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Proletari din toate țările, unijl-vă!

ciuta neretulu
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

„A fi membru al Uniunii Tineretului înseamnă 
a face în așa fel îneît să închini munca ta, 

forțele tale cauzei cotnane."
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? V. I. LEHI^

Anul XI Seria Il-a Nr. 1860

Cauza lui
PE ÎNTREGUL GLOB plmîntesc 

se sărbătoresc astăzi 85 de ani de 
la nașterea marelui geniu al ome

nirii, Vladimir Ilici Lenin marele înte
meietor și conducător înțelept al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, orga
nizatorul statului sovietic socialist, învă
țătorul și prietenul oamenilor muncii din 
lumea întreagă.

Vladimir Ilici Lenin a întruchipat tot 
ceea ce are mai de preț, mai minunat pro
letariatul : voință dîrză și perseverență^ 
neclintită, puternică sete de cultură, ură 
neîmpăcată împotriva exploatatorilor și 
lacheilor lor, credință nestrămutată in 
puterea de creație a maselor — făuritoa
rele istorie' — pasiune avintată pentru 
atingerea țelului, minte clară și o gîndire 
genială.

Vladimir Ilici Lenin și-a început acti
vitatea revoluționară în epoca în care ca
pitalismul intra în stadiul putrefacției și 
agoniei sale — stadiul imperialist, în 
epoca în care revoluția proletară a deve
nit o chestiune a practicii imediate.

Intruchipînd în sine o uriașă putere 
teoretică de savant cu o vastă activitate 
practică de revoluționar proletar, Vladi- 
nir Ilici Lenîn și-a însușit întregul te
zaur al marxismului, l-a dezvoltat mai 
departe, a curățat învățătura marxistă de 
zgura oportunismului cu care îl acoperi- 
seră liderii trădători ai Internaționalei a 
Il-a și a pus în lumină sîmburele revolu
ționar al învățăturii marxiste.

Continuator credincios al învățăturii lui 
Marx și Enge’.s, Vladimir Ilici Lenin a 
dezvoltat în mod creator marxismul în 
noile condiții istorice făurind leninismul, 
cea mai puternică armă a clasei munci
toare în lupta pentru eliberarea ei de sub 
jugul capitalist și făurirea orînduirii so
cialiste.

Numele lui Lenin este indisolubil legat 
de întreaga istorie a gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, de crearea 
și călirea partidului, de făurirea bazelor 
sale teoretice, ideologice, organizatorice și 
tactice ale partidului de tip nou, de ma
rile lupte și victorii purtate sub steagul 
lui de neînvins.

V. I. Lenin a descoperit și formulat le
gea dezvoltării economice și politice ine
gale și în salturi a statelor capitaliste îa 
epoca imperialismului.

Pe această bază, Lenin a formulat și a 
fundamentat teza posibilității victoriei so
cialismului Ia început în cîteva țări sau 
chiar într-o singură țară capitalistă desă- 
vîrșind prin aceasta teoria leninistă a re
voluției proletare.

V. 1. Lenin a dezvoltat și a îmbogățit 
învățătura marxistă cu privire la lupta de 
clasă și la dictatura proletariatului, subli
niind că dictatura proletariatului — care 
reprezintă o formă deosebită a alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare, în care clasa muncitoare are ro- 
lui conducător — întruchipează cea mai 
înaltă formă a democrației, democrația 
uriașei majorități a poporului muncitor.

Sub conducerea lui Lenin, gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice a 
condus popoarele Rusiei spre victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie care 
a însemnat un triumf al teoriei leniniste a 
revoluției proletare, deschizînd o eră nouă 
în istoria omenirii.

în anii ce au urmat Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, V. I. Lenin a înar
mat partidul comunist și poporul sovietic 
cu programul științific al construirii so
cialismului și comunismului.

Că!ăuzindu-se după învățătura marxîst- 
leninistă, Partidul ‘Comunist al Uniunii 
Sovietice, sub conducerea Comitetului său 
Central în frunte cu I. V. Stalin, marele 
continuator al operei lui Lenin, a condus 
cu fermitate popoarele Uniunii Sovietice 
pe drumul înfăptuirii programului leni
nist de construcție socialistă. Mărețul pro
gram de construire a socialismului care 
prevede industrializarea socialistă a țării, 
dezvoltarea prin toate mijloacele și cu 
precădere a industriei grele, electrificarea 
economiei naționale, transformarea pe baze 
socialiste a agriculturii, înfăptuirea revo
luției culturale, a prins viață pe meleagu
rile Uniunii Sovietice.

Sub încercata conducere a P.C.U.S.,
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Lenîn trăiește, triumfă!
pășind pe calea leninistă, popoarele sovie
tice înaintează azi cu fermitate spre co
munism. In Uniunea Sovietică se dezvoltă 
necontenit industria grea— temelia dez
voltării întregii economii naționale și che
zășia inviolabilității patriei sovietice, se 
înfăptuiesc cu perseverență măsurile pen
tru organizarea unui nou și puternic avînt 
al agriculturii, pentru creșterea rapidă a 
producției bunurilor de consum popular în 
vederea ridicării continue a bunăstării po
porului.

însușite de masele de milioane de oa
meni, ideile leninismului au devenit o 
forță înnoitoare care transformă lumea- 
întreaga istorie a ultimei jumătăți de 
veac se desfășoară sub hotărîtoarea influ
ență a ideilor leninismului.

Formarea lagărului socialist, măreața 
cucerire a oamenilor muncii în lupta pen
tru pace, democrație și socialism este o 
strălucită confirmare a viabilității și in
vincibilității leninismului. In zilele noastre 
pe a patra parte a globului, 900 de mi
lioane de oameni pășesc înainte, con
struind sub steagul ideilor leninismului o 
viață fericită.

Ideile leninismului călăuzesc masele de 
milioane de oameni ai muncii care trăiesc 
în țările robite capitalului sub cnutul 
unui odios pumn de capitaliști, în lupta 
lor pentru libertate, democrație și pro
gres.

Istoria contemporană ne confirmă întru- 
totul genialele previziuni leniniste cu pri
vire la decăderea capitalismului intrat în 
stadiul său muribund — imperialismul.

Cercurile imperialiste din occident caută 
să prindă în mreaja minciunii popoarele, 
iar apoi să le atragă într-un război împo
triva Uniunii Sovietice, Chinei Populare, 
și a celorlalte țări ale lagărului socialist. 
Cercurile imperialiste agresive zăngănesc 
armele, pregătesc un război atomic.

Popoarele lagărului păcii și democra
ției care au pornit cu avînt pe drumul 
construcției vieții lor noi. nu pot fi inti
midate. Astăz: raportul de forțe s-a schim
bat hotărît în favoarea lagărului socialist. 
Alături de puternica Uniune Sovietică se 
găsește marea Republică Populară Chi
neză și țările de democrație populară din 
Europa și Asia a căror forță este în ne
contenită creștere. Nu popoarele au mo
tive să se sperie, ci imperialiștii. Cei care 
acum cheamă la război trebuie să se cu
tremure de spaimă, deoarece dacă vor cu
teza să se aventureze într-o agresiune 
atunci va pieri nu ,,civilizația mondială", 
ci putredul sistem capitalist care și-a 
trăit traiul.

Datorită eliberării patriei noastre de 
către glorioasa armată a Statului Sovietic 
întemeiat de Lenin, soarta poporului nos
tru s-a schimbat din temelii.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, poporul romîn s-a dezrobit de sub 
jugul moșierilor și capitaliștilor, a fău‘ii 
regimul de democrație populară, pornind 
pe drumul socialismului, drumul fericirii 
popoarelor.

In condițiile actuale, partidul duce o 
permanentă politică de întărire a statului 
nostru democrat-popular care reprezintă 
puterea oamenilor muncii, slujește intere
sele lor, este strîns legat de masele largi 
ale poporului. Ca urmare a politicii leni
niste în problema națională dusă de par
tidul și statul nostru democrat-popular, 
între, oamenii muncii romîni și cei apar- 
ținînd minorităților naționale s-au stator
nicit relații noi, relații de prietenie și de 
colaborare frățească în lupta pentru în
florirea și întărirea patriei comune — Re
publica Populară Romînă.

Călăuzindu-se după Învățătura lui Le
nin în opera de făurire a noii orînduirt so
ciale, partidul nostru a condus și condu
ce neabătut poporul muncitor pe drumul 
industrializării socialiste a țării, dezvol
tării continue a tuturor ramurilor indus
triei și agriculturii, ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Credincios învățăturii leniniste, parti
dul nostru a arătat mereu că temelia pro
gresului întregii economii naționale, te
melia dezvoltării agriculturii și industriei 
ușoare, izvorul bunei stări a poporului 
muncitor a fost și rămîne industria grea 
cu pivotul ei, industria constructoare de

mașini. In anii puterii populare au căpă
tat o mare dezvoltare toate ramurile in
dustriei, au fost create noi ramuri ale in
dustriei și în primul rînd industria con
structoare de mașini care constituie o 
mare victorie și mîndrie a poporului nos
tru.

Ideile leniniste călăuzesc astăzi parti
dul în opera de mobilizare a oamenilor 
muncii Ia lupta pentru îndeplinirea pla
nului nostru cincinal, pentru aplicarea în 
viață a tuturor hotărîrilor partidului și gu
vernului nostru. De o mare actualitate în 
lupta noastră pentru construirea socialis
mului sînt învățăturile lui Lenin cu pri
vire la creșterea productivității muncii pe 
care o considera drept factorul cel mai im
portant în victoria noii orînduiri sociale, 
drept cea mai de seamă condiție pentru 
dezvoltarea continuă a economiei națio
nale și pentru satisfacerea tot mai largă 
cu bunuri de consum a nevoilor cresc’nde 
ale populației. Potrivit învățăturilor leni
niste, partidul nostru mobilizează oamenii 
muncii la lupta pentru mărirea neîncetată 
a productivității muncii pentru reducerea 
prețului de cost, dezvoltarea atitudinii so
cialiste față de muncă, a inițiativei crea
toare a maselor în cadrul întrecerii socia
liste. Partidul acordă o mare însemnătate 
extinderii experienței înaintate a frunta
șilor uroducției industriale și agricole în 
care sînt întruchipate acele „mlădițe ale 
noului" pe care Lenin ne îndrumă să le 
ajutăm să prindă rădăcini, să crească, să 
se dezvolte, să biruie vechiul.

Genialul plan cooperatist conceput de 
Lenin este aplicat astăzi la condițiile isto
rice concrete ale țării noaStre. întărind 
necontenit alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, partidul 
nostru merge cu hotărîre pe calea tran
sformării socialiste a agriculturii. Ca re
zultat al muncii politice de lămurire și 
convingere a țăranilor muncitori asupra 
superiorității agriculturii socialiste, au 
fost create pînă acum peste 5000 de 
gospodării colective și întovărășiri 
agricole, precum și un mare număr de 
asociații pentru cultivarea plantelor teh
nice. Statul nostru democrat-popular 
ajută totodată prin diferite mijloace ță
rănimea muncitoare cu gospodărie indi
viduală pentru a spori producția agricolă 
la hectar și ași ridica astfel nivelul de 
trai.

In același timp, partidul ne învață să nu 
uităm nici un moment că opera de con
struire a socialismului se duce într-o as
cuțită și îndîrjită luptă de clasă împotriva 
exploatatorilor care au pierdut „raiul" 
lumii capitaliste și ne cere să întărim vi
gilența împotriva dușmanului de clasă, a 
spionilor și agenților imperialiști.

In întreaga sa activitate, Vladimir Ilici 
a acordat o deosebită importanță tinere
tului în care a văzut o importantă rezervă 
de luptă a partidului clasei muncitoare. 
Călăuzindu-se după învățătura leninistă, 
partidul nostru conduce cu grijă organi
zația revoluționară a tineretului din țara 
noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor duce sub 
conducerea partidului o activitate neobo
sită de antrenare a maselor largi de tineri 
la opera de construcție socialistă. Că
lăuziți de cuvintele lui Lenin care cheamă 
Comsomoluli să devină un detașament de 
frunte al tineretului în construirea co
munismului, un detașament care se că
lește în procesul îmbinării activității de 
însușire a cunoștințelor științifice cu mun
ca practică revoluționară, Uniunea Tine
retului Muncitor desfășoară sub conduce- 

o largă activitate pentru 
a tinerei generații, 

tineret cult, cu 
demn de marea

Viața lui Vladimir Ilici Lenin, dăruită 
în întregime cauzei comunismului, consti
tuie pentru tineretul patriei noastre un 
exemplu luminos pe care se străduiește 
să-l urmeze. A munci, a învăța, a lupta 
fără preget pentru fericirea poporului, așa 
cum ne-a învățat Lenin, iată dorința fier
binte a tineretului nostru participant ac
tiv la construcția unei vieți fericite.

rea partidului 
educarea comunistă 
pentru formarea unui 
înalte calități morale, 
epocă socialist^.

Adunări festive în
Scriitorii șl artiștii plastici din Capitală s-au adunat Joi după 

amiază la Casa Scriitorilor pentru a sărbători cea de a 85-a 
aniversare a nașterii lui Lenîn. Despre „Lenin și problemele 
literaturii'' a vorbit poetul Mihai Benluc, laureat al Premiului 
de Stat, secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

Ăpoi au citit poezii originale și traduceri din poeziile sovie
tice Închinate lui Lenin, poeții Radu Boureanu, Ștefan Iureș, 
Erich Majtenyi, Veronica Porumbacu, A. Margul Sperber, Ni- 
colae Tăutu, Cicerone Theodorescu, V. Teodorescu, Victor Tul
bure șl Tiberiu Uian.

Joi după amiază, la Casa oamenilor de știință din Capitală, 
cercetătorii și colaboratorii institutelor Academiei R.P.R. su 
participat la o adunare festivă consacrată celei de a 85-a ani
versări a nașterii marelui strateg proletar — Vladimir Ilici 
Lenin. Conferința intitulată „Despre planul cooperatist al lui 
V. I. Lenin" a fost ținută de tov. Constantin Grigorescu, cola
borator al Institutului de cercetări economice al Academiei 
R.P.R.

Un mare număr de magistrați. avocați șl funcționari ai Tri
bunalului Capitalei R.P.R. au luat parte la adunarea închinată 
aniversării a 85 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Barbu Solomon președinte 
adjunct al Tribunalului Capitalei R.P.R., care a ținut conferința 
intitulată: „V. I. Lenin, marele geniu al omenirii progresiste".

Capitală și în tară
Numeroși oameni de știință, profesori universitari și acti

viști culturali din orașul Cluj au luat parte la ședința festivă 
convocată de Filiala Academiei R.P.R. cu prilejul celei de a 
85-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin.

Ședința a fost prezidată de acad Emil Petrovicl, președintele 
Filialei Cluj a Academiei R.P.R.

Tot în cursul zilei de joi, profesorii și studenții Universității 
„Victor Babeș" din Cluj au sărbătorit cea de a 85-a aniversare 
de la nașterea lui Lenin. Despre „Lenin, marele geniu al ome
nirii progresiste" a vorbit prof. univ. Armand Negrea, șeful 
catedrei ae economie politică.

La adunarea festivă care a avut loc la Alexandria, regiunea 
București, tov. Vasile Cristache, din partea Comitetului regio
nal București al P.M.R. a vorbit aespre viata și opera lui 
V. I. Lenin.

Asemenea adunări au avut loc Ia toate căminele Culturale 
și colțurile roșii ale gospodăriilor agricole colective din regiu
nea București.

Adunări festive consacrate aniversării nașterii lui V. I. Lenin 
au mai avut loc la uzinele ,,30 Decembrie", „Teba" și „Gh. 
Dimitrov" din Arad, la căminele culturale din raioanele Boto
șani, Cimpulung, Gura Humorului șj Rădăuți din regiunea Su
ceava, în comunele Cueșd, Tileagd, Groși, din raionul Aleșd, 
regiunea Oradea, la întreprinderile „Partizanul", „Steaua Ro
șie", „Proletarul" și „Muncitorul liber" din Bacău și în alte 
întreprinderi, instituții șî comune din țară.

(Agerpres)
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ORADEA (de la corespon
dentul nostru). — întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai cuprinde tot mai mulți 
mecanizatori din stațiunea 
de mașini agricole și tractoa
re Episcopia Bihorului, re
giunea Oradea. Sub semnul 
întrecerilor socialiste, tracto
riștii obțin rezultate impor
tante în campania de primă
vară. Pînă la data de 18 apri
lie ei au realizat 42 la sută 
din planul ce revenea pe în
treaga campanie de primăva
ră. Cu aceste rezultate sta
țiunea se situează printre cele 
fruntașe pe regiune. Succesul 
dobîndit se datorește în pri
mul rînd brigăzilor de tracto
riști care lucrează după me
toda graficului orar. In între
cerea socialistă dintre brigă
zile de tractoriști, fruntașă 
este brigada condusă de ute- 
mistul Ardeleana Aurel care 
și-a îndeplinit pînă la data de 
18 aprilie planul campaniei 
de primăvară în proporție de 
102 la sută. Această brigadă 
a lucrat bine tarlalele gospo
dăriei agricole colective Pa
iața și gospodăriei anexe a fa
bricii de cînepă Palota.

Tractoriștii utemiști Bungău 
Dumitru, Kiss Iosif și Cosma 
Ion din această brigadă 
arat și însămînțat fiecare 
6 hectare zilnic, în loc de 
hectare cit era planificat,
cui al II-lea în întrecerea din. 
tre brigăzi îl ocupă brigada 
nr. 7, condusă de utemistul 
Bagă Mihai, care și-a reali
zat sarcinile de plan în pro
porție de 100 la sută. Nici bri- 
gada a IV-a condusă de tînă- 
rul Korveiesi Ștefan nu s<* 
lasă' mai prejos. In zilele a- 

lupta 
loc în 
inten-

au 
cite 
3,19 
Lo-

cestea de primăvară 
pentru a cuceri primul 
întrecerea socialistă se 
sifică din zi în zi.

Și-au îndeplinit planul cincinal
Tot mai multe întreprinderi 

industriale raportează îndepli
nirea la toți indicii a sarcini
lor ce le-au revenit în cadrul 
cincinalului.

Pînă acum, 62 de întreprin
deri din cadrul Ministerului 
Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini au înde
plinit prevederile primului 
cincinal. Printre ele se găsesc 
10 întreprinderi producătoare 
de utilaj agricol, 8 în care se 
fabrică mașini, motoare și pie
se de schimb, 7 de utilaj In-

dustrial și construcții na
vale, 15 producătoare de bu
nuri metalice de larg consum, 
precum și din alte direcții ge
nerale ale ministerului, ’

Apropierea zilei de 1 Mai 
stimulează și mai mult activi
tatea muncitorilor metalurgiști 
din aceste întreprinderi pre
cum și din cele în care se con. 
tinuă lupta pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
primului nostru plan cincinal.

Rulmenți în conlul lunii mai
(De la corespondentul nostru) 

— O telegramă obișnuită, cu 
puține cuvinte, a plecat din 
Moldova spre București. Era 
telegrama 
muncitori, 
ționari de 
rnenți din
Comitetului Central al Parti
dului : „Angajamentele luate 
în cinstea zilei de 1 Mai, au 
devenit fapte. De la 14 apri
lie 1955, producem rulmenți 
în contul lunii mai!”.

Către partid s-au îndreptat 
primele gînduri ale munci
torilor acestei tinere dar pu
ternice întreprinderi din țara 
noastră. Tineri ți vîrstnici, 
muncitori și ucenici, cu toții 
au luptat zi de zi, pentru ca 
angajamentele luate in cinstea 
zilei de 1 Mai să fie îndepli
nite și depășite. La secția 
strungărie, deținătoarea stea
gului roșu dg secție fruntașă 
pe fabrică, s-a lucrat intens 
produeîndu-se peste normă 
inele de rulmenți de cea mai 
bună calitate. Comunistul Io- 
nescu Iancu, șeful secției, este 
mîndru de strungarii săi. 
miștii Bejenaru Dumitru,

colectivului de 
tehnicieni și func- 
la fabrica de rul- 
Moldova, adresată

_ te
Ute-
An-

Succese la
ARAD (de la coresponden

tul nostru). — în cinstea zilei 
de 1 Mai, membrii gospodăriei 
agricole colective „Tractorul" 
din comuna Felnac, s-au 
angajat să obțină succese tot 
mai însemnate pe frontul în- 
sămînțărilor. Folosind din plin 
fiecare zi de lucru, ei au ter
minat însămînțările planifi
cate pentru epoca I și dau

ton Maria, Stoica Pavel, au 
obținut în aceste zile depășiri 
de plan de 75—78 la sută.

Tinărul maistru Anghelina 
Ioniță și tov. Dumitriu An
drei. de la baza de întreținere 
a secției, prin înlăturarea din 
vreme a defecțiunilor ce se 
iveau în timpul lucrului eu 
susținut din plin eforturile 
muncitorilor. Și celelalte sec
ții au contribuit la îndeplini
rea planului pg aprilie cu 18 
zile înainte de termen. La sec
ția de rectificare, de pildă, 
utemișlii Ghiur Nae, 
Silvia, Silav Maria, 
Pachița și Botezatu 
ajutați de inginerul 
Constantin Gheorghe, 
îndeplinit zilnic sarcinile de 
plan în proporție de 168—003 
la sută.

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și funcționari de la 
fabrica de rulmenți din Mol
dova, se străduiește acum, în 
preajma zile; de 1 Mal să rea
lizeze succese tot mai 
pentru a da patriei 
mulți rulmenți și de 
superioară.

Tănase 
Burlacu 

Vasile, 
utemist 

și-au

mari 
tot mai 
calitate

însămînțări
acum bătălia pentru 
mînța în timpul prielnic cul
turile din epoca a Il-a. Din 
cele 250 ha. culturi planificate 
pentru a fi însămînțate în 
cuiburi așezate in pătrat, au 
fost însămînțate pînă în pre
zent 50 ha. De asemenea, co
lectiviștii au grăpat în acest 
timp peste 400 hectare culturi 
de toamnă.

a însă-
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Mihai, 

Ursule seu

0 comună 
fruntașă
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Pe ogoarele comunei 
chin, raionul Caransebeș, 
meroase pluguri brăzdează 
adine pământul reavăn.

Antrenați în întrecerea pa
triotică în cinstea zilei de 1 
Mai, cu țăranii muncitori din 
comuna Poiana, cei din Buchin 
dau zor muncilor agricole 
primăvară. Pînă la data de
aprilie ci au făcut arături de 
primăvară pe o suprafață de 
98 hectare. Spre a împiedica 
pierderea apei din pămînt, au 
făcut odată cu aratul și gru
patul. Pentru a veni în aju
torul celor lipsiți de atelaje, 
prin grija sfatului popular co
munal, au fost create grupe de 
într-ajutorare. Primii care 
au terminat însămințatui la 
toate culturile, sînt țăra
nii muncitori din 
Buchin: Ivanovici 
Bontica Fierea, i 
Alexandru, Olariu Santiu șl 
alții. Ei au avut experiența 
anului trecut. Insămînțînd in 
mustul zăpezii, culturile au 
răsărit viguroase, s-au dezvol
tat repede și au dat rod bo
gat. Țăranul muncitor Boș- 
teoaca Alexa a obținut anul 
trecut o recoltă de 1800 kg. 
grîu la hectar, față de 1000 si 
1200 kg., cit au obținut cei
lalți țărani muncitori.

Odbtă cu însămînțările, ță
ranii muncitori fac și îngriji
rea culturilor de toamnă, a- 
cordînd o deosebită grijă în
grășămintelor. Astfel, în în
treaga comună au fost cărate 
pe ogoare o cantitate de 
140.000 kg. gunoi de grajd. 
Nici îngrijirea livezilor de 
pomi nu este neglijată în 
această perioadă. Datorită 
muncii de lămurire dusă de 
deputății Boșteoaca Vasile, 
Liuba Zaharia, Dobre David, 
pînă în prezent un număr de 
2100 pomi au fost cură tați. 
1000 pomi au fost săpați, iar B 
la un număr de 19S9 pomi s-a g 
aplicat îngrășăminte. x

Datorită succeselor obținu- 8 
te, comuna Buchin a primit § 
zilele acestea, drapelul de co. x 
mună fruntașă în campania | 
agricolă de primăvară.

Corespondent 
HAMAT VICHENTE g
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COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romine cu privire 

la îndeplinirea planului de stat pe trimestrul I al anului 1955
Succes

In trimestrul I al anului 1955, rezultatele turii, transporturilor, circulației mărfurilor, 
obținute în dezvoltarea industriei, agricul- sînt caracterizate prin următoarele date:

I. - îndeplinirea planului și creșterea producției 
industriale

Planul producției globale pe primul trl- Pe ministere șl organizații economice 
mestru al anului 1955 a fost îndeplinit pe centrale, planul producției globale, pe tri- 
tntreaga industrie socialistă în proporție de mestrul I i ' ' ‘ ,.......... ..."
106,2%. mează:

a fost îndeplinit după cum ur-

zate noi prototipuri, ca semănătoare cu trac
țiune mecanică SKG-6, război automat de 
țesut de 115 cm. lățime, noi tipuri de apa
rate de radio-recepție.

in cursul trimestrului I 1955 au intrait în 
funcțiune noi capacități de producție : un cup
tor de oțel Martin de mare capacitate, un 
grup electrogen de 20.000 kw., conducta de 
gaze lichefiate Ploești—București și parțial 
stația de îmbuteliere București, care asigură

II. - Dezvoltarea agriculturii

aprovizionarea neîntreruptă a Capitalei cu 
gaze lichefiate.

Datorită creșterii nivelului tehnic al pro
cesului de producție, ridicării calificării mun
citorilor, îmbunătățirii aprovizionării între
prinderilor și folosirii mai juste a timpului 
de myncă, prpductivitatea muncii pe întreaga 
industrie. în trimestrul I 1955 a crescut sim
țitor față de trimestrul I 1954.

Industriei Metalurgice șl Construcțiilor de 
Industriei Petrolului
Industriei Cărbunelui
Energiei 1
Industriei
Industriei
Industriei
Industriei
Industriei

Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 

întreprinderile Industriei Locale și Gospodăriei Comunale 
întreprinderile Industriale ale Ministerului Căilor Ferate 
întreprinderile Industriale ale Ministerului Transporturilor 

Navale și Aeriene
întreprinderile Industriale ale Ministerului Construcțiilor 

întreprinderile Industriale ale Ministerului Culturii 
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești

Ca urmare a eforturilor oamenilor mun
cii, a sprijinului acordat de partid și guvern 
și a ajutorului multilateral primit din par
tea Uniunii Sovietice, și-au îndeplinit planul 
cincinal de producție cu circa 9 luni înainte 
de termen, un număr însemnat de întreprin
deri industriale cum sînt:

„Ernst Thălmann“-Orașur Stalin, „Iosif 
Rangheț"-Arad, „I. C. Frimu“-Sinaia, „Strun- 
gul“-Orașul Stalin, „Unio“-Satu Mare, „Ba
lanța", „Bernath Andrei“-Oradea, „7 Noiem- 
brie“-Craiova, „Breiner Belia“-Orașul Stalin, 
„Ancora Romînă", „lndependența“-Sibiu, „1 
Septembrie", „Elastic“-SibiU, „Metalurgica", 
„Emailul Roșu", „Drum Nou"-Mediaș, „Me- 
najul“-Cluj, „Macazu", „Metalurgica", „Teh- 
nometal", „Fabrica de articole de tablă Cod- 
lea“, „Vulturul", Uzinele metalurgo-chimice 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, „Întreprinderea 
minieră „Drapelul Roșu", „întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei", „întreprinderea minie- 
ră“-Constanța, „Refractara“-Aleșd, „între
prinderea ceramică“-Baru Mare, „I.C.A.R.", 
„Magheru", „Armătura", „Neptun", „Cea
hlăul", „Prototip", „Steagul Roșu“-Orașul 
Stalin, „Matyas Rakosi“-București, „Fabrica 
de scule „Rîșnov", „Triumf", „Metaiica"- 
București, „Flacăra“-Ploești, „Ion Fonaghi", 
„Metalurgica“-Buzău, „Partizanul", „Metalo- 
ductil", „întreprinderea minieră Aghireș", 
„întreprinderea minieră Cluj", „Durabil", 
„Muncitorul“-Cristian, „Teliuc", „Vlahița", 
„Uzinele metalurgice Grivița“-București, „În
treprinderea metalurgică Aiud", I. M. „Bar
za", „Gheorghe Doja", „Rușchița", „Rod- 
na Veche", „Bălan", „Progresu!“-Brăila, 
„I. M. B.“-Timișoara, „Virola", „Manotehni- 
ca“-București din cadrul Ministerului Indus
triei Metalurgice șl Construcțiilor de Mașini;

Atelierele C.F.R. „Gheorghe Apostol"- 
Galați, „Atelierele C.F.R.-Ploești" din cadrul 
Ministerului Căilor Ferate; „Clement Gott- 
wald“-București, „Electromagnetica“-Bucu- 
rești, „Energocombinatul Nr. 1“ din cadrul 
Ministerului Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice; „Gheorghe Gheorghiu-Dej“- 
Țîrgoviște, „Partizanul Păcii“-Mediaș din 
cadrul Ministerului Industriei Petrolului ; 
„Combinatul chimic Nr. 2“, „Petre Poni", 
„Victoria", Fabricile de medicamente Nr. 1, 
6 și 7, întreprinderile chimico-farmaceutice 
Nr. 2 și 4 București, Nr. 3 Cluj, Nr. 16 Iași, 
„8 Martie", „Metalo-Chimica", „Transilva
nia", „Sinteza", „Fabrica chimică Timișoara", 
„Fabrica chimică Timiș", „Policrom", „Co- 
meta“-Seini, „Colorom", Fabricile de oxigen 
Nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice;

„Horiaj Cloșca și Crișan“-Bacău, „Fabrica 
de chibrituri Timișoara", „IPROFIL Măgura 
Codfei", ,„IPROFIL Simo Geza", „IPROFIL 
Placajul", „IPRdFIL Gheorghe Doja", 
„IPROFIL Libertatea", „IFET-Satu Mare", 
„Fabrica de mucava Prahova“-Scăeni, „Fa
brica de hîrtie 1 Mai“-Petrești din cadru! Mi
nisterului Industriei Lemnului, Hîrtiei și Ce
lulozei ;

„Pro!etarul“-Turda, „Rapid", „Gura Văii", 
„Dej“, „Aradul", „Mofleni", „Solidaritatea"- 
București, „Zorile Noi“, „Roman", „Ciurea”, 
„Deva", „Articole de ciment Timișoara", „As- 
bociment", „Sticloval" din cadrul Ministeru
lui Industriei Materialelor de Construcție; 
' „Bella Breiner“-Cluj, „întrecerea Socialis- 
tă‘‘-Constanța, „Textila Grivița“-București, 
,;Corona"-Ghimbav, regiunea Stalin, ,,Do- 
robanțul“-Ploești, „Proletarul“-Bacău, „Fabri
ca de postav“-Azuga, „Uzinele romîne de pîs- 
lă“-București, Industria Vateiinei“-Sibiu, 
„Țesătoriile Reunite“-București, „11 Iunie"- 
Sighișoara, „Ada Marinescu“-Timișoara, 
„Mătasea Roșie“-Cisnădie, „9 Mai“-Bucu- 
rești, „Partizana“-București, Fabrica de con
fecții „Bacăul", „Cauciucul Qttadraț“-Bucu- 
rești, „Porțelanul“-Cluj, „Metaloglobus"- 
București, „Ambalajul Metalic“-Timișoara, 
„Flamura Roșie“-Sibiu, „Fabrica de pensule"- 
Cluj, „Orlalith“-Orlat, din cadrul Ministeru
lui Industriei Ușoare ;

„Partizanul“-Craiova, „Gheorghe Doja“- 
Orașul Stalin, „Munca“-Constanța, „13 De- 
cembrie“-București, „Argus“-Constanța, „O- 
lea“-Timișoara, fabricile de bere „Timișorea
nă" și „Inainte“-Cluj, fabricile de spirt „Vic- 
toria“-Oradea, „Tîrgoviște", „Colentina"- 
București,* „Băltanele“-Craiova, fabricile de 
conserve „Filaret", „Grivița", „Flora", „Buf- 
tea“-București, „Mureșeni“-Regiunea Auto
nomă Maghiară, „Refacerea“-Arad, „Fruc- 
tus-“Timișoara, „Pîrscov“-Ploești, fabricile de 
conserve de pește „Constanța", și „Tulcea", 
fabricile de produse zaharoase „Dezrobirea"- 
Orașul Stalin și „Kandia“-Timișoara din ca
drul Ministerului Industriei Alimentare; „23 
August“-Ploești, „Tudor Vladimirescu“-Satu 
Mare, „Octombrie Roșu“-Tîrgoviște din ca
drul întreprinderilor Sfaturilor populare. Toa
te întreprinderile de mai sus,, precum și mai 
mult de 60 alte întreprinderi industriale lu
crează în prezent în contul anului 1956. A- 
ceste succese oglindesc realizările obținute 
de oamenii muncii 
rită organizării în 
sului de producție, 
muncii, a ridicării 
bune folosiri a rezervelor interne.

In trimestrul I, în industria producătoare 
de mijloace de producție s-au depășit sar
cinile de plan la produse importante, ca la
minate, cărbune, țiței, benzină, gaz. metan, 
energie electrică, minereuri de mangan, mi
nereuri euprlfere, cocs, plumb, cupru, caza
ne cu a-'uri industriale, poduri rulante, mo-

planului

Mașini

Electrice și Industriei Electrotehnice 
Chimice
Lemnului, Hîrtiei și Celulozei

: Materialelor de Construcții 
Ușoare

i Alimentare

din fabrici și uzine dato- 
bune condițiuni a proce- 
a creșterii productivității 
nivelului tehnic, a unei

Procentul tndenllrtlrlt 
pe trimestrul I

108,1
104.8
108.4
110.4
107.1
110.4
102.5
101.1 
104,0
103.8
112,0

1958

deplin în întrecerea ciclistă
alergători romîni și germatii vor pârtiei* 
pa și o serie de tineri cicliști necunoscuți 
încă, va prilejui o luptă sportivă deosebit 
de pasionantă.

Atît cicliștii fruntași — maeștri ai spor
tului, cît și tinerii cicliști debutanți în 
această tradiționaiă întrecere, trebuie să 
fie animați de dorința de a contribui din 
plin la succesul frumoasei competiții, rea- 
lizînd medii orare ridicate, luptîndu-sa 
cu dîrzenie pentru un loc cît mai bun în 
clasament.

Tinerii patriei noastre urează 
participanți la cea de a 8-a 
„Cursei Scînteii" succes deplin

marei curseUltimul examen înaintea 
cicliste amatoare Praga-Berlin-Varșovia se 
dă astăzi la ora 12,00 când, din Piața Scân
teii, starteruj va da plecarea in cea de a 
8-a ediție a „Cursei Scînteii", competiție 
care din anul 1948 și pînă astăzi a atras 
de fiecare dată la start numeroși tineri 
cicliști și care a contribuit din plin la 
afirmarea de noi talente

Anul acesta „Cursa Scânteii" ia un ca
racter de competiție internațională dat 
fiind faptul că la start vor fi prezenți cei 
mai buni cicliști din R. D. Germană, care 
timp de o lună s-au antrenat împreună cu 
cicliștii noștri.

Desigur că cea de a 8-a ediție a „Cursei
Scînteii" la care alături de cei mai buni nata întrecere.

cicliștilor 
ediție a 

minu-In

118,8 
117,0 
107,3 

105,0
Internă, generatori 

_ rulmenți, vagoane de 
călători și de marfă, vagoneți, remorci auto, 
vase pescărești metalice, sodă calcinată, a- 
moniac, lacuri și vopsele, cărămizi și țigle, 
carton asfaltat, prefabricate din beton, gea
muri trase, cherestea de rășinoase, hîrtie și 
la alte produse. Pentru dezvoltarea și 
întărirea continuă a bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii s-au produs peste plan 
pluguri cu tracțiune animală, grape cu colți 
cu 2 și 3 cîmpuri, semănători de porumb cu 
tracțiune animală, semănători de cereale și 
secerători-legători cu tracțiune mecanică, 
batoze de cereale, aparate de stropit via și 
pomii, tocătoare de nutreț acționate ma
nual, piese de schimb pentru tractoare și 
mașini agricole și altele.

Unele ministere, deși au depășit planul 
producției globale, au avut lipsuri în înde
plinirea planului la unele produse și sor
timente: la fontă și oțel — deși producția din 
trimestrul I 1955 a crescut față de cea mai 
ridicată producție trimestrială obținută în 
cursul anului 1954, cu 6%' la fontă și cu 
7,3% la oțel, la minereuri de fier, minere
uri complexe, locomotive cu aburi, ciment; 
cherestea de stejar și placaje, sodă causti
că și îngrășăminte fosfatice.

Oamenii muncii din întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum au depășit 
în cursul trimestrului I 1955 planul la pre
parate de carne, conserve de carne și de 
pește, brânzeturi, unt, produse zaharoase, 
paste făinoase, biscuiți, marmeladă, bere, 
țigări, săpun, fire de bumbac, fire de lină, 
țesături de lînă, tricotaje de bumbac și de 
mătase, ciorapi de mătase, ciorapi Kapron, 
încălțăminte de cauciuc, mașini de gătit e- 
mailate, mașini de gătit cu 2, 3 și 4 ochiuri 
pentru combustibil gazos, butelii pentru gaze 
de petrol lichefiate, vase din tablă de alumi
niu, aparate de. radio-recepție, mașini și 
aparate electrocasnice, becuri, chibrituri, 
medicamente și la alte mărfuri cerute de 
populație.

In îndeplinirea planului pe trimestrul I 
1955 au existat și unele rămîneri în urmă 
la producția de țesături de bumbac și în
călțăminte din piele, la carne, pește și 
te de consum.

Ca urmare a trecerii la comerțul 
fășurat s-a îmbunătățit calitatea unor 
timente de țesături de bumbac, țesături de 
lînă, tricotaje, confecții, încălțăminte, pîine, 
paste făinoase, preparate de carne, săpun, ar
ticole cosmetice; s-a mărit conținutul de lînă 
al țesăturilor, fabrieîndu-se totodată sorti
mente noi pentru costume bărbătești, rochii, 
paltoane, modele noi de încălțăminte. S-au 
fabricat de asemenea sortimente noi de pro
duse alimentare.

Unele întreprinderi ale Ministerului In
dustriei Ușoare au livrat uneori produ
se necorespunzătoare gusturilor șl cerințe
lor consumatorilor. Astfel: „23 August“-Sighi- 
șoara — țesături de bumbac; „Industria 
Lînei“-Timișoara — țesături de lînă; „Dez- 
robirea“-București — încălțăminte din pie
le. De asemenea n-au acordat suficientă a- 
tenție calității producției fabricile de con
serve de fructe „11 Iunie“-Dej și „Mure- 
șeni“-Regiunea Autonomă Maghiară.

In cursul trimestrului I 1955, activitatea 
de aprovizionare tehnico-materială s-a 
bunătățit considerabil, întreprinderile 
dustriale fiind mai v bine aprovizionate 
materii prime, materiale și combustibil, 
torită însă unor lipsuri organizatorice n-au 
fost respectate întotdeauna termenele con
tractuale, creîndu-se 
aprovizionarea unor 
Ministerul Industriei 
trucțiilor de Mașini 
laminate, la țevi de oțel și la zinc; Ministe
rul Industriei Petrolului la motorină; Mini
sterul Industriei Cărbunelui, la cărbune brun 
inferioar; Ministerul Industriei 
Hîrtiei și Celulozei, la lemn 
ioase și cherestea.

La energie electrică, deși 
ducție a fost depășit, au 
greutăți în aprovizionarea 
deri în perioadele de vîrf 
deoarece ministerele interesate 
terul Energiei Electrice și Industriei Elec
trotehnice n-au luat din timp, în unele 
cazuri, măsurile necesare pentru asigurarea 
continuă a procesului de producție cu energie 
electrică.

In comparație cu anul 1954, s-a îmbunătățit 
folosirea capacității de producție a utilajelor 
și agregatelor. Astfel, față de realizările 
medii pe anul 1954 în cursul trimestrului I 
1955 s-a îmbunătățit folosirea capacității de 
producție a furnalelor cu 16,3%, a cuptoare
lor de oțel Martin cu 9,9%, a cuptoarelor 
electrice cu 17,3%, a cuptoarelor de clinker 
tip „23 August" cu 3,6%.

In acest trimestru s-au fabricat noi tipuri 
de mașini și utilaje, cum sînt aparate Roent
gen tip mare pentru radiografie și radiosco- 
pie, vagoane de tramvai de viteză și ca
pacitate mare, cositoare mecanice cu trac
țiune animală. De asemenea au fost reali-

toare cu combustiune 
electrici, strunguri,

lap-

des- 
sor-

îm- 
in- 
cu 

Da-

greutăți vremelnice în 
întreprinderi. Astfel. 
Metalurgice și Cons- 

la unele sortimente de

tărească atît prin înființarea de .noi gos
podării agricole colective și întovărășiri, 
cît și prin aplicarea unor măsuri cum sini 
alegerea noilor conduceri dintre fruntâști 
în muncă, întărirea brigăzilor permanente, 
întocmirea planurilor de producție sub în* 
drumarea inginerilor sau tehnicienilor, asi
gurarea semințelor necesare și altele, care 
au dus la consolidarea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective existente. 
Tot în această perioadă, încă 383 de gos
podării agricole colective au fost încadrate 
cu ingineri agronomi.

La sfîrșitul trimestrului I 1955, gospodă 
riile agricole colective și întovărășirile agri
cole au ajuns la un număr de 5.145.

Numărul întovărășirilor pentru creșterea 
animalelor, care au început să se înființeze 
din toamna anului trecut, a ajuns la sfîrșitul 
trimestrului I 1955 la 105.

In vederea cultivării în comun a plante
lor tehnice, în trimestrul I 1955 peste 37.000 
familii au constituit peste 1.150 noi asociații 
simple. Numărul acestor asociații la data 
de 1 aprilie 1955 a ajuns la 1.757

Prin înființarea Băncii Agricole s-au creat 
țărănimii muncitoare condiții și mai avan
tajoase pentru procurarea de credite.

Sisiemul de cultivare a plantelor tehnice 
pe bază de contract 
Pînă la 10 aprilie 
suprafață de peste 
mai mult decît în tot

în trimestrul I 1955, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, în acțiunea de colec
tări, achiziții și contractări s-a realizat cu 
circa 73.000 tone mai mult porumb, cu 
peste 290.000 hl. mai mult lapte, cu circa 
17.500 tone viu mai multe animale, cu peste 
33 milioane mai multe ouă. S-au înregistrat 
creșteri și la alte produse.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației din orașe și centre muncitorești s-a 
continuat în acest an repartizarea de loturi 
individuale muncitorilor și funcționariloi 
pentru cultivarea de legume și zarzavaturi. 

La începutul anului 1955 au fost acordate 
unui număr de 65.000 familii de muncitori 
și funcționari terenuri în suprafață de 1.950 
ha., ceea ce înseamnă o creștere de circa 
50% față de loturile repartizate în anul 1954.

Efectivul de animale existent la sfîrșitul 
trimestrului I 1955 în gospodăriile agricole 
de stat a crescut față de aceeași dată a 
anului trecut cu 6,5% la taurine, cu 3,7% 
la cabaline și cu 2,2% la ovine.

Numărul animalelor proprietate' obștească 
în gospodăriile agricole colective, în aceeași 
perioadă, a crescut cu 7,2% la taurine, 
31,6%la ovine și cu 27,6% la oorcine.

III. - îndeplinirea planului în transporturile 
pe caile ferate, pe apa și cu autovehicule

nică a vagoanelor încărcate și s-a îmbunătă
țit în mod simțitor timpul mediu de rulaj la 
vagonului de marfă.

Plănui de transport al mărfurilor cu mij
loacele auto ale Ministerului Transporturilor 
Navale și Aeriene a fost îndeplinit în între
gime la tone expediate și în proporție de 
99,5 la sută la tone km.

La transporturile de mărfuri pe căile flu
viale planul a fost depășit cu 36,0% la tone 
expediate și cu 17,1 % la tone km.

In cursul trimestrului I 1955 au continuat 
să fie aplicate măsurile necesare în vederea 
dezvoltării agriculturii.

Consfătuirea de lucru cu fruntașii în agri
cultură convocată în luna februarie 1955 de 
către C.C. al P.M.R. și de guvernul R.P.R. 
a stabilit un program de măsuri practice pen
tru executarea în bune condiții a muncilor 
agricole în anul 1955, în vederea obținerii 
unei producții sporite la ha., a creșterii pro
ducției agricole globale și a producției de 
cereale-marfă.

In acest trimestru, Ministerul Agriculturii 
șl Silviculturii a trimis un număr însemnat 
de ingineri și tehnicieni agronomi la unitățile 
agricole socialiste. Pentru o mai bună îndru
mare a țărănimii muncitoare au fost organi
zate 2.000 puncte agricole, majoritatea lor 
fiind încadrate cu personalul tehnic necesar. 
Stațiunile de mașini și tractoare și gospodă
riile agricole de stat au primit un important 
sprijin prin detașarea din fabrici și uzine a 
unui număr de peste 2.000 ingineri, maiștri 
și muncitori în vederea reparării utilajului 
agricol.

Pînă la sfîrșitul trimestrului I 1955, între
gul parc de tractoare și mașini agricole a 
fost reparat și pregătit pentru campania a- 
gricolă de primăvară.

Parcul de tractoare și mașini agricole al 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii a 
crescut cu 227 tractoare, socotite în tractoare 
convenționale de 15 CP, cu 322 pluguri de 
tractor, 95 cultivatoare, 413 semănători, 549 
autocombine și cu alte mașini și utilaj agri
col.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii a re
partizat la regiuni o cantitate de peste 19.000 
tone diferite semințe, cu 36% mai mult decît 
cantitatea distribuită în campania de primă
vară a anului 1954.

In vederea sporirii producției, în cursul a- 
cestui trimesțru, s-au pus la dispoziția agri
culturii cu 22% mai multe îngrășăminte chi
mice decît în aceeași perioadă a anului tre
cut.

Gospodăriile agricole de stat, gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile agricole 
sînt în fruntea campaniei de însămînări. Gos
podăriile agricole de stat din comuna Urleas- 
ca — regiunea Galați, din comuna Dragalina, 
Chirnogi, Dîlga — regiunea București, gos
podăriile agricole colective din satul Stupina, 
comuna Crucea și din comuna Ceamurlia de 
Jos — regiunea Constanța, din comuna Lun- 
cavița — regiunea Galați, întovărășirea agri
colă din comuna Seimeni — regiunea Con
stanța și altele au realizat înainte de termen 
și în termen însămînțarea culturilor din epo
ca I-a.

în cursul acestui trimestru, sectorul so
cialist al agriculturii a continuat să se în-

Lemnului, 
de mină de fo-

planul de pre
existat totuși 

unor întreprin
de consum, 

și Minis-

s-a extins în acest an. 
1955 s-a contractat o 
558.000 ha., cu 11,5% 
anul 1954.

cu

întâlnirea internaționailă de fotbal din 
Capitală ’titre Selecționata Tineretului 
din R. P. Chineză și Locomotiva Bucu
rești a atras în tribunele Stadionului Re
publicii numeroși spectatori, dornici să 
cunoască jocul tinerilor fotbaliști chinezi. 
Și, pe bună dreptate — după ce arbitrul 
D Schulder a fluierat sfîrșitul jocului — 
multi dintre spectatori au rămas plăcut 
surprinși de fotbalul rapid, în continuă 
mișcare, adesea foarte clar, practicat de 
oaspeți.

Intr-adevăr, partida dintre Selecționata 
Tineretului din R. P. Chineză și Loco
motiva București s-a ridicat la un nivel 
tehnic mulțumitor, la aceasta contribuind 
atât oaspeții chinezi cit, mal ales jucătorii 
noștri.

Vorbind despre comportarea tinerilor 
fotbaliști din echipa oaspe, trebuiesc re
marcate mai multe aspecte pozitive. In 
primul rînd, ei au dovedit foarte multă 
mobilitate, un bun control al balonului. 
Ceea ce a plăcut foarte mult spectatori
lor a fost viteza exeouțiilor tehnice, pa
sele, de cele mai multe ori precise, la om, 
executate din mișcare.

Tinerii fotbaliști chinezi au dovedit că 
au căpătat multe cunoștințe temeinice din 
tehnica jocului de fotbal modern.

porța-
foarte

Primul joc al fotbaliștilor chinezi în R. P. R.
Apărarea oaspeților, cu excepția 

rului Tan Suisiu, s-a dovedit însă
penetrabilă, nesigură în Intervenții, de
seori lăs’ndu-se descoperită. De altfel, 
aceasta socotim că a fost compartimentuil 
cel mal slab al fotbaliștilor chinezi Linia 
de atac a constituit dese acțiuni spre 
poarta lui Dungu însă — și aci socotim că 
antrenorul Ember Iozsef trebuie să Insist» 
în deosebi la antrenamente — a păcătuit 
pentru că a tras foarte puțin șl imprecie 
la poartă. Atacanții chinezi au condus 
foarte frumos balonul până-n careu. Ad 
fie că pasau Inutil, fie că trăgeau foarte 
slab și imprecis.

Locomotiva București a câștigat pe merit 
cu 4-1 (2-0). Jucătorii bucureșteni au in
sistat mai mult în fața porții, concretizând 
superioritatea prin patru puncte. Acțiu
nile ofensive ale jucătorilor noștri au fost 
mal clare, mal bine Inspirate. Foarte bine 
s-a comportat Avasilichloaie care, îm
preună cu Olaru au fost cel mai buni din 
atac.

Tinerii fotbaliști chinezi vor continua 
turneul în R.P.R. Ei vor susține încă două 
partide : la Constanța cu formația locală 
Locomotiva (24 aprilie) iar la 28 aprilie 
la Arad, cu Flamura Roșie.

Intîlnirile voleibaliștilor romîni și polonezi
Sala sporturilor Floreasca a găzduit joi 

după amiază cea de a doua întilnire prie
tenească de volei dintre echipele de bă
ieți și fete ale R.P.R și R. P. Polone.

în meciul dintre echipele feminine vo
leibalistele poloneze și-au luat revanșa, 
obținând victoria cu scorul de 3-0 (15-12,

15-5, 15-10). O frumoasă comportare a 
avut reprezentativa de băieți a țării noa
stre care a câștigat cu scorul de 3-1 (15-8, 
15-11, 12-15. 16-14).

Cele două întîlniri eu fost conduse d» 
arbitrul sovietic B. Anisenko.

Planul de transport al mărfurilor pe trimes
trul I 1955 a fost îndeplinit la căile ferate în 
proporție de 103,6% la tone expediate și 
108,9% la tone km. de exploatare. Depășirea 
rrrai 
este 
terii 
lor.

Procentul de marșrutizare al transporturi
lor a fost realizat în proporție de 23,3% față 
de 28,9% cît era planificat.

A fost îndeplinit planul privind media zil-

IV. — Dezvoltarea circulației mărfurilor
In cursul trimestrului I 1955, circulația 

mărfurilor a continuat să se dezvolte în 
noile condiții ale comerțului desfășurat.

Desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații și trecerea la 
comerțul desfășurat au stimulat creșterea 
producției industriale și lărgirea sortimen
telor mărfurilor de larg consum, a avut 
ca urmare desfacerea unor cantități mai 
mari de mărfuri, aprovizionarea populației 
cu o varietate mai bogată de produse și 
intensificarea schimbului de mărfuri din
tre oraș și sat.

Creșterea volumului desfacerilor mărfu
rilor alimentare prin comerțul 
aducerea spre vînzare de către 
torii agricoli pe piața orașelor și 
industriale de însemnate cantități 
furi agroalimentare au avut drept 
scăderi sensibile de prețuri pe piața țără
nească.

In orașe șl centre muncitorești, vînza- 
rea diferitelor mărfuri alimentare prin re
țeaua comerțului de stat a crescut în 
mestrul 1 1955 comparativ cu 
I 1954 în 
urmează : 
carne cu 
nină cu 
brînzeturi 
cu 24%, produse 
de aproape 5 ori, 
20%. vin cu 35%.

Au crescut de 
mărfuri 
lînă cu 14%, încălțăminte cu 28%, articole 
metalice de uz casnic cu 31%, articole 
electrotehnice de peste 2 ori, mobilă cu 
54%, articole de galanterie și pasmante
rie cu 18%, articole cosmetice și parfume
rie cu 5%, tutun, țigări 
cu 32%, ciment cu 5%, 
sanitare cu 34%, articole 
și lucrată cu 37%, cărți 
țifice și literare cu 15%, 
sportive de peste 2 ori, jucării eu 34%, 
medicamente cu 19%.

mare la tone km. decît la tone expediate 
urmarea influenței nefavorabile a creș- 
distanței medii de transport a mărfuri-

multe 
trimes-

Indus-mărfuri
la covercot cu

socialist, 
producă- 
centrelor 
de măr- 

urmare

tri- 
trimestrul 

prețuri comparabile, după cum 
carne cu 14%, preparate din 

18%, pește proaspăt cu 6%, slă- 
54%,
cu 117%, lapte cu 23%, 

zaharoase cu 15%, 
fasole, linte, mazăre

unt-margarină cu 26%, 
zahăr 

ouă 
cu

asemenea desfacerile
industriale astfel: țesături

de 
de

cu 9%, cărămizi 
articole tehnice 
de fierărie brută 

ideologice, știin- 
articole cultural

Campionatele mondiale de tenis de masă
Joi seara au început primele jocuri din 

cadrul probelor de simplu 
teior mondiale de tenis de 
deosebit de dificil a avut 
nărui nostru reprezentant, 
care a avut ca adversar pe Kichiji Ta- 
masu, considerat în ordinea valorii al trei
lea jucător al Japoniei Gantner a jucat 
excepțional în apărare și a contraatacat 
cu eficacitate repurtînd o categorică vic
torie cu scorul de 3-0 (12-19, 21-11, 21-13). 
Duipă cum transmit agențiile de presă, 
antrenorul echipei jiaponeze apreciază în- 
frîngerea lui Tamasu ca un mare și neaș
teptat insucces.

Cu o frumoasă victorie a debutat In 
proba de dublu-bărbați, perechea Matei

ale campiona- 
masă. Un meci 
de susținut tî- 
Matei Gantner

Gantner-Toma Reiter (R.P.R.). Jucători» 
romîni au eliminat din competiție puterni
cul cuplu japonez Tanaka-Tamiasu, după 
un joc foarte disputat, pe care l-au câști
gat cu scorul de 3-2 (21-13, 14-21, 21-19, 
18-21, 21-16).

Iată alte rezultate tehnice înreg:stnate 1 
Ogimura, Torni ta (Japonia)-Gabric, Vo- 
grinc (Jugoslavia) 3-1, Fliosberg, Malquist 
(Suedia)-Simon, Laseur (Jersey) 3-0, Te- 
reba, 
lina, 
Seisz 
zilia)
Kennedi (Anglia) 3-1.

Campionatele continuă.

Wihnanovschy (R. Cehoslovacă)-Mo- 
Winderling (Italia) 3-0, Halusek, 

(Germania)-Castro, Kundoglian (Bra- 
3-0, Bukiet, Klein (S U.A.)-Simons,

Deschiderea expoziției „Grafica germană 
contemporană"

La sate, prin unitățile cooperației de 
consum, s-au desfăcut în aceeași ' peri
oadă mai multe mărfuri industriale și 
s-au contractat și achiziționat mai 
produse agroalimentare față de 
trul I al anului 1954.

Desfacerea diferitelor 
triale la sate a crescut:
40%, sibir de peste 2 ori, loden de peste
2 ori, basmale plușate cu 35%, broboade 
plușate cu 13%, cizme de cauciuc de peste
3 ori, opinci din piele de aproape 3 ori, 
bumbac fire cu 42%, hamuri piele de 
aproape 6 ori, tablă galvanizată de 2,5 ori, 
tablă neagră de aproape 4 ori, laminate 
feroase de 2,8 ori, sodă caustică cu 28%, 
mobilă de 3,8 ori, țigle cu 49%, ciment de 
2,5 ori, carton asfaltat de 3,5 ori, cheres
tea de peste 3 ori.

Ministerul Comerțului Interior șl Cen- 
trocoopul au avut unele lipsuri în ceea ce 
privește înființarea și dezvoltarea maga
zinelor de stat și cooperatiste în jurul 
piețelor țărănești și deservirea cumpără
torilor în cele mai bune condiții.

Creșterea producției industriale, pune
rea în fabricație de noi sortimente de 
mărfuri, deschiderea de noi unități de 
desfacere, intensificarea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, lărgirea schim
bului de mărfuri cu alte țări au dus la 
creșterea puterii de cumpărare a leului și 
la ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Joi la amiază a avut loc în sala din 
B-dul Magheru deschiderea expoziției 
„Grafica germană contemporană”, orga
nizată de Institutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea.

La festivitatea de deschidere au luat 
parte reprezentanți ai Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
ai Ministerului Culturii, Uniunii Artiști
lor Plastici, ai Institutului de Arte Plas
tice ,,N. Grigorescu”, reprezentanți ai 
presei romîne > străine.

Au participat colaboratori ai Ambasadei 
R. D. Germane la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
Jules. Perahim, artist emerit al R.P.R., se
cretar al Uniunii Artiștilor Plastici.

Expoziția de grafică germană contem
porană — a spus vorbitorul — în care 
sânt prezentate lucrări ale graficienilor din 
R. D. Germană și din Germania occiden
tală, constituie încă un prilej de a cu-

noaște succesele obținute de artiștii plas
tici germani, de a adinei legăturile de 
prietenie dintre popoarele noastre

Expoziția reflectă nivelul graficei ger
mane contemporane, eforturile depuse de 
artiștii germani în realizarea unor lucrări 
demne de cele mai bune tradiții ale gra
ficei germane. Valorlficînd trăsăturile ca
racteristice ale genului, cunoașterea pro
fundă a desenului, graficienii germani 
ating o înaltă treaptă de expresivitate.

Deschizând această expoziție — a 
în încheiere vorbitorul adresăm un 
prietenesc graficienilor din R. D. 
mană și graficienilor progresiști din
mania occidentală și le urăm noi succese 
pe drumul făuririi unei arte puse în 
slujba luptei pentru apărarea păcii Și prle. . 
teniei între- popoare.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
(Agerpres)

spus 
salut
Ger- 
Ger-
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încheierea lucrărilor Conferinței europene 
a orariilor trenurilor de marfă

★
obținute în primul trimes- 
1955 exprimă efortul și po- 

muncii din țara
sub conducerea partidului

și depășirea' sarcinilor din ulti- 
al planului cincinal, pentru dez- 
necontenită a economiei națio- 

drumul socialismului, pentru creș-

Rezultatele 
tru al anului 
sibilitățile oamenilor 
noastră, care,
și guvernului, luptă cu elan pentru înde
plinirea 
mul an 
voltarea 
nale pe
terea nivelului de trai material și cultural 
al poporului muncitor.

Direcțiunea Centrală de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri

La 21 aprilie s-au încheiat la București 
lucrările Conferinței europene a orariilor 
trenurilor de marfă (L.I.M.).

La conferință au participat reprezen
tanți al departamentelor feroviare din: 
Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, Danemarca, Elveția, Franța, Ger
mania, Grecia, Italia, R.F.P. Iugoslavia, 
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, 
Olanda, R. P. Polonă, R. P. Romină, Saar, 
Suedia, R. P. Ungară, țări ale căror căi fe 
rate au ecartament normal.

La ședința de închidere a luat cuvîn- 
tul Antonin Houska (R. Cehoslovacă), pre
ședintele Conferinței L.I.M., care și-a ex

la baza lucrărilor confft-

A. Moisi, locțiitor al mi-
Ferate al R.P.R., care a

primat satisfacția pentru strînsa colabo
rare care a stat 
rlhței.

A vorbit apoj 
nistrului Căilor
subliniat spiritul de colaborare în care s-a 
desfășurat conferința.

în numele delegaților, Ing. Gabriel 
Joffre (Franța) a mulțumit Ministerului 
Căilor Ferate al R.P.R. pentru străduința 
pe care a depus-o pentru a crea conferin
ței condiții optime de lucru.

Antonin Houska a declarat apoi închise 
lucrările Conferinței europene a orariilor 
trenurilor de marfă. (Agerpres)

Funeraliile generalului maior Panaitescu Dumitru
Ieri au avut loc funeraliile generalului 

maior Panaitescu Dumitru.
La ora 10.55 la catafalcul din aula Aca

demiei Militare „I. V. Stalin” s-a schim
bat ultima gardă de onoare.

La ora 11, generali, ofițeri superiori, 
ofițeri, ostași și numeroși cetățeni din

Capitală au format cortegiul funebru, în- 
dreptîndu-se spre cimitirul Bellu.

După mitingul de doliu, în sunetele 
marșului funebru, sicriul cu corpul 
defunctului a fost depus în cavou.

S-au dat apoi ultlmlle onoruri militare 
generalului maior Panaitescu Dumitru.
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LENINISMUL NE LUMINEAZĂ CALEA SPRE VICTORII
Forja întrecerii socialiste

„Socialismul nu numai că nu 
Innăbușe întrecerea, ci dimpo
trivă, creează pentru prima dată 
posibilitatea aplicării ei pe o 
scară cu adevărat largă, de 
mase...*4

V. I. LENIN

Lucrez din anul 1952 
la secția matrițerie a 
fabricii „Electromagneti
ca". Cînd am venit în 
fabrică, am observat 
imediat că muncitorii 
care se chemau la între
cere socialistă obțineau

rezultate mult mai bune decît ceilalți. După ce am învățat 
meseria și am început să intru și eu în întrecere au crescut 
și succesele mele, ba după cîtva timp am devenit chiar frun
taș în producție.

Un timp, am crezut că succesele se datoresc numai fap
tului că m-am calificat. Dar am devenit propagandist și, la 
cursurile de instruire la care participam, mi s-au lămurit 
o mulțime de probleme. Am învățat aci și despre rolul în
trecerii socialiste, despre contribuția pe care o are avîntul 
general și conștient al muncitorilor eliberați de exploatare 
care luptă pentru un scop comun.

Dar aici nu e vorba de rezultatele izolate ale unuia sau 
altuia dintre fruntași. Important este să antrenăm cît mai 
mulți muncitori, să obținem un avînt de masă în întrecere. 
In fabrica noastră problema aceasta se bucură de toată aten
ția din partea muncitorilor și de sprijinul comitetului sin
dical și al comitetului U.T.M. Tinerii au fost antrenați în 
întrecere, au fost ajutați să înțeleagă importanța ei. Secția 
noastră — secție a tineretului — este fruntașă pe fabrică, 
datorită faptului că toți membrii ei se întrec unul cu celă
lalt și urmăresc rezultatele pe care le obțin. Mulți dintre noi 
au obținut rezultate deosebite. Tot gîndindu-se cum să-și 
îmbunătățească munca in întrecerea în cinstea zilei de 1 
Mai, frezorul utemist Lazăr Mihăilescu a realizat o perfec
ționare : adăugind o pastilă vidia unui dispozitiv pentru 
strunjirea găurilor, a realizat un randament de 3 ori mai 
mare și o precizie deosebită.

Lazăr nu e singurul din fabrica sau din secția noastră că
ruia întrecerea i-a dat aripi. Avem nenumărați fruntași ca 
el, ca Mihai Bodnariuc sau ca Stelian Dumitrescu. Dar sco
pul e să avem și mai mulți. Pentru asta, in cercul al cărui 
propagandist sînt, am vorbit cursanților despre sarcinile pe 
care le are fiecare, despre felul cum și le poate îndeplini 
și despre cheia care deschide porțile spre mărirea continuă 
a productivității muncii — întrecerea socialistă. Aplicînd 
ceea ce au învățat la curs, tovarășii Mayer Ion din secția 
prese, Paraschiv Ana din secția bormașini și alții, obțin în 
producție rezultate bune.

V. I. LeninBorit Caragea

Spre marea gospodărie colectivă
„Sarcina noastră este acum să 

trecem la cultivarea in comun a 
pămîntului, să trecem la marea 
gospodărie colectivă".

V. I. LENIN

După victoria Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în anii tre
cerii la construirea so
cialismului, în Uniunea 
Sovietică problema asi-

Aplicăm

NICULAE IONESCU 
matrițer 

„Electromagnetica' ‘-București

Ideile leniniste mai vii ca oricînd
.... să așezăm economia țării, 
inclusiv agricultura, pe o bază 
tehnică nouă, pe baza tehnică a 
marii producții moderne".

V. I. LENIN
omenirii mun- 
Vladimir Hid

construi numai

Se împlinesc 85 de ani 
de la nașterea marelui 
geniu al 
citoare, 
Lenin.

Lenin ne învață că socialismul nu se poate 
la orașe, ci și la sate

Agricultura socialistă se bazează pe o largă mecanizare 
realizată în urma dezvoltării industriei.

In anii regimului democrat-popular s-au construit și pro
filat în țara noastră noi fabrici moderne producătoare de 
mașini și utilaje și piese de schimb pentru agricultură,

In întreprinderea noastră metalurgică de utilaje din Med
gidia se execută reparații generale de tractoare și se pro
duc însemnate cantități de piese de schimb pentru mașinile 
agricole.

In acest an sprijinul pe care întreprinderea noastră l-a 
dat agriculturii a fost mai mare decît în anii trecuți. Planul 
reparațiilor la tractoare a fost terminat cu 15 zile înainte 
de termen și în același timp s-au reparat în plus 39 de 
tractoare.

In întreprinderea noastră se execută 50 de repere la pie
sele de schimb pentru tractoarele I.A.R. și K.D. 35. In ul
tima vreme noi am expediat agriculturii 50 tone piese de 
schimb.

In munca de fiecare zi, tn lupta pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicii, colectivul nostru de muncă studiază bo
gata documentație și experiență a Uniunii Sovietice. In 
urma acestui fapt am început să fabricăm în serie mașini de 
căpițat fin care ,vor ușura mult munca pentru strîngerea și 
însilozarea furajelor. In momentul de față ne preocupă în
deosebi terminarea lucrărilor ca; recondiționarea pompei 
de injecție, rectificări de arbori cotiți etc., pe care ni le tri
mit S.M.T.-urile și G.A.S.-urile din regiunea noastră. Așa, de 
pildă, pentru G.A.S. „Secera" s-au strunjit 12 linii de rame 
pentru ambreiaje și s-au recondiționat 28 pompe de injecție.

Pe linia întăririi alianței între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare — principiul suprem al puterii populare 
— întreprinderea noastră are in patronaj trei S.M.T.-uri și 
o gospodărie agricolă de stat. De curînd au fost trimiși în 
aceste unități 20 de muncitori calificați, care vor sprijini în
deaproape realizarea sarcinilor mari care stau în fața agri
culturii noastre socialiste.

VASILE CORNEICIUC 
Inginer
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Intuneclnd

veci va trai.........n
IMaiakovskl

cu-o umbră al

Oficial, se-anunță noi știri 
Nu!
Nu I
Nu ne trebuie 1
Poți

zilei cald 
senin, 

In buletin.

Potl

oare

zăgaz ? 
chingă oare

fulgerului 
să-l pui 

vreun 
stringe-n 

un glas
de furtună ?

Vorba leninistă 
prin pagini mii — 

talaz 
Mereu, 

ca un clopot, 
puternic, răsună! 

Bolnav de muțenie 
vreun tunet se știe ? 

Vîrtejul taifunului 
II poți opri 
c-un zid ?

Voința leninistă, ne-nvlnsa-1 
E toată 

in voința 
întregului Partid ! 

Măsor! cu termometrul 
așa o dogoare ? 

Un astfel de puls, 
secunda,

e-n stare-a-1 socoate ?
Nu 1 Inima lui Lenin

cea clocotitoare 
In pieptul Revoluției 

în veci 
va bate!

Nu 1
Nu-u-u !
Nu ne trebuie!
Noi nu vom da crezare acestui buletin. 
Din ochii primăverii,
Piei umbră care stărui, ca un vrăjmaș 

hain!

Nu !

tărie

Traducere de NICOLAE STOIAN
Poezia a fost scrisă în 1923 in tim

pul bolii lui Vladimir Ilici Lenin.

Pe aici a trecut
„V. I. Lenin'
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î
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Vizitând muzeul central „.. ____
din Moscova, in sălile spațioase în care 
sînt expuse ca intr-un film momentele vie
ții lui Lenin, îți dai și mai bine seama 
cît de plină și bogată în fapte mari a fost 
întreaga lui viață, cit de multilaterale au 
fost preocupările marelui conducător și 
învățător. Cu prilejul unei recente vizite 
în U.R.S.S. am avut fericirea să poposim 
la cîteva puncte ale acestui itinerariu.

însemnări dintr-o călătorie
în U. R. S. S.

gurării plinii poporului se punea ca o chestiune de cea mai 
mare importanță. Cu clarviziunea sa genială Lenin a arătat 
atunci care este calea ce va duce la rezolvarea acestei si
tuații : aceea a antrenării țărănimii muncitoare pe drumul 
socialismului prin cooperație, pe calea înrădăcinării treptate 
a principiilor muncii în colectiv în agricultură.

Tehnica înaintată — singurul mijloc care poate să ducă 
la mărirea producției agricole — nu poate fi folosită decît 
pe pămînturile unite ale mai multor țărani care muncesc 
la un loc.

Urmînd învățătura Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice partidul nostru a arătat țărănimii muncitoare din țara 
noastră, prin Rezoluția Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 
martie 1949, ca și prin alte documente, că drumul care o va 
duce spre o viață mai bună, care o va scăpa de sărăcie este 
drumul colectivizării. Sute de mii de țărani muncitori mun
cesc astăzi în gospodării colective și întovărășiri agricole, 
ducînd producția agricolă spre o creștere neîncetată.

Acum, nivelul de viață în condițiile gospodăriei colective 
se ridică din ce în ce deasupra nivelului gospodăriei-indi
viduale a țăranilor muncitori. Pentru aceasta am să dau 
cîteva pilde din gospodăria noastră. Să-l luăm drept exem
plu pe colectivistul Dumitru Constantin. El avea înainte de 
a intra în gospodăria colectivă 2 ha. pămînt la cinci copii. 
Desigur că se zbatea cu multe greutăți și gospodăria sa nu 
numai că nu creștea ci dădea înapoi. Astăzi însă, colectivis
tul Dumitru Constantin își construiește două case (una pen
tru el șj una pentru o fată). Din cîștigul realizat de pe urma 
muncii sale în gospodărie și-a cumpărat pînă în prezent 
25.000 cărămizi și alte materiale de construcții. Și-au mai 
făcut case, sau își fac acum, după intrarea în gospodărie, co
lectiviștii Stoica Marcu, Cristache Marcu, Dumitru N. Va- 
sile, Isac Constantin, Andrei Grigore și alții. Din cele 47 de 
familii din gospodăria noastră, numai două nu și-au cum
părat încă vaci cu lapte.

Desigur că în trecut nu visam noi o asemenea viață. Ur
mînd îndemnul leninist noi am pășit cu încredere pe drumul 
acesta și mulțumim partidului pentru belșugul ce-l avem 
în case.

VOINEA D. ION 
președintele gospodăriei colective „9 Mai — ziua păcii" 

satul Merii, raionul Găești, regiunea Pitești

Pe drumul deschis 
de planul cooperatist

„... datorită specificului orîn- 
duirij noastre de stat, cooperația 
capătă Ia noi o însemnătate cu 
totul excepțională".

V. I. LENIN

Elaborînd genialul 
plan cooperatist, Lenin 
arăta că singura cale 
care poate duce la socia
lism, accesibilă pentru 
masele de țărani munci

tori, este calea cooperației. Prin aceasta, unindu-i la început 
sub forma de consumatori, apoi ca producători, țăranii mun
citori încep să înțeleagă foloasele unirii între ei, se obiș
nuiesc cu răspunderea comună față de creșterea belșugului 
țării, se cimentează alianța dintre proletariat și țărănime, 
dînd astfel naștere forței de neînvins care să ducă revoluția 
la victorie deplină. Planul cooperatist al lui Lenin a deschis 
calea spre belșug țărănimii muncitoare.

Desigur, pentru ca să ne dăm seama de ceea ce a însem
nat pentru țara noastră, pentru țărănimea noastră munci
toare cooperația, ar trebui să înscriem aici o sumedenie de 
cifre uriașe. Eu aș vrea însă să dau cîteva exemple din sa
tul nostru. De la înființarea sa șj pînă în prezent, coopera
tiva noastră și-a cîștigat în rîndurile țăranilor muncitori un 
mare prestigiu. Ca o dovadă a faptului că țăranii muncitori 
prețuiesc din ce în ce mai mult sistemul de aprovizionare 
prin cooperație, în anul 1954 planul cooperativei noastre la 
vînzări a fost îndeplinit în proporție de 142 la sută. Specu
lanții de pe piețele noastre și-au pierdut din zi în zi pozi
țiile. Țăranii muncitori își desfac cu încredere produsele prin 
cooperativă. In anul trecut, planul la achiziții a fost depă
șit la grîu cu 108 la sută, la păsări cu 36 la sută, iar la fa
sole cu 16 la sută. In schimbul produselor valorificate, ță
ranii muncitori Stan I. Tănase, Nicolae P. Nicolae, Iancu 
Gheorghe, Adam Alexandru și alții au primit ciment, țiglă 
și cherestea pentru diferite construcții pe care și le-au fă
cut. Magazinele cooperativei noastre primesc din zi în zi 
mărfuri noi pe care țăranii muncitori și le cumpără. Astfel, 
ne-au venit biciclete, aparate de radio, patefoane, armonici 
și altele. Cooperativa își îndeplinește cu succes sarcina de 
a-i uni pe țăranii muncitori în calitate de consumatori și 
producători, și de a întări astfel alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare.

DUMITRU PESCARU 
președintele cooperativei din satul Gherganl, 

raionul Răcarl, regiunea București

Lenin...

LA COLIBA DIN RAZLIV
Nu departe de Leningrad, în apropiere 

de stația Razliv, se află două locuri isto
rice de neuitat: podul unei magazii și co
liba în care s-a adăpostit Lenin după eve
nimentele din iulie în 1917, ferit de ur
mărirea guvernului provizoriu contrare
voluționar, care căuta cu orice preț ni
micirea fizică a genialului conducător al 
Partidului bolșevic și al proletariatului 
rus. Am văzut podul, magazia, aflate în 
curtea lui N. A. Emelianov, care în acel 
timp era muncitor la fabrica de arme Se- 
stroreț. In acest pod „mobilat” cu o masă, 
două scaune și un așternut de paie, a 
stat și a muncit Lenin vreme de o săp- 
tămînă în acea vară frămîntată din preaj
ma Revoluției Socialiste. Am fi vrut mult 
să-l întilnim aici pe bătrînul Emelianov. 
Deoarece se odihnea, nu se 
deranjăm un cm care are 
ani! Am pornit deci spre 
aflat la cîțiva kilometri. In 
malul înghețat, un grup de 
vioiciune, îmbujorați la față de gerul as
pru al nordului, tocmai se reîntorceau de 
la monumentul închinat lui Lenin, aflat 
in poiană. Este un monument cu o înfă
țișare neobișnuită. în piatra roșie a mo
numentului, mîini măiestre au săpat con
tururile colibei în care în urmă cu aproa
pe 38 de ani — deghizat intr-un mod de 
nerecunoscut în hainele unui țăran — Vla
dimir Ilici s-a adăpostit vreme de mai 
bine de o lună de zile. La câțiva pași de 
aci, a fost reconstituită și coliba de 
aproape în înfățișarea ei de atunci, 
fapt, nu numai coliba, dar întreaga 
iană amintește de Lenin, de munca 
neobosită din această perioadă. Iată, 
pildă, ia marginea poienii două buturugi 
care au servit lui Lenin drept „masă” și 
„scaun”. La casa-muzeu construită. în 
această poiană, muncitorii din Leningrad 
au expus și alte lucruri de preț : mai 
multe obiecte personale folosite de Lenin, 
vestita barcă de pescari, coasa.

făcea însă să 
acum 84 de 
lacul Razliv, 
apropiere de 

elevi plini de

fin 
De 
po.

sa 
de

Numeroase documente 
despre intensa activitate 
șurată de Lenin. Sub un 
este păstrată coperta caietului de însem
nări în care Lenin a scos notițe din peste 
20 de lucrări pentru a scrie aci capitolele 
mai importante ale genialei opere „Statul 
și revoluția" și alte 9 articole importante.

în mai multe rinduri, Lenin a fost vi
zitat aci de către Stalin și Ordjonichidze. 
De aci, el dădea prețioase indicații în ve
derea pregătirii revoluției socialiste. O- 
biectele din acest mic muzeu exprimă 
în mod sugestiv multilateralitatea preocu
părilor lui Lenin, neobișnuita lui putere 
de a înfrunta greutățile și de a le în
vinge, încrederea nestrămutată pe care o 
avea, în clipele cele mai grele, în forța 
maselor, în invincibilitatea revoluției...

...Era pe înserate cînd am ieșit din po
iană. în urma noastră un alt grup de vizi
tatori sosea. Un grup de fete, probabil ele
ve la o școală din împrejurimi. De altfel, în 
aceste locuri vizitele nu încetează o clipă, 
în timpul Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, apărătorii Leningradului tre
ceau prin fața monumentului de la Razliv 
și porneau de aci cu forțe noi pentru a 
învinge pe dușmani, pentru a-Și îndeplini 
cu eroism jurământul dat lui Lenin, par
tidului și poporului'. Astăzi, mii și mii de 
oameni de pe întreg pămîntui sovietic, 
numeroși vizitatori veniți din alte țări 
trec și ei prin fața colibei imortalizate în 
monumentul de la Razliv și se leagă să-și 
pună tot ce au mai bun în slujba păcii 
și progresului.

expuse vorbesc 
teoretică desfă- 
geam de sticlă

SMOLNÎI...
în urmă cu vreo 200 și mai bine de 

ani, pe vremea lui Petru I, partea Pe- 
tersburgului unde se află palatul Smolnîi 
era cunoscută sub denumirea de „terenul 
de smoală". De aci se extrăgea smoala 
de care 
răbiilor 
nind de 
dește la 
au trăit 
urmărit epopeea marelui Octombrie chiar

era nevoie la construirea co
lul Petru. Astăzi, firește, pome- 
Smolnîi, nimeni nu se mai gîn- 
smoală. Pentru generațiile care 

revoluția, pentru toți cei care au

și numai din povestirile înaintașilor, 
Smolnîi este cunoscut ca centru al revo
luției, ca locul unde a fost creierul acestei 
revoluții.

Era o dimineață leningrădeană lumi
noasă, cu mult soare, cînd am ajuns în 
curtea 
același chip surîzător, aceeași frunte lu
minată 
a Uniunii Sovietice : Vladimir Ilici Lenin. 
In curtea aceasta s-au mai schim
bat unele lucruri, dar totuși este a- 
ceeași curte de unde în octombrie 1917 
porneau la asaltul hotărîtor asupra Pala
tului de iarnă batalioanele de marinari 
și ostași roșii. In 1917, Smolnîi a fost cu 
adevărat statul major al revoluției, locul 
unde a venit Lenin pentru a prelua în 
mîinile sale în clipele cele mal decisive 
conducerea directă a insurecției armate.

Am intrat în clădire. Cu o emoție de 
nedescris am urcat scările și am parcurs 
culoarul de la etajul al doilea. Am 
intrat în vestita sală în care s-a ținut 
Congresul al II-lea al Sovietelor, unde au 
răsunat pentru întîia oară neuitatele 
cuvinte ale lui Lenin vestind ivirea unei 
noi ere în istoria omenirii. Sala păs
trează aproape aceeași înfățișare ca a- 
tunci. Pe peretele din față ea este lumi
nată de cunoscutul portret înfățișînd pe 
Lenin la inaugurarea primei hidrocen
trale de pe rîul Volhov, simbol al înfăp
tuirii genialului plan leninist de electri
ficare. Pe pereții din spate, pe două plăci 
de marmoră, sînt încrustate cu litere de 
aur articolele primei Constituții sovietice-

Străbătînd 
torul nostru 
din istoria 
petrecute în 
același etaj ne oprim în fața uneia dintre 
încăperi. Este apartamentul unde a mun
cit și a locuit Lenin vreme de 4 luni și 
jumătate la începutul Puterii Sovietice. 
Intr-o cameră mai mică sînt expuse do
cumente, scrisori, ilustrații ale operelor și 
articolelor scrise de Lenin în acel timp. 
Iată fotocopia chemării „Către cetățenii 
Rusiei” transmisă pentru întîia oară de 
postul de radloemisiune do pe „Aurora” 
și publicată a doua zi după cucerirea Pa
latului de 'armă. Cel mai mult te impre
sionează aci însă camera în care a 'ocuit 
Lenin. Intr-un interior modest se află 
biroul de lucru al lui Lenin. Pe birou, 
fotografia tocului cu care Lenin a scris 
primele decrete ale Puterii Sovietice. Tot

palatului. De pe statuie ne apare

pe care o întîlnești în orice parte

din nou coridoarele, însoți- 
ne împărtășește crîmpeie 

revoluției, din evenimentele 
acele zile la Smolnîi. La

aci, cîteva fotolii tn jurul unei măsuțe ■- 
coperite cu numere ale „Pravdei". Aci Le
nin discuta cu invitații, aci veneau cu în
credere numeroși muncitori, țărani, ostași 
roșii, aci întotdeauna ei găseau un spri
jin, un îndemn, o povață plină de înțe
lepciune. După un paravan se află lo
cuința propriu-zisă : un dulap, două pa
turi simple, o măsuță pe care a rămas 
pînă acum oglinda dăruită de către mi- 
traliorul Joltîșev, Nadejdei Constantinovna 
Krupscala. Privind interiorul acestei lo
cuințe modeste șl simple șl gîndmdu-ta 
că aici a stat mal multe luni conducă
torul celei mal mari și mai Importante 
revoluții din istoria omenirii, îți apar și 
mai clar mărețele trăsături de caracter 
ale lui Lenin : modestie, simplitate, apro
piere de popor.

Trecînd prin palatul Smolnîi și amin- 
tindu-ți de luptele îndîrjite din zilele re
voluției, de jertfele și renunțările pe care 
le cereau acele vremuri, nu poți 
faci o comparație cu înfloritorul 
grad de astăzi. Leningrădenii au 
prin multe furtuni. Ei au trebuit 
frunte greutățile urcușului în anii 
cînd Puterea Sovietică era încă tînără, ei 
au construit neîncetat, iar in anii Marelui 
Război, cînd orașul lui Lenin era ame
nințat să fie prefăcut în cenușă și fum. 
locuitorii Leningradului au înfruntat cu 
bărbăție și eroism greutățile blocadei de 
900 de zile și, în rînd cu toți oamenii 
sovietici, ei au învins.

Astăzi, e o animație neobișnuită 
largile bulevarde. Seara, felinarele de 
Nevski, cele de pe malurile Nevei și de 
largile piețe împrăștie o lumină de basm. 
Pe prospectul Stalin continuă în ritm rapid 
construcția de case cu multe etaje. Din 
uzinele Leningradului se îndreaptă spre 
întreaga Uniune Sovietică noi și noi ma
șini grele și aparate din cele mai perfec
ționate. In subsolul leningrădean 
structorii înaintează 
așează uriașe tunele de oțel prin care vor 
trece nu peste mult timp primele vagoane 
ale metroului. La 30 
la Pulcovo, pe locul 
războiului erau doar 
tiți. acum cresc noi 
reși iar Observatorul astronomic înzes
trat cu noi aparate își îndreptățește din 
nou renumele de „Capitala astronomică a 
lumii”. Ridicînd noi construcții și înain- 
tînd cu pași repezi spre comunism, locui
torii Leningradului, asemenea tuturor oa
menilor sovietici, nu uită însă trecutul, 
locurile istorice care glăsuiesc celor de 
azi și vor vorbi și celor de mîlne despre 
eroica luptă a poporului: nici parcul

să nu 
Lenin- 
trecut 
să în- 
dintîi.

pe 
pe 
pe

con-
cu pași repezi și

de kilometri de oraș, 
unde după prăpădul 
ruine și copaci ciun- 
copaci,. tineri, vigu-

Transformările uriașe petrecute în via
ța oamenilor simpli din lagărul păcii, de
mocrației șl socialismului, sînt legate de 
numele, de activitatea și de gîndirea ge
nială a marelui Lenin. De la plugul de 
lemn la tractorul electric, de la analfa
betism la înalta cultură, de la lipsa orică
ror drepturi la adevărata democrație, de 
la exploatare la munca înălțător de liberă, 
— iată drumul uriaș. Pentru acest salt ca
litativ este nevoie, pe lingă puterea po
litică, de o bază materială. „Comunismul 
este Puterea Sovietică plus electrificarea 
întregii țări" — a spus Vladimir Ilici.

Electricitatea face posibilă industrializa
rea socialistă a țării și dezvoltarea fără 
precedent a agriculturii ; energia electrică 
în industrie, pe ogoare, în casă și la că
minul cultural, înseamnă cu adevărat un 
mare pas înainte în viață.

In Uniunea Sovietică, in marea Chină 
populară și în țările democrat-populare, 
învățăturile lui Lenin despre electrificare 
prind viață, se transformă în fapte.

Pe baza acestei învățături partidul nos
tru a elaborat planul de electrificare care 
prinde acum viață în țara noastră. Dar în
făptuirea acestui plan cere numeroase ca
dre de ingineri bine pregătiți în toate ra
murile electrotehnicei. In anii puterii 
populare dintr-o secție a fostei facultăți 
de electro-mecanică din București s-a dez
voltat o facultate de electrotehnică, care 
pregătește Ingineri specialiști în proiecta
rea șl construcția mașinilor, aparatelor șl 
acționărilor electrice. In cadrul acestei fa
cultăți predau cei mai buni specialiști în 
electro-tehnică, printre care numeroși 
Laiureațl ai Premiului de Stat. Profilul fa
cultății s-a îmbunătățit continuu, s-au in
trodus noi cursuri de gpeclalltate, s-au 
dezvoltat mult cele existente. Baza mate
rială a facultății se Întărește an de an (în 
prezent sînt în curs de utilare noi labo
ratoare de aparate electrice și mașini elec
trice speciale). Pregătirea studenților se 
îmbunătățește mereu. Tot mai mult este 
tradusă în viață Indicația leninistă adre
sată tineretului: „In fața voastră stă sar
cina construcției și o puteți îndeplini, nu
mai dacă vă veți însuși toate cunoștințele 
modeme..." La examenul de stat din fe
bruarie, absolvenții facultății au dovedit 
cunoștințe temeinice, peste 70 la sută din 
el luînd calificativele „foarte bine" și 
„bine".

Activitatea științifică a cadrelor didac
tice și a studenților este îndreptată spre 
rezolvarea 
producția, 
linie au 
exemplu,
conf erenți arului 
Damsker, Laureat al 
Premiului de Stat, 
(metode analitice și 
grafo-analitice pen
tru acționarea In cu
plajul motor genera
tor), ale profesorului 
C. Partenie și asis
tentului N. Ștefăne- 
scu (regimul de func
ționare a motoarelor 
de curent continuu 
la tensiuni superioa
re celor normale), ca 
și a altor colective 
ale catedrelor de ma
șini și aparate elec
trice.

Munca de cerceta
re științifică a stu
denților a fost că
lăuzită și ea în ace
eași direcție. Astfel, 
în cadrul cercului 
științific studențesc 
de mașini electrice, 
studenții Alexandru 
Fetița și Ion Barbu

unor probleme care Interesează 
Pe această 
mers, da 
cercetările

D.

din apropierea Pala
tului de iarnă, unde 
în Duminica sînge- 
roasă de acum 50 de 
ani copiii cățărați în 
copaci au fost sece
rați de mitralierele 
țariste, nici „Aurora”

au recondiționat un generator trifa
zic de 50 K. V. Â. care era In stare 
inutilizabilă (un astfel de generator 
poate alimenta 1.000 becuri a 40 
wați), realizînd economii de zeci de mii 
de lei. în cadrul cercului științific studen
țesc de aparate electrice s-au studiat pro
bleme de interes actual pentru producție 
ca : protecția prin bimetale (de studentul 
Bicher Năsțase), circuitele magnetice 
premagnetizante (de studenta Maria Ro- 
bănescu). In cadrul ultimei teme s-d con
struit un amplificator care nu se fabrică 
în mod curent la noi. Pe aceeași linie a 
fost îndrumată și pregătirea proiectelor da 
diplomă, urmărindu-se folosirea în produc
ție a realizărilor obținute cu acest prilej. 
Exemple de proiecte care aduc contribu
ții originale și sînt aplicate în practică 
sînt: „acționarea unui grup convertizor", 
„acționarea electrică a unei mașini duble 
de împins", „acționarea unui laminor , re
versibil”, aie absolvenților Gavril Gonda, 
Weinrich Gunther și Florea Burdubuș.

Pentru a se stabili o mai strînsă legă
tură între studenți și muncitori, organiza
ția de bază U.T.M. a creat brigăzi U.T.M. 
pentru a sprijini pe muncitori în rezolva
rea unor probleme de producție. Astfel, la 
fabrica „Clement Gottwald", cu sprijinul 
organizației U.T.M. din fabrică, studenții 
au ajutat efectiv la rezolvarea unor pro
bleme legate de organizarea brigăzilor de 
producție, au ținut cursuri de minim teh-’ 
nic etc. Fiind bine pregătiți în cadrul 
facultății, absolvenții dau dovadă în pro
ducție că pot rezolva cu succes pro
blemele ce 11 se pun. Aceasta face ca mulțl 
dintre absolvenți ca de pildă, Ștefan Stăn- 
c’ulescu, Vesile Ghiță, Radu Dordea șl 
alții, să aibă sarcini de răspundere în în
treprinderile unde lucrează. Mulți absol
venți își continuă pregătirea în cadrul es- 
piranturii de 3 ani, (în curând în Faculta
tea de electrotehnică va Intra a 3-a serie 
de aspiranți). Unii dintre aspiranți! intnați 
în anul trecut au terminat examenele de 
minimum de candidat și lucrează în pre
zent la teza de dizertație.

Aniversarea a 85 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici constituie pentru noi un 
prilej de a ne îmbunătăți munca, de a 
aplica și mai larg indicațiile leniniste, de 
a pregăti tot mai temeinic viitorii ingineri 
electrotehnicieni, constructori activi ai 
bazei economice a socialismului In țara 
noastră, făuritori ai vieții noi a poporului.

Conferențiar A. POLLINGHER 
decanul Facultății de electrotehnică 
de la Institutul politehnic București
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,____ , ___ ale cărei tunuri au
vestit ’ triumful revoluției, nici palatul 
Smolnîi unde a fosț statul major al lui 
Lenin.

LENINSKIE-GORKL..
în vecinătatea Moscovei, la Leninskie- 

Gorkl, în mijlocul unui parc cu copaci bă
trâni, se află casa-muzeu unde și-a pe
trecut Lenin ultimii ani al vieții. Pentru 
prima dată ț^enin a venit aci în 1918, în. 
urma rănirii sale în atentatul ticălos pus 
la cale de Imperialiștii apuseni cu com
plicitatea bandei troțkisto-buhariniste. 
Mai tîrziu, Lenin a stat aci mult timp în 
1922, în 1923 și la începutul lui 1924. Casa 
de aci n-a fost pentru Lenin numai un 
]oc de odihnă ci un loc de muncă intensă. 
Pînă în ultimele clipe ale vieții sale Lenin 
n-a încetat rodnica sa activitate teore
tică. Aci, la Gorki, Lenin s-a pregătit pen
tru diferite congrese și sesiuni, aci a scris 
numeroase articole și broșuri teoretice ca: 
„Revoluția proletară și renegatul Kaut
sky”, „Despre sindicate”, „Despre coope
rație” și alte lucrări importante care au 
înarmat partidul în lupta pentru conso
lidarea cuceririlor revoluției. Atenția cu 
care-și întocmea fiecare material, dră- 
mulnd flecare frază, fiece cuvînt, stăru
ința cu care scria și revedea Lenin fie
care articol, fiecare pagină, fiecare rînd, 
toate vorbesc despre exigența lui Lenin 
față de cuvîntul scris, despre voința lui 
de a exprima clar și precis, pe înțelesul 
tuturor, cele mai complicate probleme. 
Am petrecut cîteva minute și în biblio
tecă. Numeroasele titluri de cărți în lim
bile rusă, franceză, germană, engleză, 
italiană și în alte limbi aminteau odată 
mai mult despre vastele cunoștințe ale lui 
Vladimir Ilici în variatele domenii ale 
științei, economiei, politicii, literaturii.

Despre obiectele expuse la acest muzeu 
s-ar mai putea povesti multe ; despre al
bumul dăruit lui Vladimir Ilici în 1918 
de către orfanii din Viatca, despre căru
ciorul electric trimis în dar de către 
muncitorii englezi și despre alte obiecte 
scumpe, cu adînc înțeles...

...Am poposit mal mult în încăperea de 
]a întîiul etaj, unde Lenin a trăit ulti
mele zile ale vieții sale. Intre obiectele 
expuse aci într-o vitrină, se află un volum

din „Universitățile mele” de Maxim 
Gorki, povestirea „Sete de viață” de Jack 
London. Din aceste cărți N. C. Krupscala 
i-a citit Iul Vladimir Ilici fragmente pînă 
în ziua morții sale neașteptate din 21 Ia
nuarie 1924.

Moartea Iul Lenin a lăsat atunci o 
adîncă îndurerare, despre care vorbesc și 
telegramele de condoleanțe afișate la 
Leninskie-Gorkl și ilustrațiile înfățișînd 
mitinguri de doliu la Moscova, la Praga, 
la Berlin...

Dar totuși, așa cum spunea Maiakovski, 
„Lenin e cu noi 1“ i

— „Lenin 
și azi 

Mai viu decît cei vii 
ne-a fost și ni-i 

știință,
forță, 

armă"...
★

Amintirea lui Vladimir Ilici Lenin este 
vie în inimile tuturor oamenilor muncii, 
ea e prezentă în toate evenimentele im
portante ale epocii noastre. Vladimir Ilici 
a lăsat în adevăr amintirea celui ce a 
devenit un simbol al lumii noi pentru 
oamenii muncii din toate punctele car
dinale ale pămîntului, amintirea celui ce 
a întruchipat în adevăr tot ceea cs pro
letariatul are mai măreț și mal eroic. 
Tocmai de aceea ideile leniniste sînt ne
muritoare, ele trăiesc și înving pe toate 
paralelele și meridianele pămîntului. Tcc- 
mai de aceea în.torcîndu-te din Leninskie- 
Gorki, deși te întorci dintr-un loc legat 
de sfîrșitul vieții lui Lenin, te gîndești că 
față de stejarul bătrîn de 800 de ani, de 
aceeași vîrsță cu Moscova, aflat în parcul 
de la Leninskie-Gorki, trăinicia operei 
leniniste nu are și nu poate avea asemă
nare în timp. Copacul a trăit 800 de ani 
și va mar viețui poate și mai mult. Dar 
opera leninistă va merge fără îndoială 
mult mai înainte. Al ei este prezentul și 
viitorul întreg.

V. CIMPEANU
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La 22 aprilie se împlinesc 85 de ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, ma
rele întemeietor șt înțeleptul conducător 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, organizatorul statului sovietic socialist, 
Învățătorul și prietenul oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Numele lui Lenin este rostit cu dra
goste și recunoștință de oamenii muncii 
din întreaga lume. Nespus de drag este 
numele lui Lenin pentru tineretul revolu
ționar de pretutindeni. Pentru fiecare tâ
năr cinstit, viața și activitatea lui Lenin 
este • pildă strălucită de luptă plină de 
abnegație pentru eliberarea și fericirea oa- 
men Hor muncii.

Vladimir Ilici Lenin s-a ocupat cu mul
tă dragoste și grijă de tineret, de viața 
și năzuințele lui. Lenin a făurit învățătu
ra despre organizația comunistă de tine
ret, despre sarcinile și metodele de edu
care comunistă a tineretului.

La baza învățăturii leniniste despre U- 
niunea Tineretului stă principiul con
ducerii Uniunii de către Partidul Comu
nist care asigură oa organizația revoluțio
nară a tineretului să constituie un aju
tor activ și o rezervă de luptă a partidu
lui. Lenin a acordat o deosebită atenție 
antrenării tineretului în mișcarea revolu
ționară. „Nu este oare firesc — spunea 
Lenin — că la noi în partidul revoluției 
precumpănește tineretul ? Noi sîntem par
tidul viitorului, iar viitorul aparține ti
neretului. Noi sîntem partidul inovatori
lor, iar pe inovatori totdeauna tineretul 
îi urmează cu dragă inimă. Noi sîntem 
partidul luptei pline de abnegație cu pu
tregaiul vechi, iar la lupta plină de ab
negație totdeauna tineretul merge pri
mul".

Sub conducerea lui Lenin, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice a acordat 
de la începutul existenței sale 6 mare im
portanță atragerii maselor tineretului 
muncitor la lupta politică deschisă împo
triva regimului țarist.

Imediat după victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Partidul Comu
nist el Uniunii Sovietice a creat orga
nizația revoluționară a tineretului co
munist — Comsomolul — care a servit și 
servește ca model pentru toate organiza
țiile revoluționare ale tineretului de pre
tutindeni.

Pe baza "nvățăturii leniniste despre, ro
lul tineretului muncitor în lupta revolu
ționară a clasei muncitoare, Partidul Co
munist din Rominia, a creat U.T.C., care, 
condusă și educată de partid, a luptat cu 
eroism împotriva teroare) burghezo-mo- 
șierești, înscriind pagini de glorie în lup
ta revoluționară a tineretului muncitor 
din țara noastră.

In condițiile noi, create după eliberarea 
țării noastre de către glorioasa Armată So
vietică, U.T.C. s-a dezvoltat cuprinzând în- 
tr-un timp scurt mase largi de tineret, 
care sub conducerea partidului și-a dat 
contribuția la lupta pentru răsturnarea 
guvernelor reacționare și la refacerea ță
rii în urma distrugerilor provocate de 
război.

Glorioasele tradiții de luptă ale U.T.C. 
sînt oontinuate astăzi în condițiile cons
truirii socialismului de către Uniunea Ti
neretului Muncitor.

Organizațiile U.T.M. din regiunea 
București, bucurîndu-se de conducerea 
plină de dragoste și grijă a Comitetului 
Regional P.M.R., respectă cu sfințenie 
principiul leninist al conducerii de către 
partid.

în organele U.T.M. sînt numeroși mem
bri și candidați de partid care răspindesc 
în rîndurile tineretului politica partidului, 
insuflă utemiștilor minunatele calități ale 
comuniștilor și mobilizează utemiștii și 
masele largi ale tineretului pentru parti
ciparea lor activă la opera de construire 
a vieții noi, la întărirea continuă a pa
triei noastre.

De curînd s-au terminat alegerile orga
nelor conducătoare U.T.M. în organizațiile 
de bază, iar conferințe raionale au avut 
loc în majoritatea raioanelor U.T.M. din 
regiune. Cu acest prilej, comitetul regio
nal, comitetele raionale și organizațiile de 
bază ale partidului s-au preocupat pentru 
desfășurarea alegerilor la un nivel politic 
corespunzător sarcinilor ce ne stau în față. 
Numeroși comuniști și candidați de partid 
au fost aleși cu multă dragoste de către 
utemiști în organele de conducere ale 
U.T.M.

Organizațiile de bază U.T.M. socotesc 
ca o sarcină de răspundere și o mare cin
ste pentru ele să se ocupe de creșterea și 
educarea comunistă a tineretului, pentru 
a da partidului noi contingente de comu
niști. In regiunea noastră, numeroși tineri 
au devenit membri și candidați de par
tid, iar mii de tineri se pregătesc cu mul
tă răspundere pentru a face cea mai în
semnată cotitură din viața lor, pentru a 
intra în rîndurile partidului.

Creșterea continuă a numărului de 
membri și candidați de partid din rîndu
rile U.T.M. și care muncesc în organizațiile 
U T. M., a dus la creșterea combativi
tății și a hotărârii utemiștilor de a lupta 
cu mai mult entuziasm pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului și guver
nului. în raionul Roșiori de Vede, ca ur
mare a faptului că mai mult de 50 la sută 
din secretarii organizațiilor de bază U.T.M. 
sînt candidați de partid, participarea ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid și U.T.M. este mult mai activă, 
lucru care face ca acest raion să se nu
mere printre raioanele fruntașe din regiu
nea noastră.

Pe baza învățăturii lui Lenin. partidul 
arată că, pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor ce ne staiu în față, o condiție

poruncile
Vasile Marin

prim secretar al Comitetului 
regional U.T.M. București

lui Lenin
mult de 150 de întîlniri ale cititorilor cu 
scriitorii. Aceste întîlniri au stimulat creș
terea interesului tineretului pentru citit 
și totodată scriitorii au avut prilejul să as
culte observațiile cititorilor asupra con
ținutului lucrărilor lor. In învățămîntul 
politic U.T.M. și învățămîntul de partid 
pe anul 1954—1955 au fost cuprinși peste 
23.000 utemiști și tineri.

★

V. I. Lenin ne învață că : ,,A fi membru 
al Uniunii Tineretului înseamnă a face 
în așa fel incit să închini munca ta. for
țele tale cauzei comune".

Luptînd pentru a aplica în viață această 
învățătură leninistă, comitetul regional 
U.T.M. București, sub conducerea comite
tului regional de partid, se preocupă in
tens pentru ca utemiștii și tinerii din re
giunea noastră să participe cu entuziasm 
ia îndeplinirea și depășirea sarcinilor ul
timului an al planului cincinal.

Tineretul din regiunea noastră, sub 
conducerea organizațiilor de partid, este 
însuflețit de înalta datorie patriotică de 
a-și da contribuția sa la obținerea în 1955 
a unei recolte de 10.000.000 tone grîu și 
porumb și o producție medie de peste 
2000 kg porumb boabe la hectar. Antre
nați în întrecerea socialistă și patriotică, 
tinerii din regiunea București, alături de 
vîrstnici. au terminat reparațiile mașini
lor și uneltelor agricole necesare campa
niei agricole din primăvara acestui an Ia 
28 februarie. La căratul celor peste 320.000 
tone gunoi de grajd, tineretul a luat 
parte activă. Astfel, numai tinerii din ra
ionul Vida au cărat pe cîmp peste 700 
tone gunoi de grajd. Mai mult de 700 hec
tare pămînt degradat, nelucrat de zeci de 
ani, a fost redat agriculturii de către ti
nerii care au muncit voluntar la amena
jarea lui. Datorită une; munci temeinice 
de lămurire, numărul tinerilor care au 
participat la întrecerea socialistă în cam 
pania de reparații din S.M.T., G.A.S., 
centre mecanice, G.A.C. și întovărășiri 
agricole, spre deosebire de anul trecut a 
crescut de la 5000 la peste 7500.

Organele și organizațiile U.T.M., în co 
laborare cu comitetele sindicale, au luat 
măsuri pentru a crea un număr cit mai 
mare de brigăzi de tractoare, brigăzi le
gumicole și posturi utemiste de control 
Pînă în prezent au fost create mai mult 
de 630 brigăzi de producție și 180 posturi 
utemiste de control.

Alături de tinerii din sectorul socialist, 
tinerii din sectorul individual al agricul
turii au răspuns cu entuziasm sarcinilor 
trasate de către partid în vederea termi
nării la timp și în bune condițiuni a mun 
cilor agricole de primăvară.

Pentru a obține recolte mari la hectar, 
una din condițiile principale o constituie 
lucrarea pămîntului pe tarlale mari. Acest 
iucru se poate face numai prin lărgirea și 
întărirea continuă a sectorului socialist 
din agricultură.

Sub conducerea partidului, organizațiile 
'J.T.M. participă activ la munca de lă
murire a țărănimii muncitoare pentru 
crearea de noi G.A.C. și întovărășiri agri
cole. In afara faptului că utemiștii și ti
nerii au cerut să fie primiți în G.A.C. și 
întovărășirile agricole existente, unele or
ganizații de bază, ajutate de comitetele 
raionale și sub îndrumarea directă a or
ganizațiilor de partid, au dus o muncă de 
lămurire în rândul țărănimii muncitoare 
pentru crearea de noi întovărășiri agricole.

Tineretul muncitor din regiunea Bucu
rești, alături de întreg tineretul muncitor 
din patria noastră, căruia partidul și re
gimul democrat-popular i-a deschis calea 
unei largi și luminoase perspective, iși dă
ruiește toate forțele cauzei înfloririi pa
triei, cauzei construirii socialismului, în
tăririi păcii și prieteniei între popoarele 
lumii.

Alături de toți oamenii muncii, tinere
tul muncitor sărbătorește cea de-a 85-a 
aniversare a nașterii lui V. I. Lenin, 
inzeclndu-și forțele și muncind neîncetat 
pentru triumful învățăturii leniniste, pen
tru construirea socialismului în patria 
noastră.

esențială este întărirea legăturii perma
nente cu masele largi ale tineretului.

Ca rezultat al îndrumării date de -par
tid, organizațiile de bază U.T.M. atrag 
tot mai mulți tineri neutemiști în între
cerea socialistă, în brigăzile de producție 
și posturile utemiste de control, la acțiuni 
de folos patriotic și în munca culturală. 
Creșterea influenței politice a organizații
lor U T.M. asupra întregului tineret și 
antrenarea lui pentru a participa la în
deplinirea sarcinilor reieșite din hotărî- 
rile partidului și guvernului educă tot mai 
mult tineretul în spiritul dragostei de pa
trie și a urii neîmpăcate împotriva tutu
ror dușmanilor patriei și poporului nostru 
muncitor.

Participarea tineretului la aceste acți
uni a făcut să crească dragostea pentru 
calitatea de membru al organizației noa
stre și un număr mai mare de tineri au 
cerut să devină membri ai U.T.M. Astfel, 
numaj ’ti ultimele 3 luni, organizația noa
stră a crescut cu aproape 5.000 de tineri. 
Din rîndurile pionierilor educați de orga
nizația U.T.M. cresc utemiștj de nădejde. 
In ultimile 3 luni, au intrat în U.T.M. 
aproape 1.500 pionieri.

★
Construirea socialismului in țara noa

stră, dezvoltarea continuă a industriei 
socialiste, dezvoltarea mecanizării și a- 
plicarea pe o scară tot mai largă a agro
tehnicii înaintate în agricultură cer un nu 
măr tot mai mare de cadre calificate.

Pentru a putea fi la înălțimea acestei 
sarcini, tineretul trebuie să învețe. Arătînd 
cum trebuie și ce trebuie să învețe tinerii 
pentru a deveni comuniști, V. I. Lenin ne 
învăța că „Poți deveni comunist, numai 
atunci cînd 'ți îmbogățești memoria cu 
cunoașterea întregului tezaur pe care l-a 
elaborat omenirea".

Realizările obținute în țara noastră pe 
tărâm economic, politic și cultural, dato
rită înțeleptei conduceri a partidului, an 
creat pentru tineret condiții minunate 
pentru însușirea culturii înaintate. Comi
tetul regional U.T.M. a ajutat și îndru
mat comitetele raionale să se ocupe cu 
mai multă grijă de organizațiile de bază 
U.T.M. din școlile medii ca acestea să 
acorde o mai mare atenție elevilor pentru 
a-și însuși cele predate în orele de curs.

Numeroși tineri ișî complectează cunoș 
tințele invățînd in școlile serale, iar alții 
stat studenți fără frecvență și prin co
respondență la o serie de facultăți.

Peste 2.500 de tineri din regiunea noas
tră au fost cuprinși în cadrul învățămîn- 
tului agricol de masă.

Pe lingă aceste cercuri, în scopul însu
șirii minimelor agrotehnice, organizațiile 
de bază din raioanele Răcari, Călărași 
Slobozia și altele au organizat întîlniri 
cu tehnicieni, colectiviști și țărani munci 
tori fruntași, care au vizitat Uniunea So
vietică, care au vorbit tineretului despre 
felul cum se pot obține producții sporite 
la hectar si despre superioritatea gospodă
riilor colective și întovărășirilor agricole 
față de gospodăriile individuale. Uniunea 
Tineretului Muncitor este chemată să joa 
ce un rol hotărîtor în educarea comunistă 
a tineretului, în sădirea la tineri a înalte
lor trăsături morale ale omului nou. con
structor al socialismului, ca dragostea față 
d£ patrie, munca constructivă, dîrzeriîe în 
vederea biruirii greutăților, hotărîrea de 
a apăra chiar cu propria viață cuceririle 
revoluționare ale poporului muncitor.

Comitetul regional U.T.M. București, 
îndrumat îndeaproape de comitetul re
gional de partid, a pus în permanență în 
centrul preocupării sale ridicarea nivelu
lui de conștiință al maselor de tineret. 
Pentru dezvoltarea gustului tineretului de 
a citi, s-au organizat peste 500 recenzii Îs 
diferite cărți ca: „Pămînt desțelenit”, 
„Pîine albă", ,.Inimă tînără", „Marea fa
milie” și altele, care au contribuit efec
tiv la mărirea numărului de cititori. Co
mitetul regional a organizat la sate mai

V. I, Lenin în mijlocul copiilor .. .
' tiesen de N. JVKOV

Unele probleme ale actualității internaționale
și învățătura leninistă

Actualul raport, de forțe de pe arena 
internațională confirmă ideile leniniste 
asupra slăbirii continue a lagărului 
imperialist. Aceasta în timp ce Uniunea 
Sovietică a ieșit din izolarea internațio
nală in care se găsea înainte de cel de 
al doilea război mondial. Astăzi, dacă ne 
aruncăm privirile pe o hartă vedem 
imensul teritoriu cuprins între Elba și 
Pacific unde 12 state avînd o populație 
de 900.000 000 de oameni f ormează puter
nicul lagăr al socialismului, vie întruchi
pare a triumfului ideilor leniniste. Se ve
rifică astfel în practică geniala descope
rire a lui Lenin cu privire la dezvoltarea 
inegală și în salturi a capitalismului in 
diferite țări ceea ce face ca socialismul 
să poată învinge la început într-o singură 
țară sau în cîteva țări.

Formarea lagărului socialist este o ex
presie a adâncirii crizei generale a siste
mului capitalist mondial. Pozițiile impe
rialismului devin mereu mai șubrede.

Așa cum ne învață Lenin, imperialis
mul duce contrazicerile capitalismului 
pînă la limitele extreme. Aceste contra
dicții rod neîncetat la temelia sistemu
lui imperialist.

Zi de zi, ceas de ceas, are loc o luptă 
permanentă, mai surdă sau mai violentă, 
intre cei doi poli ai societății capitaliste : 
pe de o parte un pumn de monopoliști 
mereu mai puțini, odată cu concentrarea 
și centralizarea capitalului și masele de 
milioane de robi salariați, pe de altă 
parte. Această luptă exprimă în fapt con. 
tradicția fundamentală a societății capi
taliste.

Tocmai această accentuare a contradic
ției dintre capital și muncă, crează pre- 
mizele pentru ca masele să devină me
reu mai conștiente de situația lor.

Astăzi, numeroase cifre și fapte vin să 
prezinte un tablou elocvent al situației 
din țările capitaliste.

Militarizarea economiei, una din căile 
realizării de profituri maxime duce la 
scăderea nivelului de trai, la împingerea 
în ghiarele mizeriei a unor mase mereu 
mai numeroase.

Cresc impozitele, dat fiind cheltuielile 
uriașe pentru înarmare. In Anglia, de pil
dă, oamenii-muncii sînt nevoiți să plă
tească sub forme de impozite directe și 
indirecte pînă la 25 la sută din salariul 
lor. Iar în Franța, potrivit relatărilor 
presei, impozitele directe și indirecte 
obligă pe muncitor să-și dea mai mult 
de o treime din salariu.

Dar impozitele nu sînt singurul mijloc 
de micșorare- a salariului. Majorarea pre
țurilor, iată o altă formă de reducere a 
valorii1 reale a salariului.

A luat mari proporții șomajul în țările 
capitaliste. Astfel, conform unor date ofi
ciale deobicei micșorate, numărul șome
rilor a crescut în S.U.A. de la 1.162.00C 
în octombrie 1953, la 2.359.000 în decem
brie 1953, apoi la 3,7 milioane oameni în 
martie 1954, iar astăzi, potrivit unor sta
tistici ale sindicatelor americane, în 
S.U.A. sânt aproape 5.000.000 de șomeri 
totali.

Toate acestea în timp ce profiturile ma
rilor trusturi cresc în proporții nemaiîn- 
tîlnite. Acest fapt reiese cu claritate 
căci dacă în 1939 profiturile corpora
țiilor din S.U.A. au fost de 6,5 miliarde 
dolari, în 1943 au crescut la 25 miliarde, 
in 1949 la 27,1 miliarde, în 1952 la 39 mi
liarde, iar în 1953 la 46 miliarde dolari, 
în 1954 profiturile trusturilor americane 
au continuat să crească.

Ne-am limitat pînă acum la unele as
pecte economice care confirmă adâncirea 
contradicției dintre capital și muncă. S-ar 
mai putea adăuga un element important: 
paralel cu creșterea exploatării are loc și 
un proces de fascizare a vieții publice din 
țările capitaliste, și în special în S.U.A. 
Ne vom limita în a cita din predica preo
tului american dr. John Bonnel care spu
nea într-o biserică din New-York : „Pre
sa, radioul televiziunea, ziarele propagă 
frica și nu mai există nici un loc în țară 
unde să nu fi pătruns această frică. Nu 
mai fac excepție nici bisericile creștine 
Washingtonul este orașul ceț mai speriat, 
cel mai plin de frică din America. Fie
care om se teme de celălalt. Nu poți să 
vorbești cinci minute fără să nu vie vorba 
despre Marele Inchizitor (Mc. Carthy — 
N.R.), iar atunci amuțesc cu toții. încre
menesc aproape de frică. Este foarte si 
nistru că această frică a cuprins pînă și 
creierul oamenilor cu slujbe înalte." Ci
tind aceste rînduri îți revin în minte cu
vintele lui Lenin. c»re spunea încă în 
1918: „în această țară, (S.U.A. — N.R.) 
pentru un singur cuvînt care îndeamnă 
la pace, bande de șovini împușcă oame
nii în stradă. Un preot, care nu a fost 
niciodată revoluționar, a fost scos în 
stradă și bătut la singe numai pentru că 
a propovăduit pacea".

Lenin ne-a lăsat o indicație prețioasă 
arătînd cum se reflectă și în militarizarea 
unei țări legătura între politica internă 
și externă a statului capitalist. „Milita
rismul contemporan este un rezultat al 
capitalismului — scria Lenin. In ambele 
sale forme el este o „manifestare vitală" 
a capitalismului : ca forță militară folo
sită de statele capitaliste în ciocnirile lor 
Cxteme... și ca instrument care servește 
în mîinile claselor dominante pentru re
primarea oricărei forme de mișcare (eco
nomică și politică) a proletariatului."

în domeniul relațiilor externe statele 
imperialiste în frunte cu S.U.A. traduc 
pe plan diplomatic intensul proces de 
militarizare printr-o politică agresivă, cu
noscută sub numele de politică „de pe 
poziții de forță”, care în fapt exprimă 
turbarea cercurilor imperialiste față de 
creșterea forțelor păcii.

★
Situația astfel creată atît pe plan in

tern cît și internațional de statele impe
rialiste arată clar maselor largi populare 
că numai lupta lor activă, susținută, poate 
salva omenirea de un nou război.

Lenin a prezis cu clarviziune că, la 
urma urmelor, însăși capitalismul, con
tradicțiile crescînde ale imperialismului, 
învață și educă pentru luptă majoritatea 
populației globului pămîntesc, că această 
majoritate a populației pămîntului este 
atrasă cu repeziciune neobișnuită în lupta 
pentru eliberarea sa.

Care sînt formele pe care le îmbracă 
această luptă și cum se manifestă pe plan 
internațional creșterea conștiinței mase
lor ?

Trebuie vorbit în primul rînd de spri
jinul din ce în ce mai puternic pe care 
masele largi populare din țările occiden
tale îl acordă politicii externe a Uniunii 
Sovietice. Acest lucru este de înțeles dat 
fiind faptul că Uniunea Sovietică răs
punde prin acțiunile sale pe plan inter
național dorințelor celor mai arzătoare ale 
popoarelor. Lenin sublinia mereu rolul pe 
care masele populare îl au în problemele 
păcii și războiului. El arăta că masele 
populare din țările capitaliste trebuie aju
tate pentru a înțelege minciuna politicii 
'mperialiste.

I Amploarea mereu crescîndă a actualei 

mișcări a popoarelor pentru pace este o 
confirmare strălucită a încrederii pe care 
Lenin a avut-o în posibilitatea ca masele 
de milioane de oameni să intervină în 
problemele vitale pentru a hotărî desti
nele lor.

Acestei mișcări i s-au alăturat nu nu
mai masele muncitoare din țările capita
liste. dar și oameni aparținând altor stra
turi sociale. Acest lucru esjțe explicabil 
deoarece imperialismul american caută să 
lovească nu numai în statele democratice, 
ci și în interesele partenerilor lor.

în această privință Lenin arăta că 
agenții lui Wilson caută să lovească nu 
numai în tinăra Republică sovietică, ci ei 
urmăresc să „...înăbușe revoluția din 
Austria, ei dau ultimatum Elveției: nu 
vom da grîu dacă nu veți intra în luptă 
împotriva guvernului bolșevic Ei declară 
Olandei: să nu îndrăzniți să-i primiți pe 
ambasadorii sovietici: în caz contrar — 
blocada. Ei au o unealtă simplă — ștrean
gul foametei. Iată cu ce sugrumă ei po
poarele !“ Aceste aprecieri ale lui Lenin 
sînt pe deplin valabile și în zilele noas
tre'. Căci guvernanții americani duc eșa- 
zisa politică „de pe poziții de forță" nu 
numai față de statele democratice, unde 
de altfel nu obțin nimic, ci și față de par
tenerii lor din țările capitaliste. E dea- 
juns să ne amintim amenințările repe
tate, oficiale sau mai puțin oficiale la a- 
dresa Franței pentru a o determina să ra
tifice nefastele acorduri de la Paris, pre
siunile asupra Indiei, recentele ame
nințări deschise la adresa Siriei, oprirea 
unui vas petrolifer finlandez care se în
drepta spre R. P. Chineză, presiunile asu
pra Japoniei cu scopul de a o sili să în
ceteze tratativele pentru reluarea rela
țiilor cu Uniunea Sovietică etc. Această 
politică contrastează profund cu acțiunile 
guvernului sovietic oare urmărește relații 
amicale pe bază de egalitate cu toate sta
tele.

In întreaga lume capitalistă, ca un uriaș fluviu omenesc, se desfășoară coloanele 
manifestanților care cer pace și pîine, asemenea acestor demonstranți germani.
Lenin a atras atenția asupra unui pe

ricol : al subestimării posibilităților pro
pagandei imperialiste de inducere în 
eroare a maselor, propagandă care prezin
tă în mod mincinos politica statului sovie. 
tic. „înșelarea maselor poporului în „ma
terie” de politică externă este pusă la 
punct cu virtuozitate...", seria Lenin refe- 
rindu-se la țările capitaliste, unde azi ca 
și ieri se încearcă înșelarea maselor prin 
teorii despre inevitabilitatea războiului.

Simțind pulsul maselor care cer trata
tive între marile puteri, în ultima vreme 
unii dintre politicienii occidentali vorbesc 
despre ținerea unei asemenea conferințe. 
Dar între a ține discursuri și a le traduce 
în viață este o distanță pe care unele 
cercuri guvernante occidentale o .trec cu 
greu. Este știut că Uniunea Sovietică a 
propus recent întrunirea unei conferințe 
a Miniștrilor de Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței pentru a dis
cuta o chestiune concretă care, grație 
eforturilor guvernului sovietic, poate fi cu 
rapiditate rezolvată —- problema tratatu
lui de stat cu Austria. Desigur că o astfel 
de acțiune pune în încurcătură, pe de o 
parte, pe unii diplomați occidentali, iar 
pe de altă parte ajută maselor muncitoare 
din toată lumea să înțeleagă mai clar du
plicitatea politicii guvernelor capitaliste 
adepte ale politicii „de pe poziții de 
forță".

★
Creșterea forței maselor, a influenței 

lor asupra vieții publice din țările capi
taliste este dovedită și de întărirea con
tinuă a partidelor comuniste și muncito
rești.

în ciuda condițiilor grele în care își 
desfășoară activitatea, în țările capitaliste 
partidele comuniste și muncitorești au în
registrat succese considerabile.

Se poate da exemplul Partidului Comu
nist din Franța care a obținut la ultimele 
alegeri parlamentare un număr de voturi 
mai mare de cît al celorlalte partide.

Acțiunile de mare amploare desfășu
rate de Partidul Comunist Francez, de 
pildă, în apărarea drepturilor muncitori
lor, în apărarea independenței naționale 
a Franței au provocat îngrijorarea 
cercurilor imperialiste. Și exemplele care 
demonstrează influența din ce în ce mai 
mare a partidelor comuniste și muncito
rești în rîndul maselor muncitoare ar 
putea fi continuate.

★
O altă formă de manifestare a opo

ziției maselor față de politica guverne
lor imperialiste sînt acțiunile revendica
tive mereu mai numeroase ale clasei mun
citoare din țările capitaliste.

Lupta muncitorilor pentru drepturi este 
indisolubil legată de lupta pentru pace 
și independența națională a popoarelor. 
Acesta este un element nou care dove
dește adâncirea conștiinței faptului că 
lupta economică neîmbinată cu cea poli
tică nu poate avea succes. în luna ia
nuarie a acestui an, 840.000 de muncitori 
au participat la uriașa grevă din Ruhr, 
împotriva încercărilor de lichidare a drep
turilor sindicale ca și împotriva remili- 
tarizării Germaniei occidentale.

C’fre impresionante arată creșterea miș
cării greviste în toate țările în care stă- 
pinesc capitaliștii. în S.U.A., de pildă, în 
1953 au avut loc 5.100 greve față de 
1.737 în 1951. în legătură cu mișcarea 
muncitorească din Statele Unite trebuie 
amintite tratativele încheiate cu succes 
>entru fuzionarea celor două mari cen- 
re sindicale americane — C.I.O. și A.F.L. 

Fără a neglija aspectul demagogic al 
acestei fuzionări, cunoscută fiind condu
cerea reacționară a celor două sindicate, 
trjbuie subliniat faptul că ea este și un 
rezultat al presiunii maselor de munci
tori americani. Unele critici aduse poli

ticii guvernului Eisenhower de către con
ducătorii celor două sindicate sînt tot un 
rezultat al acelor forțe noi care sânt pre
zente și în sînul mișcării muncitorești 
americane.

Nu de mult, cîteva mii de docheri din 
Liverpool și Manchester au declarat gre
vă. Greva a fost sprijinită de 15.000 de 
docheri din- cele două orașe citate ca și 
de cei din Bearkenhead. Desigur că pînă 
aci nimic nu pare nou, cunoscută fiind 
combativitatea docherilor englezi. Dar 
greva nu urmărea nici o revendicare eco
nomică, ci' una cu caracter strict politic. 
Docherii au refuzat să mai lucreze, în 
semn de protest împotriva cererii admi
nistrației ca muncitorii care sînt membri 
ai sindicatului hamalilor și docherilor, să 
iasă din rîndurile acestui sindicat care 
a fost exclus din Congresul Trade- 
Unionurilor britanice de către liderii sin
dicali de dreapta.

întărirea partidelor comuniste și mun
citorești, creșterea combativității clasei 
muncitoare din țările capitaliste, accen
tuarea caracterului politic al revendică
rilor oamenilor muncii confirmă cuvin
tele lui Vladimir Ilici Lenin care cu 50 
de ani în urmă spunea că....în ciuda per
secuțiilor, unirea muncitorilor din lumea 
întreagă crește și se întărește... Nu există 
putere pe pămînt care să poată zdrobi 
milioanele de muncitori ce devin din ce 
în ce mai conștienți, din ce în ce mai 
uniți și mai organizați”.

★
Un alt izvor de slăbiciune a lagărului 

imperialist este contradicția dintre o mînă 
de națiuni „civilizate” dominante și po
poarele coloniale și dependente din lumea 
întreagă, popoare care numără sute de 
milioane de oameni. Asistăm în fapt as
tăzi la destrămarea sistemului colonial 
imperialist. „Revoluția socialistă, ne-a în
vățat Lenin, nu va fi numai și mai alea 

o luptă a proletarilor revoluționari din 
fiecare țară împotriva burgheziei pro
prii — nu, ea va fi o luptă a coloniilor 
și țărilor subjugate de imperialism, a tu
turor țărilor dependente, împotriva im
perialismului internațional”. Trezirea po
poarelor Asiei și Africii este o dovadă 
concludentă a triumfului ideilor leniniste, 
a influenței pe care o exercită revoluția 
socialistă. Astăzi, în Asia, ceva mai pu
țin de jumătate din populație trăiește 
in țări de democrație populară. în locul 
Chinei celor „400 milioane de clienți” tri
butari imperialismului, s-a născut o Chină 
populară, care a pășit pe calea dezvol
tării multilaterale a culturii și economiei 
sale naționale.

O reflectare concludentă a schimbări
lor care s-au petrecut în Asia este și con
ferința ce se desfășoară actualmente la 
Bandung, în Indonezia.

Luptei maselor populare din metropole 
a venit să i se adauge acum sutele de 
milioane de oameni aparținând popoarelor 
în trecut înapoiate și oprimate de impe
rialism. Lenin a arătat tocmai rolul de
osebit al acestor mase datorită cărora are 
loc o accelerare fără precedent a ritmu
lui dezvoltării istorice universale prin 
faptul că treptat marea majoritate a 
populației globului începe să ia parte ac
tivă la procesul istoric. Pe acest temei 
spunea Lenin că „victoria definitivă a so
cialismului este absolut și pe deplin asi
gurată”.

★
Lenin se ocupă pe larg în opera sa 

de contradicțiile dintre diferitele grupuri 
financiare și puteri imperialiste în lupta 
pentru izvoare de materii prime, pentru 
teritorii străine. Ne vom limita în a re
aminti doar două din aprecierile lui Lenin 
asupra contradicțiilor dintre țările impe
rialiste.

încă în 1920 arătînd care sînt bazele 
contradicțiilor dintre Statele Unite și ce
lelalte puteri capitaliste, Lenin spunea: 
„America este puternică, toți sînt acum 
datornicii ei, de ea depinde totul, ea este 
urîtă tot mai mult, ea îi jefuiește pe toți— 
America, nu se poate împăca cu celelalte 
țări, pentru că între ea și aceste țări 
există profunde divergențe economice, 
pentru că America este mai bogată decît 
ele". Deplina actualitate a acestor cu
vinte nici nu mai trebuie exemplificată, 
cunoscute fiind nenumăratele contradic
ții și divergențe ce se manifestă în dome
niul economic și politic între S.U.A. și 
„aliații” ei. De altfel, folosirea cuvântu
lui aliat este cu totul nepotrivită. Lenin 
arăta că fiecărei alianțe imperialiste îi 
sînt caracteristice contradicții interne 
profunde; cauza acestor contradicții o 
constituie nu disensiuni întâmplătoare, ci 
ostilitatea cea mai profundă și de neîm
păcat dintre interesele economice ale ță
rilor imperialiste. Contradicțiile dintre 
țările capitaliste care se manifestă acum 
în Orientul Mijlociu și Apropiat, în In
dochina, sau divergențele în chestiunea 
Taivanului, confirmă aprecierile marelui 
Lenin.

Geniala învățătură leninistă a egalității 
în drepturi și a prieteniei între popoare, 
a luptei pentru o pace trainică în lumea 
întreagă, dobîndește și va dobîndi mereu 
noi victorii. „Burghezia — a spus marele 
Lenin — poate să se tot zvârcolească, să 
turbeze pînă la a-și pierde mințile, s'ă 
sară peste cal... ; procedând astfel, bur
ghezia procedează așa cum au precedat 
toate clasele condamnate de istorie la 
pieire. Comuniștii trebuie să știe că 
în orice caz viitorul e al lor și de aceea 
noi putem (și trebuie) să unim înflăcăra
rea cea maj mare în lupta revoluționară 
cu considerarea cea mai lucidă și făcută 
cu sânge rece a zvîrcolirilor turbate ale 
burgheziei”.

SERGIU BRAND

„Scînteia tineretului'*
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A 10.A ANIVERSARE A TRATATULUI DE PRIETENIE, ASISTENȚĂ MUTUALĂ ȘI COLABORARE POSTBELICĂ 
DINTRE U R. S. S. ȘI REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

Raportul
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite:
La 20 aprilie la Varșovia a avut loc șe

dința festivă consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a Tratatului de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare postbelică 
dintre U.R.S.S și Republica Populară Po
lonă. Ședința a fost convocată de Comite
tul Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și de Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

In sala Teatrului de stat polonez, pavoa
zată cu drapelele Uniunii Sovietice și Po
loniei, s-au întrunit reprezentanții orga
nizațiilor de partid și obștești, muncitori 
de lg întreprinderile din Varșovia, repre
zentanți ai științei, culturii, artei, activiști 
ai Asociației pentru prietenia polono-so- 
vietică. La ședință au participat B. Bierut, 
A. Zawadski, K. Rokossowski și alțj con
ducători ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și ai guvernului polonez.

Asistența a salutat cu ovații furtunoase 
apariția în prezidiu a delegației guver-

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite raportul prezentat de B. Bierut 
cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, asistență mutuală 
și colaborare (postbelică dintre U.R.S.S. și 
Republica Populară Polonă.

Sărbătorim astăzi cea de-a 10-a aniver
sare a Tratatului de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare postbelică dintre 
Polonia, populară și Uniunea Sovietică. 
Foarte semnificativ este faptul că aniver
sarea acestui tratat istoric» coincide cu 
solemnitățile consacrate memoriei lui 
V. I. Lenin. Acest tratat s-a născut doar 
din ideile revoluției socialiste victorioase 
pe care a condus-o Lenin, el este pătruns 
de spiritul ajutorului reciproc frățesc, al 
solidarității internaționale și al egalității 
în drepturi a (popoarelor, care și-aiu găsit 
o expresie atît de minunată și rodnică în 
nemuritoarele idei ale lui Lenin și în 
acțiunile lui.

Marea importanță istorică și interna
țională a tratatului a fost subliniată cu 
toată vigoarea de I. V. Stalin chiar cu 
prilejul semnării acestui document, acum 
zece ani. I. V. Stalin a caracterizat în fe
lul următor cotitura radicală în relațiile 
polono-sovietice care s-au statornicit în 
cursul luptei de eliberare împotriva co
tropitorilor hitleriști și au fost consfințite 
cu tărie în tratatul încheiat:

„In decursul ultimelor cinci veacuri — 
a spus I. V. Stalin — relațiile dintre ță
rile noastre abundau, după cum se știe, 
în elemente de înstrăinare reciprocă, în 
animozități și adeseori în conflicte mili
tare directe. Aceste relații au slăbit 
ambele noastre țări, întărind imperialis
mul german.

Importanța tratatului de față constă 
în aceea că el pune capăt și înmormîn- 
tează aceste vechi relații dintre țările 
noastre, creînd o bază reală pentru înlo
cuirea vechilor relații neprietenoase prin 
relații de alianță și prietenie între Uniu
nea Sovietică și Polonia.

...Vechii cîrmuitori ai Poloniei n-au 
vrut să aibă relații de alianță cu Uniunea 
Sovietică. Ei au preferat un joc politic 
între Germania și Uniunea Sovietică. Și 
desigur că au pierdut. ...Polonia a fost 
ocupată, independența ei călcată în pi
cioare.

...Situația s-a schimbat în mod radical 
din momentul în care a luat naștere 

' alianța dintre țările noastre. în prezent, 
țările noastre nu mai pot fi opuse una 
alteia. In prezent există, de la Marea Bal
tică și pină la Carpați frontul unic al 
țărilor noastre împotriva dușmanului co
mun, împotriva imperialismului german".

Astăzi, după zece ani, cînd ne amintim 
aceste cuvinte, ne este mai ușor să înțele
gem uriașa importanță istorică a faptu
lui că acum „țările noastre nu mai pot 
fi opuse una alteia". La cîte uneltiri, ma- 
șinațiuni perfide, comploturi fățișe și 
camuflate diversiuni și conspirații nu au 
recurs și recurg pină în ziua de astăzi 
imperialiștii și corupții lor agenți de tot 
felul! Cîte încercări mîrșave nu a între
prins și întreprinde neîncetat dușmanul 
de clasă pentru a opune popoarele noa
stre unul altuia ! In zadar I Nici un com
plot dușmănos nu va mai zdruncina vreo
dată prietenia popoarelor, călită în focul 
manilor evenimente istorice, care se bi- 
zuie pe propria experiență a milioane de 
oameni, pe ajutorul reciproc frățesc și pe 
colaborare, care întăresc și sporesc for
țele comune.

O cucerire istorică de neprețuit a de
ceniului trecut o constituie faptul că tra- 
jatul de prietenie dintre popoarele noastre 
i pătruns adine în inimile milioanelor de 
X>lonezi și oameni sovietici, devenind ’n 
onștiința lor steaua călăuzitoare a colabo
rării frățești în numele bune; stări co- 
nune și al fericirii. Fiecare an a îmbo
gățit tratatul nostru cu noi calități, izvo- 
•îte din realizările creatoare ale poporu- 
ui polonez. Astăzi el este nu numai un 
locument internațional din cele mai im- 
Kirtante ci și simbolul legăturii tot mai 
trînse dintre țările noastre, bazată pe 
dealurile oomune și pe ideologia comună 

? oamenilor muncii care construiesc o 
jiață nouă. Expresia acestei noi comuni- 
4ți de sentimente o constituie solemni- 
îțile de astăzi și participarea la acestea 
unor oaspeți și prieteni atit de eminenți 
scumpi — delegația guvernamentală a 

larii Țări a Sovietelor în frunte cu to- 
arășul N. S. Hrușciov. Aceasta este pen- 
-u noi, pentru poporul nostru, o confir
mare semnificativă și de mare cinste a 
nportanței deosebite pe care puternica 
ară Sovietică, eroicul ei partid și gu- 

"jrnui ei o atribuie alianței și prieteniei 
ntre popoarele sovietice și poporul po- 
nez. Poporul polonez apreciază extrem 
ș mult această prietenie și o va păzi 
jșnic ca pe o comoară de neprețuit. El 
te mîndru de sentimentele pline de căl- 
,ră pe care le nutresc oamenii sovietici 
Iță de Polonia populară frățească, 
încheierea tratatului de prietenie dintre 
rile noastre a coincis cu momentul eli- 
rării depline de sub jugul cotropitorilor 
tleriști a tuturor teritoriilor Poloniei 
pulare în noile ei frontiere de astăzi, 
iul din faptele istorice cele mai impor- 
nte pentru poporul polonez a fost res- 
uirea străvechilor. pămînturi ale Piaști- 
f de pe Oder, Neisse și litoralul baltic 
porului polonez.
n urma zdrobirii fascismului și a vlc- 
iei istorice a U.R.S.S. în cel de-al doi- 
i război mondial a luat ființă un stat 
.onez liber, renăscut din punct de ve-

B. Bierut
lono-sovietlc de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare postbelică.

Raportul lui B. Bierut a fost subliniat 
în repetate rîndurj de furtunoase aplauze 
și aclamații în cinstea prieteniei tot mai 
strînse dintre Polonia și Uniunea Sovie
tică.

S-a dat apoi cuvîntul lui N. S. Hrușciov. 
Asistența a salutat cu aplauze îndelungate 
apariția la tribună a conducătorului dele
gației guvernamentale sovietice. Cuvinta
rea de salut a lui N. S. Hrușciov a fost 
ascultată cu deosebită atenție. Cuvintele 
cu care N. S. Hrușciov și-a încheiat cuvin
tarea de salut au fost primite cu ovații 
furtunoase.

A. Zawadski a declarat apoi ședința în
chisă. Toată asistența se ridică în picioare 
și intonează Internaționala.

După ședința festivă a urmat un bogat 
program artistic la care și-au dat concursul 
artiștii de la teatrele din Varșovia, pre
cum și artiștii sovietici sosiți în Polonia 
pentru a participa la festivitățile prile
juite de cea de-a 10-a aniversare a Tra
tatului polono-sovietic.

tovarășului
namentale sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

La ședință au participat de asemenea 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. în Polonia, I. A. Melnik, și șefii 
ambasadelor statelor din lagărul democrat.

Ședința a fost deschisă de A. Zawad
ski, președintele Consiliului de Stat. El 
a salutat cordial delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov. Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Tratatului polono-sovietlc, A. 
Zawadskj a transmis calde salutări po
porului sovietic, guvernului sovietic și 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 
El a urat noi succese poporului sovietic în 
construirea comunismului.

Intîmpinat cu căldură de asistență, B. 
Bierut, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, a prezentat raportul cu privire la 
cea de-a 10-a aniversare a Tratatului po-

* ★ ★ 

dere național șl social, în care oamenii 
muncii, sub conducerea partidului munci
toresc, au luat ferm puterea în mâinile lor.

Marea victorie a statului socialist în cel 
de-al doilea război mondial a .permis unui 
șir întreg de popoare ale Europei să scu
ture jugul fascismului și capitalismului, 
ceea ce a produs noi breșe în sistemul 
capitalist și a dus la o nouă cotitură isto
rică în situația internațională, la' un nou 
raport de forțe pe arena internațională. 
Această cotitură s-a adîncit considerabil 
în cursul celor cinci ani care au urmat, 
datorită victoriei revoluției chineze.

Popoarele eliberate în urma victoriilor 
armatei sovietice au pășit pe o cale nouă, 
au pornit la construirea unei vieți noi pe 
baza transformărilor revoluționare și so
ciale.

Tratatul de prietenie încheiat între Po
lonia populară și Uniunea Sovietică, de la 
a cărui semnare sărbătorim astăzi în mod 
solemn trecerea a 10 ani, oglindește acea
stă cotitură în situația internațională, este 
un rezultat al ei. Acest act de alianță și 
prietenie exprimă caracterul nou al unor 
relații internaționale cum nu a cunoscut 
niciodată și nu putea să cunoască istoria 
lumii capitaliste. Ele sânt relații de aju
tor reciproc frățesc multilateral, dezinte
resat și de colaborare creatoare în inte
resul creșterii forțelor celor două țări, 
precum și în interesul păcii generale și 
aj progresului social.

Asemenea relații apar și se întăresc în 
condițiile unei depline încrederi reciproce 
la baza căreia se află aceleași năzuințe 
sociale și o ideologie comună. Izvorul 
acestor noi relații internaționale îl consti
tuie ideile marxist-leniniste ale interna
ționalismului proletar. Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, făurit și educat de 
Lenin, a fost totdeauna și este un luptă
tor ferm și consecvent pentru traducerea 
în viață a ideologiei internaționalismului 
proletar.

Trebuie să înțelegem de aceea că sem
nificația socială a Tratatului de prietenie 
și asistență mutuală dintre Polonia popu
lară și Uniunea Sovietică constă, așadar, 
nu numai in faptul că este un tratat de 
bună vecinătate între două state — lucru 
firește important prin sine însuși — ci și 
în f_ptul că are o esență ideologică bine 
determinată. Experiența de zece ani a re
lațiilor dintre Polonia populară și Uniunea 
Sovietică nu numai că a confirmat prin
cipiile puse la baza tratatului, dar le-a 
și lărgit și îmbogățit considerabil în pro
cesul traducerii lui în viață. Colaborarea 
dintre țările noastre în domeniul rela
țiilor politice, economice și sociale a că
pătat în prezent proporții care nu puteau 
fi nici proiectate, nici prevăzute acum 
zece ani.

Alianța și prietenia cu Uniunea Sovie
tică au devenit pentru poporul polonez 
un sprijin moral și material de neprețuit 
în toate realizările creatoare cucerite de 
masele muncitoare din patria noastră în 
cursul deceniului care a trecut. Datorită 
ajutorului prietenesc al Uniunii Sovietice, 
puterea populară a putut să pună în func
țiune din primele zile întreprinderi in
dustriale și transporturile, să organizeze 
aprovizionarea populației și să pornească 
în același timp marea acțiune de împăr
țire a pămîntului moșieresc țăranilor fără 
pămînt și cu pămînt puțin.

Ajutorul generos, dezinteresat și plin de 
abnegație al U.R S.S. a salvat populația 
țării noastre de foametea inevitabilă care 
o amenința în primii ani de după război 
cînd. în urma distrugerilor cauzate de 
război și a jafului ocupanților, agricultura 
noastră nu putea să iasă imediat din sta
rea de decădere.

încă în timpul operațiunilor militare din 
anul 1944, guvernul sovietic a acordat un 
ajutor însemnat populației și puterii popu
lare de pe teritoriul polonez eliberat, li- 
vrîndu-i în mod gratuit o serie de mărfuri 
de primă necesitate din cele mai impor
tante ca făină, sare, cărbune, petrol, chi
brituri, ceai, precum și materii prime și 
materiale necesare pentru punerea in 
funcțiune a întreprinderilor industriale și 
a transportului, pentru echiparea arma
tei. Imediat după eliberarea Varșoviei, re
publicile sovietice vecine au trimis popu
lației din capitala Poloniei și din alte 
regiuni eliberate de către armata sovie
tică o cantitate însemnată de produse ali
mentare. Cu profundă emoție l-am primit 
pe trimisul special al partidului comunist 
și al guvernului sovietic, scumpul nostru 
oasnete de astăzi, tovarășul N. S. Hruș
ciov, care a venit la noi cu acest ajutor. 
El ne-a adus în același timp cuvinte de 
îmbărbătare și încurajare, care ne-au aju
tat să trecem fără ezitare la opera grea, 
în condițiile de atunci, a reconstruirii Var
șoviei din ruine și cenușă.

După ce a amintit greutățile prin care 
a trecut poporul polonez în ajunul și în 
timpul eliberării țării, Bierut a continuat: 
Trebuie să fim conștienți de toate acestea 
pentru a înțelege și mai profund impor
tanta de neprețuit a ajutorului, in acea 
vreme unic, grabnic, multilateral, cu ade
vărat frățesc din partea Uniunii Sovietice 
care trecea ea însăși pe atunci prin difi
cultățile provocate de un război îndelun
gat, cej mai greu din istorie. „Adevărații 
prieteni la nevoie se cunosc" sună o ve
che zicătoare poloneză. In noaptea sumbră 
a ocupației hitleriste polonezii au așteptat 
zorile libertății din Răsărit și nu s-au în
șelat. Bubuitul victorioaselor tunuri so
vietice de la Stalingrad a trezit curajul, 
a anunțat eliberarea. Și apoi, în primii

ani după eliberare, Polonia a fost 
o țară care se ridica din distrugeri nemai
văzute și care învingea lipsa lucrurilor 
celor mai indispensabile. Marele și pu
ternicul stat socialist a manifestat față de 
țara noastră cea mai mare grijă păzind în
totdeauna principiile egalității în drep
turi și ale respectării suveranității noa
stre, apărînd aceste principii atunci cînd 
reprezentanții puterilor imperialiste încer
cau să le încalce. Să ne amintim doar de 
riposta categorică pe care I. V. Stalin a 
dat-o lui Churchill în martie 1946 în urma 
încercării acestuia de a contesta dreptu
rile Poloniei în ce privește frontierele ei 
vestice, și de riposta similară dată de 
V. M. Molotov statelor occidentale în 
aceeași chestiune în aprilie 1947. •

Poporul polonez a învins uriașe greu
tăți și după nenorocirile prin care a trecut 
s-a refăcut cu o repeziciune nemaivăzută, 
datorită ajutorului frățesc și dezinteresat, 
plin de abnegație, al marii Țări Sovietice 
care ne-a acordat încredere, deoarece avea 
încredere în forțele inepuizabile și de 
nădejde ale revoluției noastre populare. 
Chezășia prieteniei'în relațiile noastre re
ciproce au fost și continuă să fie princi
piile leniniste ale solidarității proletare 
internaționale după care se călăuzește 
neabătut și neîncetat P.C.U.S., iar după 
modelul și exemplul lui — și partidul 
nostru.

Este greu să se ilustreze în cifre volu
mul ajutorului pe care ni l-a acordat 
Uniunea Sovietică în cursul ultimilor zece 
ani. deoarece cifrele nu pot cuprinde 
multe elemente importante : ele nu cu
prind marele ajutor al oamenilor sovietici 
care din primul moment al eliberării Po
loniei ne-au ajutat prin cunoștințele lor 
profesionale, prin munca și sfaturile lor, 
prin eforturile lor multilaterale și pline 
de abnegație în diferite domenii.

Noi am avut posibilitatea să ne bucu
răm nu numai de experiența, ci și de aju
torul economic și financiar nemijlocit «1 
Uniunii Sovietice, atît în perioada refa
cerii țării din ruinele războiului, cît și în 
perioada înfăptuirii măreței construcții 
capitale în cadrul planului de șase ani. 
Suma totală a împrumuturilor și credite
lor primite de Polonia prin livrările de 
mărfuri și utilaj industrial din Uniunea 
Sovietică s-a ridicat. în ultimii zece ani la 
aproximativ 3.000.000.000 ruble, din care 
o treime a și fost amortizată. Condițiile 
creditului pe termen lung sânt avantajoase 
așa cum pot să fie între țările lagărului 
socialist.

Schimbul de mărfuri între Polonia și 
U.R.S.S. crește an de an. reprezentând 
pentru cele două țări un factor însemnat 
de satisfacere a nevoilor lor. Acest schimb 
de mărfuri are însă pentru Polonia o deo
sebită însemnătate. El cuprinde livrări 
importante pentru dezvoltarea industrială 
a țării noastre, mașini și obiective in
dustriale întregi, precum și materii 
prime, materiale, combustibil etc., ne
cesare industriei și transporturilor. Livră
rile sovietice constituie unul din factorii 
principali ei construcției noastre socialiste 
planificate.

In cursul ultimului deceniu, schimbul 
de mărfuri între Polonia și Uniunea So
vietică a crescut de zece ori. Greutatea 
specifică a Uniunii Sovietice în volumul 
comerțului exterior al Poloniei a fost anul 
trecut de aproape 38°/o, iar schimbul de 
mărfuri al Poloniei cu țările lagărului so
cialist a fost de 70’/o din volumul între
gului nostru comerț exterior.

Construcția, modernizarea industriei 
grele și a celei constructoare de mașini 
— bazele industrializării socialiste a Po
loniei — în ritmul rapid care se desfă
șoară în țara noastră, ar fi fost cu nepu
tință fără ajutorul sovietic. Noi primim 
din partea Uniunii Sovietice pe bază de 
credit cîteva zeci de mari întreprinderi 
industriale, printre care se numără ase
menea întreprinderi ca combinatul side
rurgic ,,Lenin", uzina de oțeluri su
perioare din Varșovia, uzinele de auto
mobile din Varșovia și Lublin, centralele 
electrice de 1a Jaworzno, Varșovia și Dy- 
how, uzina de îngrășăminte azotoase de la 
Kendzejin, fabrica de carbid de la Os- 
wiencim, fabrica de ciment; de la Wejbice, 
întreprinderile textile de la Petrokowo, 
Zambruw și Fasty și multe altele. Con
struirea majorității noilor întreprinderi 
industriale se bazează pe documentația 
tehnică sovietică, pe livrările sovietice de 
utilaj și mașini, precum și pe ajutorul 
specialiștilor sovietici la construcție și 
montaj.

Uniunea Sovietică acordă țărilor de 
democrație populară un multilateral aju
tor tehnico-științific în toate domeniile 
economiei naționale, dîndu-le de aseme
nea posibilitatea de a pregăti în institu
țiile ei de învățămînt superior specialiști 
cu înaltă calificare în diferitele ramuri 
ale științei și tehnicii. în prezent, în Uni
unea Sovietică învață aproape 2.000 de 
studenți și tineri oameni de știință din 
Polonia.

To.t mai larg se desfășoară schimbul de 
experiență științifică între oamenii de 
știință ai celor două țări. Folosim pe 
scară tot mai largă marile realizări ale 
științei și progresului tehnic sovietic. Uni
unea Sovietică ne împărtășește realizările 
științei sale în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice. Acesta este 
un minunat exemplu de atitudine a unui 
stat socialist față de cuceririle științei, 
atitudine care se deosebește fundamental
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VARȘOVIA 21 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvântarea rostită de N. S. 
Hrușciov, șeful delegației guvernamentale 
sovietice, la ședința festivă de la Varșo
via din 20 aprilie 1955 :

Dragi tovarăși, prieteni!
Din însărcinarea Prezidiului Sovietului 

Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și a Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, în- 
găduiți-mi să vă salut din toată inima 
pe dvs. și prin dvs. întregul popor polo
nez frate, cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a încheierii Tratatului de priete
nie, asistență mutuală și colaborare post
belică dintre țările noastre.

Acest tratat a consfințit pentru totdea
una prietenia de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și polonez, prietenie oare 
are rădăcini istorice adinei. Prietenia 
dintre popoarele noastre s-a întărit și s-a 
călit îndeosebi în cursul luptei comune 
împotriva cotropitorilor hitleriști, pentru 
libertatea și independența popoarelor 
Uniunii Sovietice și Poloniei.

Ultimii zece ani de dezvoltare a Polo
niei populare au arătat cît de uriașe sînt 
succesele pe care le poate obține un po
por care s-a eliberat de cătușele odioase 
ale capitalismului și a pășit pe calea con
strucției socialiste. Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, poporul 
polonez a parcurs o cale glorioasă de 
luptă și victorii și și-a transformat țara 
într-o republică populară cu adevărat li
beră și independentă. In Polonia populară 
au fost înfăptuite mari transformări în 
toate domeniile construcției de stat, eco
nomice și culturale. Crește și se întărește 
statul democrat-popular polonez, a cărui 
bază trainică este alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime.

Republica Populară Polonă are în pre
zent o industrie puternică, care se dezvoltă 
neîncetat și care permite dezvoltarea cu 
succes a agriculturii, a industriei ușoare, 
a tuturor ramurilor economiei țării, ridi
carea necontenită a bunei stări a oameni
lor muncii. Poporul polonez a obținut 
aceste succese datorită faptului că el își 
construiește viața pe baza învățăturii 
atotbiruitoare a Iul Marx-Engels-Lenin- 
Stalin.

Călăuzite de teoria științifică a mar
xism-leninismului, popoarele din nume
roase țări din Europa și Asia au răstur
nat dominația exploatatorilor, au luat pu
terea în propriile lor mîini și pășesc cu 
încredere pe calea construirii socialismu
lui. Sub steagul marxism-lenlnismului 
luptă sute de milioane de oameni din în
treaga lume.

în aceste zile, întreaga omenire progre
sistă sărbătorește în mod solemn împli
nirea a 85 de ani de la nașterea Iul Vla
dimir Ilici Lenin, genialul revoluționar și 
teoretician al marxismului, marele con
ducător și învățător al oamenilor muncii 
din toate țările.

Leninismul luminează calea luptei vic
torioase a oamenilor muncii pentru eli
berarea lor. Cuprinzînd masele, ideile le
niniste au devenit o mare forță de trans
formare a societății pe baze socialiste.

Lenin a indicat maselor muncitoare ca
lea spre eliberarea de sub capitalism. El 
a organizat partidul bolșevicilor, sub a că
rui conducere popoarele din Rusia au în
făptuit Marea Revoluție din Octombrie, 
au creat primul stat din lume al munci
torilor și țăranilor.

Imperialiștii au întîmpinat cu o furie 
bestială nașterea Țării Sovietelor. Ei s-au 
năpustit asupra ei cu toate forțele lor, 
dar au fost zdrobiți și izgoniți în mod 
rușinos de pe pămîntul sovietic. Poporul 
sovietic, credincios leninismului, a con
struit un puternic stat socialist, adevărată 
patrie a oamenilor muncii, speranța și 
bastionul păcii în lumea întreagă, a re
purtat victorii istorice de însemnătate 
mondială în transformarea socialistă a 
țării.

„Republica noastră socialistă a Soviete
lor, spunea V. I. Lenin, va sta trainic ca 
o făclie a socialismului internațional și ca 
un exemplu pentru toate masele mun
citoare”.

Marele Lenin a arătat că imperialiștii 
vor întreprinde încercări nenumărate pen
tru a împiedica mersul nostru înainte. El 
avea o încredere profundă în forțele crea
toare de neînvins ale popoarelor care con
struiesc socialismul. Toate socotelile Impe
rialiștilor de a zădărnici dezvoltarea victo
rioasă a socialismului sînt sortite eșecu
lui, spunea Lenin, „deoarece nu poți cal
cula just cînd te afli pe calea spre pieire”.

O învățătură concretă care confirmă 
această concluzie reprezintă evenimentele 
din perioada celui de-al doilea război 
mondial. Imperialismul mondial a crescut 
și a înarmat sîngerosul fascism german 
care intenționa să distrugă Uniunea So
vietică, să înrobească popoarele din Po
lonia, Cehoslovacia și alte țări. Bandiții 
imperialiști și-au greșit socotelile. Germa
nia hitleristă a fost zdrobită, ura popoare
lor față de barbarii fasciști a dus la crea
rea unei puternice coaliții antihitleriste și 
războiul a urmat cu totul altă cale decât 
aceea pe care voiau să îndrume imperia
liștii acest război. După cum prevăzuse 
Lenin, din cel de-al doilea război mondial 
lumea imperialistă a ieșit cu noi pierderi 
dintre cele mai grele. Popoarele unei se
rii de țări din Europa și Asia au răstur
nat, au zdrobit în țările lor capitalismul, 
au pășit ferm pe calea dezvoltării socia
liste.

în această ordine de idei nu se poate 
să nu reamintim cuvintele cu adevărat 
profetice rostite de Lenin în primii ani ai 
puterii sovietice : „Prima revoluție bolșe
vică a smuls prima sută de milioane de 
oameni de pe pămînt din războiul impe
rialist, din lumea imperialistă. Următoa
rele vor smulge din asemenea războaie și 
dintr-o asemenea lume întreaga omenire".

Popoarele Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Chineze, Republicii Populare Po
lone și ale celorlalte țări de democrație 
populară au creat puternicul lagăr al pă
cii, democrației și socialismului, care reu
nește 900 milioane de oameni — mai bine 
de o treime din întreaga omenire. între 
țările acestui lagăr s-au făurit relații noi, 
fără precedent, bazate pe comunitatea țe
lului și intereselor, pe principiile egali
tății în drepturi și prieteniei frățești. Fle
care din țările acestui lagăr pornește de la 
dorința sinceră de a se ajuta una pe alta 
în toate domeniile construirii vieții noi. 
Fiecare din aceste țări este de fapt un stat 
liber și independent care duce o politică 
exprimînd interesele vitale ale poporului 
său. în aceasta nu se poate să nu se vadă 
o întruchipare a marilor idei leninist? 
despre prietenia dintre popoarele libere 

și egale în drepturi, un triumf al princi
piilor internaționalismului.

Tocmai aceasta este natura relațiilor 
dintre Republica Populară Polonă și Uniu
nea Sovietică. Rezultatele ultimilor zece 
ani au confirmat pe de-a-ntregul convin
gerea exprimată în tratat că menținerea 
prieteniei și colaborării strînse între po
poarele sovietic și polonez va servi cauza 
succesului dezvoltării economice a celor 
două țări. Legăturile economice care se 
extind an de an între Uniunea Sovietică 
și Polonia populară, între toate țările de 
democrație populară, educ popoarelor din 
țările noastre roade minunate. Aceasta 
contribuie la accelerarea ritmului de dez
voltare a economiei naționale.

La aceasta a contribuit într-o mare mă
sură crearea pieții mondiale socialiste 
ceea ce a avut o mare importanță pentru 
asigurarea independenței economice a ță
rilor democrat-populare față de monopo
lurile capitaliste.

Se dezvoltă tot mai larg legăturile cul
turale dintre Polonia și Uniunea Sovietică 
care îmbogățesc reciproc cultura popoare
lor noastre.

Cei zece ani oare au trecut au confirmat 
pe de-a-ntregul cuvintele lui I. V. Stalin 
că tratatul sovieto-polonez marchează o 
cotitură radicală în relațiile dintre țările 
noastre și constitute o chezășie a indepen
denței Poloniei noi, democrate, o chezășie 
a puterii sale, a înfloririi sale. Oamenii 
sovietici se bucură împreună cu dumnea
voastră de succesele dumneavoastră și sînt 
gata întotdeauna să acorde fratelui lor — 
poporul polonez — sprijin multilateral și 
ajutor în munca lui creatoare.

Rolul conducător al Partidului Munci
toresc Unit Polonez în stat, alianța trai
nică dintre clasa muncitoare și țărănime, 
munca plină de abnegație a poporului po
lonez, ajutorul și sprijinul întregului lagăr 
democratic, toate acestea constituie o ga
ranție sigură a faptului că poporul cu
rajos și harnic al Poloniei va obține noi 
succese și mai mari în construirea socie
tății soc'teliste.

Tovarăși! Tratatul de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare postbelică 
dintre țările noastre are o uriașă impor
tanță internațională. Alianța și prietenia 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Polonă, alianța și prietenia d n- 
tre toate țările de democrație populară 
reprezintă un bastion puternic împotriva 
imperialismului german.

Tratatul polono-/ovtetic prevede luarea 
de către Uniunea Sovietică și Polonia a 
tuturor măsurilor de care dispun pen
tru înlăturarea oricărei primejdii de repe
tare a agresiunii din partea Germaniei 
militariste sau a oricărui alt stat care s-ar 
alia cu aceasta direct sau sub orice altă 
formă. Același scop este urmărit și de alte 
tratate similare, încheiate de Uniunea So
vietică cu țările democrat-populare din 
Europa. Importanța deosebită a acestor 
tratate constă în faptul că ele nu sînt în
dreptate împotriva altor popoare, inclu
siv împotriva poporului german ; ele își 
propun ca sarcină crearea unui sistem 
trainic de apărare împotriva militarismu
lui german.

Experiența istoriei anată că cauza păcii 
și securității în Europa depinde în primul 
rînd de înfrînarea militarismului ger
man, care în ultimele decenii a dezlăn
țuit nu odată războaie sîngeroase și a 
amenințat independența națională a țărilor 
Europei, pricinuind popoarelor nenorociri 
nenumărate. De aceea, Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Polonă și celelalte țări 
democrate din Europa fac și vor face to
tul pentru a împiedica repetarea agresiu
nii germane.

Tratatele dintre Uniunea Sovietică, 
Polonia și celelalte țări de democrație 
populară din răsăritul Europei creează 
un nou sistem de relații în Europa, un 
sistem de relații între state libere, suve
rane, iubitoare de pace, care servește 
cauza asigurării unei păci trainice și în
delungate în Europa. Această cauză o ser
vește și Republica Democrată Germană 
care este un factor important în lupta 
pentru crearea unei Germanii imite, in
dependente, democrate și iubitoare de 
pace.

O mare importanță pentru cauza secu
rității europene o are de asemenea îmbu
nătățirea relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia, realizată în ultima 
vreme. Popoarele Uniunii Sovietice au 
nutrit întotdeauna sentimente de priete
nie față de popoarele Iugoslaviei. Sîntem 
convinși că relațiile bazate pe reciproci
tate, dintre țările noastre, se vor îmbu
nătăți și se vor întări și de acum înainte.

In aceeași direcție. în direcția îmbună
tățirii, se dezvoltă și relațiile dintre Iu
goslavia și Polonia, dintre Iugoslavia și 
Republica Populară Chineză și alte țări.

Forțele reacționai imperialiste duc o 
politică de agresiune, desfășoară cursa 
înarmărilor și înjghebează blocuri de tot 
felul îndreptate împotriva statelor iubi
toare de pace. Este necesar ca acestor 
forțe să li se opună foițele strîns unite 
ale țărilor lagărului iubitor de pace care 
s-au format în urma victoriei clasei mun
citoare și a țărănimii. Chezășia trăiniciei 
și fermității acestui lagăr este respectarea 
consecventă și hotărâtă a principiilor 
marxism-leninismuluj de către partidele 
care conduc aceste țări.

Politicii de pace și întărire a securității 
popoarelor i se opune politica statelor 
imperialiste, care reînvie militarismul în 
Germania occidentală. Nesocotind dorința 
popoarelor, călc'nd în picioare tratatele 
internaționale, guvernele S.U.A.. Angliei 
și Franței se grăbesc să accelereze crea
rea armatei vest-germane în vederea fo
losirii ei ca forță mercenară pentru noi 
aventuri împotriva Uniunii Sovietice, Po
loniei și altor țări.

Ratificarea acordurilor de la Paris a fost 
obținută prin folosirea unor amenințări 
și a unui șantaj fără precedent în istoria 
relațiilor internaționale. Acordurile de la 
Paris, strecurate prlntr-o metodă atît de 
rușinoasă, nu au o bază trainică, deoa
rece ele au fost adoptate contrar voinței 
popoarelor.

Popoarele țărilor europene își dau 
seama de primejdia pe care o prezintă 
pentru ele o armată vest-germană refă
cută, înarmată cu toate tipurile de arme 
modeme inclusiv cu arme nucleare, con
dusă de generali hitleriști și neîngrădită 
cu nimic în acțiunile ei.

Dată fiind primejdia pe care o prezintă 
acordurile de la Paris, cele opt țări eu
ropene, care au luat parte la conferința 
de Ia Moscova, au hotărât să ia măsuri 
pentru a-și asigura securitatea, să facă 
pregătiri în vederea încheierii unu, tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală și să creeze un comandament mili
tar unic.

Guvernele țărilor democrate nu pot 
proceda altfel în condițiile în care mili
tarismul german își ridică din nou c pul. 
A proceda altfel ar însemna a da dovadă 
de o nepăsare inadmisibilă. Or noi nu 
vrem să fim luați prin surprindere și vom 
uitări neobosit forța și puterea lagărului 
nostru iubitor de pace.

Uniunea Sovietică a luptat cu perseve
rență ca in Europa să f.e creat un s'stem 
general european de securitate colectivă 
la care să colaboreze toate statele euro
pene, indiferent de orânduirea lor scclilă, 
și’la care să participa și S.U.A. Dar nu 
s-a reușit să se obțină acest lucru, deoa-. 
rece cercurile guvernante din Statele 
Unite ale Americii au împiedicat regiza
rea unei colaborări generale europene.

Guvernul Uniunii Sovietice duce o poli
tică externă de pace întemeiată pe prin
cipiile leniniste ale coexistentei pașnice a 
sistemelor socialist și capitalist. Există 
două căi, două linii în politica interna
țională : pe de o parte — linia po care 
o susțin Uniunea Sovietică și țările de' 
democrație populară — linia spre rezolva
rea pașnică a problemelor nerezclvate ; 
pe de altă parte, linia imperialiștilor —- 
care înseamnă cursa înarmărilor și pre
gătirea in vederea unui război. Toți acei 
cărora le este scumpă cauza păcii se pro
nunță pentru coexistența pașnică a celor 
două sisteme.

Noi nu trecem cu vederea faptul că în
tre țările capitalismului și țările socialis
mului există contradicții. Dar cu toate 
acestea noi sîntem convinși că, respeciînd 
principiul coexistenței, se pet asigura re
lații pașnice între țări și popoare. Nu este 
un secret că capitaliștii sînt adversari ai 
comunismului, tocmai de acrea și sînt 
capitaliști. Firește că comuniștii și masele 
largi de oameni ai muncii, care simpati
zează cu ei, sînt adversari ai capitalismu
lui, oare este un sistem de exploatare a 
omului de către om, dă naștere la crize 
pustiitoare și războaie nimicitoare, aduce 
suferințe și nenorociri majorității covârși
toare a oamenilor.

Oricît ar vrea capitaliștii și guvernele 
lor să distrugă lagărul socialist, aceasta 
nu depinde de ei. Lagărul socialismului 
crește și se întărește neîncetat așa cum 
te dezvoltă și crește tot ce este tînăr, 
sănătos și progresist. Acum se vor găsi 
puțini nebuni care să creadă serios în po
sibilitatea de a întoarce înapoi mersul 
evoluției istorice.

Totodată trebuie să spun că acum sînt 
puțini acei care cred în legendele răspîn- 
dlte de ideologii imperialismului că ță
rile socialismului Impun cu forța altor po
poare rânduirea lor socială. Revoluțiile nu 
vin din afară. Ele se produc în urma con
tradicțiilor interne dintre oamenii mun
cii și exploatatorii din fiecare țară. Dom
nii imperialiști ar fi trebuit de multă 
vreme să înțeleagă acest adevăr elemen
tar. Privind lucid faptele reale și raportul 
de forțe se poate trage concluzia că coexis
tența pașnică este singura cale de dezvol
tare justă și rezonabilă.

In domeniul relațiilor Internaționale, 
Uniunea Sovietică vede principala sa sar
cină în slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale, în întărirea și dezvoltarea 
legăturilor de afaceri și a colaborării cu 
toate țările, în asigurarea unei păci trai
nice și îndelungate.

Una din manifestările grăitoare ale nă
zuinței Uniunii Sovietice de a soluționa 
pe cale pașnică problemele nerezolvate o 
constituie tratativele sovieto-austriace cu 
privire la tratatul de stat eu Austria, care 
s-au încheiat recent la Moscova. Aceste 
tratative au o mare însemnătate pentru 
cauza slăbirii încordării în relațiile inter
naționale și dovedesc că atunci cînd de 
ambele părți există dorință și bună
voință, problemele internaționale pot și 
trebuie să fie rezolvate pe cale pașnică.

O mare contribuție la asigurarea păcii 
în întreaga lume aduc popoarele țărilor 
Asiei și Africii. Ele iau în propriile lor 
mîini rezolvarea problemelor celor mal 
importante ale politicii externe a țărilor 
lor și iau tot mai hotărit atitudine îm
potriva asupririi coloniale, a politicii im
perialiste de pregătire a războaielor și de 
folosire a popoarelor ca unelte ale puteri
lor coloniale. în această acțiune, un rol 
important are conferința țărilor Asiei și 
Africii care are loc în aceste zile la Ban
dung.

Imperialiștii ațîță vrajba între popoare 
și se străduiesc îndeosebi să trezească în 
rândurile popoarelor din țările capitaliste 
sentimente de ostilitate față de Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Chineză și 
față de celelalte țări democrate.

Cu o sinceritate cinică, numeroși repre
zentanți de seamă ai statelor capitaliste, și 
îndeosebi al S.U.A., trâmbițează planuri 
de nimicire a unor state întregi, de dis
trugere a orașelor, de exterminare a mi
lioane de oameni. Toate acestea dovedesc 
oare că cercurile guvernante ale statelor 
imperialiste tind spre pace ? Multe ziare 
și reviste din S.U.A. țipă intr-una des
pre pregătirile în vederea războiului. în 
același timp, guvernul S.U.A. înființează 
un departament pentru problemele de
zarmării. Nu ar fi oare mal bine ca 
în locul înființării unui asemenea de
partament să se interzică propaganda 
de război așa cum s-a făcut în Uniunea 
Sovietică, în țăriile de democrație popu
lară ? Nu ar ff oare mal bine să se ac
cepte propunerea Uniunii Sovietice pentru 
interzicerea folosirii armelor atomice și 
cu hidrogen și a fabricării lor ? Nu ar fi 
oare ma.j bună o întrecere nu în producția 
armelor de exterminare în masă a oame
nilor, ci folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice?

Guvernul Uniunii Sovietice a făcut de
clarații dare în problemele privind în
cetarea cursei înarmărilor și în această 
acțiune noi sîntem sprijiniți de întreaga 
omenire progresistă.

Imperialiștii născocesc gogorițe despre 
„cortina de fier" cu care Uniunea Sovie
tică s-ar fi izolat de lumea capitalistă. Să 
vedem cine creează în realitate această 
cortină. în ultimii ani, :n Uniunea So
vietică au venit foarte muiți oameni din 
S.U.A., din Angli® și din alte țări capi
taliste. Printre ei sînt muiți reprezentanți 
ai burgheziei, oameni destul de reacțio
nari, care propovăduiesc concepții departe 
de- a fi progresiste. Li s-a permis totuși 
să viziteze Uniunea Sovietică și depla- 
sîndu-se peste tot nu au întîmpinat pie
dici în cale® lor sub forma „cortinei de 
fier" despre care scrie atît de mult presa 
burgheză.

Ce fac însă cercurile guvernante atne-

(Continuajs ta ga»



A 10-a aniversara a Tratatului de prietenie, asistența mutuală. șl colaborare postbelici Lucrările conferinței de Ia Bandung
dintre U. R. S. S. șl Republica Populară Polonă — Declarația lui Fam Van Dong —

Raportul tovarășului B. Bierut
(Urmare din pag. 5-a)

de aceea * statelor capitaliste care vot 
să monopolizeze și să țină secrete reali
zările gîndirii omenești pentru a le folosi 
în scopul instaurării tiraniei și dominației 
lor asupra lumii.

Ajutorul Uniunii Sovietice va permite 
oamenilor de știință polonezi să desfă
șoare cercetări multilaterale și va con
stitui un stimulent pentru dezvoltarea fi
zicii nucleare în Polonia.

între țările noastre crește și se lărgește 
colaborarea în toate domeniile vieții cul
turale. Literatura și arta sovietică, tea
trul, filmele, cântecele sovietice se bucură 
în Polonia de o mare și crescândă popu
laritate. în decurs de zece ani au fost 
traduse în limba polonă 5 500 cărți so
vietice, tirajul lor total ajungând la 
aproape 100 milioane exemplare. De 
mare succes se bucură în Polonia filmele 
sovietice, iar filmele poloneze se bucură 
de același succes în U.R.S.S. (anumite 
filme poloneze au fost vizionate în 
U.R.S.S. de 5—14 milioane oameni). Căr
țile poloneze traduse se bucură de mare 
popularitate în rindurile cititorilor sovie
tici.

Creșterea neîncetată a rândurilor Aso
ciației de prietenie polono-sovietică con
stituie una din multiplele manifestări1 al® 
prieteniei tot mai puternice și ale simpa
tiei crescânde a maselor de oameni ai 
muncii din Polonia fată de poporul sovie
tic. în timp ce în 1947 această asociație 
număra 475.000 membri, după un an, în 
1948, ea grupa pes'te 1.000.000 de persoane, 
iar în 1950 — peste 4.000.000. în prezent, 
asociația numără peste 7.100.000 membri.

Astăzi, în lumina succeselor obținute în 
eei zece ani de existență a Tratatului po- 
lono-sovietic, ne dăm seama mai limpede 
ca oricînd de toate transformările care 
se produc sub ochii noștri.

Va trebui probabil să biruim încă des
tule greutăți. Astăzi însă, mai mult ca 
oricînd sîntem convinși că nu există greu, 
tăți pe care să nu le putem birui mulțu
mită activității și coeziunii crescînde a 
maselor de oameni ai muncii, mulțumită 
ajutorului reciproc și solidarității frățești 
a Uniunii Sovietice și țărilor de democra
ția populară, mulțumită puterii crescînde, 
superiorității lagărului nostru și forțelor 
păcii din lumea întreagă.

Multe am învățat noi în anii care au 
trecut, un adevăr însă ne-a devenit deo
sebit de evident. în ultima vreme a ieșit 
la iveală mai mult ca oricînd chipul hră
păreț al imperialismului american și al 
complicilor lui — cinicii restauratori ai 
wehrmachtului hitlerist, nerușinații aven
turieri care agită arma atomică.

Dictatorii americani care au impus ra
tificarea acordurilor de la Paris și remi- 
litarizarea Germaniei occidentale și care 
încearcă totodată să zădărnicească trata
tivele în problema dezarmării, vor întîm- 
pina fără îndoială o rezistență crescîndă 
din partea popoarelor Europei occidentale. 
Poziția Uniunii Sovietice în problema aus
triacă, salutată cu atîta entuziasm de po
porul austriac, aruncă o lumină puternică 
asupra manevrelor neîndemânatice, po
trivnice păcii ale politicienilor imperia
liști.

In același timp, tot mai puternic își ri
dică g'asul popoarele Asiei și Africii, 
care, dîndu-și seama de forța uriașă pe 
care o reprezintă solidaritatea lor, doresc 
să rupă lanțurile colonialismului care le 
Încătușează și să împiedice transformarea

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: Cu zece ani in urmă — la 21 
aprilie 1954 — a fost semnat la Moscova 
Tratatul de prietenie, asistență mutuală 
și colaborare postbelică între U.R.S.S. și 
Polonia.

La 20 aprilie a avut loc la Moscova o 
adunare festivă a reprezentanților vieții 
publice consacrată celei de a 10-a aniver
sări a semnări! Tratatului de prietenie, 
asistență mutuală și colaborare postbelică 
între Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Populară Polonă.

La invitația Consiliului Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică, a Aso
ciației unionale pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și a Ministerului Culturii 
al U.R.S.S., în Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor s-au întrunit fruntași în pro
ducție din uzinele și fabricile din cap*- 
tală, cunoscut! oameni de știință, scrii
tori, artiști plastici, reprezentanți al ar
matei sovietice, elevi șl studențl. La adu
nare au participat șefii unei serii de am

țărilor lor în baze militare ale agresorilor 
americani.

O condiție absolut necesară a victoriei 
forțelor păcii asupra forțelor războiului 
este puterea crescîndă și superioritatea 
lagărului nostru, coeziunea lui, colabora
rea în domeniul apărării împotriva agre
siunii, capacitatea lui de apărare. Acestui 
scop îi va servi comandamentul unic al 
forțelor noastre armate. Cu cit vor fi mai 
mari puterea și coeziunea lagărului nos
tru, cu atît mai cu succes vom putea, ră
cori capetele înfierbîntate ale aventuriști- 
lor atomici, căci va fi limpede că orice 
Încercare de provocare se va termina cu 
înfrîngerea lor. Tratatul polono-sovieiic 
face parte integrantă și constituie o verigă 
de neclintit a întregului sistem de secu
ritate al lagărului nostru. De aceea, îl vom 
păzi ca lumina ochilor.

Sărbătorirea celei de a 10-a aniversări 
a Tratatului polono-sovietic de prietenie 
șl asistență mutuală, este nu numai un 
prilej de bilanț al minunatelor rezultate 
ale colaborării noastre frățești. Ea este nu 
numai un prilej de privire retrospectivă 
și de împărtășire a amintirilor, suferințe
lor șl frămintărilor comune care au apro
piat atît de mult popoarele noastre. Ea 
este pentru noi un stimulent și un îndemn 
de a ne încorda eforturile creatoare în 
scopul ridicării productivității muncii, 
sporirii producției agricole, reducerii pre
țului de cost, întăririi capacității noastre 
de apărare. O chezășie de nădejde a apă
rării securității și ridicării bunăstării 
noastre, a mersului nostru înainte în nu
mele vieții milioanelor de oameni simpli, 
este creșterea forțelor și coeziunea ideo
logică a întregului lagăr al păci,- și socia
lismului în frunte cu marea Uniune So
vietică. De aceea, prietenia fierbinte din
tre popoarele noastre va lumina cu o fla
cără mai strălucitoare. Un minunat sim
bol al acestei prietenii este Palatul cultu
rii și științei „I. V. Stalin'* — măreț dar 
al popoarelor sovietice frățești — care se 
construiește în inima capitalei noastre.

în ziua celei de a 10-a aniversări a tra
tatului de prietenie între popoarele Polo
niei și Uniunii Sovietice, avem dreptul 
că spunem că nu am înșelat încrederea 
prietenilor noștri și n-o vom înșela nici
odată. Sintem profund recunoscători și 
îndatorați pentru marele ajutor pe care 
l-am primit în clipele cele mai grele pen
tru poporul nostru și ținem bine minte 
aceasta, întărind neîncetat în conștiința 
noastră mărețele și nemuritoarele idei ale 
solidarității proletare internaționale.

Astăzi, cu prilejul sărbătoririi celei de 
a 10-a aniversări a încheierii tratatului, 
care a pus pentru prima dată in istoria 
noastră bazele coexistenței și colaborării 
frățești între popoarele noastre, aș dori 
ca în numele tuturor acelora care ne-am 
adunat aci, în numele partidului și po
porului nostru, să transmit popoarelor so
vietice cele mai calde felicitări și să le 
exprim sentimentele noastre sincere de 
prieteme frățească.

Boleslaw Bierut și-a încheiat raportul 
cu urări în cinstea prieteniei polono-so- 
vietice tot mai puternice, în cinstea Uniu
nii Sovietice — bastionul păcii, steaua 
călăuzitoare a întregii -omeniri, în cinstea 
păcii în lumea întreagă.

Raportul lui B. Bierut a fost subliniat 
în repetate rînduri de aplauze furtunoase 
și îndelungate, de ovații în cinstea priete
niei de nezdruncinat dintre popoarele Po
loniei și Uniunii Sovietice.

Ședința festivă de la Moscova
basade acreditați la Moscova. în prezi
diul adunării festive au luat loc conducă
torii partidului și guvernului — tovarășii 
N. A. Bulganin. L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, 
M. G. Pervuhin. M. Z. Saburov ; vicepre
ședinții Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S. : A. N. Kosîghin, V. A. Malîșev, 
I. F. Tevosian, M. V. Hrunicev; A. N. 
Nesmeianov, președintele Academiei de 
Științe a U.R S.S. ; A. N. Șelepin, secre
tar al C C. al U.T.C.L. ; N. G. Paleunov, 
conducătorul agenției TASS: D. T. Șe- 
pilov. redactorul șef el ziarului „Pravda**: 
I. V. Kapitonov, secretar al Comitetului 
din Moscova al P.C.U S. ; E. A. Furțeva, 
secretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S. ; A. P. Volkov, preșe
dintele Comitetului Executiv regional 
Moscova ; M. A. Iasnov, președintele Co
mitetului Executiv al Sovietului Mos
cova ; locțiitorii de miniștri ei U.R.S S. : 
A. A. Gromîko, V. A. Zorin, S. V. Kaf- 
tanov, M. V. Zimlanln, șeful secției a 4-a

Cuvîntarea
tovarășului N. S. Hrușciov

(Urmare din pag. 5-a)

ricane? Ele nu lasă să intre în S.U.A. oa
meni iubitori de pace, pun cetățenilor so
vietici invitați să viziteze Statele Unite 
ale Americii condiții care jignesc demni
tatea omului. Așadar nu în Uniunea So
vietică există o „cortină de fieri*; ea a 
fost creată în Statele Unite ale Americii.

Sau să luăm dezvoltarea relațiilor co
merciale. Statele Unite ale Americii inter
zic țărilor dependente de ele comerțul in
ternațional liber îndeosebi cu țările lagă
rului democratic. Ele vor să ne vîndă 
mărfuri fără căutare, care nu-și găsesc 
desfacere, și spun totodată că vor să pri
mească în schimb materii prime strate
gice Se înțelege că fiecare stat care se 
respectă nu poate accepta asemenea con
diții înrobitoare. Noi am spus și spunem 
— să facem comerț pe bază de egalitate. 
Un asemenea comerț va contribui la apro
pierea dintre popoare, la o mai bună înțe
legere între ele.

Cercurile reacționare din Statele Unite 
ale Americii foloses'c presa, radioul, toate 
mijloacele de propagandă, pentru ațîțarea 
isterieț războinice, prezentînd totodată 
politica Uniunii Sovietice, a Republicii 
Populare Chineze și a țărilor de democra
ție populară ca o politică agresivă.

Cui nu-i este clar că imperialiștii din 
S.U.A. și slugile lor plătite fac zgomot 
despre pretinsa agresivitate și pretinsul 
spirit inconciliant al Uniunii Sovietice și 
al celorlalte țări democrate pentru a jus
tifica în fața opiniei publice din țările 
lor pregătirea de către imperialiști a unui 
nou război ?

Această propagandă este dusă în spe
cial pentru a justifica creșterea impozi
telor percepute de la oamenii muncii, 
care sânt folosite pentru cursa înarmărilor, 
ceea ce asigură monopolurilor capitaliste 
profituri uriașe.

Numeroși oameni politici din S. U. A. 
și alte state încearcă să sugereze popoare
lor din țările lor că nu se poate ajunge 
la o înțelegere cu statele lagărului socia
list, că cu ele trebuie să se discute nu
mai „de pe poziții de forță”. Ei și-au ima
ginat că prin intimidări și șantaj își pot 
atinge scopul. Or, dacă asemenea procedee 
mai influențează încă pe unii oameni de 
stat cu nervii slabi din țările vest-euro- 
pene, ele sînt cu totul nepotrivite în re
lațiile cu Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări de de
mocrație populară.

Toată lumea știe că Uniunea Sovietică 
nu s-a temut ni'ciodătă și nu se teme de 
amenințări. Toți își amintesc cum în pe
rioada care a precedat celui de al doilea 
război mondial numeroși oameni politici 
miopi din Europa occidentală și America 
își închipuiau că politica noastră de pace 
este o consecință a slăbiciunii. în anii ce
lui de al doilea război mondial întreaga 
lume s-a convins de forța și puterea Țâ
rii Socialismului. Poporul nostru este cu 
atît rnai încrezător în forțele sale, acum 
cînd puterea Uniunii Sovietice a crescut 
nemăsurat.

Trebuie să avem de asemenea în vedere 
că în lume raportul de forțe s-a schimbat 
radical în perioada de după război. Marea 
Republică Populară Chineză a devenit un 
stat puternic. Pe zi ce trece se întăresc 
Republica Populară Polonă și celelalte 
țări de democrație populară. Forțele so

europene din Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S.; A. I. Denisov, președintele 
conducerii V.O.K.S.-ului ; N. V. Popova, 
președinta Comitetului antifascist al fe
meilor sovietice și secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Uniunea So
vietică ; activiști cu munci de răspundere 
ai organizațiilor de partid, comsomoliste, 
sindicale și obștești din orașul Moscova și 
regiunea Moscova. în prezidiul adunării 
au luat de asemenea loc membrii delega
ției guvernamentale a Republicii Populare 
Polone : J. Cyrankiewicz, membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone ; F. Mazur, membru în Biroul Po
litic și secretar al C.C al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez ; general-colonel E. 
Bordzllowski, șeful statului major gene
ral al armatei poloneze șl locțiitor al mi
nistrului Apărării Naționale al Repu
blicii Populare Polone; E. Albrecht, 
membru In Consiliul de stat el Republicii 

cialismului șl democrației ®tnt mal puter
nice decât forțele agresorilor imperialiști. 
Numai aventurierii pot să nu țină sea
ma de aceasta. Nu încape îndoială că dacă 
imperialiștii vor dezlănțui un nou război 
mondial, el se va termina cu falimentul 
întregului sistem capitalist mondial. Po
poarele țărilor lagărului socialist urmă
resc cu vigilență uneltirile agresorilor im
perialiști, își string și mai mult rândurile, 
întăresc unitatea în lupta pentru pace, 
pentru socialism. Ele dezvoltă neîncetat 
economia națională, acordând o atenție 
deosebită dezvoltării industriei grele. 
Aceasta este o garanție de nădejde a li
bertății și independenței țărilor noastre.

Noi, oamenii sovietici, știm din proprie 
experiență că industria grea a fost întot
deauna și va fi temelia întregii economii 
naționale și a capacității de apărare in
vincibilă a țării, izvorul dezvoltării indus
triei ușoare și a agriculturii, izvorul ridi
cării neîncetate a bunăstării poporului. în 
această privință ne-am călăuzit întotdea
una și ne călăuzim după învățătura ma
relui Lenin care spunea că „marea in
dustrie mecanizată și introducerea ei în 
agricultură constituie singura bază econo
mică a socialismului, singura bază a luptei 
cu succes pentru eliberarea omenirii de 
sub jugul capitalului**.

Dragi tovarăși și prieteni I
Popoarele țărilor noastre au dus în tre

cut o luptă comună împotriva dușmanului 
comun — absolutismul țarist, împotriva 
moșierilor și capitaliștilor ruși și polonezi, 
pentru eliberare socială. Ele au luptat 
laolaltă împotriva fascismului german, 
în perioada de după război, de zece ani, 
noi pășim co.t la cot cu încredere pe ca
lea construirii unei vieți noi, socialiste. 
Aproximativ cu 30 de ani în urmă într-o 
scrisoare adresată muncitorilor din Dow- 
bysz, Felix Dzerjinski, marele fiu al po
norului polonez, discipol și tovarăș de 
luptă al lui Lenin, cavaler neînfricat al 
revoluției, vorbind despre destinele Polo
niei visa să vadă „o Polonie socialistă, li
beră și independentă de puterile capita
liste, puternică prin alianța cu Uniunea 
Republicilor Sovietice”. Acest vis a fost 
tradus în viață.

Astăzi, sărbătorind cea de 10-a aniver
sare de la semnarea tratatului polono-so
vietic, ne exprimăm convingerea fermă 
că prietenia, asistența mutuală și cola
borarea frățească dintre Republica Popu
lară Polonă și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste vor crește și se vor în
tări neîncetat spre binele și fericirea po
poarelor noastre.

Pășim împreună pe calea leninistă, spre 
un țel unic. învățătura nemuritoare a 
nemuritorului Lenin luminează ca un far 
nestins calea lupteî pentru socialism.

Să crească și să se întărească puterni
cul lagăr al păcii, democrației și socialis
mului 1

Trăiască prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele sovietic și polonez 1

Trăiască poporul frate polonez!
Trăiască guvernul popular polonez 1 
Trăiască Partidul Muncitoresc Unit Po. 

lonez, care duce poporul polonez pe calea 
luminoasă a construirii socialismului !

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov a fost 
subliniată în repetate rînduri de aplauze 
furtunoase.

Populare Polone și președinte al Radei 
Narodowe a orașului Varșovia ; prof. S. 
Zolkiewski. membru în Prezidiul Acade
miei de Științe a R. P. Polone și deputat 
în Seim; S. Wasilkowska, secretar al 
Consiliului Central el Sindicatelor din Re
publica Populară Polonă și deputat în 
Seim ; W. Lewikowskf, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în U.R.S.S. ; delegația 
sindicatelor poloneze în frunte cu B. 
Marks, delegația oamenilor de cultură șl 
militanți pe tărîm social din Polonia în 
frunte cu A. Juszkewicz.

L. N. Soloviev, vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică, a rostit cuvîntul de deschi
dere și a declarat adunarea deschisă.

A prezentat apoi un raport N. A. Mihai
lov, Ministrul Culturi; al U.R.S.S.

A luai de asemenea cuvîntul J. Cyran
kiewicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, întîmpinat cu căl
dură de asistență, care a rostit o cuvîntare 
emoționantă.

BANDUNG 21 (Agerpres). — TASS 
transmit®: La 21 aprilie, delegația Repu
blicii Democrate Vietnam la conferința 
țărilor Asieț șl Africii a dat publicității 
o declarație care a fost difuzată partici- 
panților la conferință do către șeful de
legației, Fam Van Dong.

în declarația sa, Fam Van Dong subli
niază însemnătatea istorică a conferinței 
și arată că ea oglindește „aspirațiile șl 
voința popoarelor din Asia spre pace**.

Țările din Asia și Africa, a arătat șaful 
delegației R. D. Vietnam, dispun de re
surse uriașe, suficiente pentru a asigura 
popoarelor lor o viață fericită și îmbelșu
gată. „însă în decursul veacurilor, popoa
rele din Asia și Africa au avut de suferit 
de pe urma colonialismului.

Colonialismul a avut ca urmare faptul 
că țările noastre au fost transformate în 
țări coloniale și semicoloniale, în țări lip
site de orice privilegiu, de dreptul la auto
determinare și de un loc bine determinat 
în rîndul celorlalte națiuni”.

După cel de al doilea război mondial 
popoarele Asiei și Africii s-au trezit însă 
și de acest lucru trebuie să țină seama 
toată lumea. „în procesul unei lupte înde
lungate și grele, țările asiatice și africane 
și-au recăpătat sau își recapătă indepen
dența națională, suveranitatea națională 
și integritatea teritorială.

Sînt aci reprezentanți a diferite sisteme 
sociale și a diferite concepții asupra lu
mii. Această deosebire scoate cu atît mai 
mult în evidență sentimentele noastre co
mune. năzuința popoarelor și guvernelor 
țărilor noastre spre pace și independență. 
Aceste sentimente comune ne-au adus aci. 
Conferința noastră este o expresie a co
existenței pașnice a țărilor asiatice și 
africane și a hotărîrii de a lucra în co
mun în condițiile coexistentei pașnice”.

Subliniind că această conferință va tre
bui să rezolve foarte multe probleme com
plexe, Fam Van Dong a explicat poziția 
poporului și guvernului Republicii Demo
crate Vietnam într-o serie de probleme. 
El a subliniat că poporul vietnamez care 
a îndurat grozăviile unuj război de 15 
ani, luptă cu hotărîre, ca și . celelalte po
poare din Asia și Africa, împotriva ori
căror comploturi militare, împotriva pac
telor militare agresive, împotriva răz
boiului atomic, cere încetarea producției 
șl distrugerea tuturor stocurilor de bom
be atomice și cu hidrogen și sprijină în 
întregime folosirea energiei atomic» în 
scopuri pașnice pentru ridicarea nivelului 
material și cultural al popoarelor.

Poporul vietnamez cere lichidarea com
plectă a sistemului colonial șl a rasismu
lui în întreaga Asie și Africă, precum șl 
în întreaga lume și stăruie asupra retra
gerii complecte a tuturor trupelor străine 
din Asia și Africa.

Declarația îndeamnă la stabilirea celor 
mai strînse relații între toate țările Asiei 
șl Africii pe baza celor cinci principii ele 
coexistenței pașnice proclamate de Nehru 
și Ciu En-lai.

în declarația lui Fam Van Dong se 
arată în continuare că după încheierea

Manevrele
BANDUNG 21 (Agerpres). — După eșe

cul înregistrat do politica americană de 
boicotare a conferinței reprezentanților 
celor 29 de țări din Asia și Africa în
trunită la Bandung, diplomația ameri
cană a pornit o amplă campanie menită 
să împiedice ca lucrările conferinței să 
se desfășoare cu succes. în cea de a treia 
zi a conferinței a sosit la Bandung am
basadorul S.U.A. în Indonezia, H. Canning, 
pentru „a asista la ședințele publice ale 
conferinței**. Prezența directă a ambasa

Nota guvernului sovietic adresata 
guvernului japonez

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a mal anunțat în 
presă, la 4 aprilie. Guvernul Sovietic, prin 
intermediul reprezentantului său la Tokio, 
a declarat Guvernului Japonez că pentru 
ducerea tratativelor sovleto-japoneze este 
indicat să se aleagă una din capitalele ță
rilor direct Interesate și anume Tokio sau 
Moscova.

După cum a-a aflat, la 8 aprilie, am
basadorul japonez Saveda, a remis repre
zentantului sovietic la O.N.U., A. A. So
bolev, o notă de răspuns, în care Guver
nul Japonez declară că ar dori ca locul 
tratativelor să fie în afara Japoniei și 
Uniunii Sovietice și în legătură cu aceasta 
propune din nou să se aleagă ca loc de 
tratative New Yorkul.

La 18 aprilie, A. A. Sobolev a remis am- 
basadorului Savada, observatorul japonez

SCURTE ȘTIRI

acordului de la Geneva „lupta din Viet
nam a intrat într-o fază nouă, al cărei 
scop este aplicarea din toate punctele da 
vedere a acordului de armistițiu, întări
rea păcii, obținerea unității, independen
ței și democrației în întreaga țară”.

Guvernul Republicii Democrate Viet
nam intenționează să aplice în întregim» 
prevederile acordurilor de la Geneva in
clusiv stipulația cu privire la ținerea d» 
alegeri generale. El dorește stabilirea de 
relații prietenești cu toate țările Asiei și 
Africii, inclusiv cu guvernele din Laos și 
Cambodgia, care de asemenea au datoria 
să îndeplinească prevederile acordului de 
la Geneva.

„în ceea ce privește Franța, guvemu1 
Republicii Democrate Vietnam este gat; 
să restabilească cu ea relații diplomatice 
și culturale, pe baza respectări; suverani
tății Republicii Democrate Vietnam și pa 
baza principiilor egalității și avantajului 
reciproc**.

Imediat după restabilirea păcii în In
dochina, imperialiștii agresivi, care au 
pus la cale continuarea și extinderea răz
boiului din Indochina, au încercat însă 
să organizeze un bloc militar îndreptat 
împotriva acordului de la Geneva, bica 
din care să facă parte Vietnamul de sud, 
Cambodgia și Laosul.

Aceste acțiuni ale imperialiștilor, sa 
arată în declarație, primesc însă o ripostă 
hotărîtă din partea poporului vietnamez 
care este ferm hetărît să preîntîmpine în
făptuirea planurilor imperialiste. ..Aceasta 
este o luptă foarte grea, dar o luptă dreap
tă pentru pace, unitate și independență, 
pentru înfăptuirea năzuințelor legitime ale 
poporului vietnamez și ale tuturor po
poarelor. Iată de ce această luptă mobi
lizează . întreaga capacitate a poporului 
vietnamez, iată de ce ea se bucură de sim
patia tuturor popoarelor din Asia și Afri
ca și a popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume**.

★
BANDUNG 21 (Agerpres). — China 

nouă transmite :
Da 21 aprilie, șefii delegațiilor la Con

ferința africanc-asiatică s-au întrunit din 
nou într-o ședință închisă.

în comunicatul dat publicității după șe
dință se spune că joi 21 aprilie 1955, șefii 
delegațiilor au ținut cea de a treia și a 
patra ședință. Șefii delegațiilor au înche
iat discutarea problemelor Palestinei șl 
auto-determlnării. La ședință s-a luat da 
asemenea în discuție problema rasială, 
precum șl problema popoarelor depen
dente din Irianul de Vest, Algeria, Maroc 
șl Tunisia.

Șefii delegațiilor se vor întruni din nou 
vineri 22 aprilie.

BANDUNG 21 (Agerpres). — China 
nouă transmite :

Subcomitetul pentru problemele cultu
rale ele conferinței țărilor Asiei șl Africii 
s-a întrunit la 21 aprilie sub președinția 
Iul Mohammed Yaimin, ministrul indone
zian el învățământului,

S. U. A.
dorului american dovedește că avocațllor 
colonialiștilor le vine din ce în ce mal 
greu să uneltească la conferință unde do
rința de unanimitate în vederea rezolvă
rii problemelor abordate se manifestă din 
ce în ce mal puternic. Prezența ambasa. 
dorului american la Bandung complec- 
tează întreaga gamă a metodelor diplo
mației de pe poziții de forță care a fosi 
pusă în acțiune odată cu convocarea con
ferinței de la Bandung.

pe lingă O.N.U., o notă de răspuna îj 
care este reafirmată declarația Guvernulu 
Sovietic din 4 aprilie, că ar fl Indicat w 
tratativele sus amintite să aibă loc 1 
Tokio sau la Moscova, adică într-una di 
capitalele țărilor Interesate.

în continuare în nota sovietică se spun 
că Guvernul Sovietic, țlnînd seama de dc 
rința Guvernului Japonez de a duce tra 
tatlve în afara hotarelor Japoniei și Unit, 
nil Sovietice șl avînd în vedere declarați 
primului ministru, dl. Hatoyama, din 
aprilie cu privire la posibilitatea ținer 
tratativelor la Geneva, Guvernul Sovieti 
este gata să accepte ca tratativele soviete 
japoneze să albă loc la Geneva sau 1 
Londra.

Răspunsul guvernului japonez la sw 
amintita notă nu a fost încă primit.

Nota guvernului R. Cehoslovace 
adresată guvernului S. LL A.

PRAGA 21 (Agerpres).—CETEKA trans
mite : La 19 aprilie. Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Cehoslovace a remis 
ambasadei S.U.A. la Praga o netă în care 
se spune printre altele :

Guvernul Republicii Cehoslovace consi
deră necesar să atragă atentia guvernului 
Statelor Unite ale Americii asupra faptu
lui că în ciuda relațiilor diplomatice nor
male existente între țările noastre guver
nul S.U.A. și organele sale continuă să 
desfășoare o activitate dușmănoasă împo
triva Republicii Cehoslovace. în notă se 
amintește că organele oficiale ale S.U.A. 
au organizat trimiterea de baloane cu 
manifeste provocatoare In Cehoslovacia și 
în celelalte țări de democrație populară.

Răspunderea guvernului Statelor Unite 
ale Americii pentru această campanie cTe 
subminare care constituie o încercare de 
amestec în afacerile interne ale Cehoslo

o».

Azi, începe conferința de la Leipzig
PARIS 21 (Agerpres). — TASS trans

mite : — Comitetul național francez pen
tru pregătirea Conferinței reprezentanți
lor oamenilor muncii șl ai sindicatelor din 
țările Europei, care se deschide la 22 apri
lie la Leipzig, a dat publicității un comu
nicat în care arată că clasa muncitoare 
din Franța va fi reprezentată la această 
conferință de 120 de delegați, membri ai 
sindicatelor afiliate Confederației Gene

vaciei și pentru încălcarea sistematică a 
integrității teritoriale a Republicii Ceho
slovace este de netăgăduit, iar indigna
rea poporului cehoslovac și a opiniei pu
blice mondiale democrate în legătură cu 
metodele de subminare pe cară guvernul 
Statelor Unite le folosește în relațiile in
ternaționale, este mal mult decît înte
meiată.

Guvernul Cehoslovaciei cere guvernului 
Statelor Unite ale Americii ca, în confor
mitate cu normele dreptului internațional, 
în interesul slăbirii încordării internațio
nale și al îmbunătățirii colaborării in
ternaționale, să înceteze activitatea duș
mănoasă împotriva Cehoslovaciei, împo
triva libertății și independenței ei și ca 
în relațiile cu Cehoslovacia el să se că
lăuzească după principiile coexistenței 
pașnice.

rale a Muncii, Confederației Franceze a 
muncitorilor creștini și organizației sindi
cale „Force Ouvriere**.

Comunicatul subliniază că trimiterea 
unei delegații unice constituie o victorie 
pe calea spre unitatea de acțiune a oame
nilor muncii în lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor legitime, pentru pace 
și dreptate, împotriva remilitarizăril Ger
maniei occidentale. Această victorie, se 
spune în comunicat, trebuie să ducă la 
noi succese, mai mari și Importante, ale 
clasei muncitoare.

La 20 aprilie, delegații francezi au ple
cat spre Leipzig.

Interviul acordat de președintele Iugoslaviei, Tito
unui ziar

BRUXELLES 21 (Agerpres). — TASS 
După cum transmite agenția France 

Presse, la 20 aprilie, ziarul „Peuple**, or
gan al partidului socialist, a publicat in
terviul pe care președintele Iugoslaviei 
Tito, l-a acordat directorului politic al 
ziarului.

Tito a declarat între altele că „cel mal 
mare pericol care ne amenință, este scin
darea lumii în blocuri**. După părerea lui 
Tito unicul mijloc de a sprijini pacea este 
„o politică activă de liniștire, care tre
buie să ducă la coexistență. Baza necesară 
a coexistenței nu poate fi decît interzice
rea oricărui amestec în treburile interne 
ale altor state pentru a se obține cola
borarea economică, socială și culturală pe 
plan mondial**.

„Dacă — a declarat mareșalul Tito — 
o serie de state vor da zi de zi exemplu

Cînd departamentul de stat se grăbește...
BERLIN 21 (Agerpres).
La 20 aprilie înaltul comisar american 

din Germania occidentală, Conant, a depus 
la Bonn, din însărcinarea guvernului 
S.U.A. instrumentele de ratificare ale 
acordului cu privire la așa-zisa încetare a 
statutului de ocupație al trupelor străine 
în Germania occidentală (unul din acor
durile semnate la Paris). în același timp, 
guvernul federal al Germaniei occidentale 
a depus instrumentele de ratificare ale 
aceluiași acord.

Această acțiune a autorităților ameri
cane este calificată de majoritatea ziarelor 
vest-germane, așa cum subliniază și ziarul 
„General Anzeiger’”, „ca un demers neaș
teptat al S.U.A.” legat de încheierea cu 
succes a tratativelor sovieto-austriece și 
de recenta propunere a guvernului sovie

belgian
de coexistență, aceasta va constitui o ac
țiune în interesul unei păci adevărate**.

Mareșalul Tito a declarat în continuare, 
că este necesar ca „propunerea președin
telui Eisenhower din 24 martie — spriji
nită de mareșalul Bulganin — în care se 
recomandă convocarea unei conferințe a 
celor patru puteri, să fie tradusă în viață 
cît mal repede cu putință**. Ar fi zadarnic 
— a spus mareșalul Tito — „să se discute 
problemele dezarmării, dacă problemele 
care despart cele două blocuri nu vor fi 
reglementate pe cale pașnică**.

Referindu-se la problema unificării Ger
maniei, șeful statului iugoslav a declarat 
că este necesar „să se dea poporului ger
man posibilitatea de a-și spune cuvîntul**. 
El va găsi desigur „o formă proprie de 
democrație, care, poate nu va fi pur oc
cidentală sau pur răsăriteană**.

tic cu privire la convocarea unei confe
rințe a celor patru puteri, cu partici
parea Austriei, pentru examinarea proble
mei referitoare la încheierea tratatului de 
stat cu Austria.

După cum se știe, desfășurarea favora
bilă a tratativelor sovieto-austriece a în
tărit în Germania occidentală curentul de 
opinie favorabil unei rezolvări similare a 
problemei germane, ceea ce, potrivit re
latărilor ziarului „General Anzeiger”, a 
trezit o puternică îngrijorare în cercurile 
guvernante americane. Guvernul american 
— consideră același ziar — urmărește să-i 
pună pe germani în fața unui fapt îm
plinit și să-i constrîngă pe toți aceia care, 
îndreptîndu-și privirile spre Moscova, în
cearcă să întîrzie ratificarea acordurilor 
de la Paris”.

• Comitetul Central al Noii Ligi Demo
crate a Tineretului din Chin* a hotărît 
să convoace o conferință a tinerilor con
structori al socialismului din R. P. Chi
neză. Data conferinței a fost fixată pen
tru 20 septembrie 1955. La conferință vor 
participa 1.500 de tineri și tinere din toate 
domeniile economiei.

• La 21 aprilie, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței, Pinay, a plecat pe calea 
aerului la Londra, în vederea unor trata
tive cu ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, Mc Millan. După cum anunță 
agenția France Presse, Pinay va avea o 
întrevedere șl cu primul ministru, Eden.

• La 19 aprilie a sosit la Londra pri
mul ministru al Irakului, Nuri Said. Vi
zita la Londra * primului ministru Nuri 
Said, la scurtă vreme după Încheierea 
pactului agresiv anglo-lrakian, face parte 
din manevrele diplomatice prin care pu
terile occidentale caută să atragă și alte 
state arabe în noua alianță militară.

• Agenția Reuter anunță că, potrivit 
comunicatului comun dat publicității în 
seara zilei de 19 aprilie, muncitorii gre
viști și reprezentanții Asociației proprie
tarilor de ziare din Londra au ajuns la o 
înțelegere provizorie care va permite, 
după patru săptămîni, apariția ziarelor.

• La 19 aprilie Consiliul de securitate 
s-a întrunit pentru a examina plîngerea
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Israelului în legătură eu Incidenței® < 
pe granița lsraellano-egipteană șl pe lin 
de demarcație.

Rezumînd opinia generală a Consiliul 
de securitate, Sobolev a declarat că r 
există necesitatea ca Consiliul să adop 
hotărîri noi. în numele Consiliului de s 
curltate el a adresat celor două pă: 
apelul de a traduce în viață recomand 
rile cuprinse în rezoluțiile din martie 
să colaboreze sincer pentru a preîntîmpl: 
incidentele de frontieră.

• La 20 aprilie sub președinția repr 
zentantului Angliei, Nutting, a avut loc 
ședință a subcomitetului Comisiei O.N. 
pentru dezarmare.

• După cum anunță agenția Frar 
Presse, în ziua de 19 aprilie, parlamen' 
danez a terminat ratificarea acorduri! 
de la Paris în mod definitiv, cu 145 
voturi contra 24.

• între 15 șl 18 aprilie a.c. la Skoc 
a avut loc o ședință a comisiei mixte ; 
bano-iugoslave pentru reconstruirea b 
nelor de frontieră pe porțiunile ur 
acestea au fost distruse. Comisia mixt? 
examinat, într-o atmosferă de deplină 
țelegere, lucrările executate pînă în r. . 
mentul de față și a elaborat un progr 
de lucru pentru continuarea și termir 
rea, în cursul acestui an, a lucrărilor p 
văzute.
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dimirescu: De doi bani speranță; Aurel Vlaicu: 
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La cinematografele Patria, Republica, Bucul 
Elena Pavel, Victoria, 1 Mai, Timpuri Noi și V 
programul cnnrinde și complectarea — în f 
specială — „Agresiunea fascistă de la Berna".
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