sovietice. De-a lun
gul traseului, mii de locuitori ai 
Moscovei au venit să conducă pe 
reprezentanții poporului român.

Aeroportul Vnukovo era împodo
bit cu drapelele de stat ale celor 
două țări.

La ora 9,30 la aeroport sosește de
legația de partid și guvernamentală

Cuvîntarea tovarășului 
Leonid Brejnev

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români, tovarăși.
Vizita de prietenie a delegației de partid și guver

namentale a Republicii Socialiste România in Uniunea 
Sovietică a durat ceva mai mult de o săptămînă.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a conduce pe oas
peții noștri care pleacă spre patrie și pentru a le ura 
drum bun.

In timpul călătoriei prin Uniunea Sovietică dv., dragi 
st>varăși, ați vizitat trei orașe — erou: Moscova — 
capitala noastră — Leningradul și Voigogradui, ați vi 
zitat o serie de întreprinderi industriale și instituții 
culturale. Acest lucru v-a dat posibilitatea să vedeți 
personal cum trăiește poporul nostru, preocupările 
sale, felul cum muncește pentru țelul măreț — construi
rea comunismului.

Sperăm că numeroasele întîlniri cu oamenii sovie
tici v-au ajutat să vă dați seama mai bine de sentimen
tele calde, prietenești, de respectul pe care-1 nutresc 
fată de poporul român.

In cursul vizitei dv. am avut posibilitatea să facem 
cu dv. ,un schimb de păreri în problemele relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și România, în problemele ac
tuale ale situației internaționale contemporane și miș
cării comuniste și muncitorești mondiale.

Noi prețuim mult faptul că aceste convorbiri s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sinceritate și cordialita
te, s-au caracterizat prin spiritul internaționalismului 
socialist autentic.

Rezultatul concret al convorbirilor va fi dezvolta
rea continuă a prieteniei și colaborării frățești între 
partidele și guvernele noastre, între cele două popoare 
ale noastre.

Sîntem profund convinși că aceste rezultate ale vi
zitei vor fi primite cu satisfacție de toți acei cărora le 
este scumpă cauza păcii și socialismului, care luptă 
pentru întărirea unității lagărului socialist, pentru 
coeziunea mișcării comuniste internaționale.

Vă rugăm, dragi tovarăși, ca la întoarcerea în patrie 
să transmiteți poporului român frate, comuniștilor din 
România salutul nostru cordial și urări de noi succese 
în construcția socialistă.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Să trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea 

frățească între Uniunea Sovietică și Republica Socia- 
5 listă România !

■ч La revedere, dragi prieteni. Drum bun !

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin,
Dragi tovarăși.
Vizita pe care delegația- de partid și guvernamentală 

□ Republicii Socialiste România a., făcut-0 în Uniunea 
Soyiețjcă ia acum sfîrșit. Plecăm cu amintirea plăcută 
a întîlnirilor avute cu harnicii oameni sovietici cu 
bogate impresii despre munca avîntată și despre reali
zările obținute de popoarele Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist, 
in opera de construire a comunismului.

Manifestările de cordialitate frățească cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni sînt expresia relațiilor de 
prietenie care leagă popoarele român și sovietic.

In cadrul convorbirilor sincere și utile purtate cu 
conducătorii Partidului Comunist și ai guvernului so
vietic, în legătură cu un larg cerc de probleme care 
interesează țările și partidele noastre, am căzut do 
acord asupra unor măsuri îndreptate spre intensifica
rea relațiilor dintre cele două țări șl popoare.

Sîntem convinși că vizita pe care am făcut-o în 
Uniunea Sovietică va contribui la dezvoltarea colabo
rării dintre țările și partidele noastre, la întărirea prie- 
ieniei româno-sovietice, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii.

Mulțumim încă o dată oamenilor sovietici pentru 
prietenia și ospitalitatea cu care ne-au înconjurat, tu
turor tovarășilor care s-au îngrijit ca vizita noastră să 
fie rodnică și plăcută. Exprimăm în mod deosebit mul
țumiri populației Moscovei pentru primirea și însoți
rea foarte călduroasă Ia plecare.

Vă adresăm cele mai calde urări de succes în mun
că pentru înflorirea patriei sovietice, pentru construi
rea societății comuniste.

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 1
Trăiască prietenia româno-sovietlcă !
La revedere, dragi tovarăși și prieteni !

Sosirea la București
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Roma 
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar, general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
a făcut o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. Din delegație au fă
cut parte tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Paul Niculescu- 

a Republicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

Membrii delegației române au 
fost conduși la plecare de tovarășii 
L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, К. T. 
Mazurov, A. N. Șelepin, P. N. De- 
micev, I. V. Andropov, M. A. Le- 
seciko, P. F. Lomako, A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.U.S., miniș
tri și alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Moscova, numeroși muncitori din ca
pitala sovietică, ziariști.

Erau prezenți membrii Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Moscova.

Garda de onoare aliniată pe pla
toul aerogării prezintă onorul. Se 
intonează imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Uniunii 
Sovietice.

Mizil, Manea Mănescu, Corneliu 
Mănescu, Nicolae Guină, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Constantin Dra
gan, Alexandru Drăghicî, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, de mem
bri supleanti ai Comitetului E- 
xecutiv și secretari ai C.C. 
al P.C.R., de membri ai C.C. 
al P.C.R-, ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai in

Anul XVII

XXII №. 4945
I______

Duminică 
12 septembrie 

1965

4 pag. 25 bani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Leonid Brejnev, 
trece în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației române 
își iau rămas bun de la persoanele 
oficiale sovietice și de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Moscova, care au venit să-i conducă.

Locuitorii Moscovei aplaudă căl
duros și scandează lozinci în cin
stea prieteniei româno-sovietice. Un 
grup de pionieri oferă flori membri
lor delegației.

Tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu rostesc cuvîntări de ră
mas bun.

Membrii delegației române își 
iau apoi un călduros rămas bun de 
la conducătorii Partidului Comunist 
și ai guvernului sovietic.

împreună cu delegația a plecat 
spre București ambasadorul U.R.S.S. 
în Republica Socialistă România, I. 
K. Jegalin.

stituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, membrii 
Ambasadei Uniunii Sovietice și alti 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același avion a sosit, de la 
Moscova și’ ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Republica Socialistă 
România, I. K. Jegalin.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
au întîmpinat cu căldură pe mem
brii delegației. Pionieri le-au ofe
rit flori.

COMUNICAT
ti piiii» la virila In Uniunea Republiriloi Iniillii 
Sndalisle a delegației de partid îi guvernamentale 

а ШІЮі Sedalisle Bnmania
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, între 3 și 11 septembrie 
1965, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită o- 
ficială în Uniunea Sovietică.

In timpul șederii în Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, mem
brii delegației române au vizitat, în 
afară de capitala Uniunii Sovietice 
— Moscova — orașele Volgograd 
și Leningrad. Ei au vizitat întreprin
deri industriale, monumente cultu- 
ral-istorice, s-au întîlnit cu condu
cători ai organelor de partid și de 
stat din Moscova, din regiunile Vol
gograd și Leningrad, cu oameni ai 
muncii, luînd cunoștință și cu acest 
prilej de viata și realizările popo
rului sovietic.

Oaspeților români li s-a făcut pre 
tutindeni o primire călduroasă și 
cordială, care reflectă sentimentele 
de prietenie ale poporului sovietic 
față de poporul frate român. De
legația și-a exprimat mulțumirea sin
ceră pentru ospitalitatea prieteneas
că și cordialitatea de care s-a bucu
rat în Uniunea Sovietică.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia a avut întîlniri și a purtat con
vorbiri cu tovarășii: L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A.
N. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mi- 
koian, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și cu 
alți conducători de partid și de stat 
ai Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La tratativele care au avut loc 
au luat parte :

Din partea rolhână tovarășii : Ni
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.;’ Ian Gheorghe Mau
rer, тетйЪги al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Alexandru Bîrlă
deanu, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu. 
secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R.. 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Cuină, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S,

Din partea sovietică tovarășii; 
L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Șe
lepin, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. F. Lomako, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. A. 

Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uniu
nii Sovietice în Republica Socialistă 
România.

In cursul tratativelor, care s-au 
desfășurat îrttr-o atmosferă de priete
nie și cordialitate, a avut loc un 
schimb sincer și util de păreri asu
pra problemelor dezvoltării relați
ilor româno-sovietice, asupra pro
blemelor actuale ale situației inter
naționale și mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

I
Părțile au constatat cu satisfacție 

că prietenia frățească dintre popo

rul român și poporul sovietic, rela
țiile dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică se în
tăresc și se dezvoltă cu succes pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui, internaționalismului socialist, 
colaborării și întrajutorării tovără
șești, în condițiile strictei respectări 
a egalității în drepturi, respectării 
reciproce a independenței și suvera
nității, neamestecului reciproc în tre
burile interne și îmbinării pe aceas
tă bază a intereselor fiecărei țări 
cu interesele generale ale sistemului 
socialist mondial.

Delegațiile s-au informat reciproc 
asupra desfășurării construirii so
cialismului și comunismului în ță
rile lor, asupra celor mai importan
te măsuri ce se înfăptuiesc în Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia subliniază cu deosebită satis
facție realizările poporului sovietic 
în creșterea forțelor de producție șl 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a comunismului, în progresul teh
nic și dezvoltarea științei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al oa
menilor sovietici. Forța creatoare și 
entuziasmul oamenilor muncii con
duși de Partidul Comunist au tran
sformat Uniunea Sovietică într-o 
mare putere industrială. Poporul so
vietic, dezvoltînd multilateral, cu 
multă energie, economia națională, 
obține succese însemnate în înde
plinirea sarcinilor construcției co
muniste trasate de cel de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Realizările popo
rului sovietic reprezintă o contribu
ție de seamă la întărirea sistemului 
socialist mondial, la triumful cau
zei socialismului și păcii.

Partea sovietică și-a exprimat sa
tisfacția profundă față de realizările 
României socialiste în dezvoltarea 
economiei naționale, științei, cultu
rii, în ridicarea bunăstării oameni
lor muncii. Sub conducerea Parti
dului Comunist Român, poporul ro
mân a obținut victoria definitivă a 
socialismului. Această victorie isto
rică este consfințită în noua Consti
tuție a Republicii Socialiste Româ
nia. In prezent, poporul român mun
cește cu succes pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, îndreptate spre desăvîrșirea 
construcției socialiste în toate dome
niile activității economice, științi
fice și culturale. Prin munca și rea
lizările sale, poporul român aduce 
o contribuție însemnată Ia întărirea 
sistemului socialist mondial, la vic
toria cauzei socialismului și păcii.

Cele două părți au remarcat că în 
cursul ultimilor ani au fost obținute 
succese însemnate în domeniul co
laborării economice, comerciale și 
culturale între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste. Intre anii 1961- 
1965 schimburile de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste au crescut cu peste 65 la su
tă în comparație cu perioada prece
dentă de 5 ani. România exportă în 
Uniunea Sovietică produse ale in
dustriei și agriculturii, utilaje șl 
instalații petroliere, chimice, nave 
maritime și fluviale. Uniunea So
vietică livrează României mașini și 
utilaje, instalații complete, materii 
prime și acordă asistență tehnică în 
construirea unor întreprinderi și 
obiective industriale.

Pe baza consultărilor care au 
avut loc între organele de planifi
care ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste asupra probleme
lor legate de coordonarea planurilor 
de dezvoltare ale celor două țări pe 
anii 1966—1970, s-a semnat un pro
tocol privind colaborarea economică 
și livrările principalelor mărfuri în 
această perioadă. Acordul cu privire 
la colaborarea economică în urmă
torii 5 ani va contribui la crearea 
condițiilor favorabile pentru lărgirea 
acestei colaborări în diverse ra
muri ale economiei naționale, în in
teresul ambelor țări.

In scopul lărgirii și adîncirii în 
continuare a legăturilor economice, 
Părțile au hotărît să creeze o Comi-

(Continuare în pag. 2-a)
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COMUNICAT
cu privire la vizita în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 

a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

(Urmare ’din pag. l-a) 

șle mixtă guvernamentală ronțâno- 
șovletieă de colaborare economică.

Cele două delegații au subliniat 
importanta dezvoltării legăturilor 
tehnico-știlnțifice, care joacă up rol 
Însemnat în ridicarea producției ce- 
lpr două țări la un nivșl tehnic tot 
mal înalt, Schimburile științifice și 
culturale care se efectuează (nțre 
Republica Socialists România și 
țjnlupea Republicilor Sovietice So
cialiste contribuie la îmbogățirea re- 
Clpjocă cu valori culturale, la dez
voltarea culturii socialiste în cele 
două țări și la Întărirea continuă a 
prieteniei dintre popoarele român și 
șpvietic.

Părțile confirmă din nou Interesul 
lor pentru dezvoltarea colaborării 
economice și tehpicp-științifice în ca
drul Consiliului de Ajutor Rcopo- 
pțlc Reciproc, cit și cu celelalte țări 
șocialiste, Ele subliniază că relați
ile de colaborare economică îptre 
statele socialiste, suverane și egale 
ÎB drepturi, în spiritul avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, 
ai neamestecului reciproc in trebu
rile ințerne și șl internaționalismului 
Socialist contribuie la înfăptuirea as
pirațiilor de bunăstare ale fiecărui 
popor, la dezvoltarea și înflorirea 
fiecărui Ștat socialist, la întărirea 
șistemului socialist în ansamblu, spo
resc forța de atracție a socialismu
lui pe arena internațională.

Delegațiile dau o înaltă prețuire 
întîlnirilor și consultărilor prietenești 
asupra diferitelor probleme ale poli
ticii interne și externe, între condu
cătorii români și sovietici, precum 
Și schimbului de experiență în do
meniul construcției socialiste și co 
moniste. Jn același timp, ele au sub
liniat pecesltatea lărgirii continue a 
contactelor pe linie de partid și de 
ștat, precum și între organizațiile 
Obștești ale oamenilor muncii din 
cele două țări, ceea ce contribuie Ja 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală,

Cele două Părți sînt de părere că 
Republica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică dispun de condițiile 
necesare pentru lărgirea și întărirea 
Colaborării în domeniile politic, e- 
copomic și cultural. Ele vor depune 
toate eforturile pentru realizarea 
acestor posibilități favorabile, spre 
binele popoarelor român și sovietic, 
în interesul întăririi sistemului mon
dial socialist.

II
In cursul discutării problemelor in

ternaționale, Părțile au constatat co
munitatea de vederi în aprecierea 
celor mai importante probleme ale 
contemporaneității, cum sînț; proble
mele păcii și războiului, lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, sprijinirea 
mișcării de eliberare națională, de
zarmarea generală și slăbirea încor
dării internaționale.

Situația în lume se caracterizează 
în momentul actual prin întărirea 
sistemului mondial socialist, care de
termină într-o măsură tot mai 

mare cursul întregii dezvoltări a 
societății, prin procesul destrămării 
în continuare a sistemului oolonial, 
prin sporirea rolului noilor state 
independente, prin avîntul luptei 
clasei muncitoare, a mișcării demo
cratice, pentru progres social, prin 
adîncirea crizei generale a capita- 
litmului.

Totodată, delegațiile remarcă fap
tul că în ultimul timp ș-a întermifi- 
cut considerabil încordarea situației 
internaționale. Viata demonstrează 
că atîta timp cît există imperialis
mul se menține pericolul unui război 
mondial. Forțele reacționare, șl înain
te de toate imperialismul american, 
caută aă împiedice progresul istoric, 
tntreprinxînd diferite acțiuni agre
sive împotriva statelor șocialiste, a 
mișcării revoluționare, a popoarelor 
si țărilor care luptă contra domina
ției coloniale, imixtiunile forțelor im
perialiste în treburile interne ale al
tor țări, presiunile de orice natură 
asupra popoarelor provoacă încor
darea și neîncrederea între state.

Cpnsțițuie o sursă de primejdii pen
tru pacea lumii.

Cele doyă Părți consideră că ințe- 
reșeje majore ale menținerii păcii, 
cauza progresului omenirii impyn 
respectarea dreptului sacru al fie
cărui popor, fje el mare sau mic, de 
g-și hotărî singur soarta, de a-și ale
ge gesțingherit calea dezvoltării po
litice, sociale și economice, cores
punzător cu particularitățile și 
condițiile lor națlonațe.

Delegațiile română și sovietica 
subliniază în mod deosebit imtărirea 
nestrămutată a Republicii Socialiste 
România și a Uniunii Sovietice de a 
milita pentru întărirea unității țări
lor socialiste pe baza marxism-leni- 
nismului.

Coeziunea de nezdruncinat a sis 
lentului socialist mondial, la baza 
căreia stau relațiile frățești dintre 
națiuni socialiste, suverane, egale 
în drepturi, este principala șursă a 
forței și invincibilității sistemului 
mondial socialist care constituie în 
prezent forța determinantă a dez
voltării societății contemporane, a 
asigurării păcii și progresului în 
întreaga lume. Unitatea țărilor so
cialiste §e întemeiază pe unitatea țe
lurilor fundamentale; ideologia co
mună marxișt-leniniștă, făurirea noi' 
orînduiri sociale, asigurarea unei 
vieți fericite pentru cei ce muncesc, 
întărirea forțelor socialismului în 
întreaga lume. Fiecare stat socia
list înfăptuiește construcția socialis
mului, își stabilește politica internă 
și externă și își desfășoară întreaga 
activitate potrivit condițiilor sale de 
dezvoltare, în interesul prosperității 
poporului respectiv și în ștrînsă le
gătură cu interesele generale ale 
sistemului socialist mondial.

Pelegațiile consideră că Intensifi
carea acțiunilor agresive ale cer
curilor imperialiste face necesară ri
dicarea vigilenței, întărirea continuă 
a fprței și capacității de apărare a 
Statelor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, a tuturor țărilor socialiste, 
întărirea coeziunii forțelor antlimpe- 
rialiste, a tuturor partizanilor păci 
și progresului.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică condamnă cu 
hotărîre intervenția armată a S,U,A. 
în Vietnamul de sud și agresiunea 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam și cer încetarea lor ime
diată: aceste acțiuni constituie o 
îne.ălcare a normelor elementare 
ale dreptului international și re
prezintă o amenințare serioasă la 
adresa Păcii nu numai în Asia de 
sud-est, ci si în întreaga lume.

Deplin solidare cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru li
bertatea și independența sa. Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S. declară că sprijină intru 
totul pozițiile guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud cu privire la căile 
de rezolvare a problemei vietna
meze pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1954, încetării bom
bardării Republicii Democrate Viet
nam, retragerii tuturor trupelor 
S.U.A, și ale аІіаЩог lor și scoate
rii armamentului american din 
Vietnamul de sud, a respectării 
dreptului poporului vietnamez de 
a-șj rezolva treburile interne fără 
amestec străin. Ele consideră Fron
tul National de Eliberare din Viet
namul de sud drept singurul re
prezentant legitim ai poporului din . 
Vietnamul de sud.

Părțile română și sovietică de
clară că acordarea de ajutor Re
publicii Democrate Vietnam în 
lupta sa împotriva agresiunii ame
ricane reprezintă o îndatorire in
ternationalists si iei exprimă hetă- 
rlrea de a acorda și în viitor Re
publicii Democrate Vietnam ajuto
rul «1 șprijixml multilateral necesar 
pentru respingerea agresiunii.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică condamnă in- 
terveatia armată a SUA. împotri
va Republicii Dominicane Șl spri
jină cererea poporului dominican 
privind încetarea amestecului In 

treburile interne ale acestei țări
Republica Socialistă România șl 

Uniunea Sovietică consideră că în
țelegerea privind așa-zisa „norma, 
lizare" a relațiilor dintre Japonia 
și Coreea de sud, semnată sub pre
siunea SU-A-, creează noi obsta
cole îp calea restabilirii unității 
naționale a poporului coreean. Gu
vernele Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiște sprijină poziția gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene în legătură cu 
acest aranjament ilegal.

Pornind de la principiul că fie
care stat, mare sau mic, poarta 
răspunderea pentru menținerea pă
cii și întărirea securității interna
ționale, ambele guverne și-au ex
primat hoțărîrea de a nu-și slăbi 
pici jn viitor eforturile îndreptate 
spre întărirea încrederii intre po
poare și afirmarea coexistenței 
pașnice in relațiile dintre state cu 
sisteme sociale diferite. Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică se pronunță eu fermitate 
pentru dezarmarea generală, pen
tru interzicerea folosirii armelor 
nucleare și distrugerea lor, pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii, si, îna 
inte de toate, în Europa, împotriva 
planurilor de creare a forțelor nu
cleare multilaterale sau atlantice 
ale N.A.T.O. — care urmăresc înâr 
marea nucleară a revanșarzilor 
vest-germani — pentru lichidarea 
blocurilor militare si bazelor mili
tare străine de pe teritoriile altor 
state, precum și pentru retragerea 
tuturor trupelor străine în limitele 
frontierelor naționale.

Părțile sprijină hotărîrea Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, ca
re aprobă propunerea cu privire 
la convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare, cu parti
ciparea tuturor statșlor lumii. ₽le 
consideră utilă convocarea unei 
conferințe a șefilor de state în 
problema interzicerii și distrugerii 
totale a armelor nucleare și, ca 
prim pas, încheierea unui acord 
de interzicere a folosirii acestor 
urme. Ele sprijină intru totul pro
punerea făcută în acest sens de 
guvernul P.epublicii Populare Chi
neze.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru crearea unui sistem eficace de 
securitate europeană, in care sint 
Vital interesate toate popoarele eu- 
ropene. Ele consideră că realiza
rea reglementării pașnice a proble
mei germane ar reprezenta o con
tribuție de mare importanță la cau
za asigurării păcii în Europa. Am
bele Părți se pronunță pentru in
violabilitatea frontierelor existențe 
in Europa, inclusiv a frontierei de 
stat dintre Republica Democrată 
Germană șl Republica Federală 
Germană, pentru neînarmerea țe- 
lor două state germane cu arma 
nucleară și pentru alte măsuri pri
vind asigurarea securității eu
ropene.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică declară că sînt 
pe deplin hotărite să adopta, în 
conformitate cu acordul realizat în 
cadrul Tratatului de la Varșovia, 
măsurile necesare de apărare în 
cazul clnd statele N.A.T.O., adio- 
nind împotriva intereselor păcii și 
viollnd acordurile de la Potsdam 
și alte înțelegeri internaționale, 
vor lua calea Înfăptuirii planurilor 
de acordare Germaniei occidentale 
a aecesului la arma nueleară.

Partea română dă o înaltă a- 
preciere intensei activități desfășu
rate de Uniunea Sovietică, împre
ună cu celelalte țări socialiste 
pentru menținerea păefi și securi
tății internaționale, pentru preln- 
tîmpjnarea unui război mondial, 
pentru promovarea relațiilor de 
colaborare între state, indiferent 
de orînduirea Igr social-politică 
Guvernul român sprijină inițiati
vele guvernului sovietic îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării oene- 

ram, folosirea «eațlului cosmic în 
scopuri pașnice, precum șl alte 
măsuri care urmăresc aă realizeze 
în relațiile Internaționale un ell- 
mat dș destindere și înțelegere în
tre popoare.

Partea sovietică dă a înaltă gte- 
țyire eforturilor pe care le depune 
Republica Socialistă România, ală
turi <je celelalte țări socialiste, in 
scopul întăririi păcii generale șl 
securității europene, îrj lupta pen
tru dezarmarea generală șj pentru 
interzicerea armei nucleare. Guver
nul sovietic susține măsurile gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia pe linia dezvoltării relatiiloi 
de bună vecinătate între statele 
Europei și transformării Balcani
lor «i regiunii Mării Negre într-o 
zonă a păeli și prieteniei între po
poare.

Cele două părți condamnă cu 
hotărîre colonialismul și nepcolo- 
nialismul în toate formele șl ma
nifestările lor, își reafirmă solida
ritatea cu mișcarea de eliberare 
națională д popoarelor din Asia. 
Africa și America LalinȘ, care 
luptă pentru libertatea lor, pen
tru întărirea independenței și su
veranității lor economice și poli
tice.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică consideră că ți
nerea celei de-a doua conierinte 
a țărilor din Asia și Africa poate 
aduce o contribuție importantă la 
întărirea forțelor progresiste în 
lupta impotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu
lui, pentru pacea generală și prie
tenie intre popoare.

Republica Socialistă România șl 
Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru sporirea rolului și eficacității 
Organizației Națiunilor Unite In 
menținerea păcii și securității in 
lumea întreagă, pe baza principi
ilor Cartei. Ele condamnă cu ho 
lărire tentativele forțelor imperia 
liste de a folosi O.N.U. in scopuri 
străine păcii și colaborării intre 
popoare. Ele se pronunță pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
Q.N.U., pentru transformarea Orga
nizației Națiunilor Unite într-o or 
ganizatie cu adevărat universală, 
care să unească toate statele lu
mii, și pentru o reprezentare mai 
largă a noilor state independente 
Sin Asia și Africa în organele
O.N.U.

III
In cursul convorbirilor, repre

zentanții Partidului Comunist Ro
mân și ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice au făcut un 
schimb de păreri asupra proble
melor dezvoltării legăturilor și 
colaborării reciproce dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
asupra problemelor actuale ale 
mișcării comuniste internaționale

Partidul Qomunist Român șj 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice consideră ca o necesitate 
imperioasă a zilelor noastre întă
rirea urjitătli de acțiune a tuțuror 
partidelor comuniste și muncito
rești. In procesul complex al re
voluției socialisto ei in diversita
tea de condiții în care activează 
partidele comuniste și muncito
rești ~r- diversitate determinată de 
particularitățile istorice și națio
nale — este firese să se manifeste 
o mare varietate de forme șl me
tode, atît în lupta pentru cuceri 
rea puterii politice, cît și În Opera 
de construire a socialismului.

Ambele partide consideră că, 
corespunzător cu Învățătura mar- 
xist-leninistă șl internaționalismul 
proletar, care reprezintă baza acti
vității tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, fiecare partid are 
dreptul da a-și elabora propria li
nte politică, formele și metodele 
de activitate, aplicînd in mod crea
tor învățătura marxist-leniniștă la 

condițiile concrete ale țării sole.
Ambele delegații reafirmă prin

cipiul marxișt-lepinisi al relațiilor 
dintre partide, potrivit căruia fie
care partid are dreptul și poate 
Să-și exprime părerea in legătură 
cu problemele dezvoltării sociale 
contemporane, ale mișcării comu
niste șl muncitorești internațio
nale, aducîndu-șl astfel contribu
ția la îmbogățirea tezaurului co
mun al marxism-leninismului.

Analizarea și rezolvarea deose
birilor de vederi care apar in a- 
ceste probleme trebuie să șe des
fășoare pe baza marxism-leninismu
lui, în mod principial, tovărășesc, 
depunlndu-se, cu răbdare și perse
verență, eforturi pentru apropierea 
șl înțelegerea reciprocă, pentru 
realizarea unității. Cele două de
legații consideră că divergențele 
ce apar în legă fură cu unele pf6- 
bleme ale dezvoltării sociale con
temporane sau ale situației inter
naționale nu trebuie să afecteze 
raporturile tovărășești, internațio
naliste dintre țările sistemului so
cialist.

Condiția obligatorie pentru rea
lizarea și întărirea unității o re

prezintă : respectarea consecventă 
a normelor de bază ale raporturilor 
dintre partide, a principiilor inde
pendenței, egalității și neamestecu
lui in treburile interne ale altor 
partide, discutarea nemijlocită a 
problemelor de interes comun, 
de la parțid la partid, de la con
ducere la conducere, în mod sin
cer și tovărășesc.

Intîlnirile șl contactele dintre 
partidele frățești, discutarea celor 
mai importante probleme de teo
rie și tactică, într-o atmosferă de 
încredere și respect reciproc, pe 
baza marxism-leninismului, pot 
servi drept bază reală pentru de
pășirea dificultăților din mișcaită 
omunlstă.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice consideră că au Înalta în

datorire de a milita consecvent și 
neabătut pentru întărirea unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a coeziunii țărilor sistemului 
socialist mondial, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, a declarațiilor din 1957 
și 1960, pentru unirea tuturor for
țelor revoluționare în lupta impo
triva imperialismului, pentru pro
gres social si pace.

Ambele Părți și-au exprimat pă
rerea că este necesară dezvolla- 
rea schimbului permanent de ex
periență în construcția socialismu
lui și comunismului, cunoașterea 
reciprocă a activității P.C.R. și
P.C.U.S., prin organizarea vizitelor 
de delegații, schimbului de mate
riale informative. Reprezentanții 
Partidului Comunist Român și ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice consideră utilă efectuarea 
de vizite oficiale si neoficiale între 
conducătorii celor două partide. 
Discutarea problemelor relațiilor 
dintre cele două partide contribuie 
la mai buna înțelegere reciprocă. 
Ia întărirea colaborării frățești din
tre P.C.R. șl P.C.U.S

Ambele Părți au căzut de acord ț- 
să folosească mai larg asemenea 
forme de colaborare între partide 
cum sînt efectuarea de consultări 
între reprezentanții celor două 
partide asupra problemelor de in
teres reciproc, să dezvolte și să 
adînceaseă și în viitor relațiile din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietica

☆

Delegațiile au subliniat cS parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, gu
vernele Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Republicilor Sovle-
tice
itor

Socialiste vor face șl 
tot ce va fi necesar

pe vl- 
pentru^.

(Continuare in pag. 4-a)
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Ziua pompierilor

Ivirea In viață a celui care avea 
să devină marele poet și scriitor Va
cile Alecsandri s-a petrecut în con
diții cu totul neobișnuite. In vara 
anului 182J, cînd familia fugise de 
răâBerită înspre munții Bacăului, 
mama împlini sorocul în căruță, 
fiind pășită de patru slugi înarmate.

Viitorul poet și-a petrecut copilă
ria la moșia părintească din Mir- 
cești, șvînd ca prieten d© joacă pe 
Vasile Porojan, fiul unor țigani 
robi.

Introducerea îp taina slovelor îi 
©ste înlesnită de așezarea în casa 
părintească a călugărului maramure- 
șșn Gherman Vida. Incepînd din 
anul 1828 este dat la pensionul lui 
Cuenim din Iași, iar în 1834 tatăl 
său îl trimite să-și continue studiile 
la Paris. După се-și dă bacalaurea
tul, urmează pe rînd, la îndemnurile 
tatălui, facultatea de medicină, de 
drept și școala politehnică pe care 
le părăsește curînd, consacrîndu-se 
definitiv literaturii.

întors în țară în 1839, după o fru
moasă călătorie prin Italia Alecsan

Re cînd respectarea 
angajamentelor luate ?

Intr-una din paginile ziarului nos
tru din numerele anterioare s-au 
tratat o serie de aspecte privind mă
surile luate de către conducerea in
stitutului de mine pentru deschide
rea în bune condițiuni a anului uni- 

- versitar.
După cum s-a mai arătat, multe 

din sarcinile ce au revenit în acest 
sens conducerii institutului au fost 
realizate. Dovedind mult simt gos
podăresc conducerea institutului a 
muncit zi de zi pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite prin planul pri
vind repararea și amenajarea cămi
nelor, a cantinei și a altor spații. Se 
întîmplă însă ca unii semnatari ai 
contractelor încheiate să nu-și res
pecte angajamentul. Așa se explică 
faptul că datorită unor lucrări de 
proastă calitate la zugrăveli, vopsire, 
parchetare, efectuate de către șan
tierul de construcții Petroșani, să se 
tniîrzie recepțienarea căminului nou.

Este timpul ea tovarășii construc
tori să depună mai multă strădanie 
pentru a da beneficiarului obiective
le la timpul stabilit prin grafic și 
de calitate superioară. Se pune în

VASILE 
ALECSANDRI

dri este impresio 
nat de starea de 
înapoiere a mase
lor exploatate 

Imaginea pirami
dei sociale, la ba
za căreia „stă în- 
tins pe brfnei po
porul", ij umple 
de revoltă și ii 
determină să in 
tre in viitoarea 
luptelor politice 
militînd pînă la 
sftrșitul vieții 
pentru triumful
ideilor generoase 

In anul 1840 ia 
conducerea Tea

trului National din 
Iași, alături de M. 
Kogălniceanu și

C. Negruzzl, unde desfășoa
ră o activitate intensă pen
tru alcătuirea unui repertoriu ori
ginal. De la comedia „Iorgu de la 
Sadagura'1, care i-a adus consacrarea 
ca dramaturg, și pînă la dramele 
„Despot-Vodă“ și „Ovldiu", Vasile 
Alecsandri a parcurs un drum ca
racterizat printr.p prodigioasă crea
ție dramatică, în cadrul căreia cele 
două comedii satirice „Chirița în 
Iași1' și „Chirița în provincie" s-au 
bucurat de aprecierea spectatorilor.

Vasile Alecsandri a fost un parti
cipat activ la evenimentele politice 
ale vremii, contribuind la pregătirea 
mișcării revoluționare de la 1848 
din Moldova și la înfăptuirea Unirii

Сц ocazia călătoriilor întreprinse 
prin țară poetul descoperă nesecatul 
izvor de frumusețe al creațiilor 
populare, care au avut o influenta 
binefăcătoare asupra activității sale 
literare. In articolul „Românii și 
poezia lor" își exprimă astfel dra
gostea pentru folclorul poetic : „Ce 
să fac ? M-am înamorat de poezia' 
populară ca de o copilă din Carpați, 

trebarea : cine suportă cheltuielile 
pentru lucrării© de proastă calitate 
efectuate ? Trebuie avut în vedere 
faptul că în acest local mai trebuie 
introdus și mobilierul, așa că este 
necesar să se ia toate măsurile ca 
la deschiderea anului de învățămînt 
universitar să nu exiște greutăți în 
cazarea studenților.

Greutăți în ceea ce privește buna 
funcționare a cantinei se întâmpină 
din partea I.L.L. Dacă în acesț an 
serviciul administrativ a luat la timp 
măsuri pentru aprovizionarea can
tinei. însilozarea legumelor și fructe
lor necesare pe perioada de iarnă 
prin încheierea contractelor cu co
operativele agricole de producție, 
G.A.S. din regiune și alte unități co
merciale. conducerea I.L.L. n-a dat 
satisfacție cererii conducerii institu
tului de a amenaja și repara anexele 
destinate depozitării mărfurilor. Exis
tă o înțelegere între conducerea in
stitutului și conducerea I.L.L. ca 
pînă la 1 septembrie să fie dat în 
folosință silozul pentru depozitarea 
cartofilor și a altor legume. Or, pînă 
în momentul de față nu sînt efectua

tînărăi mîndră, nevinovată, și așa 
de frumoasă că, după cum zice vor
ba românească, „pe soare ai putea 
eăta, iar pe dînșa ba 1". In anii 
1852—1853 tipărește prima ediție a 
culegerii „Poezii poporale", culege
re care avea să vină în sprijinul 
luptei forțelor progresiste.

Sub influenta folclorului, Alecsan
dri scoate, în 1853, ©el dinții volum 
de poezii intitulat „Doine și IȘcrP 
mioare".

In ultima fază a activității sale 
literare, deși face unele concesii 
claselor dominante, scriitorul creează 
și unele opere valoroase cuip sînt 
ciclurile de „Pasteluri’' Și „Legende".

Războiul pentru independență din 
1877 găsește un puternic ecou în 
inima poetului. Versurile din ci
clul „Ostașii noștri" dau o nouă 
strălucire poeziei patriotice a lui 
V. Alecsandri.

Scriitorul, care descrisese viața grea 
a țiganilor în scrierea în proză „Is
toria unui gajbîn și a unei parale", 
își manifestă protestul față de repri
marea răscoalelor țărănești din 1888 
în poezia „Plugul blăstemat", con- 
damnînd atitudinea claselor exploa
tatoare față de țărani.

In ultimii ani ai vieții, Alecsandri 
simte tot mai mult șăgețile bolii, 
dar rezistă cu încrederea că nu va 
putea fi doborît, încrederea este 
însă iluzorie, fiindcă la 22 august 
1890 moare la Mircești, răpus de 
cancer hepatic și pulmonar. Cultu
lui exagerat îi luă locul o descon
siderare tot atît de exagerată și re- 
numele poetului se prăbuși odată 
cu moartea sa. Aveau să treacă mulți 
ani după aceea ca V. Alecsandri 
să-și recapete locul meritat în isto
ria literaturii noastre. Acest loc de 
frunte i l-a asigurat poporul nostru 
în orînduirea socialistă, clnstindu-1 
si prețuindu-l ca pe un adevărat fiu 
al lui.

N. ĂRGEȘEANU

te decît cca. 40 la sută din lucră
rile acestui depozit. Se tărăgănează 
de asemenea, terminarea lucrărilor 
acoperișului de la căminul nr. 2.

Recomandăm acelor unități care 
au de efectuat comenzi să grăbeas
că lucrările în așa fel încît în tim
pul cel mai apropiat ele să poată fi 
recepționate.

☆
Cu excepția celor cîteva deficien

te ridicate s-ar putea spune că în 
general Institutul de mine din Pe
troșani poate să-și deschidă porțile 
pentru un nou an de muncă.

Nu greșim dacă apreciem că. în 
comparație cu ceilalți ani, institutul 
este cu mult mai bine pregătit pen
tru începerea anului universitar.

împărtășim pe deplin părerea to
varășului Popa Aron, rectorul in
stitutului, că în raport cu condițiile 
create studenții se vor strădui să 
cinstească prin rezultatele la învăță
tură grija părintescă pe care partidul 
o poartă tinerei generații.

I. GUINEA

Sărbătorirea zilei de 13 Septem
brie a intrat în tradiția întregului 
nostru popor, In această zj a anu
lui 1848 pe Dealul Spirit, pom
pierii de sub comanda cpt. Zăgă- 
nescu, împreună cu ostașii regi
mentului 2 infanterie și cu cetă
țeni înarmați au luptat eroic îm
potriva uțjei numeroase armate p- 
țgmap© care, la chemarea boieri
lor, ipyadase Capitala Tării Ro
mânești ca să înăbușe revoluția, 
însuflețiți de un fierbinte patrio
tism, pompierii nu au dat înapoi 
îp fața puhoiului turcesc, înscriind 
cu sîngele lor o pagină de glorie 
în istoria patriei noastre.

Faptele de vitejie săvîrșițe de-a 
lțmgul anilor de către pompieri 
copstîtule o pildă vje de înalt pa
triotism pe care militarii noștri o 
cinstesc 1© rîndul lor prin îndepli
nirea exemplară a misiunilor ce le 
sînt Încredințate. Ca urmare a gri
jii ce o poartă partidul și guver
nul pazei contra incendiilor, acti
vitatea pompierilor a fost organi
zată după principii noi, menite să 
asigure apărarea avutului obștesc. 
Munca de prevenire a incendiilor 
a căpătat o largă extindere. Au 
fost legiferate actele normative 
prin care se reglementează acti
vitatea de pază contra incendiilor 
în întreprinderi instituții și loca
lități. pe asemenea, au fost orga
nizate formații civil© angajate și 
voluntare de pază contra incendi
ilor care au fost instruite și do
tate cu mijloacele necesare unor 
intervenții operative.

Răspunzlnd prețuirii înalte date 
de partidul nostru tradițiilor de 
luptă ale pompierilor și activității 
de pază contra incendiilor, milita
rii subunității P.CJ. Petroșani ob

E X C U R S I
Filiala din Petroșani a O.N.T. 

„Carpați", în colaborare cu Consi
liul local al sindicatelor șl comitetul 
orășenesc Petroșani al Uniunii Ti
neretului Comunist organizează o 
excutsie ia București pentru vizi
tarea expoziției realizărilor econo
miei naționale a R. P. Chineze. De
plasarea se va face cu un tren spe
cial la 26 septembrie a.c„ dată cînd 
urmează să fie deschisă expoziția. 
Costul drumului dus și întors este

Destinația: exploatările miniere
In primele 10 zile ale lunii sep

tembrie, p© poarta Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani au 
fost expediate exploatărilor minie
re 35 tone diferite piese de schimb. 
10 tone utilaje (chible, guri de si

Exploatarea minieră AMIHOASĂ
ORGANIZEAZĂ ÎN ZIUA DE 16 SEPTEMBRIE 1065, UN CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

— maiștri minieri principali
— maiștri electro-mecanici principali
— maiștri minieri
— maistru electro-mecamc

Cererile se vor depune la Biroul personal al exploatării.

țin succese importante în pregăti
rea lor. Ca urmare a activității 
depuse, subunitatea e declarată 
fruntașă, un număr d« militari fi
ind purtători §i distincțiilor „Frun- 
taș în P.CJ.'* și „Militar de frunte".

Succese In activitatea de pază 
contra incendiilor au obținut și 
formațiile civile P.C.I. Antrenate 
îp întrecerea patriotică, formațiile 
P.C-I, au depus ©forturi șustipuțe 
pentru îndeplinirea calitativă o p- 
biecțivelpr întrecerii. S-ац eviden
țiat în mod deosebit formațiile 
P.C-J. de la minele Uriceni și Anl- 
npașa clasat© in ordine pe primele 
două lșcuri pe regiune. De aseme
nea, formațiile P.C.I. de Ja minele 
Lupeni și Petrila care la coneurșyl 
profesional, faza raională, S-au 
clasat pe primele două Іосцп.

Din cadrul formațiilor P.C.I. ș-au 
remarcat în activitatea desfășurată 
Ciora Cornel, Anton Vașîle, Cbî- 
ritoiu loan, Manoleșcu Simian, 
Burlec Ioan, șefi de P.C.I., Condraș 
Iile, Calotă Ioan, Preda Dumitra, 
Pălăvan Barbu, Micuța Dumitru, 
Micuța Alexandru, Varga loan, 
Doicea Ștefan, Colonelu Alexandru, 
Haidu Ambrozie și alții.

La activitatea de prevenire a in
cendiilor și-au adus contribuția co
misiile tehnice, comisiile P.C.I. or
ganizate pe lingă sfaturile popu
lare orășenești și comunale,

Mîndri de faptele eroice ale îna
intașilor, de tradițiile lor de luptă, 
militarii pompieri din Petroșani, 
vor munci cu avînt sporit pentru 
consolidarea și dezvoltarea rezul
tatelor obținute, pentru ridicarea 
continuă a nivelului pregătirii lor 
de specialitate.

Cpt. UNGUR GHEORGHB 
șeful l.s.P.I. Petroșani

E
de 90 iei pentru o persoană șl în el 
sînt incluse cazarea, transportul, 
plus vizitarea unor muzee și între
prinderi din Capitală cu autobuze 
speciale ale O.N.T. „Carpați". Cei ce 
doresc să participe la această ex
cursie se pot înscrie pe liste la se
diile comitetelor sindicatelor precum 
și la sediile comitetelor orășenești 
ale organizațiilor Uniunii Tineretu
lui Comunist.

loz), 200 tone armături de galerii, 
600 bucăți tuburi de aeraj, 4 fil
tre de aer.

La realizarea acestor produse 
metalice, un aport de seamă l-au 
adus secțiile construcții metalice 
și mecanică.

PROGRAM DE RADIO
13 septembite

PROGRAMUL I. 5,0Q,Buletin de 
știri; 5.06 Melodii distractive; 5,25 
Piese instrumentale de virtuozita
te,- 5,45 Emisiune folclorică; 6,0Q 
Sport; a,07 Gintă fanfara repre
zentativă a Armatei; 6,30 Reco
mandări din program; 6,35 Inter
pret! de mu,zică ușoară; 7,00 Ra
diojurnal; 7,3Q Sfatul medicului; 
7,45 Salut voios de pionier,- 8,00 
Sumarul ziarului „Sciptoia"; 8,04 
Cînlec și joc pe plaiuri bănățene;
8,30 Qperețe în ritmuri noi; 9,00 
i<a microfon, melodia preferata,- 
9.3Q Prietenii lui Do-Re-Mi; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Fragmente 
din opera „Puterea destinului" de 

I Verdi; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
L, -Estrada melodiilor; 12,30 Muzică 
L populară îndrăgită de ascultători; 

13,00 Concert de prinz; 14,00 Bu
letin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Muzică ușoară; 
15,00 Șelecțiuni din opereta „Ana 
Lugojana" de Filaret Barbu; 15,25 
Rapsodia a Il-a de Marțian Negrea,- 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 16,15 Mici formații de 
muzică ușoară; 16,30 Vreau Șă șțiu;
17.Q0 Muzică populară la cererea 
ascultătorilor; 17,30 Pe teme in
dustriale; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Muzică de estradă; 18,30 
Colocviu despre tinerețe; 18,50 
Arii și duet© din operetele lui 
Karl Milloeker și Nico Postal,■ 
19,15 ha microfon satira șl «mo- 
rub 20,00 Radioga^eța de seară,-
20,30 Muzică ușoară; 2Q.45 Noap
te bună, copii,- 20,55 Muzică popu

lară; 21,20 Limba noastră: „Nume 
proprii", vorbește acad. prof. Al- 
Graur; 21,30 Muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Din creația lui Jo
hann Sebastian Bach, 23,08 Muzi
că ușoară; 23,55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Valsul „Muzica sfere
lor" de Joseph Strauss; 7.43 Re
comandări din program,- 7.50 Me
nuete și rondourj; 8,00 Simfonia 
nr. 101 „Ceasornicul" de Joseph 
Haydn; 8,28 La braț cu muzica u- 
soară,- 9,00 . Buletin de știrii 9.03 
Pagini orchestrale din oper©; 9.30 
Melodii populare,- 10.Q0 Cvartetul 
nr. 1 opus 21 in Sol major de 
Constantin Dimifrescu,- 10,30 Mu
zică d© estradă; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Dansuri spaniole de 
Enrigue Granados; 11.18 Muzică 
ușoară; 11J3Q Ansambluri artistice 
muncitorești; 11,40 De la fluier la 

marile ansambluri; 12,00 Piese vo
cale de Ion Borgovan; 12,15 Con
cert de muzică preclasică; 13,00 
Buletin de știri; 13,03 Șelecțiuni 
din opera „Madame Butterfly" de 
Puccini; 13,30 Emisiune literară; 
13,45 Muzică ușoară; 14,00 Frag
mente din opereta „Vînzătorul de 
păsări" de Zeller; 14,30 Recoman
dări din program; 14,35 Melodii 
populare; 13,00 Buletin de știri,- 
15Д0 Sonatina pentru Pian și flaut 
de Stan Golestan; 15,30 Mici pie
se de estradă; 16,00 Arii din ope
re,- 16,30 Emisiune de muzică 
populară; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17,13 Muzică 
ușoară de Eugen Teger; 17,30 Sfa
tul medicului; 17.35 Anunțuri, re
clame. muzică; 18.40 Muzică ușoa
ră; 19.00 Buletin de știri; 19,05 
Prelucrări de folclor; 19.30 Con. 
certul or. 4 în re minor pentru 
vioară și orchestră de Paganini;

20,00 Cîntă orchestra Mantovani,-
20,30 Agendă teatrală,- 20,50 Mu
zică vocală de Dumitru Chiriac; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
Vals de Theodor Lupu; 21,30 „Zi
lele Vasile Alecsandri"; 21,50 Me
lodii de pretutindeni; 23.00 Bule* 
tjn de știrii 23,05 Festival „Pri
măvara la Praga; 0,01 Muzică u* 
șoară; 0,55 Buletin de știri.

Cinematografe
13 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dați-mi condica de reclaxneții I; 
REPUBLICA: Domnul; LONEA: 
Arena circului,- ANINOASA; Mof
turi 190Q; LUPENI — MUNCITO
RESC : America, America; URI- 
CÂNI: Swtart я abaMir^ă,
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Telegrame externe

(Urmare din pag. 2-a)

întărirea prieteniei de nezdrunci
nat româno-sovietice și a unității 
țărilor sistemului mondial socialist, 
pe baza principiilor internaționa
lismului socialist, deplinei egali
tăți și ajutorului reciproc, suvera
nității naționale a țărilor socialiste 
în interesul fiecărei țări socialiste 
și a întregului sistem mondial so
cialist.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România și tratativele care 
au avut loc reprezintă o contribu
ție utilă Ia dezvoltarea și conso
lidarea pe mai departe a prieteniei 
și colaborării frățești dintre Repu-

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER

Bilanful primei decade
SUCCESE

• In întrecerea dintre exploatări, 
locul de frunte continuă să fie deți
nut de minerii din Lonea. Sectoarele 
IV, V și I au extras peste preve
derile planului 621, 331, respectiv, 
97 tone de cărbune.

• îndeosebi prin munca însufleți
tă depusă de brigăzile conduse de 
minerii Novak Ștefan, Alungei Ca
rol, Rusu Vasile și Vărzaru Mi
hai, sectoriil IV de la mina Lupeni, 
sector înființat în urmă cu o lună, 
s-a clasat pe primul loc în între
cerea dintre sectoarele productive 
din bazinul nostru carbonifer.

SE BATE PASUL PE LOC
Pe combinat, în primele trei zi

le ale lunii, sarcina de plan a fost 
îndeplinită doar în proporție de 93 
la sută. Acum, situația s-a mai îm
bunătățit : de trei zile procentul de 
îndeplinire se menține la 96 la su
tă. Ce părere aveți tovarăși din 
conducerea C.C.V.J. Nu se poate

Sectorul
Fată de

plan 
0//0

Față de 
anga
jament

%

IV Lupeni 116 116
II Uricani 113 112
III Aninoasa 112 110
V Lonea 110 108
IV Lonea 109 109
III Petrila 106 105
IV В Lupeni 104 103
I Lonea 102 102
II Petrila 102 100
II Vulcan 102 100

Din partea Ministerului Invățămîntului
Ministerul Invățămîntului anunță 

că etapa a doua a concursului de 
admitere la invățămîntul superior 
fără frecvență se va desfășura în
tre 20 și 27 septembrie a. c.

Înscrierea candidatilor se va 
face pînă în ziua de 19 septem
brie ora 14, la facultățile care au 
secții fără frecvență, în universi
tăți, institute pedagogice, Institutul 
de științe economice și Institutul 
de cultură fizică.

Se pot prezenta la concursul de 
admitere din etapa a doua candi- 
dații care nu au participat la pri
ma etapă și oamenii muncii care 
au obținut dreptul de a se înscrie 
la concurs în conformitate cu re

ȘTIRI SPORTIVE
Prima parte a campionatelor balcanice de lupte
I. Alionescu și N. Marinescu campioni balcanici

SOFIA 11 (Agerpres).
S-a încheiat prima parte a cam

pionatelor balcanice de lupte de 
la Iambol. In competiția de lupte 
clasice sportivii români I. Alio
nescu (57 kg) și N. Marinescu 
(grea) au obținut medaliile de aur 
și titlurile de campioni balcanici. 
Iată Ceilalți învingători pe catego
rii : A. Kerezov (R. P. Bulgaria) 
— 52 kg; I. Calcev (R. P. Bulga
ria) — cat. 63 kg; I. Martinovici 
(Iugoslavia) — cat. 68 kg; I. Gyu- 

blica Socialistă România și U.R.S.S-, 
contribuind totodată la unitatea 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale, la cauza 
socialismului și păcii în lumea în
treagă.

C.C. al P.C.R. și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au adresat invitația ca o 
delegație de partid și guvernamen
tală sovietică în frunte cu tovarășul 
L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. să efectueze o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu recunoștință. Asupra datei vizi
tei se va cădea de acord ulterior.

Moscova, 10 septembrie 1965.

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice
L. I. BREJNEV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste
A. N. KOSÎGHIN

face nimic pentru a nu se mai ba
te pasul pe loc ? Pe cînd se va 
realiza planul în mod ritmic ?

Clasamentul hărniciei
In întrecerea ce se desfășoară în

tre sectoarele productive din cadrul 
Combinatului carbonifer „Valea Jiu
lui'', la încheierea primei decade din 
luna septembrie, pe primele zece lo
curi s-au clasat: 

centa Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, pe baza următoarelor 
acte :

a) Certificatul de naștere (copie 
legalizată),-

b) Diploma de maturitate sau o 
diplomă echivalentă;

c) Certificatul de sănătate;
d) 3 fotografii tip buletin de 

identitate;
e) Adeverință din care să rezul

te că sînt încadrați în cîmpul 
muncii.

Pentru oamenii muncii care nu 
se pot prezenta la concursul din 
20—27 septembrie a. c. se va or
ganiza un nou concurs, la o dată 
care se va anunța ulterior.

rov (R. P. Bulgaria) — cat. 78 kg; 
I. Krumov (R: P. Bulgaria) — cat. 
87 kg și N. Radev (R. P. Bulgaria) 
— cat. 97 kg.

☆
LUEBECK 11 (Agerpres).
Intr-un meci internațional de 

atletism desfășurat la Luebeck e- 
chipa feminină a R. F. Germane 
a învins cu scotul de 61—56 punc
te echipa R- P. Polone.-

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PEKIN 11 (Agerpres).
La 10 septembrie, Asociația de 

prietenie chino-română a oferit o 
recepție în cinstea grupului de 
cîntăreți și dansatori români care 
au întreprins un turneu în R. P. 
Chineză. Au participat Ciu En-lun, 
vicepreședinte al Asociației, și re
prezentanți ai vieții artistice și li
terare din Pekin. A fost, de ase
menea, prezent Agop Bezerian, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei române în China.

In ajunul deschiderii 
Expoziției de chimie 
de ia Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

în ajunul deschiderii Expoziției in
ternaționale de chimie de la Mos
cova, la pavilioanele R. F. Germa
ne și Italiei au avut loc conferin
țe de presă.

Reprezentanții firmei „Krupp" au 
arătat că aceasta a livrat U.R.S.S. 
15 instalații chimice complexe, pre
cum și locomotive electrice și in
stalații pentru industria extractivă. 
Ei și-au exprimat speranța că co
laborarea dintre industria chimică 
a Uniunii Sovietice și cea a Ger
maniei occidentale se va dezvolta 
și pe viitor.

Reprezentantul concernului italian 
„Eni" a arătat că acesta importă 
din U.R.S.S. petrol și produse chi
mice și exportă în LI.R.S.S. mașini 
și utilaj pentru industria chimică, 
precum și semifabricate pentru in
dustria textilă. Schimburile comer
ciale dintre „Eni" și organizațiile 
de comerț exterior sovietice s-au 
ridicat pînă în prezent la cifra de 
55 milioane dolari.

AFGANISTAN

Alegeri pentru Camera populară
KABUL 11 (Agerpres).
In Afganistan se desfășoară, în- 

cepind de vineri, alegeri pentru 
Camera populară a țării. Corpul 
electoral este chemat să-i aleagă 
pe cei 215 membri ai Camerei 
populare. Potrivit noii constituții, 
Parlamentul Afganistanului este 
format din Senat și Camera popu
lară. Alegerile pentru Senat s-au 
desfășurat, după cum se știe, în- 
cepînd de lâ 28 august a. c. Noua 
constituție prevede că o treime din 
numărul membrilor Senatului sînt 
numiți de rege, restul fiind aleși 
de senatele provinciale pe termen 

Pe calea dezvoltării relațiilor 
prietenești între Polonia și Franța

PARIS 11 (Agerpres).
Agenția P.A.P. transmite că du

pă întîltiirea cu Charles de Gaulle, 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, a declarat ziariștilor că în 
timpul convorbirii cu președintele 
Franței au fost abordate o serie 
de probleme de interes comun. 
„Această convorbire, ca de altfel
și întreaga vizită, a declarat el, 

ne permite să nutrim mari speran
țe în ce privește dezvoltarea con
tinuă a relațiilor prietenești dintre 
Polonia și Franța. Relațiile dintre 
cele două țări reprezintă un ele
ment important al securității, întă
ririi păcii, statu-quoului și năzuin
ței spre dezvoltarea unor relații 
normale în Europa".

In timpul convorbirii cu preșe
dintele de Gaulle, J. Cyrankiewicz 
și-a exprimat încă o dată recunoș
tința față de poziția Franței, po
trivit căreia frontiera de vest a

Lupte grele între trupele 
indiene și pakistaneze
• U Thant а sosit la Bombay • India — dispusă să exa
mineze orice sugestie • Pakistanul nu se opune încetării 
focului

SRINAGHAR 11 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

ultimele 24 de ore au continuat 
să se desfășoare lupte grele între 
trupele indiene și pakistaneze. A- 
genția France Presse, citînd surse 
din Delhi, menționează că pe fron
tul Lahore trupele indiene au res
pins o serie de atacuri pakistane
ze și au reocupat orașul Bruki din 
Pakistan. Totodată, s-a anunțat că 
trupele indiene își „continuă îna
intarea în Cașmir". Agenția Reuter 
relatează, de asemenea, mențio- 
nînd surse oficiale din Delhi, că 
în regiunea Sialkot și în preajma 
orașului Badgara din Pakistan au 
loc lupte crîncene între trupele 
indiene și pakistaneze. Un purtător 
de cuvînt indian a declarat că în 
regiunea Uri-Punch au fost cuce
rite numeroase puncte strategice 
pakistaneze.

Citînd declarații oficiale din ca
pitala Pakistanului, agenția Reuter 
relatează că trupele pakistaneze 
au pătruns pe teritoriul indian în 
două puncte de frontieră, Wagah 
și Ferozepur — unde au loc în 
prezent lupte grele. Totodată, un 
purtător de cuvînt al guvernului 
pakistanez a apreciat că atacurile 
indiene împotriva importantului 
centru de comunicații Lahore au 
fost respinse. Intr-un alt sector al 
ostilităților — Sialkot — situat la 
circa 100 kilometri de Lahore, po
trivit aprecierii purtătorului de cu
vînt pakistanez trupele indiene au 
suferit grele pierderi. Postul de 
radio Karaci a anunțat că trupele 
pakistaneze controlează în întregi
me situația de pe frontul Rajastan 
unde înaintarea indiană a fost o- 
prită.

Agenția France Presse mențio
nează că ministrul adjunct al apă-- 

de trei ani, iar de alegători pe un 
termen de patru ani. Președintele 
Senatului este numit de rege.

Aceste alegeri parlamentare sînt 
primele din istoria acestei țări. In 
Afganistan exista și înainte un 
parlament — o adunare a căpete
niilor de triburi din tară — care 
ratifica toate măsurile adoptate de 
guvern. Această adunare a ratifi
cat și noua constituție a țării in
trată în vigoare la 4 august 1964. 
Potrivit prevederilor noii constitu
ții primul parlament ales din isto
ria Afganistanului urmează să se 
întrunească la 14 octombrie.

Poloniei este cea care rezultă din 
acordurile de la Potsdam. Are o 
deosebită importanță, a subliniat 
el, faptul că această frontieră nu 
numai că este aprobată de Franța, 
dar în același timp este conside
rată ca un factor al păcii.

J. Cyrankiewicz a declarat că 
generalul de Gaulle va fi un oas
pete drag și dorit în Polonia.

Inaugurarea Tîrgului international 
de la Brno
BRNO 11. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite :
Sîmbătă a fost inaugurat la Brno 

cel de-al șaptelea Tîrg internațio
nal.

La festivitate au participat J. Pil
ier, vicepreședinte al guvernului R. 
S. Cehoslovace, delegații ale țărilor 
participante la tîrg, membri ai cor
pului diplomatic acreditați în capi
tala R. S. Cehoslovace. Din partea 

rării al Indiei, D. S. Raju, a decla
rat că aviația pakistaneză a bom
bardat orașul Gauhati, capitala 
statului indian Assam, lansînd tot
odată parașutiști în această regiu
ne. Două avioane pakistaneze au 
fost doborîte simbătă dimineața 
deasupra localității Amritsar.

Continuîndu-și misiunea menită 
să găsească o soluție a conflictu
lui indo-pakistanez, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a sosit 
sîmbătă în orașul indian Bombay, 
de unde va pleca spre Delhi pen
tru a avea convorbiri cu autorită
țile indiene. El a declarat la sosi
re că a avut cu autoritățile pakis
taneze „convorbiri foarte utile".

Intr-o declarație radiodifuzată, 
președintele Indiei, Radhakrishnan, 
a spus dă țara sa este dispuși să 
examineze orice sugestie a ' ‘cre- 
tarului general al O.N.U. în vede
rea reglementării conflictului indo- 
pakistanez, menționînd totodată că 
încetarea focului nu înseamnă însă 
o reglementare a conflictului.

La rîndul său, ministrul afaceri
lor externe al Pakistanului, Zulfi- 
car Aii Bhutto, a declarat sîmbătă 
că Pakistanul nu se opune încetă
rii focului, menționînd însă că a- 
ceasta trebuie să facă parte din- 
tr-un acord general care să re
glementeze situația din Cașmir.

Ț)/7 seurt
TBILISI. — La Tbilisi s-a înche

iat Concursul internațional de vi
nuri și coniacuri. Au fost prezenta
te produse din mai multe țări, prin
tre care și din România. 23 de mos
tre prezentate de România au £ rmit 
medalii de aur, iar 7 — medalii de 
argint.

/

LEIPZIG. — In cadrul Tîrgului de 
toamnă de la Leipzig, vinul „Mur- 
fatlar'' в fost distins cu o medalie 
de aur și diploma de onoare.

MOSCOVA. — Agenția TASS a- 
nunță că Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe ambasadorul 
Indiei în Uniunea Sovietică, Troloki 
N. Kaul, Ia cererea acestuia, și a 
avut cu el o convorbire în legătură 
cu conflictul dintre India și Pakis
tan.

DALLAS. — încercarea întreprin
să vineri de avocații lui Jack Ruby, 
condamnat la moarte pentru ucide
rea lui Lee Harwey Oswald, asasi
nul prezumtiv al președintelui Ken
nedy, de a reveni asupra procesului 
acestuia a eșuat. Judecătorul fede
ral de district, Louis Holland din 
Dallas (Texas), a respins moțiunea 
apărătorilor lui Jack Ruby privind 
rejudecarea procesului condus de 
judecătorul Joe Brown în care Ruby 
a fost condamnat la moarte pe scau
nul electric.

ROMA. — Președintele Consiliului 
de Miniștri ai Italiei, Aldo Moro, a 
anunțat oficial că guvernul Italian a 
refuzat să acorde viză de intrare jr 
țară membrilor delegației Partidul^’' 
celor ce muncesc din Vietnam, care 
urma să viziteze Italia la invitația 
Partidului Comunist Italian.

Republicii Socialiste România a luat 
parte o delegație condusă de M. Ma
rinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

După cuvîntul inaugural rostit de 
J. Pilier, cei prezenți au vizitat pa
vilioanele tîrgului. unde expun 872 
firme din 39 de țări. Republica So
cialistă România participă la tîrgul 
din anul acesta cu un oficiu co
mercial.
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