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Sub steagul marxîsm-lenînîsmuluî, sub conducerea parti
dului, înainte spre victoria socialismului în Republica 
Populară Romînă!

(Din chemările C.C. al P.M.R., cu prilejul zilei de 1 Mai 1956)
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A 86-a ANIVERSARE A NAȘTERII LUI V. I. LENIN
Adunarea festivă de la București

Duminică după-amiază a avut 
loc la Teatrul de Operă și Balet 
adunarea festivă închinată celei 
de a 86-a aniversări a nașterii lui 
V. I, Lenin, genialul conducător 
al oamenilor muncii. întemeietorul 
Partidului Comunist și al primului 
stat socialist din lume.

La adunare au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
activiști de partid și ai organiza
țiilor de masă, oameni ai științei.

tei și literaturii, conducători ai 
organizațiilor centrale economice 
și culturale, generali și ofițeri su-

periori ai forțelor armate, repre
zentanți ai presei, oameni ai mun
cii din Capitală

Pe fundalul roșu al scenei, de o 
parte și de alta a portretului lui 
V. I. Lenin erau înscrise datele 
memorabile 1870-1956.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gh Apostol, Emil 
Bodnăraș, P. Borilă, N. Ceau- 
șescu, I. Chișinevschi. Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, Al. 
Drăghici, Gh. Gheorghiu-Dej, Al. 
Moghioroș, D. Coliu, L. Răutu, 
L. Sălăjan, Șt Voitec, acad. Tra- 
ian Săvulescu, Constanța Crăciun,

V. Cristache, acad I Murgulescu, 
Tiberiu Torok, Anton Vlădoiu, 
Stela Bărbulescu, muncitoare 
fruntașă la F.R.B.. acad. Geo 
Bogza, Boris Caragea, Vasile 
Ciugulescu, muncitor fruntaș Ia 
întreprinderea „Flacăra Roșie", 
Sabin Drăgoi, C. Niculescu, mun
citor fruntaș la întreprinderea 
..Electroaparataj“, T. Opran, mun
citor fruntaș la Depoul C.F R 
București-Triaj, Eugenia Pala- 
Ioga, tehnician fruntaș la fabrica 
de confecții ,,Gh. Gheorghiu-Dej", 
acad. S. Stoilov.

In prezidiu a luat loc de aseme-

nea A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. V. Cristache, membru su
pleant al C.C. al P.M.R. prim se
cretar ăl Comitetului regional 
București al P.M.R.

Despre viața și opera lui Via- 
dimir Ilici Lenin a vorbit tovară
șul Chivu Stoica, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Expunerea a fost viu aplaudată
In încheierea festivității a avut 

loc un concert simfonic.
(Agerpres)

Expunerea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși,
Oamenii muncii din Uniunea 

Sovietică și din țările de demo
crație populară, ciasa muncitoare 
din țările capitaliste și coloniale, 
mișcarea muncitorească interna
țională și întreaga omenire pro
gresistă sărbătoresc astăzi o dată 
memorabilă : cea de a 86-a ani
versare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

De peste jumătate de secol 
ideile nemuritoare ale lui Lenin 
strălucesc deasupra omenirii, e. 
•xercitind o uriașă influență asu
pra întregului mers al istoriei 
contempo-ane.

Numele lui Lenin a devenit 
simbolul unei lumi noi De învă
țătura lui nemuritoare sînt legate 
toate evenimentele de seamă aie 
istoriei contemporane: victoria 
de însemnătate istorico-mo'ndială 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, mărețele succese ale 
Uniunii Sovietice în construirea 
comunismului, succesele obținute 
de marele popor chinez și de po
poarele din celelalte țări de de
mocrație populară, din Europa și 
Asia în construirea socialismului, 
dezvoltarea și întărirea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Referindu-șe la meritul uriaș a 
lui V. I. Lenin de a fi elaborat 
teoria și tactica luptei revoluțio
nare a proletariatului în condi
țiile imperialismului, vorbitorul a 
arătat că Lenin a creat o teorie 
no,uă, închegată, a revoluției so
cialiste, care a servit drept steag 
și bază teoretică Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pentru întărirea și dezvoltarea 
mișcării muncitorești mondiale a 
avut și are o însemnătate uria
șă faptul că, pentru prima oară 
în istoria marxismului, Lenin a 
elaborat învățătura despre partid 
ca organizație politică conducă
toare a proletariatului în lupta 
sa pentru victoria revoluției so
cialiste. Lenin a elaborat multi
lateral teoria dictaturii proletaria
tului și teza sa esențială — alian. 
ța indestructibilă dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare sub conducerea clasei mun
citoare.

Construirea socialismului în 
U.R S.S.. victoria Uniunii Sovie
tice în cel de-al doilea război 
mondial, uriașul avînt al econo
miei și culturii sovietice pe dru
mul comunismului, precum și 
prestigiul crescut al Uniunii So
vietice după al doilea război mon
dial sînt factori de o importanță 
istorico-mondială. care exercită o 
influență uriașă asupra mersului 
istoriei. Izvorul marilor victorii 
repurtate de poporul sovietic îl 
constituie faptul că în fruntea sa 
se găsește gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, care 
a purtat sus marele steag al ne
muritorului Lenin. întreaga acti
vitate a P C.U.S și a Comitetu
lui său Central este pătrunsă de 
ideile leninismului. Exprimînd in
teresele vitale ale oamenilor 
muncii. P.C.U S. conduce neabă
tut popoarele Uniunii Sovietice 
ne calea justă, leninistă, spre noi 

ctorii în construirea comunis
mului și apărarea păcii.

Acum, la cea de a 86-a aniver
sare a nașterii lui Lenin, sub stea
gul leninismului pășesc alături 
de eroicul popor sovietic, marele 
popor chinez, popoarele din ță
rile de democrație populară din 
Europa și Asia. Pe un teritoriu 
uriaș, situat pe două continente, 
aproape un miliard de oameni 
construiesc o societate nouă, în
suflețiți de ideile nemuritoare ale 
leninismului. (Aplauze).

Experiența P.C.U.S. reprezintă 
aplicarea în viață a învățăturilor 
leniniste Partidul nostru s-a că
lăuzit în toți cei 35 de ani de 
existență a sa, în întreaga sa po
litică după învățătura iui Lenin. 
Victoriile obținute de partidul 
nostru în fruntea poporului mun
citor se datoresc fidelității sale 
față de leninism. Partidul Mun
citoresc Romîn acordă o atenție 
permanentă studierii și aplicării 
'•reatoare a leninismului, a expe- 

ienței P.C.U.S. întemeiat de V.
i. Lenin

Experiența istorică recentă a 
țărilor de democrație populară 
jin Europa și Asia confirmă p= 
deplin indicația leninistă potriv* 
căreia drumul spre socialism este 
unic și comun în liniile sale.esen
țiale. dar că trecerea la socialism 
a diferitelor țări aduce unele e-

lemente specifice în ceea ce pri
vește formele dictaturii proleta
riatului și ritmul transformării 
socialiste a diferitelor laturi ale 
vieții sociale.

Lenin ne-a învățat că pentru 
triumful comunismului este nece
sară dezvoltarea continuă, crea
toare, a marxismului în raport cu 
condițiile din fiecare țară în parte 
și cu noua experiență istorică a 
mișcării revoluționare internațio
nale. Lenin a fost întotdeauna îm
potriva dogmatismului și a bu- 
cherismului, împotriva transpune
rii mecanice în viață a principii
lor marxismului în condițiile» is
torice noi

înfăptuind învățătura lui Le
nin. P.C.U S și celelalte partide 
comuniste și muncitorești se ba
zează pe principiul leninist al u- 
nității între teorie și practică, pe 
principiile marxismului creator. 
Un exemplu de aplicare creatoa
re a marxism-leninismului ni-l 
dau lucrările și documentele Con. 
greșului al XX-lea al P.C.U.S în 
rezolvarea unor astfel de proble
me principiale ale actualei evo
luții internaționale cum sînt: 
problema coexistenței pașnice a 
celor două sisteme mondiale — 
socialist și capitalist, posibilitatea 
preintîmpinării războaielor în e- 
poca actuală, formele de trecere 
a diferitelor țări la socialism.

Pornind de la realitatea istori
că. concretă, de la faptul că în 
prezent există pe lingă sistemul 
mondial capitalist și sistemul 
mondial socialist. Congresul al 
XX-lea a reafirmat caracterul 
inevitabil al existenței simultane 
a acestor două sisteme, posibili
tatea și necesitatea coexistenței 
pașnice între ele.

Statul nostru, membru al
O. N.U., înfăptuiește cu consec
vență o politică de pace, de dez
voltare a legăturilor economice 
și culturale cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială 
și politică. R.P.R. promovează o 
politică de strînsă colaborare 
frățească cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări ale lagărului so
cialist. Politica de pace a statu
lui nostru se bazează pe princi
piile respectării suveranității na
ționale și egalității în drepturi 
între toate statele, ale neagresiu
nii și neamestecului în treburile 
interne, pe principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite.

înfăptuind cu consecvență indi
cațiile lui Lenin în legătură cu 
dezvoltarea creatoare a marxis
mului pentru fiecare etapă dată 
a situației istorice, P.C.U.S. a e- 
laborat teza de uriașă însemnăta
te teoretică și practică, potrivit 
căreia în etapa actuală preîntîm- 
pinarea războaielor este pe deplin 
posibilă. P.C.U.S. a atras însă a- 
tenția că, întrucît imnerialismul 
și deci baza economică pentru iz
bucnirea războaielor continuă să 
existe, este necesară cea mai 
mare vigilență, mobilizarea și 
unirea tuturor forțelor iubitoare 
de pace la lupta pentru preîntîm- 
pinarea agresiunii.

O deosebită însemnătate au te
zele dezvoltate la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. cu privire la 
diversitatea formelor de trecere a 
diferitelor țări la socialism.

In legătură cu modificarea ra
porturilor de clasă pe scară in
ternațională, cu întărirea siste
mului mondial socialist și cu slă
birea sistemului mondial capita
list, Congresul al XX-lea al
P. C.U.S. a tras concluzia că nu 
în toate țările și în toate condi
țiile este obligatoriu ca revoluția 
socialistă să fie înfăptuită pe ca
lea insurecției armate și că este 
posibilă și dezvoltarea pașnică a 
revoluției.

Lucrările și documentele Con
gresului al XX-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice sînt 
o dovadă a fidelității neclintite a 
comuniștilor din Uniunea Sovie
tică față de leninism, a capacității 
lor de a traduce în viață îndem
nul lui Lenin de a aborda pro
blemele de pe pozițiile marxis
mului creator.

Tovarăși,
Pentru prima oară în istoria 

marxismului, Lenin a elaborat 
învățătura despre partid, ca or
ganizație politică conducătoare a 
proletariatului, ca organizator al 
maselor de milioane în lupta pen
tru dictatura proletariatului, pen-

tru construirea unei societăți noi, 
socialiste.

Caracterul universal al leninis
mului rezultă și din aceea ca 
bazele ideologice, organizatorice, 
tactice și teoretice ale partidului 
de tip nou elaborate ae Lemn, au 
luminat și luminează ca un far 
puternic calea partidului nostru 
ca și a ceioriaite partiue comunis. 
te și muncitorești spre înfăptui
rea misiunii lor istorice.

Una dintre tezele principiale 
deoseoit de importante aie învă
țăturii leniniste despre partid este 
aceea ca partidul trebuie sa se 
calauzeșscajdupa o leoue revolu
ționara, dă" tara teorie revoluțio
nară, nu exista practică revolu
ționară Și că teoria revoluționară 
este o călăuză in acțiune. Tocmai 
de aceea partidul nostru a acor
dat și acordă o importanță aut 
de mare 'muncii ideologice, pro
pagandei de partid.

Pentru a putea introduce în 
rîndurile maselor de milioane spi
ritul de organizare, disciplină, 
fermitate și abnegație, Lenin ce
rea ca partidul însuși să fie 
construit pe principiul unei inalte 
organizări și a unei stricte dis
cipline. Lenin cerea să se ducă 
o luptă necruțătoare împotriva a- 
celora care încearcă să slăbească 
unitatea și organizarea partidului, 
împotriva acelora care dau do
vadă de dispreț față de normele 
vieții de partid.

Este un mare merit istoric a lui 
Lenin acela de a fi definit rolul 
partidului după instaurarea dic
taturii proletariatului, rolul de 
organizator și conducător al po
porului în lupta pentru transfor
marea politică, economică și cul
turală radicală a societății, pentru 
construirea socialismului și co
munismului.

Viața a confirmat justețea de
plină a învățăturii leniniste des
pre partid, importanța ei interna
țională ca model de teorie, strate
gie, tactică și organizare pentru 
partidele comuniste și muncito
rești din toate țările.

Elaborînd principiile construc
ției de partid, Lenin acorda o 
deosebită însemnătate aplicării 
concrete a principiului suprem al 
conducerii de partid — principiul 
conducerii colective. încă în pe
rioada dinaintea revoluției. Le
nin numea Comitetul Central al 
partidului un colectiv de condu
cători care, de la un congres la 
altul, păzește și interpretează 
principiile partidului.

înfăptuirea concretă a princi
piului conducerii colective de sus 
și pînă jos asigură în fapt uni
tatea de voință și de acțiune a 
întregului partid și deplina răs
pundere pentru munca încredin
țată. Principiul conducerii colecti
ve se realizează, în primul rînd, 
prin dezbaterea și elaborarea în 
colectiv a hotărîrilor, asigurîndu- 
se fiecărui membru al organului 
de partid respectiv, posibilitatea 
deplină de a contribui cu cunoș
tințele și experiența sa la elabo
rarea celor mai juste hotărîri.

Partidul nostru își face din a- 
plicarea principiilor leniniste ale 
construcției de partid, din respec
tarea riguroasă a normelor vieții 
de partid, ale principiilor condu, 
cerii de partid o sarcină de că
petenie a întregii sale activități.

Partidul Muncitoresc Romîn. 
ca și celelalte partide comuniste 
și muncitorești, a salutat cu căl
dură fermitatea ideologică și mo
dul hotărît în ca-e Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S a consfințit 
restabilirea principiului conduce
rii colective și l-a declarat ca 
una din principalele pîrghii ale 
dezvoltării mai departe a vieții 
interne de partid.

După cum se știe, cultul perso
nalității și practica conducerii 
care s-a format în ultima perioa
dă a vieții și activității lui I. V. 
Stalin. au dus la nesocotirea nor
melor vieții de partid și a prin
cipiului caracterului colectiv al 
conducerii de partid. Recunoscînd 
întru totul meritele lui Stalin în 
pregătirea și desfășurarea revolu
ției socialiste; în războiul civil, 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice ia în același 
timp atitudine împotriva cultului 
personalității, lămurind consec
vent caracterul dăunător al aces
tui cult.

Cultul personalității este străin 
spiritului marxism-leninismului. 
Leninismul a pus in toată am

ploarea sa problema rolului prin
cipal, hotărîtor, al poporului ca 
făuritor al istoriei, creator al tu
turor bunurilor materiale și spiri
tuale. Fundamentînd planul cons
truirii socialismului. Lenin por
nea de la principiul marxist al ro
lului maselor în făurirea istoriei. 
El spunea că socialismul nu se 
creează prin decrete d£ sus. că 
socialismul viu, creator, ește ope
ra maselor populare înseși.

Pornind de la principiul rolului 
hotăritor al maselor populare în 
făurirea istoriei, marxism-lenims- 
mul nu subapreciază cîtuși de 
puțin importanța oamenilor de 
seamă în istorie, importanța ca
drelor conducătoare. Poporul și 
partidtil au nevoie de personali
tăți de seamă care să fie în stare 
să exprime interesele și voința 
poporului, să se situeze în frun
tea luptei istorice și să conducă 
masele populare. Leninismul ne 
învață însă că orice conducător 
își poate pierde capacitatea de a 
conduce cu înțelepciune dacă se 
situează deasupra partidului și a 
maselor, dacă se rupe de mase.

Indicațiile programatice ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
cu privire la restabilirea princi
piilor leniniste ale conducerii co
lective și la lupta împotriva cul
tului personalității au o uriașă 
însemnătate pentru activitatea 
partidului nostru, at?t în domeniul 
ideologiei, cît și în domeniul vie
ții interne de partid.

Arătînd necesitatea studierii 
realităților concrete din țara noas
tră pentru a trage din ele con
cluzii de pe pozițiile marxismu
lui creator, așa cum ne învață 
Lenin, vorbitorul a spus: Știm 
cu toții că Stalin a fost nu numai 
un organizator și conducător de 
seamă, ci și un eminent gînditor 
marxist. Sub influența cultului 
personalității, noi nu am exami
nat însă în mod critic o serie de 
teze care apăreau ca nejuste, 
inacceptabile și incomplecte, ci 
le-am primit ca ceva adevărat și 
definitiv sub toate aspectele. De 
exemplu, apare în mod evident 
greșită teza potrivit căreia, în 
perioada' de trecere de la capita
lism la socialism, trebuie să a- 
sistăm în orice condiții, în mod 
obligatoriu, la o ascuțire continuă 
a luptei de clasă și la o creștere 
fatală a dușmanilor socialismului, 
atît în interior c t și în afară.

Referindu-se la necesitatea li
chidării efectelor dăunătoare ale 
cultului personalității, vorbitorul 
a arătat, între altele, că una din 
urmările cultului personalității a 
fost slăbirea controlului asupra 
diferitelor organe ale puterii — 
atît a controlului exercitat de 
conducerea de partid de sus, cît 
și a controlului exercitat de jos, 
din partea maselor populare. El a 
dus de asemenea la abuzuri și 
încălcarea legalității socialiste 
Organele noastre de partid și de 
stat au datoria de a veghea în 
permanență asupra strictei res
pectări a legalității populare, a a- 
plicării ei în conformitate cu in
teresele statului, cu interesele ce
lor ce muncesc.

Partidul nostru și-a afirmat 
dintotdeauna fidelitatea neclintită 
față de normele leniniste ale vie
ții de partid. Pentru a îmbunătății 
mai departe construcția de partid 
și de stat, partidul ia măsuri ener
gice pentru lichidarea urmărilor 
cultului personalității. In acest 
scop, partidul nostru este- adînc 
preocupat de respectarea riguroa
să a normelor leniniste ale vieții 
de partid de sus și pînă jos.

După cum s-a arătat în raportul 
delegației P.M.R. cu privire la 
lucrările Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.......învățămintele prețioa
se ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., care a acordat o atenție 
atît de mare problemelor vieții in
terne de partid, constituie pentru 
partidul nostru un îndemn pentru 
întărirea caracterului colectiv al 
conducerii, pentru dezvoltarea 
continuă a democrației interne de 
partid, pentru întărirea unității 
partidului și a disciplinei de par
tid. pentru îmbunătățirea activită
ții organelor conducătoare de 
partid".

Ședința solemnă de la Moscova
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 aprilie, 
oamenii sovietici au sărbătorit 
86 de ani de la nașterea genialu
lui conducător, întemeietorul par
tidului comunist și statului sovie
tic — Vladimir Ilici Lenin.

La Moscova edificiile au fost 
împodobite cu drapele roșii. Mii 
de oameni au vizitat muzeul cen
tral V. I. Lenin și locurile din 
capitală care amintesc de Lenin. 
Pe numeroase clădiri din Mos
cova au fost fixate plăci come
morative — aici a fost V. I. Le
nin, aici au răsunat cuvîntările 
sale înflăcărate.

In jurul orei 18, sute de oa
meni s-au îndreptat spre Teatrul 
Mare pentru a participa la șe
dința solemnă a organizațiilor de 
partid, sovietice și obștești ale 
orașului Moscova, consacrată a-

niversării a 86 de ani de la naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin.

La ședința solemnă au partici
pat reprezentanți ai diferitelor 
generații de oameni sovietici. 
Printre ei erau veterani ai lup
telor revoluționare, care au lup
tat împreună cu Lenin împotriva 
autocrației țariste și a capitalis
mului, participanți la războiul 
civil, constructori ai primelor 
întreprinderi industriale sovietice. 
In sală se aflau fruntași în pro
ducție, conducători ai întreprin
derilor, activiști de partid și so
vietici, ostași ai armatei sovie
tice. La ședință au luat parte 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P Romîne, care se 
află în vizită în U.R.S.S.

Pe fundalul scenei se vede un 
mare portret sculptat a lui Vladi
mir Ilici Lenin, încadrat de dra-

pelele de stat ale celor 16 repu
blici unionale. In tăcere se 
schimbă gărzile de onoare

Litere luminoase formează cu
vintele „Trăiască steagul atotîn- 
vingător al leninismului 1“

Deasupra scenei se vede lo
zinca: „Trăiască Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice — ma
rea forță însuflețitoare și condu
cătoare a poporului sovietic în 
lupta pentru construirea comu
nismului 1“

Asistența întîmpină cu aplauze 
furtunoase apariția în prezidiu a 
lui L. M. Kakanovici, G. M. Ma- 
lenkov, A. I. Mikoian, V. M. Mo- 
lotov, M. Z .Saburov, M. A. Sus- 
lov, K. E. Voroșilov, G. K. Jukov, 
D. T. Șepilov, E. A. Furțeva, 
N. M. Șvernik, precum și a lui 
A. B. Aristov și P. N Pospelov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S.

Ședința solemnă a fost des
chisă de K. E. Voroșilov.

Orchestra a intonat imnul de 
stat al Uniunii Sovietice.

S-a dat cuvîntul lui D. T. Șe
pilov, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
care a prezentat raportul

Raportul a fost în repetate rîn- 
duri subliniat de aplauze. La cu
vintele „Trăiască steagul victo
rios al epocii contemporane, stea
gul întregii omeniri progresiste — 
marxism-leninismuT'.cu care D. T. 
Șepilov a încheiat rapottul, par
ticipant» la ședință au ovaționat 
furtunos în cinstea marelui Par
tid Comunist și a Comitetului 
său Central Toți s-au ridicat în 
picioare și au intonat imnul par
tidului „Internaționala“.

După ședința solemnă a avut 
loc un mare spectacol.

LENINISMUL-STEAGUL VICTORIOS 
AL EPOCII CONTEMPORANE

Raportul tovarășului D. T. Șepilov 
secretar al C. C. al P. C. U. S.

Tovarăși I Astăzi popoarele 
Uniunii Sovietice și întreaga ome
nire progresistă sărbătoresc cea 
de a 86-a aniversare a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin. genialul 
conducător și învățător al clasei 
muncitoare și al tuturor oameni
lor muncii, întemeietorul Parti
dului Comunist, conducătorul pri
mului stat socialist din lume.

Pe globul pămîntesc nu există 
un nume mai apropiat și mai 
scump inimii omului simplu de- 
cît numele lui Lenin. El răsună 
în toate limbile lumii ca simbol 
al eliberării oamenilor muncii din 
lanțurile robiei capitaliste, ca 
vestitor al erei noi, comuniste.

Marii dascăli și conducători 
ai clasei muncitoare — Marx și 
Engels — exprimînd cerințele ar
zătoare ale dezvoltării progresis
te a societății, au creat teoria co
munismului științific Ei au do
vedit că orînduirea socialistă este 
un rezultat, bazat pe legi obiec
tive. al întregii dezvoltări isto
rice și că clasa muncitoare este 
chemată să înfăptuiască cea mai 
profundă transformare revoluțio
nară în viața socială, în interesul 
oamenilor muncii, în interesul în
tregii omeniri

Fiind un strateg proletar, Le
nin, pe baza generalizării noii 
experiențe istorice a dezvoltat și 
a ridicat pe o treaptă superioară 
învățătura revoluționară a lui 
Marx-F.ngels. Conducîndu-se după 
metoda materialismului dialectic, 
el a descoperit legile capitalis
mului în ultimul său stadiu, în 
stadiul imperialist. El a creat o 
învățătură unitară despre revolu
ția socialistă despre cele două 
faze ale societății comuniste, des
pre căile și metodele construirii 
vieții noi. Marxism-leninismul. ca 
o măreață învățătură internațio
nală, a luminat calea spre liber
tate, spre socialism a clasei mun
citoare mondiale, a oamenilor 
muncii din lumea capitalistă si 
colonială.

Lenin a consacrat întreaga for
ță titanică a minții sale și a 
voinței sale de neclintit cauzei 
partidului comunist — avangar
da de luptă a clasei muncitoare. 
El l-a pregătit pentru mari lupte 
revoluționare; el l-a condus în 
fruntea poporului răsculat la a- 
saltul împotriva capitalismului ; 
el a exprimat gîndirea colectivă 
a partidului și a călăuzit activi
tatea lui multilaterală spre tra
ducerea în viață a programului 
comunismului științific. Lenin și 
partidul său sînt de nedespăr
țit.

Cu peste o jumătate de secol 
în urmă, cînd se puneau bazele 
partidului proletar de tip nou, ca
pitalismul domina în mod abso
lut în lume, iar Rusia era o țară 
înapoiată, o închisoare a popoa
relor. Pe baza ideilor transforma-

toare ale marxism-leninismului, 
în soarta omenirii s-a produs o 
cotitură radicală Acum țara noa
stră este un stat multinațional, 
liber și puternic, iar sistemul so
cialist a devenit dominant pe 
uriașe întinderi ale globului pă
mîntesc : de la Oceanul înghețat 
de Nord pînă în Pamir. de la 
țărmurile Balticii și Adriaticii 
pînă la insulele Kurile și Marea 
Chinei de sud. Această cotitură 
în destinele istorice ale omenirii 
este indisolubil legată de marșul 
victorios al marxism-leninismului.

De-a lu'ngul întregului săli 
drum eroic partidul nostru pă
zește ca lumina ochilor purita
tea învățăturii marxist-leniniste. 
Partidul consideră fidelitatea față 
de leninism ca legea supremă a 
vieții și activității sale. El a de
monstrat aceasta în mod strălu
cit la Congresul al XX-lea, ale 
cărui hotărîri istorice sînt pă
trunse de spiritul marxism-leni
nismului creator.

Tovarăși 1 Experiența evoluției 
mondiale de-a lungul secolului al 
XX-lea este o dovadă incontes
tabilă a faptului că epoca noa
stră furtunoasă și impetuoasă a 
dobîndit în leninism înțelepciunea 
sa cea mai înaltă, steagul său 
victorios. IdeWe socialismului pun 
stăpînire pe conștiința a noi sute 
și sute de milioane de oameni și 
nu există în lume o altă ideolo
gie care să le poată sta împo
trivă. Acest fapt a fost confirmat 
de istorie și este recunoscut nu nu
mai de adepții teoriei comunis
mului științific. In cartea apărută 
recent „Problemele mondiale ale 
zilelor noastre“, arhiepiscopul de 
York, C. Garbett. unul dintre con
ducătorii bisericii anglicane, a 
scris : „Comunismul îi atrage a- 
tît pe săraci, cît și pe intelec
tuali Sistemul său clar, logic, a 
cucerit de partea sa unii eminenți 
oameni de știință. El arată mul
tora unica rezolvare posibilă a 
problemelor mondiale actuale“.

Da, comunismul arată unica 
rezolvare posibilă a problemelor 
mondiale actuale. In aceasta stă 
forța sa, aceasta este sursa victo
riilor repurtate de el. aceasta este 
chezășia triumfului său iminent. 
Și la oricîte manevre ar recurge 
apărătorii orînduirii exploata
toare, adversarii libertății și feri
cirii omenirii, ei nu vor reuși să 
stăvilească marșul victorios al 
ideilor comunismului, așa cum 
obscurantiștii evului mediu n-au 
reușit să stăvilească răspîndirea 
ideilor progresiste ale renașterii, 
așa cum apărătorii feudalismului 
perimat n-au reușit să bareze ca
lea marii revoluții franceze.

Leninismul este pacea, este li
bertatea și independența popoa
relor, fericirea și prosperitatea 
oamenilor.

Leninismul luminează popoarelor 
calea spre pace și libertate

Tovarăși 1 Judecătorul cel mai 
sever și obiectiv, a cărui sentință 
hotărăște soarta oricărui partid 
politic, program sau teorie, este 
timpul atotputernic.

Leninismul a făcut față în mod 
strălucit severei și multilateralei 
verificări a timpului. Lenin ne 
învață că epoca actuală este, po
trivit unor legi obiective, epoca 
înlocuirii capitalismului prin so
cialism. epoca declinului și prăbu
șirii orînduirii capitaliste pe
rimate, epoca statornicirii și înflo
ririi societății noi, socialiste.

Fapte fără putință de tăgadă 
dovedesc că istoria se dezvoltă 
pe baza legilor obiective care au 
fost descoperite de știința mar- 
xist-leninistă. Sfera capitalismu
lui se restrînge tot mai mult. 
Trăsătura principală a epocii noa

stre, după cum a arătat Congre
sul al XX-lea al partidului, este 
aceea că socialismul a depășit 
cadrul unei singure țări și s-a 
transformat într-un sistem mon
dial. S-a creat o vastă „zonă a 
păcii“ care cuprinde atît statele 
socialiste cît și statele nesocia- 
liste iubitoare de pace, din Eu
ropa și Asia. Capitalismul a su
ferit înfrîngeri dintre cele mai 
grele pe arena mondială Acesta 
nu este numai un rezultat al pri
mei jumătăți a secolului al XX- 
lea, ci și o premiză hotărîtoare 
pentru cea de a doua jumătate a 
secolului.

Cea mai remarcabilă trăsătură 
a vremurilor noastre este apariția 
pe arena istorică a sute de mi
lioane de oameni, care pînă mai

ieri erau osîndiți de capitalism la 
lipsă de drepturi și la lîncezire. 
Lenin a arătat că „pe măsură ce 
se lărgește și se adincește crea
ția istorică a oamenilor, trebuie 
să crească și proporțiile masei 
populației care este un factor is
toric conștient“ (Lenin. Opere, 
voi. 2, pag. 518, Ed P.M.R. 
1951) A sosit timpul cînd po
poarele își iau pe rînd soarta în 
propriile lor mîini și devin princi
palul subiect al acțiunii istorice.

O stafie umblă prin Europa, 
stafia comunismului — așa ves
tea inflăcăratuj „Manifest al Par
tidului Comunist“ în prezent, nu 
o stafie, ci socialismul viu s-a 
statornicit în multe țări, nu nu
mai din Europa, ci și din Asia. 
Aci, sub steagul măreț al mar
xism leninismului eroicul popor 
chinez, în frunte cu gloriosul și 
încercatul său partid comunist, 
construiește socialismul

Ascendența și dezvoltarea isto
rică a capitalismului au fost în
soțite de crearea unui sistem co
lonial care menținea în sclavie 
și asuprire majoritatea populației 
lumii Ascendența și dezvoltarea 
istorică a socialismului sînt înso
țite de destrămarea sistemului 
colonial

In ultimii ani ai vieții sale. Le
nin și-a îndreptat în permanență 
privirile spre orientul colonial. 
El ne-a învățat că nu numai Asia 
și întregul Orient sînt interesate 
în triumful socialismului în Eu
ropa, ci și socialismul european, 
la rîndul său este interesat în 
succesul luptei de eliberare na
țională a popoarelor din țările 
coloniale și dependente „In pre
zent. arată Lenin, intr-una din 
scrisorile sale nepublicate, de la 
sfîrșitul anului 1921. soarta în
tregi civilizații occidentale de
pinde în considerabilă măsură de 
atragerea în viața politică a ma
selor de oameni ai muncii din 
Orient“

Majoritatea popoarelor din A- 
sia de sud-est și în primul rînd 
marele popor indian, precum și 
popoarele din Birmania. Indone
zia, Ceylon s-au eliberat deja de 
sub jugul colonialismului. Pe a- 
ceeași cale au pășit și popoarele 
din Orientul Mijlociu și Apropiat, 
din Africa, unde state ca Siria, 
Libanul. Egiptul, Etiopia, Libia, 
Liberia. Sudanul și altele și-au 
și dobîndit independența. In ulti
ma vreme a fost încununată de 
succese însemnata luptă de eli
berare națională a popoarelor din 
Maroc și Tunisia. Destrămarea 
sistemului colonial are un ca
racter atotcuprinzător. După cum 
a arătat Congresul al XX-lea al 
partidului, la ordinea zilei se a- 
flă problema lichidării totale a 
rușinosului sistem colonial.

Numai dogmaticii și scolasticii 
pot considera că socialismul va 
lua locul capitalismului în urma 
unei așa zise revoluții sociale 
„pure“. Lenin a ridiculizat pe a- 
cești dogmatici și scolastici. „Cel 
care așteaptă o revoluție socială 
„pură“ — spunea el — o va aș
tepta mult și bine. Acela este un 
revoluționar în vorbe, care nu 
poate să conceapă o revoluție a- 
devărată“ (Opere, voi. 22, pag. 
350 ed. P.M.R., anul 1952). For
mele trecerii de la capitalism la 
socialism sînt diferite și variate. 
In prezent s-a dovedit nu numai 
teoretic ci și practic că lupta îm
potriva colonialismului, împotriva 
asupririi imperaliste reprezintă 
acel teren larg pe care se pot 
întîlni și se întîlnesc mișcări 
populare care se deosebesc din 
punct de vedere al caracterului, 
al formei și al țelurilor sociale 
imediate. Lupta dusă în forme 
variate de către unele popoare

pentru victoria socialismului se 
îmbină în mod organic cu lupta 
altor popoare, dusă de asemenea 
în forme variate, pentru triumful 
cauzei libertății și independenței 
naționale

Majoritatea populației lumii își 
unește rîndurile pentru înfăptui
rea celor mai bune speranțe și 
năzuințe ale maselor populare. 
Pe acest fond apar jalnice și la
mentabile născocirile apologeților 
capitalismului care atribuie le
ninismului pretinse tendințe com
plotiste. ideea „exportului revo
luției" și alte gogorițe

Acolo unde popoarele luptă 
pentru idealurile lor. problemee 
legate de țelurile, căile și formele 
de luptă sînt hotărite exclusiv de 
voința suverană a maselor popu
lare.

Oare există însă în lume forțe 
care pun la cale comploturi îm
potriva maselor populare, care se 
străduiese să și impună voința 
altor țări și se amestecă în 
mod sistematic in treburi străi
ne? Da, există. Acestea sint 
cercurile imperialiste și. in pri
mul rînd, forțele reacționare d:n 
Statele Unite ale Americiu E.e 
organizează de pildă comploiuri 
pentru asuprirea poporului Gua- 
temalei, promovează o politică de 
dictat în alte țări ale emisierei 
occidentale, recurg pretutindeni la 
trădători și renegați ai popoare
lor, creează centre și organiza ii 
diversioniste care uneltesc îm
potriva guvernelor lega.e, înve
ninează atmosiera internațională. 
Și aceasta este lesne de înțeles, 
deoarece îndărătul comploturilor 
și pactelor antipopulare se ascun
de monstruosul mecanism de a- 
suprire a țârilor slab dezvoltate 
de către imperialiști, mecanism 
care asigură monopolurilor trans
formarea sudorii și sîngelui ma
selor populare în lingouri de aur, 
în profituri fabuloase După cum 
reiese din datele citate in revista 
americană „Survey of Current 
Bussines", în perioada 1951-1954 
exportul de capital din S.U.A în 
țările Americii Latine a totalizat 
662.000.000 de dolari, în timp ce 
profiturile monopolurilor ameri. 
cane de pe urma investițiilor de 
capital în aceste țări in aceeași 
perioadă au însumat 3.276 000 000 
de dolari. Iată care este nalura 
exportului de capital pe care Le
nin l-a denumit pe bună dreptate 
„parazitism la pătrat“.

Cercurile imperialiste sînt ne
mulțumite de evoluția evenimen
telor mondiale și ar dori să o 
schimbe Or. nimănui nu-i stă în 
putință să-și impună dictatul le
gilor obiective ale istoriei. Aces e 
legi nu se tem de apostrofări sau 
amenințări, ele nu se vînd pe do
lari Legile dezvoltării sociale 
progresive sînt de nebiruit.

Imperialismul generează răz
boaie, spunea l enin. Cele două 
războaie mondiale sîngeroase au 
arătat că Lenin avea perfectă 
dreptate.

Cu cît se apropie mai mult ca
pitalismul de ultima sa treaptă, 
cu atît mai antipopulară devine 
politica lui. Lenin a demascat fă
țărnicia acelora care. creînd 
blocuri militare, le prezintă în 
culori trandafirii și în vestminte 
pacifiste.

Politica de împînzire a globului 
pămîntesc cu baze militare, prac
ticată actualmente de cercurile 
imperialiste, ca și blocurile mili
tare de tipul N.AT.O . S E.A.T.O., 
al pactului de Ia Bagdad, create



Leninismul steagul victorios al epocii contemporane
(Urmare din pag. l-a) 

de ele, se caracterizează în pri
mul rînd prin orientarea anti
populară agresivă, a acestora.

Nu încape îndoială că dacă ar 
deDinde numai de capitalism, 
omenirea ar fi din nou tîrîtă în- 
tr-un război mondial. Dar pe a- 
rena mondială, paralel cu vechile 
leci ale imperialismului, au apă
rut și acționează legi noi, antiim- 
perialiste. Ele stat generate de 
sistemul mondial socialist, de 
destrămarea sistemului colonial al 
imperialismului, de mărețul avînt 
al mișcărilor populare de masă. 
Raportul dintre forțele războiului 
și forțele păcii, dintre forțele a- 
gresiunii imperialiste și forțele 
ce se opun acesteia s-a schimbat 
radical în favoarea cauzei păcii 
și democrației. Tocmai aceasta a 
determinat noua situație mon
dială. Pornind de la aceasta, Con
gresul al XX-lea al partidului a 
ajuns la concluzia că în condi
țiile actuale nu există o inevita
bilitate fatală a războiului.

Tezele cu privire la coexistența 
pașnică a celor două sisteme, la 
posibilitatea preîntâmpinării răz
boaielor în epoca actuală, la for
mele de trecere a diferitelor țări 
la socialism, teze formulate de 
Congresul al XX-lea al partidu
lui, constituie o mare și impor
tantă etapă în viața întregii ome
niri. Ele au avut un ecou fără 
seamăn, cu adevărat mondial. Ele 
afectează interese alît de pro
funde și atît de vitale ale mase
lor populare, încît politicienii bur
ghezi sînt nevoiți de pe acum și 
vcr fi nevoiți și de aci înainte să 
țină seama de ele cu seriozitate.

Istoricul Congres al XX-lea ri
dică la un nivel și mai înalt în
treaga noastră luptă pentru des
tinderea încordării internaționale, 
împotriva uneltirilor cercurilor a- 
gresive. pentru reducerea radi
cală a armamentelor, pentru in
terzicerea armei atomice.

in prezent. în lumina hotărîri- 
lor Congresului, se resimte deose. 
bit de limpede criza adîncă a po
liticii puterilor occidentale și în 
primul rînd a Statelor Unite ale 
AmeYicii. De bună seamă, în în
treaga perioadă de după război 
n-a existat in Occident o „auto
critică“ atît de sinceră ca acum, 
nu s-a recunoscut cu voce atît 
de tare că pentru marile puteri 
capitaliste a sosit timpul să-și re
vizuiască și să-și modifice poli
tica externă. „încă demult, scria 
recent ziarul ,,New York Times“, 
ar fi trebuit să se facă o reeva
luare radicală a politicii ameri
cane. Criza de care se lovesc Sta- 
te'e Unite constă în faptul că 
Uniunea Sovietică, prin noua ei 
politică, a și dobîndi-t, în mod 
evident, succese considerabile în 
principalele regiuni ale lumii și 
că există perspectiva unor noi 
succese ale rușilor“.

Nu întîmplător în centrul aces
tei „autocritici" se află denunța
rea sistemului blocului Atlanticu
lui de nord, ca principală pîrghie 
a politicii „de pe poziții de for
ță“ și a scindării lumii în grupări 
antagoniste. In legătură cu a- 
ceăsta nu poate fi trecută cu ve
derea semnificația ultimelor dis
cursuri rostite de personalități 
conducătoare din guvernul fran
cez.

Marx și Engels au scris: „As
muțirea unui popor împotriva ce
luilalt, folosirea unui pdpor pen
tru oprimarea altuia și asigura
rea în acest fel a existenței unej 
puteri absolutiste despotice—iată 
la ce se rezuma arta și activita
tea tuturor guvernanților care au 
existat pînă în prezent și a diplo- 
maților lor“ (K. Marx și Fr. En
gels, Opere, voi. II, pag. 237, 
Ediția Rusă). La baza blocului 
Atlanticului de nord precum și a 
unor pacte ca S.E.A.T.O., sau Cel 
de la Bagdad, stă tocmai o ast
fel de artă și o astfel de activi
tate a guvernanților și diploma- 
ților. Or, în prezent este nevoie 
de o altă artă și de o altă acti

Puternicul avînt al economiei și culturii 
socialiste — întruchipare vie a poruncilor 

lui Lenin
Tovarăși! încă în primele luni 

după victoria Revoluției din Oc
tombrie, în condițiile cele mai 
grele ale intervenției dușmane și 
ruinei, Lenin a chemat pe oamenii 
sovietici să îmbrace haina de lu
cru și fără a se teme că o vor 
murdări, să muncească cu abne
gație pentru a ridica luminosul 
edificiu al societății socialiste, 
înarmat cu teoria revoluționară 
marxistă, partidul comuniștilor a 
descătușat energia a milioane de 
oameni, energie nemaiîntîlnită în 
mișcările istorice din trecut, pen
tru traducerea în viață a planului 
leninist de transformare socialistă 
a țării noastre. In celebra sa lu
crare „Despre impozitul în 
natură“, Vladimir Ilici Lenin 
scria în 1921 :

„Uitați-vă la harta R.S.F.S.R. La 
nord de Vologda, la sud-est de 
Rostov pe Don și de Saratov, la 
sud de Orenburg și de Omsk, la 
nord de Tomsk, se întind spații 
nemărginite în care ar putea în
cape zeci de enorme state civili
zate. Și peste toate aceste spații 
domnește patriarhalismul, semi- 
sălbăticia și chiar cea mai veri
tabilă sălbăticie“. (Opere alese 
voi. II pag. 722).

Priviți cum arată acum harta 
Uniunii Sovietice.

La nord de Vologda au apărut 
noi orașe și centre industriale: 
Kirovsk (Hibinogorsk) — cel mai 
mare centru din lume de extracție 
de apatite, Moncegorsk cu puter
nicul său combinat de cupru și 
nichel. Kondopoga și Seghej — 
centre ale industriei celulozei. Aci 
au fost înălțate hidrocentralele 
de pe Nijne-Svir, Verhne-Svir,

Raportul tovarășului D. T. Șepilov, secretar al C. G al P. G U. S.
vitate. A sosit timpul să se în
mormânteze faimoasa politică „de 
pe poziții de forță“ împreună cu 
toate manifestările ei militare, 
ideologice și materiale.

Leninismul a propus ca bază 
a relațiilor internaționale princi
piul coexistenței pașnice a state
lor, indiferent de deosebirile lor 
sociale. Partidul nostru a făcut 
din acest principiu nobil piatra 
unghiulară a politicii externe a 
primului stat socialist din lume. 
„Avem acum puterea — spunea 
Lenin — puterea Sovietelor. A- 
ceastă putere, promovată de po
porul însuși, creează o bază priel
nică pentru pace, cauza măreață 
a tuturor popoarelor“ (Opere, voi. 
26, pag. 504, Editura de stat pen
tru literatură politică).

Pe globul pămîntesc nu există 
nici un stat, nici un popor cu care 
glorioasa și puternica noastră pa
trie socialistă să nu tindă să în
trețină relații pașnice trainice, pe 
bază de deplină egalitate și reci
procitate.

O expresie a acestei politici so
vietice de pace este călătoria to
varășilor N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov în Anglia — țara lui 
Shakespeare, țara lui Newton, 
Darwin. In anii asprelor încercări 
militare, glorioșii ostași, marinari 
și aviatori englezi au luptat îm
preună cu viteaza noastră armată 
împotriva dușmanului comun — 
agresorul fascist. Poporul sovietic 
dorește din toată inima ca actuala 
misiune în Anglia, misiune de 
bunăvoință, pace și prietenie, să 
fie încununată de succes prin 
eforturile noastre comune recipro
ce și ca relațiile sovieto-engleze 
să se dezvolte pe baza prieteniei 
în interesul păcii în întreaga 
lume.

In domeniul politicii externe, 
leninismul a dus la crearea unui 
tip nou de relații internaționale. 
Aceasta își găsește expresia în 
minunata frăție și prietenie a tu
turor statelor socialiste. Aceasta 
își găsește expresia în măreața 
solidaritate a popoarelor care con
struiesc socialismul, în măreața 
solidaritate cu popoarele care 
luptă împotriva sistemului colo
nialismului.

Popoarele din Orient, avîntste 
în mișcarea de eliberare, resping 
„darurile danaitor“ cu care în
cearcă să le ademenească mono
polurile imperialiste care, sub 
steagul „ajutorului“ caută să în
tărească și să modernizeze siste
mul robiei coloniale. De aceea, fi
rește, țările din Orient caută o 
apropiere cu țările socialismului, 
unde nu există robie națională, 
împărțirea tn rase „inferioare“ și 
„superioare“, relații de dominație- 
aservire intre popoare.

încă în 1916 Lenin scria :
„Vdm depune toate eforturile 

pentru a ne apropia și contopi cu 
mongolii, persanii, indienii, egip
tenii ; și noi considerăm că este 
o datorie a noastră și că este în 
interesul nostru să facem acest 
lucru, căci altfel socialismul în 
Europa nu va fi trainic. Noi vom 
căuta să dăm acestor popoare 
mai înapoiate și mai asuprite de- 
cît noi un „ajutor cultural dezin
teresat“, după minunata expresie 
a social-democraților polonezi, 
adică să-i ajutăm să treacă la fo
losirea mașinilor, la ușurarea 
muncii, la democrație, la socia
lism“ (Opere, voi. 23, pag. 58).

Ideia leninistă a coexistenței 
pașnice este o ideie profund popu
lară. Ea se opune orientării im
perialiste a acelora care tind spre 
subminarea păcii, spre un nou 
război. Iată de Ce principiul coexi
stenței pașnice a statelor a deve
nit steagul întăririi păcii și secu
rității internaționale. Iată de ce 
este el recunoscut și sprijinit de 
majoritatea covîrșitoare a ome
nirii. Și noi sîntem ferm convinși 
că, în ciuda oricăror împotriviri 
el poate și trebuie să ducă la 
triumful cauzei păcii în întreaga 
lume

Tulomă, Niva, Vuoksa, Onda și 
altele. Pe aici trece ca un fir al
bastru canalul Marea Albă-Bal- 
tică; prin taiga și tundră au fost 
construite magistrale feroviare. în 
cel de al șaselea cincinal va fi 
terminată în regiunea Vologda 
marea uzină metalurgică de la 
Cerepoveț.

Priviți harta la sud-est de Ro
stov pe Don și de Saratov Prin 
voința miraculoasă a oamenilor 
sovietici au fost create aici pu
ternice centre ale construcției de 
mașini, ale industriilor petrolifere, 
alimentară, și ale altor ramuri in
dustriale. A înflorit economia și 
cultura Republicilor suverane so
cialiste — Azerbaidjan, Gruzia, 
Armenia. Vastele întinderi ale a- 
cestei regiuni economice s-au aco
perit cu o rețea deasă de noi cen
tre energetice: hidrocentrala Min- 
gheceaur din Azerbaidjan, acelea 
de pe Hrami și Rion în Gruzia, de 
pe Baksan și Ghizeldon în Kau- 
kazul de nord. Pe Volga inferioa
ră își sporește puterea industrială 
eroicul Stalingrad, a fost con
struit mărețul canal Volga-Don. 
Hidrocentrala din Stalingrad, în 
curs de construcție, are o putere 
care depășește aproape de patru 
ori pe aceea a hidrocentralei de pe 
Nipru.

Spre sud de Orenburg și de 
Omsk se întinde Kazahstanul so
vietic. Dintr-o regiune periferică 
colonială înapoiată a Rusiei ța
riste el s-a transformat într-o pu
ternică republică industrială pose- 
dînd o agricultură mare la un 
înalt nivel de mecanizare. Aici 
s-au născut giganții metalurgiei 
feroase și neferoase — Balhaș. 
Djezkazgan, Karsakpai, Temir- 
Tau, Cimkent, Ust-Kamenogorsk, 
noi centre ale industriei petrolifere 
chimice, alimentare. In cursul ce
lui de al șaselea cincinal vor fi 

date în funcțiune uîina metalur
gică din Karaganda, uzinele de 
aluminiu, aliaje feroase și com
bine din Pavlodar, uzina de uti
laj pentru laminat din Petropa- 
vlovsk, se valorifică zeci de mi
lioane de hectare de pămînt înțe- 
lenit de secole.

Sălbăticia Siberiei dinainte de 
revoluție ține în mod irevocabil 
de domeniul trecutului. Vechile 
orașe rusești — Omsk, Novosi- 
birsk, Tomsk, Krasnoiarsk, Ir- 
kutsk s-au transformat în centre 
industriale dezvoltate din toate 
punctele de vedere. Pe pămîntul 
siberian au apărut zeci de orașe 
noi. A fost creată uriașa regiune 
industrială Kuzbass — a doua 
bază carboniferă a țării, cu cele 
mai mari uzine metalurgice, chi
mice, constructoare de mașini.

S-a reconstruit linia principală 
transiberiană, s-a construit calea 
ferată siberiană de sud. Pe pu
ternicele cursuri de apă ale Si
beriei sînt în curs de construcție 
hidrocentrale de foarte mare pu
tere de tipul hidrocentralei de la 
Bratsk pe Angara și de la Kras
noiarsk pe Enisei, fără pereche în 
lume. Congresul al XX-lea al par
tidului a trasat o sarcină măreață 
— ca în decurs de 10—15 ani să 
se creeze în Siberia cea de a treia 
bază metalurgică a țării, noi cen
tre de cea mai mare importantă 
ale construcției de mașini, indus
triei chimice, industriei cărbune
lui.

„Bătrînul și căruntul Ural“, 
cum îl numea Lenin, și-a lepădat 
de mult vestmintele patriarhale și 
s-a transformat într-un gigantic 
arsenal industrial al țării noastre.

In cel de-al șaselea cincinal va 
fi terminată aici construirea com
binatului metalurgic de la Orsk- 
Halilovo și a combinatului pentru 
prepararea minereurilor de la 
Kacikanar, sînt în construcție pu
ternice centrale electrice, se dau 
în producție noi zăcăminte extrem 
de bogate de țiței în Bașkiria.

Paralel cu noile regiuni econo
mice, se dezvoltă centrele noastre 
industriale și tehnico-științifice 
cunoscute din vechime Moscova, 
Leningrad, Kiev, Gorki. Harkov 
și altele, unde se proiectează și 
se produc cele mai complexe și 
perfecționate mașini și aparate, 
tehnica cea mai modernă, care 
apoi se aplică în producție in 
toate republicile Uniunii Sovietice.

Rusia prerevoluționară era în
zestrată cu unelte moderne de 
producție de patru ori mai slab 
dccît Anglia, de cinci ori mai 
slab decît Germania, de zece ori 
mai slab decît America. Toate a- 
cestea țin de domeniul unui trecut 
îndepărtat. In ceea ce privește 
volumul absolut al producției in
dustriale, LIniunea Sovietică a și 
întrecut cu mult țările capitaliste 
cele mai dezvoltate din Europa 
și dispune în prezent de o indu
strie grea multilateral dezvoltată, 
cea mai puternică industrie grea 
din Europa. în 1955 Uniunea So
vietică a produs mai mult oțel 
și mai multă energie electrică 
decît Anglia și Germania occiden
tală luate laolaltă. Țara Soviete
lor produce cu mult mai multe 
utilaje industriale decît Anglia, 
Germania occidentală și Franța.

Toate acestea umplu inima fie
cărui om sovietic de un sentiment 
de nemărginită bucurie și mîndrie 
pentru țara sa, pentru marele său 
popor, pentru eroicul partid al co
muniștilor.

Urmînd indicațiile lui Lenin, 
partidul va dezvolta și de acum 
înainte, în ritmul cel mai rapid, 
industria grea, în primul rînd 
construcția de mașini și energe
tica, de care depinde întregul pro
ces al reproducției socialiste lăr
gite. Față de creșterea globală a 
producției industriale cu 65% în 
cel de al șaselea cincinal, con- 
strucția de mașini și metalurgia 
prelucrătoare își vor mări produc
ția cu 80%, iar producția de ener
gie electrică va crește cu 88%.

Pe baza avîntului puternic al 
producției socialiste, cresc neînce
tat bunăstarea materială și nive
lul cultura! al populației. In 1955 
venitul național al U.R.S.S. a 
crescut de 17 ori tn comparație 
cu anul 1913, iar în 1960 el va 
depăși de 27 de ori nivelul dina
intea revoluției. In perioada 1945- 
1955, sporul mediu anual, al veni
tului național a reprezentat 12,8% 
în U.R.S.S., 1.7% în S.U.A. In cel, 
de al cincilea cincinal cheltuielile 
statului pentru ajutoare, pensii, 
asistență medicală gratuită, pen
tru învățămîntul gratuit și alte 
nevoi social-culturale au totalizat 
689.000.000.000 de ruble, iar în 
cursul celui de al 6-lea cin
cinal ele vor ajunge la circa 
970.000.000.000 de ruble.

Țara în care în anul 1920 încă, 
60 la sută din populație era a- 
nalfabetă, a înfăptuit învățămîn
tul general de șapte ani iar în 
actualul cincinal se va înfăptui 
în linii mari învățămîntul mediu 
general de zece ani. Datorită Îm
bunătățirii radicale a situației 
materiale a oamenilor muncii și 
succeselor sistemului sovietic al 
ocrotirii sănătății, longevitatea 
medie a populației în U.R.S.S. 
este de aproximativ două ori mai 
mare decît cea din Rusia prere
voluționară.

Țara sovietică, plină de forțe 
creatoare, merge nestăvilit îna
inte. Lenin și partidul ne învață 
însă să nu ne mulțumim cu cele 
obținute, să ne concentrăm aten
ția asupra sarcinilor nerezolvate, 
să stîrpim starea de spirit de 
auțomulțumire și liniștire birocra
tică de care, din păcate, nu s-au 
eliberat o parte din cadrele noas
tre. „...Mai puțină înfumurare in
telectuală și birocratică, a spus 
Lenin, mai multă studiere a ceea 
ce dă experiența practică, în cen
tru și la periferie, și a ceea ce 
ne-a și dat știința“. (Opere voi. 
32 pag. 122 ed. rusă).

In fața poporului sovietic stau 
sarcini gigantice în vederea creă
rii unei puternice baze materiale 

de producție a comunismului mul
tilateral dezvoltată, care va per
mite să se asigure societății o 
abundență de toate felurile de 
bunuri materiale. A ajunge din 
urmă și a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce pri
vește producția pe cap de locui
tor — aceasta este sarcina pe 
care marele Lenin a trasat-o po
porului sovietic chiar la începu
tul revoluției socialiste. Congre
sul al XX-lea al Partidului Co
munist a fundamentat posibilita
tea reală a rezolvării acestei sar
cini în cel mai scurt răstimp is
toric. Avem noi oare tot ce ne 
trebuie pentru a îndeplini această 
sarcină intr-un scurt răstimp is
toric? Da, avem.

In primul rmd avem puterea 
sovietică, în condițiile căreia mun
citorii, țăranii și intelectualii sînt 
nu numai producătorii ci și stă
pânii tuturor bogățiilor, muncesc 
pentru ei înșiși, pentru binele în
tregii societăți. Orinduirea so
cialistă cu proprietatea ei socială 
asupra mijloacelor de producție, 
cu conducerea pe bâză de plan a 
întregii economii și cu principiile 
socialiste de repartiție după 
muncă, nu cunoaște orize și de
presiuni, anarhie în producție și 
consum parazitar. Avem o forță 
conducătoare a societății sovie
tice — Partidul Comunist, înar
mat cu măreața învățătură marx- 
ist-leninistă.

In al doilea rînd, țara noastră 
are bogății naturale incalculabile. 
Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume .n ce privește zăcă
mintele prospectate de minereu 
de fier și mangan, de cupru, 
plumb, bauxită, nichel, wolfram, 
petrol, săruri de potasiu, materii 
prime fosfatice, turbă, în ceea ce 
privește resursele hidroenergetice 
și forestiere. Din punctul de ve
dere al zăcămintelor prospectate 
de cărbune, Uniunea Sovietică 
ocupă al doilea loc în lume. Au 
fost descoperite și prospectate 
mari zăcăminte de gaze naturale, 
mari zăcăminte de diamante, 
de multe metale rare, materii 
prime atomice și alte mine
rale utile. Uriaș este fondul 
de terenuri agricole. Aceste bo
gății pot acoperi cu prisosință 
toate nevoile economiei noastre 
naționale pe o perioadă îndelun
gată.

in al treilea rînd. poporul so
vietic a creat o industrie dezvol
tată, puternică și multilaterală. 
In 19b0, industria noastră va da 
o producție de peste 40 de ori 
mai mare decât în 1913. Aceasta 
înseamnă că la fiecare nouă zile 
industria noastră va produce tot 
atît de mult cît se producea în 
Rusia dinainte de revoluție în 
cursul unui an întreg. In cel de 
al șaselea cincinal, baza indus
trială a țării sovietice se va lărgi 
într-o măsură uriașă : vor fi cons
truite aproximativ 6.000 de mari 
întreprinderi industriale. Se creea
ză un sistem energetic unic al 
părții europene a U.R.S.S. și este 
în perspectivă crearea unui gran
dios sistem energetic unic al în
tregii Uniuni Sovietice.

în al patrulea rînd, țara noas
tră are o prețioasă rezervă de 
forțe umane capabile să conducă 
tehnica modernă a producției și 
s-o dezvolte. Multe și multe mi
lioane de muncitori calificați și 
colhoznici, ingineri, tehnicieni, a- 
gronomi și zootehnicieni au acu
mulat o uriașă experiență în dez
voltarea producției modeme mari. 
De la Volhov la Dneprostroi, de 
la Dneprostroi la construirea cen
tralelor de pe Volga, de la cen
tralele de pe Volga la construi
rea giganților de la Bratsk și 
Krasnoiarsk — este o cale ce sim
bolizează parcă creșterea cadrelor 
în țara noastră

In al cincilea rînd este incon
testabilă superioritatea sistemului 
socialist al economiei față de cel 
capitalist. Aceasta se confirmă în 
mod grăitor comparînd ritmul 
dezvoltării economice a.l U.R.S.S. 
cu cel al țărilor capitaliste. In 
perioada 1913—1955, întreaga 
producție industrială pe cap de 
locuitor a crescut în U.R.S.S. de 
19,4 ori, în S.U.'A. — de 2,3 ori, 
în Anglia — de 1,6 ori, în Franța 
—- de 1,8 ori. Noi producem oțel 
pe cap de locuitor de 7,5 ori mai 
mult în comparație cu 1913, în 
timp ce S.U.A. doar de două ori, 
Anglia — de 2,3 ori, Franța — 
de 1,7 ori, Germania occidentală 
— de 1,9 ori. Extracția de căr
bune (calculată în huilă) a cres
cut în această perioadă pe cap 
de locuitor de 8,3 ori, în timp ce 
în S.U.A. ea a scăzut la jumătate, 
în Anglia a scăzut cu 30 la sută, 
în Franța a crescut doar de 1,2 
ori, în Germania occidentală a 
crescut de 1,1 ori. Uniunea Sovie
tică a produs pe cap de locuitor 
în 1955 de 61,5 ori mai multă 
energie electrică decît în 1913, 
S.U.'A. — de 14,5 ori, Anglia — 
de 17,5 ori. Producția industrială 
de articole de consum pe cap de 
locuitor a orescut în U.R.S.S. în 
perioada 1913—1955 de 7,6 ori 
iar în S.U.A. doar de 1,5 ori.

Acestea sînt fapte pe care sr 
bazează convingerea noastră pro 
fundă, fondată din punct de ve 
dere științific, că principala sar 
cină economică a U.R.S.S. o pu 
tem rezolva — și o vom rezolva 
fără doar și poate — într-un ter
men scurt din punct de vedere 
istoric. Propunem lumii capita
liste: să aruncăm anatema asupra 
războiului, să facem comerț, să 
verificăm pe terenul muncii paș
nice, al întrecerii economice, care 
din cele două sisteme sociale este 
superior.

Oamenii politici realiști de 
peste hotare înțeleg că superio
ritatea este de partea sistemului 
socialist și ei dau alarma în le
gătură cu ritmul înalt al dezvol
tării noastre economice. Astfel, 
revista americană „United States 
News and World Report“ în ar
ticolul „De ce prevede Rusia vic
toria fără război" scria anul a- 
cesta la 16 martie: „In cei zece 

ani de după război, Rusia a -lichi
dat distrugerile provocate de răz
boi și a obținut noi recorduri de 
producție în principalele ramuri 
ale industriei. In următorii cinci 
ani planurile Rusiei prevăd lăr
girea industriei în proporții con
siderabil mai mari decît se pre
vede în S.U.A. pentru aceeași pe
rioadă... Dacă obiectivele prevă
zute în plan vor fi îndeplinite, în 
cei cinci ani Rusia va pune în 
primejdie întîietatea S.U.A. în 
domeniul producției de oțel, ex
tracției de petrol, producției de 
ciment și a altor articole indus
triale și va întrece S.U.A. din 
punctul de vedere al extracției de 
cărbune“.

Da, viitorul aparține comunis
mului. Dar victoria în întrecerea 
economică nu vine de la sine, ea 
trebuie cucerită. In secolul nos
tru știința și tehnica înaintează 
cu pași de șapte poște. Trebuie 
să luptăm cu hotărîre Împotriva 
oricărui conservatorism, să ne în
sușim mai repede cele mai noi 
realizări ale științei și tehnicii 
sovietice și străine. Numai ast
fel vom putea folosi întreaga su
perioritate a orînduirii noastre.

Mai sînt la hoi destule sectoa
re caire-rămîn în urmă și destulă 
birocrație, la ce ne-am ascunde 
lipsurile, mai avem mult din ceea 
ce Lenin a calificat drept „min
ciună comunistă dulceagă“.

Iată de ce sînt atît de actuale 
astăzi cuvintele leniniste simple, 
dar pline de o profundă semni
ficație : „Nu flecari, nu face pa
radă de comunism, nu acoperi 
prin cuvinte pompoase neglijența, 
inactivitatea, lenea, înapoierea“. 
(Opere, ediția 111-a, voi. 27, pag. 
36 Ed. RUsă).

La noi se mai constată destule 
cazuri de atitudine lipsită de spi
rit gospodăresc și de risipă, de 
ușurință față de bunul poporului, 
de indiferență intolerabilă față 
de folosirea uriașelor rezerve de 
producție. In cel de al cincilea 
cincinale-a prevăzut de pildă re
ducerea cu 17 miliarde ruble a 
costului lucrărilor de construcție

A sîa în slujba poporului, a fi credincios 
leninismuSui — iată temelia tuturor victoriilor 

partidului comunist
Tovarăși 1 Statul sovietic făurit 

prin creația revoluționară a ma
selor este prin natura sa un stat 
socialist, forma cea mai înalta a 
democratismului, întruchiparea a- 
devăratei suveranități a poporu
lui, Pentru prima oară în istorie 
s-a statornicit o orînduire socială 
al cărei țel este binele poporului, 
fericirea omului.

Industria grea dezvoltată cu a- 
tîta grijă a fost și rărnîne temelia 
temeliilor întregii economii socia
liste, izvorul bogăției și puterii pa
triei noastre. Totodată, dezvolta
rea industriei grele este subordo
nată intereselor generale de stat 
si intereselor omului — membru 
al societății socialiste. Lenin a 
caracterizat socialismul ca o orga
nizare pe bază de plan a produc
ției, organizare bazată pe pro
prietatea socială, în scopul asigu
rării bunăstării și dezvoltării mul
tilaterale a tuturor membrilor so
cietății.

„Numai socialismul, a arătat 
Lenin, va da posibilitatea de a 
răspîndi larg și de a subordona 
cu adevărat producția socială și 
repartiția produselor potrivit unor 
considerente științifice care să a- 
rate cum să se facă ca viața tu
turor oamenilor muncii să fie cît 
mai ușoară și să le ofere posibili
tatea unui trai înstărit. Numai so
cialismul poate înfăptui acest lu
cru“. (Opere, voi. 27, pag. 397- 
398 E.S.P.L.P.). Tocmai în aceste 
teze ale iui Lenin este pusă la 
lumină esența legii economice 
fundamentale a socialismului, de 
care Partidul Comunist se că
lăuzește în politica sa.

Noi considerăm pe bună drep
tate drept una din cele mai mari 
cuceriri ale socialismului crește
rea necontenită a bunăstării oa
menilor muncii. In acest domeniu 
mai sînt cu toate acestea multe 
sarcini nerezolvate, deoarece ne
voile materiale și culturale ale 
poporului cresc neîncetat. La noi, 
în ceea ce privește unele produse 
alimentare și mărfuri industriale 
nu există încă abundența nece
sară. Sînt multe lipsuri în co
merț. Deși se desfășoară uriașe 
lucrări de construcție, continuă 
să rămînă acută nevoia de locu
ințe. In hotărîrile Congresului al 
XX-lea, Partidul Comunist a ela
borat un program închegat de ri
dicare continuă și multilaterală a 
bunăstării materiale și a nivelu
lui cultural al oamenilor muncii

In această ordine de idei pre
zintă o importanță primordială 
sarcina pe care o are întreg po
porul de a realiza un avînt verti
ginos al producției agricole. Țara 
Sovietică dispune de uriașe supra
fețe de pămînt fertil. Numai în ul
timii doi ani au fost arate 33 de 
milioane de hectare de pămînturi 
virgine și înțelenite. Suprafața 
pămînturilor valorificate este a- 
proape egală cu întreaga suprafa
ță cultivată cu cereale a țărilor 
capitaliste din Europa continenta
lă. Vom valorifica noi pămînturi 
și de acum înainte. Dar călea 
principală de asigurare a unei ă- 
bundențe de produse agricole este 
sporirea considerabilă a produc
ției la hectar, la toate culturile 
agricole și sporirea productivității 
creșterii vitelor, introducerea pe 
scară largă a experienței înaintate 
a realizărilor științei în toate gos
podăriile.

Una din principalele condiții 
ale unui avînt continuu și puter
nic al forțelor de producție în a- 
gricultură este aplicarea consec
ventă a principiului cointeresării 
materiale a colhozurilor și colhoz
nicilor în rezultatele muncii lor. 
Partidul Comunist și Statul So
vietic au descoperit în ultimii ani 
încălcări în acest domeniu, au ela
borat și aplică cu fermitate mă
suri care restabilesc și dezvoltă 

și montare. Această sarcină nu 
numai că nu a fost îndeplinită, 
dar s-au adus chiar pagube de 
nouă miliarde de ruble; ceea ce 
a făcut ca costul construcției în 
cursul cincinalului să fie cu 26 
miliarde mai scump decît preve
deau sarcinile.

Cu aceste mijloace s-ar fi putut 
construi încă Cel puțin 700.000 de 
apartamente confortabile.

In cadrul unei ședințe plenare 
a Sovietului din Moscova, Lenin 
a arătat că în munca economică 
este necesară o anumită „zgîr- 
cenie“ (firește în înțelesul statal 
al acestui cuvînt) și că noi nu am 
învățat încă să „fim zgîrciți“. 
Sînt și acum pe de-a întregul va
labil justele indicații ale lui Lenin 
cu privire la metodele muncii 
gospodărești :

„Să ții în mod riguros și con
știincios socoteala banilor, să gos
podărești cu economie, să nu trîn- 
dăvești, să nU furi, să păstrezi cea 
mai strictă disciplină în muncă...“ 
(Opere, voi. 27, pag. 227 ESPLP).

Comitetul Central ăl partidului 
și guvernul sovietic au înfăptuit 
și înfăptuiesc o seamă de măsuri 
pentru extinderea drepturilor di
rectorilor de întreprinderi, pentru 
stîrpirea metodelor birocratice de 
gospodărire și atragerea continuă 
a muncitorilor la conducerea pro
ducției, pentru descătușarea ini
țiativei creatoare la fața locului, 
ceea ce trebuie să asigure crește
rea continuă a productivității 
muncii sociale și îmbunătățirea fo
losirii resurselor materiale.

In cel de-al cincilea cincinal, 
două treimi din întregul spor al 
producției industriale a fost obți
nut datorită creșterii productiuită- 
tii muncii pe baza mecanizării și 
îmbunătățirii organizării ei. In ce! 
de-al șaselea cincinal, prin aceste 
mijloace Urmează să îie obținute 
peste patru cincimi, din sporul 
producției industriale. Iată de ce 
ridicarea hotărîtă a productivității 
muncii în toate domeniile econo
miei naționale constituie una din 
principalele sarfcini ale construc
ției comuniste.

principiile leniniste de gospodă
rire socialistă și asigură relații e- 
conomice juste cu țărănimea col
hoznică. Au fost sporite prețurile 
de colectare și achiziții la o serie 
de produse agricole ; a fost redusă 
cota obligatorie de cereale; au 
fost reglementate plățile în na
tură pentru lucrările executate de 
S.M.T.-uri; a fost redus impozi
tul agricol al colhoznicilor; a 
fost înlăturată centralizarea exce
sivă în planificarea producției 
colhoznice; au fost înlăturate ob
stacolele care frînau inițiativa 
colhoznicilor, stăpîni cu drepturi 
depline ai producției lor colective. 
Aceste măsuri au dps la întărirea 
continuă a alianței indestructibile 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea colhoznică — reazimul pu
terii statului socialist.

In prezent dispunem și de o 
tehnică puternică și de cadre de 
prim rang pentru a rezolva în cel 
mai scurt termen problema creării 
în țara noastră a unei abundențe 
de produse și materii prime agri
cole. In această privință există 
cele mai largi posibilități. Este 
suficient să arătăm de pildă că 
dacă colhozurile vor obține o creș
tere a producției de lapte care a 
fost obținută în 1955 în regiunile 
Voronej, Kursk, Belgorod, Riazan 
din R.S.F.S.R. și în unele regiuni 
din R.S.S. Ucraineană, sarcina 
celui de al șaselea cincinal, în 
ceea ce privește producția de 
lapte poate fi îndeplinită în pri
mii doi ani. Dacă, potrivit celui 
de al șaselea plan cincinal pro
ducția de carne în colhozuri și 
sovhozuri în întreaga țară ur
mează să crească de 2,3 ori în 
1960, colhozurile și sovhozurile 
din R.S.S. Ucraineană și-au luat 
angajamentul să dubleze produc
ția de carne încă în 1956, iar 
producția de carne de porc să o 
tripleze.

Tovarăși 1 Congresul al XX-lea 
al partidului a trasat un larg 
program de activitate pentru ri
dicarea necontenită a nivelului 
de trai al poporului. Este vorba 
de creșterea însemnată a produc
ției obiectelor de consum, de dez- 
voltare perseverentă a industriei 
ușoare și alimentare folosind pe 
scară largă bogatele resurse lo
cale care adesea sînt nevalorifi- 
cate. Este vorba de lărgirea cir
culației mărfurilor și a construc
ției de locuințe, a rețelei de ali
mentație publică, de așezăminte 
pentru copii, de reducerea zilei 
de muncă, de mărirea salariului 
pentru lucrătorii cu salarii mici, 
de îmbunătățire radicală a situa
ției în domeniul pensiilor, de îm
bunătățirea. situației femeilor în 
producție și de o serie întreagă 
de alte acțiuni importante.

Pentru rezolvarea cu succes a 
acestor sarcini mari și compli
cate trebuie să se înlăture orice 
fel de denaturări birocratice și 
tărăgăneli administrative în apa
ratul nostru de stat, să se ridice 
cointeresarea materială a munci
torilor, colhoznicilor, inginerilor și 
agronomilor pentru o mai bună fo
losire a resurselor de producție, 
să se atragă pe scară mai largă 
muncitorii și colhoznicii la con
ducerea directă a producției.. Par
tidul cere ca conducătorii noștri, 
mari și mici, de partid, de Com- 
somol, din aparatul sovietic, din 
economie șl din sindicate, — să 
lucreze într-adevăr în stil leni
nist. Ei „trebuie să trăiască în 
mijlocul vieții muncitorești,.— a 
spus Ilici — să o cunoască sub 
toate aspectele, să știe să stabi
lească fără greș, în orice ches
tiune și în orice moment care 
este starea de spirit a masei, care 
sînt adevăratele ei năzuințe, ne
voi, gînduri, să știe să cîștige în
crederea nețărmurită a masei 
printr-o a‘-itudine tovărășească 

față de ea, printr-o atentă satis
facere a nevoilor ei“. (V. I. Le
nin, opere, alese vol. II, pag. 774, 
ediția a Il-a 1954 ESPLP).

Tovarăși I Marxismul ca știință 
a legilor de dezvoltare a socie
tății, a construirii socialismului 
și comunismului, a luat naștere 
:n lupta împotriva concepțiilor 
idealiste asupra isteriei societății, 
ca istorie a oamenilor mari, 
a eroilor și a conducătorilor de 
oști. Lenin a supus unei critici ni
micitoare teoria subiectivistă na
rodnică „a eroilor și gloatei“. Ma
terialismul istoric consideră isto
ria societății ca un proces Ce se 
desfășoară strict după legi, iar 
ca principală forță care făurește 
istoria el consideră poporul, 
masele de oameni ai muncii, care 
creează țoale bunurile materiale 
și valorile culturale.

Revoluția din Octombrie, Pu
terea Sovietică au ridicat po
porul la culmile creației istorice, 
au asigurat o dezvoltare fără 
precedent a activității și inițiati
vei maselor în toate domeniile 
vieții. „Socialismul viu, creator, 
este opera maselor populare în
seși“ — a spus Lenin. (Opere 
voi. 26, pag. 274, Ed. E.SP.L.P.).

Iată de ce în ultimii ani și mai 
ales la Congresul al XX-lea par
tidul a luat atitudine hotărîtă îm
potriva cultului personalității, 
străin marxismului. Cultul perso
nalității este fundamental opus 
concepției noastre despre lume, 
ideologiei noastre socialiste, esen
ței orînduirii noastre social-poli- 
tice. Cultul personalității mini
malizează rolul partidului și al 
maselor populare, neagă rolul 
conducerii colective în partid, gî- 
tuie și îngrădește critica și auto
critica, paralizează activitatea și 
inițiativa organizațiilor de partid 
și ale maselor muncitoare. El a 
dus la încălcări grosolane a de
mocrației de partid și a legali
tății revoluționare. Iată de ce 
partidul nostru a pus cu ațîta as
cuțime și hotărîre sarcina de a 
lichida pînă la capăt toate con
secințele care erau legate de spi
ritul cultului personalității, străin 
marxismului, de cultul lui I. V. 
Stalin și de a restabili pe deplin 
normele și principiile leniniste ale 
vieții de partid și de stat. Trebuie 
relevat că I. V. Stalin, fiind unul 
din cei mai de seamă activiști ai 
mișcării comuniste, a avut un rol 
remarcabil in apărarea de către 
partid a moștenirii ideologice le
niniste și a adus o mare contri
buție la cauza construirii socia
lismului în țara noastră.

Marile sarcini de construcție 
care stau în fața noastră cer ca 
toate verigile partidului, fiecare 
celulă de bază, să trăiască din 
plin viața partidului, care este o 
uniune voluntară de luptă a to
varășilor de idei — comuniști. 
Ele cer să se ridice continuu ac
tivitatea creatoare a oamenilor 
muncii, ca masele să participe și 
mai larg la conducerea statului, 
să dezvolte prin toate mijloacele 
democrația sovietică.

Congresul al XX-lea al parti
dului a dat un foarte puternic 
impuls dezvoltării creatoare a 
gîndirii marxiste, pentru ca în 
toate domeniile culturii noastre 
să se desfășoare mai larg în ca
drul spiritului de partid, în ca
drul ideologiei socialiste, cea mai 
înaintată din lume, un schimb de 
păreri liber și constructiv, să se 
declare război oricărui șablon și 
schemelor moarte, să se stimu
leze prin toate mijloacele critica 
principială constructivă, să se 
plece urechea cu atenție la pro
punerile noi de îmbunătățire a 
muncii. In domeniul literaturii și 
artei, unde metoda realismului 
socialist deschide creației posibi
lități nelimitate în conformitate 
cu principiile leniniste, „este ne
cesară fără îndoială asigurarea 
unui vast cîmp pentru inițiativa 
personală, pentru înclinațiile in
dividuale . un spațiu larg pentru 
g:ndire și fantezie, formă și con
ținut“. (Opere vol. X. pag. 28. 
Ed. Rusă).

Luptând împotriva cultului per
sonalității, pentru o interpretare 
materialistă a istoriei, marxismul 
revoluționar nu numai că nu 
neagă oîtuși de puțin dar consi
deră chiar de o uriașă importanță 
rolul în procesul social al condu
cătorilor și liderilor pe care po
porul îi ridică și cărora le acordă 
încredere, „Nici o clasă din isto
rie n-a ajuns la dominație, a spus 
Lenin, dacă nu și-a ridicat con
ducători politici proprii, reprezen
tanți înaintați proprii, capabili să 
organizeze mișcarea și s-o con
ducă“ (Opere, vol. IV, pag. 347 
E.S.P.L.P.). Principiile leniniste 
ale unei largi inițiative a mase
lor și ale conducerii colective nu 
înseamnă oîtuși de puțin o con
ducere de miting a producției, 
școlii, armatei etc.

Marxism-leninismul a luptat 
și luptă atît împotriva concepției 
idealiste despre „eroi“ ca făuri
tori principali ai istoriei, cît și 
împotriva anarhismului care nea
gă autoritatea conducătorilor.

Tovarăși ! Gloriosul nostru 
partid comunist este conducătorul 
și organizatorul clasei muncitoare 
în revoluția socialistă, conducăto
rul și organizatorul poporului 
sovietic în lupta pentru con
struirea unei societăți noi. For
ța partidului constă în aceea 
că el este partidul unor tovarăși 
de idei- — comuniști al marxist- 
leniniștilor înarmați cu teoria cea 
mai înaintată, în aceea că el este 
indisolubil legat de cele mai 
largi mase populare; forța parti
dului constă în caracterul său 
organizat, în centralismul demo
cratic, în conducerea colectivă.

Prin lupta sa plină de abnega
ție pentru cauza poporului, el 
și-a cîștigat dragostea nemărgi
nită și încrederea deplină a tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră, ale partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, ale tu
turor oamenilor simpli din lume.

Tovarăși! In legătură cu cri
tica Și autocritica severe, dar im
perios necesare șl rodnice car- 
s-au desfășurat la Congresul . 
XX-léa și după aceia în întregul 
partid, presa și posturile de radio 
burgheze au deslănțuit o furi
bundă campanie anti-sovietică. 
Scutierii spirituali ai imperialis
mului, lipsiți de cinste și de con
știință, încearcă să denatureze te
zele și principiile programatice ale 
marxism-leninismului, să calom
nieze idealurile și rînduielile 
noastre socialiste să ponegrească 
mărețele fapte ale poporului so
vietic și avangardei lui comu
niste. Dar și de astă dată toate 
aceste svîrooliri sînt inevitabil 
sortite eșecului .Există fapte is
torice imuabile, de care nu se 
poate să nu se țină seama, indi
ferent dacă ele sînt sau nu pe 
placul unora.

Este un fapt istoric de netăgă
duit că numai leninismul a indi
cat popoarelor o ieșire din grelele 
încleștări sîngeroase ale primului 
război mondial, :n cursul căruia 
au fost uciși 10 milioane de r 
meni, iar peste 20 de milioane . 
fost răniți și schilodiți.

Este un fapt istoric de netăgă
duit că clasa muncitoare din Ru
sia, în alianță cu țărănimea mun
citoare, în frunte cu partidul 
comunist 'narmat cu teoria marx- 
ist-leninistă a făurit pe ruinele 
regimului țarist putred un pu
ternic stat socialist. Popoare în 
trecut lipsite de drepturi și asu
prite au devenit popoare unite 
p-rin legături de prietenie fră
țească, popoare suverane și în
floritoare.

Este^un fapt istoric de netăgă
duit că vechea Rusie țărănească 
cu plugul său primitiv de lemn 
și producție nedezvoltată s-a 
transformat într-un timp scurt, 
datorită mărețelor idei leniniste, 
într-o mare putere industrial- 
colhoznică cu o industrie cons
tructoare de mașini de prim rang, 
cu o energetică modernă, cu o 
producție în flux, cu instalații au
tomate^ cu o tehnică reactivă și 
atomică, cu o mare agricultură 
mecanizată.

Este un fapt istoric de netăgă
duit că în anii celui de-al doilea 
război mondial ,cînd hoardele 
brune ale barbarilor fasciști a- 
ducînd moarte și distrugere au 
înrobit aproape întreaga Europă 
și cînd multora li se părea că 
civilizația creată în curs de mi
lenii va fi distrusă și că din ea 
se va alege praf și pulbere, toc
mai poporul sovietic și vitezele 
sale forțe armate au avut un rol 
hotăritpr in zdrobirea hoardelor 
blindate ale dușmanului și au 
salvat omenirea de robia fascistă.

Este un fapt istoric de netă
găduit că Uniunea Sovietică nu 
mai este acum o insulă izolată 
în lumea capitalistă, ci o parte 
integrantă a măreței comunități 
a țărilor socialiste, care ocupă a 
patra parte din suprafața globu
lui și care cuprinde peste o trei
me din întreaga omenire.

Este un fapt ‘istoric de netă
găduit că ideile marxist-leniniste 
s-au transformat în prezent în 
forța materială a mișcării de eli
berare a popoarelor din Apus și 
Răsărit, mișcare puternică ca un 
ocean. Aceste idei au devenit 
steagul și simbolul încrederii su. 
telor de milioane de oameni care 
luptă 'mpotriva asupritorilor im
perialiști, împotriva sistemului 
infam _ al colonialismului. Cresc 
și se întăresc partidele comuniste 
în țările capitaliste, dependente 
și coloniale, se intensifică ac
tivitatea lor împotriva primejdiei 
de război și a reacțiunii, pentru 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii, pentru lichidarea sci
ziunii în mișcarea muncitorească 
și întărirea unității clasei munci
toare. însuflețite de steagul le
ninist al internaționalismului 
proletar, partidele comuniste con
duc cu fermitate masele largi 
populare îtl lupta lor pentru pace 
și libertate, pentru democrație și 
socialism.

Și nici un fel de forțe ale reac
țiunii imperialiste nu vor putea 
stăvili această mișcare a popoa
relor spre libertate, spre fericire, 
spre lumină.

„Victoria va fi de partea celor 
exploatați — a arătat Lenin 
deoarece de partea lor este viat«, 
de partea tor este forța număru
lui, forța masei, forța nesecatelor 
izvoare a tot ce este plin de ab
negație, principial, cinstit, a tot 
ce tinde să meargă înainte, ce se 
trezește la construirea noului, a 
întregii și uriașei rezerve de e- 
nergie și de talente ale âșa-nu- 
mitului „popor simplu“, munci
torii și țăranii. Victoria va fi a 
lor“. (Voi. 26, pag. 387, ESPLP).

Secolul nostru este secolul ma
relui triumf al ideilor marxist- 
leniniste atotbiruitoare. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
însuflețit de aceste idei conduce 
cu fermitate poporul spre țelul 
său scump, spre comunism.

Slavă marelui popor sovietic 
ziditor !

Slavă Partidului Comunist • 
forța inspiratoare și conducătoare 
a poporului sovietic în lupta pen
tru construirea comunismului !

Trăiască steagul victorios al 
epocii contemporane, steagul în
tregii omeniri progresiste —• 
marxism-leninismul !

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 24 aprilie 1956



Expunerea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. l-a)

Se înfăptuiesc măsurile stabilite 
de Congresul al II-lea al P.M.R. 
pentru întărirea conducerii colec
tive în activitatea organelor con
ducătoare de partid, se dezvoltă 
continuu democrația internă de 
partid. Critica și autocritica con
structivă, principială, devin arme 
de seamă în viața organizațiilor 
noastre de partid pentru descope
rirea lipsurilor și deficiențelor și 
pentru lichidarea acestora.

Partidul nostru acordă o deose
bită atenție educării membrilor de 
partid și a oamenilor muncii în 
spiritul ideologiei marxist-leni- 
niste. Succesele obținute în acest 
domeniu nu ne pot însă mulțumi.

Călăuzindu-ne după învățătura 
leninistă, trebuie să dezrădăcinăm 
cu hotărîre orice influență a cul
tului personalității în propagandă, 
presă, în creația literară și artis
tică, in toate domeniile de activi
tate ale partidului nostru. Lichi
darea cultului personalității ne 
va ajuta să lichidăm bucherismul 
și dogmatismul, care sînt adînc 
înrădăcinate :in activitatea ideo
logică și care au fost supuse unei 
critici serioase la Congresul al 
II-lea al partidului nostru. Aceas
ta ne va ajuta la înlăturarea lip
sei principale a propagandei noas
tre de partid — slaba ei legă
tură cu problemele practice ale 
construcției socialiste.

Trebuie să acordăm atenția cu
venită ridicării continue a nive
lului teoretic al propagandei noas
tre, tratării creatoare, nedogma- 
tice a tezelor marxism-leninismu- 
lui.

Lupta pentru lichidarea urmă
rilor cultului personalității în 
toate domeniile constituie una 
dintre sarcinile principale ale par
tidului nostru în etapa actuală. Ea 
nu este o campanie, ci o acțiune 
complexă, de durată, care cere 
multă energie, intransigență și 
fermitate ideologică din partea 
cadrelor conducătoare, din partea 
tuturor membrilor de partid.

Pe baza învățăturii leniniste, 
țările socialiste înlătură din ca
lea lor greșelile și denaturările și 
pășesc cu și mai multă hotărîre 
pe drumul unui nou avînt politic 
și în muncă, pe drumul construi
rii vieții noi.

★
Partidele comuniste și muncito

rești acordă o mare însemnătate 
întăririi alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime, problemă 
strîns legată de rolul maselor 
populare în istorie.

Credincios învățăturii marxist- 
leniniste, partidul nostru ia toate 
măsurile necesare pentru a întări 
și cimenta alianța dintre clasa 
muncitoare si țărănimea munci
toare. Cu cîi această alianță este 
mai puternică și mai trainică, cu 
atît mai mari sînt succesele în 
construcția economică și culturală, 
cu atît mai puternică este orîn- 
duirea noastră demdcrat-populară.

Prin politica sa, P.M.R. urmea
ză cu fidelitate învățătura Iții 
Lenin in problema națională, asi- 
gurînd în fapt deplina egalitate 
a naționalităților conlocuitoare cu 
poporul romîn, dezvoltă colabora
rea frățească între acestea.

Lenin ne-a învățat că statul so
cialist este puternic atunci cind 
masele știu tot, pot să-și forme
ze o părere despre tot și pornesc, 
în mod conștient, la toate acțiu
nile. Ținînd seama de această in
dicație a lui Leniti, partidul nos
tru arată deschis greutățile și lip
surile din muncă. El desfășoară 
o activitate perseverentă pentru a 
ridica nivelul conștiinței socia
liste a maselor și luptă împotriva 
rămășițelor capitaliste din con
știința oamenilor.

Stimulînd autocritica și în spe
cial critica de jos. partidul nos
tru dezvoltă inițiativa și activita
tea creatoare a comuniștilor și a 
tuturor oamenilor muncii, le in- 
drumează eforturile spre învinge
rea greutăților și lichidarea lipsu
rilor.

In repetate rinduri, Lenin a 
subliniat necesitatea apropierii a- 
paratului de stat de masele mun
citoare, a antrenării oamenilor 
muncii în rezolvarea problemelor 
ce stau în fața statului. El a cri
ticat cu tărie pe cei care, cuprinși 
de rutină, nu luptau pentru înlă
turarea birocratismului. Urmînd 
indicațiile lui Lenin, Partidul 
Muncitoresc Romîn consideră ca 
o sarcină principală întărirea le
găturii cu masele. Unitatea depli
nă între partid, guvern și popor 
este izvorul succeselor noastre pe 
drumul construirii socialismului.

V, I. Lenin a acordat o mare 
însemnătate problemei solidarită
ții internaționale a oamenilor 
muncii, problemei internaționalis
mului proletar. Acum, cind siste
mul mondial al economiei socia
liste s-a statornicit și s-a conso
lidat definitiv pe a treia parte a 
globului pămîntesc, ideile leniniste 
ale internaționalismului proletar 
își găsesc în practică o nouă con
firmare.

Se știe că în prezent, în intere
sul comun al folosirii mai rațio
nale a resurselor economice și a 
capacităților de producție ale tu
turor țărilor socialiste, se reali
zează o îmbinare mai strînsă a 
planurilor economice — coopera
rea și specializarea pe ansamblul 
lagărului socialist.

Specializarea și cooperarea lar
gă, pe baza dezvoltării diviziunii 
muncii înlăuntrul lagărului socia
list va duce la o creștere a pro
ductivității muncii și la realizarea 
unui avînt economic general, la 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al popoarelor din țările so
cialiste.

Sub influența binefăcătoare a 
leninismului, în întreaga lume a 
crescut și s-a întărit solidaritatea 
internațională a oamenilor muncii, 
sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești, în lupta pen
tru înlăturarea orînduirii capita
liste, pentru libertate și indepen
dență națională. 

In ultimii ani au crescut și s-au
întărit din punct de vedere orga
nizatoric și politico-ideologie par
tidele comuniste și muncitorești,

apărătorii consecvenți ai interese
lor vitale ale ijiaselor, forța de 
avangardă în lupta pentru pace, 
democrație și socialism. Nu de 
mult a fost publicat Comunicatul 
informativ cu privire la încetarea 
activității Biroului Informativ al 
partidelor comuniste și muncito
rești. Biroul Informativ a fost un 
factor important al întăririi in
ternaționalismului proletar și al 
unirii continue a clasei muncitoa
re și a tuturor oamenilor muncii 
în lupta pentru pace, democrație 
și socialism. Schimbările interve
nite în situația internațională în 
ultimii ani au creat noi condiții 
pentru dezvoltarea mișcării mun
citorești și comuniste.

Hotărîrea cu privire la înceta
rea activității Biroului Informativ 
nu înseamnă slăbirea legăturilor 
frățești între partidele comuniste 
și muncitorești. Partidul Muncito
resc Romîn, ca și celelalte partide 
comuniste și muncitorești, va că
uta și pe viitor să dezvolte legă
turile sale cu partidele frățești, 
căutînd forme corespunzătoare de 
contact, de schimb de păreri, de 
schimb de experiență.

Acesta este leninismul în acțiu
ne, internaționalismul proletar în 
acțiune.

Tovarăși,
Lui Lenin îi revine meritul de 

importanță istorică mondială de 
a fi elaborat teoria și programul 
practic de oonstruire a socialis
mului în Uniunea Sovietică, sar
cina cea mai arzătoare a proleta
riatului după cucerirea puterii.

Planul leninist de construire a 
socialismului cuprinde o serie de 
principii și idei călăuzitoare ce 
dfepășesc cadrul istoric și condi
țiile specifice ale Uniunii Sovie
tice și devin, în liniile lor esen
țiale, idei și principii valabile pen
tru orice țară care pășește la re
organizarea socialistă a econo
miei.

Planul leninist de'construire a 
socialismului pornea de la nece
sitatea dezvoltării rapide și mul
tilaterale a forțelor de producție, 
de la dezvoltarea industriei grele 
— baza materială a socialismu
lui — de la necesitatea atragerii 
țărănimii la construcția socialis
tă cu ajutorul cooperației în pro
ducția agricolă și de la necesita
tea înfăptuirii revoluției culturale, 
care să pună la îndemîna maselor 
de milioane comorile științei și 
culturii.

Lenin a acordat cea mai mare 
importanță dezvoltării cu precă
dere a industriei grele, a indus
triei producătoare de mijloace de 
producție. El a arătat că singura 
bază materială a socialismului 
poate fi marea industrie me
canizată, care este în stare să re
organizeze și agricultura. Pe baza 
aplicării planului leninist de in
dustrializare socialistă, P.C.U.S. a 
înfăptuit transformarea radicală 
a Uniunii Sovietice dintr-o țară 
înapoiată, într-o uriașă putere 
industrială.

După ce a trecut în revistă 
strălucitele succese ale poporului 
sovietic în domeniul dezvoltării 
industriei și al electrificării țării, 
vorbitorul a arătat că astăzi, in 
fața superiorității evidente a in
dustriei socialiste construite pe 
principiile leninismului, chiar și 
cei ce n-au sentimente prietenoa
se față de Uniunea Sovietică, re
cunosc că planurile de dezvoltare 
industrială a Uniunii Sovietice 
pentru perioada celui de-al 6-lea 
plan cincinal sînt reale și întru- 
totui pe măsura posibilităților a- 
cestei țări, că aceste planuri vor 
fi realizate.

Sprijinindu-se pe învățătura lui 
Lenin și urmînd pilda Uniunii 
Sovietice, țările de democrație 
populară din Europa și Asia pun 
în centrul acțiunii de transforma
re socialistă a economiei politica 
leninistă de dezvoltare cu priori
tate a industriei grele. înfăptuirea 
acestei politici a dus la o dezvol
tare considerabilă a forțelor de 
producție, la creșterea în ritm 
înalt a producției industriale.

O latură de o deosebită impor
tanță a planului leninist de con
struire a socialismului o consti
tuie principiile fundamentale ale 
transformării socialiste a agricul
turii. Pe baza planului cooperatist 
al lui Lenin, P.C.U.S. a rezolvat 
cea mai complexă sarcină a re
voluției socialiste după instaura
rea dictaturii proletariatului — 
sarcina atragerii milioanelor de 
gospodării țărănești, mici produ
cătoare de mărfuri, pe calea marii 
agriculturi socialiste mecanizate.

Planul cooperatist al lui Lenin 
are o însemnătate universal-isto- 
rică. Atragerea maselor de mili
oane ale țărănimii muncitoare din 
țările de democrație populară pe 
drumul socialismului constituie în- 
prezent unul din principalele o- 
biective ale partidelor comuniste 
și muncitorești.

Sîntem în prezent martorii unei 
puternice mișcări de cooperativi
zare a agriculturii în toate țările 
de democrație populară. In țara 
noastră, în primul trimestru al a- 
nului 1956, s-au înființat peste 
1.400 noi gospodării colective și 
întovărășiri, ceea ce reprezintă a- 
proape un sfert din numărul celor 
înființate în întreaga perioadă 
1949—1955. (Aplauze).

Nu încape nici o îndoială, că 
înfăptuirea indicațiilor leniniste în 
legătură cu intrarea de bună voie 
a țăranilor muncitori în coopera
tive de producție agricolă, stimu
larea și sprijinirea multilaterală a 
sectorului socialist al agricultu
rii, respectarea strictă a princi
piului leninist al cointeresării ma
teriale, vor duce la înfăptuirea 
cu succes a politicii economice a 
partidului la sate pentru etapa 
1956—1960, care prevede creșterea 
puternică a producției agricole și 
realizarea a 60-70% din volumul 
total al producției-marfă din 
sectorul socialist al agriculturii.

In politica sa economică, parti
dul nostru se călăuzește după 
indicația lui Lenin că productivi
tatea muncii este la urma urme
lor factorul hotărîtor pentru vic
toria noii orînduiri sociale.

Creșterea productivității muncii 
are o uriașă însemnătate, deoare

ce ea duce la sporirea producției 
sociale, asigură creșterea acumu
lării socialiste și a consumului 
popular, este garanția creșterii 
continue a nivelului de trai. Creș
terea productivității muncii îm
preună cu realizarea regimului de 
economii determină reducerea pre
țului de cost — cale sigură pen
tru reducerea prețurilor de vîn- 
zare și ridicarea veniturilor reale 
ale celor ce muncesc.

Pentru a asigura o ridicare sim
țitoare și în timp scurt a produc
tivității muncii și pentru sporirea 
volumului producției, Directivele 
Congresului al 11-lea al P.M.R. 
cu privire la cel de-al II-lea plan 
cincinal acordă.o deosebită impor
tanță progresului tehnic.

Un rol deosebit de mare în a- 
ceastă privință revine științei. în
făptuind indicațiile leniniste, par
tidul nostru acordă o mare pre
țuire contribuției aduse de oamenii 
de știință și de cultură la avin- 
tul economiei, la ridicarea pro
ducției și productivității muncii,, 
la introducerea tehnicii noi în 
practică și stimulează multilate
ral creația științifică.

Lenin ne învață că creșterea 
productivității muncii este asigu
rată nu numai prin progresul 
neîntrerupt al tehnicii, ci și prin 
ridicarea organizării muncii și a 
producției pe o treaptă mult mai 
înaltă. Organizarea socialistă a 
muncii înseamnă înainte de toate 
asigurarea economiei naționale cu 
cadre numeroase, calificate. în 
stare să însușească rapid tehnica 
nouă și să obțină o productivitate 
înaltă a muncii. Pe drept cuvînt, 
cercurile conducătoare din Occi
dent își arată îngrijorarea și de
zamăgirea în legătură cu faptul 
că țările socialiste au lăsat cu 
mult în urmă principalele țări ca
pitaliste din punct de vedere ai 
ritmului de formare a cadrelor 
tehnice.

Călăuzindu-se după indicațiile 
lui Lenin, partidul nostru desfă
șoară o importantă activitate e- 
ducativă pentru întărirea disci
plinei muncii. In documentele 
Congresului al II-lea al P.M.R. se 
subliniază cu tărie faptul că li
chidarea încălcărilor care mai 
există încă în privința disciplinei 
socialiste a muncii, lichidarea ră
mășițelor influenței burgheze în 
corșșțjința oamenilor în ceea ce 
privește atitudinea față de muncă, 
trebuie să constituie o preocupare 
centrală a întregii munci organi
zatorice și politice de partid.

Lenin acorda o mare importan
ță întrecerii socialiste ca metodă 
de sporire a productivității mun
cii sociale.

In țara noastră, în prezent, în
trecerea a devenit o mișcare lar
gă, cu adevărat de masă. Lucrul 
principal în întrecere este răspîn- 
direa experienței înaintate. In des
fășurarea acestei acțiuni este 
inadmisibilă prezentarea de pa
radă a lucrurilor, formalismul și 
birocrația. Răspindirea experien
ței înaintate cere studierea atentă 
a situației concrete, sprijinirea 
activă a inițiativelor inovatoare. 
Se pare că printre unii lucrători 
din economie stăruie teoria, com
bătută de partid, a mersului de 
la sine, teorie'care, așa cum se 
știe, nu are nici un fundament 
real, ducînd la elemente' dăună
toare de formalism și birocratism.

Călăuzindu-se după învățătura 
leninistă și nsușindu-și în mod 
creator experiență bogată a 
P.C.U.S., partidul nostru a pre
văzut măsuri pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a profilării și spe
cializării întreprinderilor indus
triei socialiste. In Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.R. pre
zentat la Congresul al II-lea al 
partidului se arată că, în intere
sul ridicării nivelului tehnic în 
toate ramurile economiei națio
nale și al obținerii unei creșteri 
considerabile a productivității 
muncii, este necesară, între altele, 
dezvoltarea producției în serie, 
prin specializarea și cooperarea 
întreprinderilor, îndeosebi în in
dustria constructoare de mașini 
și electrotehnică.

Pornind de la indicațiile leni
niste cu privire la activitatea apa
ratului de stat, partidul și gu
vernul nostru se preocupă în per
manență de îmbunătățirea rapor
tului dintre numărul lucrătorilor 
direct productivi și al celor indi
rect productivi, în sensul măririi 
sistematice a numărului și pro
porției acelora care participă ne
mijlocit la crearea bunurilor ma
teriale. Partidul acordă, de ase
menea, întreaga atenție probleme
lor privind simplificarea aparatu
lui ae stat prin eliminarea verigi
lor paralele și inutile.

îmbunătățirea activității apara
tului de stat și economic trebuie 
obținută totodată prin lichidarea 
centralismului exagerat, a feno
menelor de centralism birocratic, 
prin lărgirea competințelor și în
curajarea inițiativei locale. Minis
terele, organizațiile economice 
centrale, întreprinderile trebuie 
să ducă o acțiune consecventă 
pentru descoperirea tuturor cau
zelor care generează birocratis
mul și tărăgăneala, să studieze 
și să stabilească măsurile pen
tru lichidarea acestora.

Lucrările și documentele Con
gresului al II-lea al P.M.R sînt 
adînc pătrunse de spiritul învă
țăturii lui Lenin.

Ideile leninismului luminează 
calea partidului nostru, a po
porului nostru în toate probleme
le hotărîtoare ale construcției 
economice, de partid și de stat.

*
De 35 de ani partidul nostru 

pășește în avangarda luptei pen
tru fericirea poporului romîn, sub 
steagul leninismului. In acești 
ani eroicul nostru partid s-a 
transformat dintr-un „mic gră
unte“ — așa cum s-a exprimat 
Lenin despre partidul comunist 
bolșevic — într-o mare forță con
ducătoare a poporului nostru, 
numărînd în rîndurile saile aproa
pe 600.000 membri și candidați de 
partid. Urmînd cu credință în
vățătura lui Lenin și bazîndu-se 
pe încrederea și sprijinul larg al 
maselor muncitoare, partidul 
nostru rezolvă cu fermitate măre

țele sarcini ale construirii socia
lismului.

Cel de aț II-lea Congres al 
P.M.R. a avut un rol important 
în întărirea partidului nostru, a 
rolului său conducător în statul 
democrat-popular. Congresul a 
reafirmat fidelitatea partidului 
față de marxism-leninism, elabo- 
rînd problemele construcției eco
nomice de partid și de stat, pe 
baza analizei situației concrete 
din țara noastră și a aplicării 
creatoare a marxism-leninismului.

In perioada care s-a scurs de 
la Congres se constată o serioasă 
întărire a democrației interne de 
partid și o activitate susținută 
pentru respectarea strictă a nor
melor. leniniste ale vieții de par
tid.

Congresul al II-lea al P.M.R. 
a trasat programul unui nou și 
puternic avînt al construcției e- 
conomiei și culturale. Cel de-al 
doilea plan cincinal al R.P.R. este 
pe de-a întregul elaborat pe baza 
principiilor leniniste ale construi
rii socialismului. In aceasta con
stă caracterul lui real și construc
tiv, încrederea noastră nestră
mutată în succesul realizării lui.

In perioada 1956—1960 trebuie 
să ridicăm pe o treaptă mai înal
tă industria grea — ramura con
ducătoare a întregii economii na
ționale — baza materială a so
cialismului. Odată cu aceasta tre
buie să asigurăm noi succese ho
tărîtoare în construcția socialis
tă la sate și în ridicarea însem
nată a producției agricole, în ri
dicarea bunei stări a poporului.

Poporul nostru, muncitor și 
harnic, țara noastră bogată și 
tot mai puternică dispun de toa
te condițiile obiective pentru în
deplinirea programului elaborat 
de partid cu privire la dezvolta
rea mai departe a economiei și 
culturii pe drumul socialismului. 
Totul constă în a folosi deplin 
marile rezerve ale economiei na
ționale, în a introduce tehnica 
nouă, în a îmbunătăți folosirea 
capacităților de producție și or
ganizarea muncii în toate ramu
rile economiei naționale, în a in
troduce peste tot un spirit rea
list, practic, operativ, în a reali
za cu adevărat principiile gos
podăririi socialiste.

Trebuie să acordăm întreaga a- 
tenție îndeplinirii necondiționate 
a 'sarcinilor pe anul 1956, primul 
an al celui de-al doilea cincinal, 
deoarece acest an poate fi ho
tărîtor pentru realizarea întregu
lui cincinal. In momentul de față 
prezintă o mare importanță și ur
gență îndeplinirea la timp și în 
bune condiții a muncilor agricole 
de primăvară, sarcină pentru rea
lizarea căreia vor trebui mobili
zate toate forțele.

Organizațiile de partid trebuie 
să se afle în fruntea luptei pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
și guvernului în toate sectoarele 
economiei națiohale. Indrumînd 
eficace și concret organizațiile 
sindicale, U.T.M., sfaturile popu
lare, organizațiile de partid tre
buie să determine cursul unei 
largi mișcări patriotice de masă 
pentru ridicarea întregii activități 
economice pe o treaptă mai 
înaltă. 1

In ultimele luni inițiativa și 
activitatea maselor se manifestă 
cu o vigoare sporită. Oțelarii de 
la Hunedoara au pornit o acțiu
ne patriotică pentru a da cîte 600 
șarje anual pe cuptor și schimb, 
în numeroase raioane se înregis
trează o mișcare pentru coopera
tivizarea compactă a agriculturii. 
Aceste exemple și multe altele 
arată că poporul nostru înțelege 
politica partidului, și-o însu
șește și luptă pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce-i stau în față.

Poporul nostru privește cu în
credere în viitor. Un izvor de în
credere și de forță pentru noi îl 
constituie faptul că țara noastră 
face parte din invincibilul lagăr 
al socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică. întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării 
frățești între țările socialiste, în 
spiritul ideilor leninismului, este 
chezășia unor noi victorii în cons
truirea socialismului. (Aplauze).

Leninismul a devenit un bun 
al unor mase populare și mai 
largi, a dat omenirii speranța și 
perspectiva eliberării sale politi
ce și sociale.

Cu fiecare an ce trece capitalis
mul suferă noi înfrîngeri; cu fie
care an ce trece cresc și se întă
resc forțele socialismului, lumi
nate de genialele idei leniniste. 
In prezent forțele păcii, demo
crației și socialismului sînt 
uriașe. Ideea apărării păcii, a co
existenței pașnice între țări cu 
sisteme sociale diferite a pătruns 
în inima și în conștiința a sute 
de milioane de oameni de pe tot 
globul. Mișcarea mondială pen
tru pace a devenit o puternică 
forță socială a vremurilor noastre.

Poporul nostru, alături de cele
lalte popoare iubitoare de pace, 
își exprimă atașamentul său de- 
săvîrșit față de politica tratati
velor, a destinderii încordării în 
relațiile internaționale,' a dezar
mării și securității colective, • a 
colaborării economice și culturale 
între toate statele. (Aplauze).

La cea de-a 86-a aniversare a 
nașterii lui Lenin, partidul nos
tru, întregul nostru popor, își 
dau și mai bine seama de însem
nătatea universal-istorică a le
ninismului, de importanța învăță
turii lui Lenin în opera de cons
truire a societății noi, socialiste. 
Sub steagul lui Lenin, oamenii 
muncii pășesc victorios înainte, 
convinși că în secolul nostru 
triumful deplin al leninismului în 
toate țările este inevitabil. 
Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, întemeiat de 
marele Lenin I (Aplauze prelun
gite).

Trăiască lagărul puternic și 
unit al păcii, democrației și so
cialismului I (Aplauze prelun
gite).

Trăiască leninismul I (Aplauze 
prelungite, ovații).

(Text prescurtat)

cu o apărare’ reprezentativa Ic. P. R. 
șT’un toma dt fotbal a întrecut

iugoslav cu 1-
E destul să spunem că repre

zentativa jugoslavă de fotbal n-a 
pierdut nici un meci în ultimii 
șapte ani la Belgrad, pentru ca 
să se înțeleagă cu cîtă deziluzie 
a primit publicul belgrădean vic
toria reprezentativei romîne.

După terminarea meciului, după 
aplauzele adresate reprezentativei 
romîne pentru succesul meritat, 
au răsunat fluierături la adresa 
jucătorilor iugoslavi pentru jocul 
lor sterp.

Acesta n-a fost un meci cu 
totul deosebit, care rămîne în 
amintire pentru frumusețea sa. 
Dar iugoslavii își vor aduce 
aminte mult timp de acesta din 
cauza lecției pe care au primit-o 
din partea fotbaliștilor romîni, și 
această lecție constă în urmă
toarele: în joc trebuie depuse
toate eforturile, iar mingea tre
buie condusă repede, fără să stea 
mult la jucător, driblingul nu 
trebuie folosit cu exces, jocul co
lectiv este mai eficace decît cel 
individual. Deși presa, înainte de 
întîlnlrfe, atrăgea atenția că ro- 
mînii sînt un rival serios, spec
tatorii n-au crezut și se așteptau 
la o victorie ușoară a reprezen
tativei iugoslave. Dar, chiar după 
cîteva minute de joc, s-a obser
vat că jucătorii iugoslavi au de-a- 
face cu un rival serios care po
sedă bine tehnica conducerii ba
lonului și care mai are și alte 
calități: viteză, start furtunos, 
perfectă înțelegere între jucători.

în decursul întregului joc, 
iugoslavii au avut mai des min
gea la picior și au jucat mai mult 
pe jumătatea de teren a adversa
rului. Apărarea romînă a fost 
sigură pe ea, n-a permis să se 
ajungă la ocazii clare pentru con
cretizare. Cel mai bun dribler, 
Vukas, își schimba locul, end în 
mijlocul terenului, cînd pe extre
ma stingă sau dreaptă. Dar în
totdeauna dădea peste un adver
sar care nu-i permitea să demon
streze acea minunată măiestrie 
care a însuflețit publicul britanic, 
cînd în calitate dp membru al 
reprezentativei continentului, a 
marcat trei goluri reprezentativei 
Marii Britanii, în anul trecut la 
Belfast. Dacă vreun jucător iugo
slav ajungea în poziție favora
bilă de șut, poarta Romînîei era 
apărată cu siguranță de excelen
tul portar Voinescu. Iar cînd a- 
cesta a fost accidentat, Toma — 
care l-a înlocuit — a făcut astfel 
de demonstrații, îneît publicul, pe 
drept cuvînt se întreba de ce 
acest portar care a fost dumi
nică eroul întîlnirii, n-a fost 
chiar de la început în poartă. 
Intr-un stil frumos, Toma a apă
rat un 11 m. care a fost dat de 
arbitru în ultimul minut al primei 
reprize. Vukas a tras puternic, la 
semiînălțime, în colțul drept al
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Corespondență specială 
de la Belgrad

porții. Dar Toma s-a aruncat ca 
o panteră și a respins balonul. 
Apărarea romînă a constituit par
tea mai bună a echipei. Pe lingă 
portari, s-au remarcat cei doi 
fundași șl centrul half. Cei mai 
buni au fost halfii de margine, 
iar halful sting — Bone, a fost 
cel mai bun jucător din echipa sa. 
El controla întregul teren. în 
unele momente ajuta apărarea, 
iar în altele, alimenta linia de 
atac.

Linia de atac a romînilor se
măna cu cea a colegilor lor iu
goslavi. N-au fost periculoși în 
fața porții. Acel unic gol este ur
marea greșelii apărării iugoslave. 
De prima dată a greșit Bellin, de
oarece el a permis lui Constantin 
să ajungă la minge, să centreze, 
iar apoi Țrncovici a luftat, astfel 
îneît Cacoveanu a avut o situație 
clară în fața porții.

Reprezentativa romînă a arătat 
un joc frumos, dar un joc ca a- 
cesta n-ar fi fost suficient pentru 
victorie, dacă jucătorii iugoslavi 
ar fi jucat cum joacă de obicei.

Cum s-a desfășurat
jocul

Timp de o jumătate de oră a 
primei reprize, ambele echipe a- 
jungeau alternativ în fața porți
lor, dar niciodată nu și-au creat 
situații favorabile de gol. In a- 
cest timp, Beara a fost numai de 
două ori întrebuințat. Voinescu a 
apărat un șut al lui Milutinovici 
și unui al lui Vukas. în min. 30 
au fost accidentați doi jucători. 
In urma unui atac întreprins de 
iugoslavi la poarta romînilor, au 
rămas culcați pe iarbă în același 
timp doi jucători: Bobek și Voi
nescu. Pe Bobek l-a accidentat 
fundașul Szoke, iar pe Voinescu, 
Ogneanov. La accident s-a ajuns 
întîmplător; ambii jucători au 
fost scoși de pe teren. Pe Bobek 
l-a înlocuit Antici, iar pe Voines
cu, Toma. Cei doi accidentați au 
fost transportați imediat la poli
clinică. Voinescu a avut o ușoară 
comoție cerebrală, rămînînd o 
noapte la spital. Pare-se că acci
dentul nu e grav. In ultimul mi
nut al primei reprize, Vukas a 
dat o pasă lui Milutinovici în fața 
porții. Dar Zavoda II, venind în 
viteză l-a faultat pe Milutinovici 
și arbitrul italian Bernardi a a- 
cordat o lovitură de la 11 m. Am 
menționat mai sus modul magis
tral în care a apărat Toma șutul 
lui Vukas.

In cea de a doua repriză, pu
blicul a întîmpinat pe jucătorii 
romîni cu aplauze, iar pe fotba
liștii iugoslavi cu fluierături, din 
cauza jocului lor slab. In această 
repriză, linia de atac a iugoslavi
lor a jucat ceva mai bine. Au tras 
mai mult la poartă, dar șuturile 
n-au fost concretizate, din cauză 
că Toma a apărat excepțional. 
Toma s-a evidențiat în mod spe
cial în minutul 68, cînd a apărat 
două șuturi consecutive : o „bom
bă“ a lui Rajkov, care l-a înlo
cuit pe Ogneanov și imediat după 
aceea, un șut puternic al lui Vu
kas.

Părea deja că întîlnirea se va 
termina fără goluri. Publicul își 
manifesta nemulțumirea față de 
jocul ineficace al liniei de atac 
iugoslave. Prin surprindere, ro- 
mînii frec la contraatac. Bellin a 
început să fugă după minge dar 
s-a răzgîndit și s-a oprit. Con
stantin, care a urmărit îndea
proape faza, a intrat în posesia 
balonului și l-a centrat în fața 
porții. Mingea a trecut pe lingă 
Mitici, care n-a respins-o, deși 
putea s-o facă. Fundașul stînga, 
Țrncovici, a luftat și mingea a 
ajuns la Cacoveanu care era li
ber, la 6 metri în fața porții. 
Acesta a tras puternic în plasă.

Asaltul tinerilor
Cu cîteva zile înaintea startu

lui competiției, specialiștii și an
trenorii preconizau cu prilejul a- 
cestei ediții a cursei — de fapt 
ca și în anii trecuți—o puternică 
afirmare a tinerilor cicliști. Răs- 
punzînd unei întrebări în legă
tură cu aceasta, cunoscutul antre
nor Gh. Negoescu spunea : „Cine 
va ciștiga ? Tinerii 1 Mai corect, 
aș spune unul dintre tinerii par- 
ticipanți“.

Intr-adevăr, confirmînd apre
cierile și pronosticurile speciali
știlor și antrenorilor, actuala 
ediție a „Cursei Scînteii“ a fost 
dominată cu autoritate de către 
tinerii cicliști. Aproape toți cei 
zece primii clasați sînt tineri a- 
lergători. însuși ciștigătorul 
cursei dinamovistul Gheorghe 
Calcișcă. în vîrstă de 21 de ani 
practică de puțină vreme ciclis
mul.

A c f u a 1 i t ă
a Duminică pe stadionul Dinamo 

din Capitală, fotbaliștii echipei .Di
namo Orașul Stalin au întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) echipa Spar- 
tak Sofia. Unicul punct a fost în
scris cu capul de Ristin în minu
tul 41.

ti sportive
■ Sala Floreasca a găzduit du

minică o nouă întîlnire internațio
nală de lupte. Reprezentativa de 
lupte a R.P.R. a obținut o nouă 
victorie valoroasă în compania re
prezentativei R. Cehoslovace. Luptă
torii romîni au terminat învingă
tori, cu scorul de 5—3.

Beara n-a putut să apere această 
lovitură. în ultimile minute ale 
jocului romînii au avut inițiativa.

Ce spune 
presa din Belgrad

Toate ziarele critică aspru re
prezentativa iugoslavă pentru jo
cul slab prestat. Ziarul „Politi- 
ka“ din Belgrad scrie că repre
zentativa iugoslavă n-a mai ară
tat un joc așa de slab în ultimii 
zece ani, adică de la meciul cu 
Albania, pe care l-a jucat la Bel
grad și a realizat un scor alb: 
0—0 Despre jocul reprezentati
vei romîne, „Politika“ scrie ur
mătoarele :

„Romînii se întorc bucuroși în 
București. Ei au obținut un mare 
succes, cinstit și pe merit. Nu 
există nici un fel de scuză său 
motivări pentru insuccesul nos
tru. Romînii au luptat excepțio
nal. Și de multe ori au fost în
vingători în duelul dintre jucă
tori. Oaspeții nu au lăsat o im
presie puternică dar, aceștia au 
format o echipă dîrză, fiecare ju
cător dovedind abnegație. Posedă 
temeinice cunoștințe tehnice și 
au o pregătire fizică foarte bună. 
Romînii riu aparțin celei mai 
înalte clase europene de fotbal, 
totuși au lăsat o impresie 
plăcută. Trei dintre jucători au 
atras atenția întregului stadion: 
halful stîng Bone și ambii por
tari. Intervențiile lor îndrăznețe 
au plăcut spectatorilor și fiecare 
din ei, pentru intervențiile reu
șite, au fost răsplătiți cu aplau
ze. Jucătorii romîni foloseau fie
care minge, au fost iuți, mobili 
și în jocul cu capul au fost’mai 
buni decît jucătorii reprezentati
vei noastre“.

Ziarul „Sport“ din Belgrad 
subliniază că romînii au constituit 
un adversar bun, o echipă com
pusă din jucători de valoare, a 
căror coeziune era cea mai pozi
tivă trăsătură.

„Sport“ scrie: „Chiar din pri
mele minute ale jocului ne-am și 
format o impresie despre romîni. 
Mulți dintre noi și-au corectat 
atunci părerea despre adversarii 
noștri de duminică. Am văzut că 
naționala Romîniei este compusă 
din tehnicieni buni, iuți, și puter
nici fotbaliști“.

Ziarul „Borba" scrie următoa
rele despre fotbaliștii romîni: 
„Fotbaliștii romîni au lăsat o 
bună impresie. Aceasta nu este o 
echipă cu renume, dar este so
lidă, joacă dîrz, prestează un fot
bal rapid și simplu, n-are indivi
dualități care să se evidențieze în 
mod deosebit, dar în schimb, este 
o echipă omogenă. Ei joacă sis
temul „W“. Apărarea este bine 
sudată, puternică, iar cei mai 
buni jucători sînt halfii. Linia de 
atac acționează cu fantezie în 
cîmp, folosește mingi lungi, dar 
în fața porții este nehotărîtă și 
șutează slab. In echipa oaspe, 
care a luptat foarte frumos, cei 
mai buni jucători au fost por
tarul de rezervă Toma și halfii 
Onisie și Bone. In atac s-a evi
dențiat Georgescu“.

Declarațiile 
specialiștilor iugoslavi

La banchetul festiv care a a- 
vut loc duminică seara in saloa
nele hotelului „Majestic“, preșe
dintele Uniunii Iugoslave de fot
bal, Rato Dugonjici, în discursul 
său a felicitat cu căldură echipa 
romînă pentru succesul obținut. 
El a declarat:

„In această sală s-au ținut 
multe banchete după întîlnirile 
sportive, dar încă niciodată pînă 
acum n-am vorbit în numele echi
pei învinse. De obicei, pentru o 
înfrîngere se acuză echipa pro
prie. Dar de data aceasta, permi- 
teți-mi, ca pentru rezultatul de

Fără îndoială că Ia succesul 
obținut de Calișcă, Baciu, Tu- 
dose. Șelaru. Minulescu, Faniciu, 
Sima și ceilalți tineri. în mare 
măsură a contribuit buna lor 
pregătire fizică și tactică. Tineri 
ca Nicolaie Mușa, Cornel Melcioc 
(Flamura Roșie) și alții, au aler
gat pentru prima dată într-o a- 
semenea cursă. Ei au străbătut 
cu succes cei peste 450 de kilo
metri cît a măsurat traseul, și 
de cele mai multe ori în plutonul 
fruntaș sau în imediata vecină
tate a acestuia. Fără o pregătire 
fizică îndelungată, fără un antre
nament persistent cu siguranță 
că ei n-ar fi rezistat durității și 
lungimii traseului.

Ceea ce a caracterizat însă în 
mod deosebit pe tinerii cicliști 
particîpanți la această ediție a 
„Cursei Scînteii“ a fost combati
vitatea și dîrzenia. In mai tot 

1—0 să învinuiesc echipa romînă 
și, în același timp, s-o felicit din 
toată inima pentru jocul hoțărît, 
rapid, și de .înaltă tehnică“.

Președintele Dugonjici a felici
tat pe arbitrul italian pentru ex
celentul arbitraj, subliniind în 
mod deosebit faptul că de obicei 
echipa învinsă se plînge de ar
bitri, dar că el, trebuie să recu-

ALEX. APOLZAN

noască că arbitrajul a fost ex
cepțional. Dugonjici a spus că 
echipa iugoslavă a primit o lec
ție de la fotbaliștii romini și că 
învățămintele primite la această 
întîlnire le vor folosi o săptămînă 
mai tîrziu, în meciul cu R.P. Un
gară, la Budapesta. El a încheiat 
cu următoarele cuvinte :
„Cred că veți aștepta cu mult in
teres rezultatul de la Budapesta. 
Sper că acest rezultat va confir
ma valoarea victoriei voastre“.

Antrenorul reprezentativei iu
goslave, Moșa Marianovici, a 
spus :

„Romînii joacă rapid și victo
ria lor e meritată. Jucătorilor noș
tri nu le-a convenit un astfel de 
adversar; ei n-au știut să gă
sească adevărata armă cu care 
să lupte împotriva unui astfel 
de joc. Linia noastră de atac a 
jucat fără plan și sisiem. Fiecare 
jucător căuta să realizeze singur 
cîte ceva. Consider că meciul a 
fost pierdut chiar de către linia 
noastră de atac, prin jocul ei 
ineficace“.

Vukas, căpitanul echipei iu
goslave, care, cu ocazia acestei 
întilniri, a sărbătorit al 50-lea 
meci internațional al său, a spus:

„Sînt vinovat pentru că n-am 
exploatat acel 11 m. Am vrut să 
trag în colțul stîng, dar în ul
timul moment m-am răzgîndit și 
am trimis balonul în colțul drept, 
unde și portarul tindea să se a- 
runce“

Toți jucătorii iugoslavi subli
niază că romînii au învins pe me
rit, deși reprezentativa iugoslavă 
a avut superioritatea pe teren. 
Rajko Mitici — half dreapta — 
spune:

Romînii au arătat un fotbal 
bun. Prin jocul simplu și calm, 
au cîștigat pe merit această în
tîlnire. Deși am fost mai puter
nici în decursul întregii întîlniri, 
echipa noastră nu a știut să ex
ploateze toate șansele favora
bile“.

★
Conducătorii reprezentativei ro. 

mine subliniază că reprezenta
tiva iugoslavă a arătat o exce
lentă tehnică individuală, dar n-a 
existat un joc colectiv. Conducă
torul lotului reprezentativei, Tu- 
dor Vasile, a declarat printre al
tele :

„Iugoslavii sînt tehnicieni exce- 
lefiți, dar au jucat individual. 
Dar nici echipa noastră n-a pres
tat jocul pe care putea să-l facă. 
Poate că a reușit să-l facă numai 
în ultimele zece minute. La înce
put, echi.pa a fost foarte mult 
impresionată de renumele adver
sarului. în echipa noastră cel 
mai bine a jucat apărarea și de
butantul Cacoveanu. Arbitrajul a 
fost corect și bun“.

MILAN KOVACEVICI

cicliști
timpul cursei C. Tudose, R. Kleîn, 
N. Pelcaru, M. Voinescu, I. 
Baciu, V. Dobrescu, au fost ani
matorii etapelor, cei care au im
primat un ritm viu cursei încer- 
cînd deseori să evadeze din plu
ton sau pornind în urmărirea fu
garilor.

Iată un exemplu. în ultima eta
pă, Orașul Stalin—București, cu 
circa 30 km. înainte de sosire, la 
o busculadă Sima, Pelcaru. Wit- 
tman, Glodea și alții se răstoarnă 
și rămîn de pluton. Sima și Pel
caru se lovesc la picioare. Cu 
greu, se pot urca pe biciclete ca 
să continue cursa. Totuși nu a- 
bandonează. Pornesc cu îndrăz
neală în urmărirea plutonului 
dînd dovadă de o admirabilă dîr- 
zenie. In apropierea Capitalei ei 
reușesc să ajungă plutonul frun
taș și astfel să-și asigure locu
rile 4 și respectiv 10 în clasa
mentul general.

Fără nici o ezitare se poate 
spune că această ediție a „Cursei 
Scînteii“ a înseninat un puternic 
asalt al tinerilor cicliști spre în- 
tîietate, spre măiestria sportivă,

A. P.

| „Scînteia tineretului“
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Vizita lui
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov

IN ANGLIA
Sîmbătă , In mijlocul studenților din Oxford

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite:

In după amiaza zilei de 21 
aprilie N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov, venind din Harwell au 
sosit cu automobilele la Oxford. 
cunoscutul oraș universitar din 
Anglia.

In așteptarea sosirii conducă
torilor sovietici, pe străzile Ox
fordului și in fața primăriei s-au 
adunat mii de locuitori ai ora
șului și studenfi al colegiilor din 
Oxford. In momentul ctnd auto
mobilele oaspeților sovietici s-au 
oprit în fa(a primăriei, majori
tatea celor adunați au tntîmpi- 
nat pe N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov cu aclamafii priete
nești.

La primărie, oaspeții au fost 
tntimpinafi de dl. A. M. Lower,

primarul Oxfordului. N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov au fost 
lnsofiti de Selwyn Lloyd, minis
trul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii; sir W. Hayter, am
basadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S.; academicienii I. V. 
Kurciatov și A. N. Tupolev; P. M 
Kumikin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior; L. F. Ili- 
cev, membru al Colegiului Minis
terului Afacerilor Externe și alte 
personalități.

Intr-una din sălile primăriei a 
avut loc o convorbire, în cursul 
căreia dl. Lower a salutat cu căl
dură pe conducătorii sovietici și 
le-a prezentat pe reprezentanții 
vieții publice din Oxford, care se 
aflau în sală.

In cuvintul său de răspuns, N. 
A. Bulganin a transmis locuito
rilor Oxfordului un salut cordial

din partea poporului sovietic. In 
numele său și al lui N. S, Hruș
ciov el și-a exprimat bucuria pen
tru prilejul oferit de a vizita un 
centru atît de vestit al culturii și 
științei, cum este Oxfordul.

La rîndul său N. S. Hrușciov a 
declarat că este satisfăcut de vi
zita în Anglia și de contactele cu 
conducătorii englezi, subliniind că 
scopul vizitei conducătorilor so
vietici este de a contribui la noi 
acțiuni în vederea slăbirii încor
dării în relațiile internaționale.

Ministrul Afacerilor Externe, 
Selwyn Lloyd, a subliniat în 
scurta sa cuvîntare interesul părții 
engleze față de succesul tratati
velor.

După terminarea convorbirii 
de la primărie, N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov și persoanele

care ti însoțesc au plecat să vizi
teze colegiile Universității din 
Oxford.

Oaspeții sovietici au vizitat 
înainte de toate ..Clarendon Bu- 
ilding", unde se află sala de șe
dințe a Consiliului Universității 
din Oxford și au semnat în car
tea oaspcfilor de onoare.

D ipă aceea N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au vizitat cole
giul ,,Sf. Magdalena" precum și 
,,New College" — unul dintre 
cele mai mari și cele mai vechi 
colegii ale Universității din Ox
ford. Oaspe(ii au vizitat de ase
menea vestita bibliotecă Bodlei- 
ană — a doua din Anglia în cea 
ce privește fondul de cărfi, după 
biblioteca Muzeului Britanic din 
Londra

La colegiul „Sf. Magdalena",

la invitația ambasadorului, sir 
W. Hayter, oaspeții au vizitat 
camera în care a locuit acesta 
împreună cu actualul ministru al 
Invătămînfu'ui, D. Ekkels In 
anii ctnd au studiat la Oxford.

Grupurile de studenfi care 
s-au adunat in fața colegiilor au 
salutat cordial pe conducătorii 
sovietici. Au răsunat urate și 
clrtece studențești.

După vizitarea Universității, 
la „New College" oaspeților li 
s-a servit ceaiul. Dtpă ce și-au 
luat rămas bun de la vicerecto- 
rul Smith și de la decanii cole
giilor și le-au mulțumit pentru 
amabilitate și ospitalitate, N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov au 
părăsit Oxfordul. Ei au fost 
urma(i pe străzi de numeroase 
grupuri de studen(i și de locui
tori ai orașului.

n i rrî i r> i r-ă’ reȘedința de la țară a lui A. Eden * In audiență laRegina 
„__________° i Elisabeta a Il-a * Recepție la Consiliul comitatului Londra

LONDRA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 aprilie 
N. A Bulganin și N S. Hrușciov 
care și-au petrecut noaptea la 
Chequers — reședința de la țară 
a primului ministru al Marii Bri
tanii, au continuat tratativele cu 
primul ministru Eden. La trata
tive au participat de asemenea 
Selwyn Lloyd și H. Butler.

Primul ministru Eden a oferit 
la 22 aprilie un dejun în cinstea

lui N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov.

După cum anunță agenția 
Press Association, la 21 aprilie a 
avut loc o întrevedere între A. 
Nutting, ministrul de stat pentru 
Afacerile Externe al Marii Brita
nii și N. A. Mihailov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S. S-au discutat 
problemele relațiilor culturale din
tre

în interesele tuturor popoarelor 
lumii.

In numele Consiliului comi
tatului Londra d-na Bentwich a 
dat citire următorului mesaj de 
salut adresat conducătorilor so
vietici, scris pe pergament, pe 
care apoi l-a înmînat oaspeților.

Marea Britanie și U.R.S.S.

K* E. Voroșilov a primit delegația 
Marii Adunări Nationale a R.P.R.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 aprilie 
în sala de ședințe a Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. de 
la Kremlin, delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a fost 
primită de K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Delegația era 
însoțită de Ion Raab, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S.

K. E. Voroșilov a salutat cor
dial’pe reprezentanții poporului 
romîn, subliniind că lagărul păcii 
și democrației crește și se întă
rește și că Republica Populară 
Romînă construiește cu succes 
socialismul.

In numele delegației și al între
gului popor romîn, Constantin

Plrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, a mulțumit 
cordial pentru căldura și ospitali
tatea cu care reprezentanții au- 
torităților și ai ceior mai diferite 
pături ale populației au întîmpi- 
nat delegația romînă în Uniunea 
Sovietică.

Convorbirea cordială dintre 
K. E. Voroșilov și deputății Marii 
Adunări Naționale a durat peste 
o oră.

La primire au fost de față 
N. M. Pegov, secretarul Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, prim-!ocțiito.r al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ziariști ro- 
mîni și sovietici.

O delegati? a Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. va vizita țara noastră

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Constantin Pîr- 
vulescu, președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne. a adresat lui A. P. 
Volkov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S și lui V. T. Lațis, pre
ședintele Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. o scrisoare în care o de
legație a Sovietului Suprem al

U.R.S.S. este invitată să viziteze 
Republica Populară Romînă.

In scrisoarea lor de răspuns, 
A. P. Volkov și V. T. Lațis i-au 
comunicat lui C. Pîrvulescu că 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. mul
țumește pentru invitația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și acceptă de a 
trimite o delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în Republica 
Populară Romînă.

Semnarea unui Tratat militar defensiv 
între Egipt, Arabia Sauditâ și Yemen

★

LONDRA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 22 aprilie, 
Majestatea Sa Regina Elisabeta 
a Il-a a Marii Britanii a primit 
în audiență la Castelul Windsor 
pe N. A. Bulganin președintele 
Consiliului de miniștri al U.R.S.S. 
și pe N. S. Hrușciov, membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care vizitează Marea 
Britanie la invitația guvernului 
englez.

La orele 17,30 N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au fost întîm
pinați la poarta castelului de 
Anthony Eden — primul mini
stru al Marii Britanii și de înalți 
demnitari ai palatului.

Conducătorii sovietici erau în
soțiți de I. A. Malik — ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Marea Britanie 
și de William Hayter, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în U.R.S.S.

Primul ministru A. Eden a pre
zentat pe N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov reginei Marii Britanii. 
Audiența s-a desfășurat în pre
zența prințului consort ducele de 
Edinburg și a copiilor reginei — 
prințul moștenitor Charles și prin, 
țesa Anna.

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a remis reginei Elisa
beta a Il-a un mesaj din partea 
lui K. E. Voroșilov — președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Convorbirea a durat 30 de mi
nute. Reginei Angliei și membri
lor familiei regale le-au foșt înmî- 
nate daruri. După aceea oaspeții 
au vizitat principalele aparta
mente ale castelului.

La ora 18,40 N. A. Bulganin și

★

S. Hrușciov au părăsit caste- 
Windsor.

★
N. A. Bulganin și N. S. Hruș

ciov s-au îndreptat spre Wind
sor venind de la Chequers, reșe
dința primului ministru Eden.

Pe drumul spre Windsor, care 
trece prin comitatele Buckingha
mshire și Berkshire, conducătorii 
sovietici au fost întîmpinați in 
toate localitățile de mii de local
nici și londonezi, care i-au pri
mit cu urale și aclamații.

Castelul Windsor se află pe 
malul Tamisei în apropiere de 
orășelul Windsor, la o distanță 
de 22 de mile la vest de Londra. 
Acest castel este o veche fortă
reață a cărei centură exterioară 
este formată din ziduri cu crene
luri, turnuri circulare.

Incepînd din secolul al XIV-lea, 
în interiorul fortăreței au înce
put să fie construite apartamentele 
regale iar castelul a devenit re
ședință regală cuprinzînd un 
complex de clădiri din diferite 
epoci printre care renumita ca
pelă Sf. Gheorghe, care este un 
monument deosebit de interesant 
de arhitectură engleză unde se 
află și mormintele regilor An
gliei.

Pe străzile orașului Windsor 
care duc spre castel, N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov au fost 
întîmpinați de mii de englezi și 
de numeroși turiști străini.

N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au răspuns cordial la salu
turile și aplauzele mulțimii. La 
plecarea oaspeților de la castelul 
Windsor ei au fost din nou aplau
dați N. A Bulganin și N. S. 
Hrușciov s-au întors apoi din 
Windsor la Londra.

N.
Iul

Mesaj de salut al Consiliu
lui comitatului Londra adre
sat d-lui Nicolai 
viei Bulganin, 
Consiliului de Miniștri 
d-lui Nichita Sergheevici Hruș
ciov. membru in i 
Sovietului Suprem al 
Republicilor Sovietice 
liste.

Alexandro- 
președinte'e 

fi

prezidiul
Uniunii

Socia

locuito- 
Londra, 
lor. Vi- 
noastră

Excelenfele voastre
Noi, reprezentanții 

rilor din comitatul 
vă salutăm in numele 
zita dv. în capitala
istorică — inima Comunității 
Britanice de națiuni și a im
periului. ne face plăcere și noi 
ne mîndrim cu faptul că ați 
venit aci în seara aceasta. V-am 
ruga să transmiteți popoare
lor țării dv. saluturile noastre 
și expresia speranfei că poate 
în curind ne vom cunoaște 
mai bine unii pe al(ii.

Vom ține minte totdeauna 
anii hotăritori pentru desti
nele noastre în care am luptat 
împreună pentru cauza comu
nă, iar cetățenii noștri șl ai 
dv. au suferit atît de greu de 
pe urma agresiunii dușmanu
lui comun. Prezența dv. as
tăzi în mijlocul nostru reîn
vie simpatia și înțelegerea 
reciprocă care au existat in 
acele timpuri istorice.

Există divergențe numeroa
se și însemnate care despart 
cele două popoare ale noastre,, 
iar orice acțiune
la lichidarea acestor 
gențe este scumpă 
noastre popoare și

care ajută 
diver- 

ambelor 
întregii

Cuvîntarea lui

li

(Agerpres). TASS
seara zilei de 22

LONDRA 23 
transmite: In 
aprilie după ce s-au înapoiat de la 
castelul Windsor N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, 
membru în Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. au participat 
la recepția organizată în cinstea 
lor de către Consiliul comitatului 
Londra în clădirea Consiliului 
(County Hali) care se află pe ma
lul Tamisei, lîngă podul West- 
minster.

Consiliul comitatului Londra 
este organul de administrație lo
cală a părții centrale a capitalei 
Angliei. Comitatul Londra este 
unul din comitatele administra
tive ale Marii Britanii și ocupă un 
teritoriu de 117 mile pătrate cu o 
populație de peste 3,5 milioane lo-

★

cuitori. In fruntea consiliului se 
află o majoritate laburistă.

Conducătorii sovietici au fost 
întîmpinați la County Hali, de 
d-na Hellen Bentwich—președinta 
Consiliului comitatului Londra 
de vicepreședintele Consiliului, 
liderii majorității laburiste și ai 
opoziției conservatoare din cad
rul consiliului. N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov, persoanele care 
îi însoțesc și toți invitații au 
luat loc în sala de ședințe a Con
siliului.

D-na Bentwich a salutat pe 
oaspeții sovietici. In numele locui
torilor orașului Londra, ea și-a ex
primat bucuria cu prilejul vizitei 
conducătorilor sovietici, care, după 
cum a subliniat ea, au sosit în 
Anglia pentru a contribui la crea
rea condițiilor de întărire a păcii

Stimată doamnă președintă a 
Consiliului I

Domnilor decani de vîrstă și 
consilieri 1

Domnilor primari ai regiunilor 
municipale din comitatul Londra!

Doamnelor și domnilor I

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
din inimă pentru cuvintele calde 
și prietenești de salut, pentru 
minunata primire. (Aplauze).

Ne face foarte mare plăcere că 
ne aflăm aici în mijlocul dv. în 
Consiliul comitatului Londra — 
acest centru al orașului Londra.

Trebuie să vă spun că, atît eu 
cît și prietenul meu Nichita Ser- 
gheevici Hrușciov, am consacrat 
mult timp și eforturi dezvoltării 
și construcției Moscovei și altor 
orașe din Uniunea Sovietică. Ac
tivitatea noastră pe tărîm muni
cipal ne-a învățat multe, ne-a a- 
jutat să acumulăm o vastă 
periență, să cunoaștem mai

■ ■ ILuni
J
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In vizită la
LONDRA» 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimineața 
zilei de 23 aprilie, N. A. Bulga
nin. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și N. S. 
Hrușciov. membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S Si, au 
părăsit Londra plecînd cu avionul 
la Birmingham — al doilea oraș 
ca mărime din Anglia și mare 
centru industrial.

La sosirea lor Ia aeroportul din 
Londra oaspeții sovietici au fost 
întîmpinați de Watkinson. mi
nistrul Transportului și Aviației 
civile. Thorneycroft, ministrul Co
merțului. Thomas, reprezentantul 
administrației societății britanice 
„British Overseas Airways Cor-

poration" și de comandantul aero
portului D’Albiac.

La invitația lui Watkinson. mi
nistrul Transportului și Aviației 
civile. N A Bulganin. N. S 
Hrușciov și persoanele care i-au 
însoțit au vizitat avionul turbo
reactor „Britannia". cel mai nou 
avion britanic de pasageri cu pa
tru motoare.

La ora 11 oaspeții s-au urcat 
pe bordul avionului „Visecount“ 
aparținînd societății britanice 
„Britsh European Airways“ cu 
care au plecat spre Birmingham

*
BIRMINGHAM 23 (Agerpres). 

— La ora 11 și 45 de minute, 
tovarășii N. A. Bulganin și N. 
S. Hrușciov au sosit pe aerodro
mul Almdon din Birmingham.

In această călătorie, oaspeții

lumi. Schimbul liber de vizite 
între oamenii din fările noas
tre, care contribuie la stabi
lirea înțelegerii reciproce și a 
prieteniei, ar putea fi temelia 
acestei apropieri.

Sîntem bucuroși de faptul 
că unii dintre membrii de con
ducere ai Consiliului nostru 
au avut posibilitatea să vizi
teze anul trecut Uniunea So
vietică, să se tntîlnească cu 
compatrioții dv. și să vadă cu 
proprii lor ochi frumusețile 
capitalei dv. și marile dv. rea
lizări in domeniul bunăstării 
poporului. Și noi 
roase lucruri de 
in iubita noastră 
și în instituțiile 
blice. Sperăm că vefi putea 
vizita citevc. dintre acestea in 
timpul vizitei dv.

In ultimele luni am avut 
plăcerea de a primi aci cîfiva 
compatriofi ai dv. și sperăm 
că aceste vizite au ajutat am
belor părți să ajungă la o mai 
bună înțelegere reciprocă in 
examinarea multor probleme 
comune.

Populafia Londrei va urmă
ri cu un deosebit interes vizi
ta dv. și se va ruga ca trata
tivele pe care le duce(i să 
poată apropia cele două 
fări ale noastre pentru o mai 
bună Infelegere reciprocă. 
Noi, decani de vîrstă și 
consilierii comitatului Lon
dra împărtășim împreună 
cu întregul nostru popor 
speranța că în curind se 
va putea crea în relațiile din- 
tre popoarele noastre o at
mosferă care să ducă la pace 
trainică in întreaga lume.

*
N. A. Bulganin — președin

tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a răspuns cu o caldă 
cuvîntare, care a fost adesea în
treruptă de aplauzele furtunoase 
ale celor de față.

avem nume- 
arătat, atit 
Londră, cit 

noastre pu-

' Moscova și în alte părți ale țării 
noastre pe orice reprezentanți ai

■ Angliei, Londrei și ai comitatu
lui Londra.

Intre oamenii sovietici și en
glezi nu totul este însă neted și 
clar. Mai sînt multe probleme în

■ privința cărora între noi nu 
există o înțelegere reciprocă cu
venită. Noi trebuie să lărgim le
găturile dintre țările noastre în

: toate direcțiile, și cu cît mai largi 
: vor fi aceste legături, cu atît mai 
' multă înțelegere va fi între noi.

Vreau să urez ca prietenia
: dintre Londra și Moscova să se 

întărească și să se dezvolte.
1 Autoritățile orășenești ale celor. 
1 două capitale, fără îndoială, vor 

găsi multe probleme comune re
feritoare la asigurarea vieții nor
male a populației și a conducerii 
gospodăriei orășenești. Schimbul 
de experiență în aceste domenii 
poate aduce mult folos atît locui
torilor Moscovei cît și londonezi
lor. Totodată, el va contribui la 
îmbunătățirea înțelegerii reci
proce și la dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre Marea Bri- 
tanie și Uniunea Sovietică ceea 
ce, sîntem profund convinși, co
respunde 
țări.

Sîntem 
manifestă 
de tratativele pe care le ducem 
cu stimatul Sir Anthony Eden și 
colegii săi. Din experiența trata
tivelor care au avut loc în de
cursul acestor zile se poate spune 
că cele două părți doresc ca tra
tativele să se încheie cu succes. 
(Aplauze) Noi însă, mai avem 
de învins multe greutăți pentru 
ca totul să se termine cu bine. In 
ceea ce ne privește ne vom stră
dui —

intereselor celor două

bucuroși că londonezii 
un mare interes față

CAIRO 23 (Agerpres). — La 
Cairo a fost publicat textul tra
tatului defensiv semnat la Djidda 
între Egipt, Arabia Saudită și 
Yemen. Tratatul menționează că 
orice atac armat împotriva uneia 
din părți va fi considerat ca un 
atac împotriva tuturor participan- 
ților la tratat, care vor ajuta ime
diat țara atacată, prin toate mij
loacele pe care le au la dispoziție.

Tratatul mai prevede Ca, în 
scopul coordonării acțiunilor, să

se înființeze un Comandament 
comun, un Consiliu militar unit 
și un Consiliu superior al celor 
trei state. Consiliul superior va 
consta din miniștrii Afacerilor 
Externe și ai Apărării. Consiliul 
militar va cuprinde șefii de stat 
major ai celor trei țări. Statele 
participante la tratat vor pune la 
dispoziția Comandamentului co 
mun anumite forțe armate.

Tratatul a fost încheiat pentru 
o perioadă de cinci ani.

Energeticienii englezi 
vizitează Uniunea Sovietică

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Delegația de 
energeticieni englezi, care se află 
la Moscova, a vizitat în ziua de 
21 aprilie monumentele istorice 
și culturale din capitala U.R.S.S. 
Dimineața, oaspeții englezi au 
vizitat Kremlinul.

Tmpărtășindu-și impresiile asu
pra palatului Kremlin, lordul Ci- 
trine a declarat următoarele unui 
corespondent al agenției TASS :

— Este minunat că Kremlinul 
poate fi vizitat de numeroase 
persoane. Colecția din sala de 
arme reprezintă, după părerea 
mea, una din cele mai bune co
lecții din lume. Am fost aici pen
tru prima oară acum 30 de ani, 
iar a doua oară — acum 20 de 
ani. Aceste vizite mi-au lăsat im
presii de neuitat. Colecțiile se

află într-o stare bună. Vizitatorii 
trebuie să fie profund recunoscă
tori pentru faptul că aceste co
mori au fost păstrate pentru 
popor.

In după amiaza aceleiași zile, 
oaspeții englezi au vizitat gale
riile Tretiakov și Mausoleul lui 
Lenin și Stalin.

După o vizită de cinci zile la 
Moscova, energeticienii englezi 
vor face o excursie prin Uniunea 
Sovietică pentru a vizjta între
prinderile energetice din țară, 
Un grup, în frunte cu lordul Ci- 
ttine, va pleca în Ural, iar al 
doilea grup în Ucraina. Intîlnîrea 
celor două grupuri va avea loc 
la Stalingrad. Aici, oaspeții vor 
vizita șantierul de construcție a 
hidrocentralei electrice din Sta
lingrad.

N. A. Bulganin
oamenii și orașele țării noastre. 
Noi acordăm o mare însemnă
tate activității organelor munici
pale și în deosebi a celor din ca
pitală. Nu întîmplător am spus 
că capitalele dau tonul. Intr-a
devăr, capitalele noastre dau un 
ton bun, tonul prieteniei, tonul 
păcii pentru toate popoarele. 
(Aplauze),

Vorbind despre pace, aș vrea 
să mă folosesc de considerațiunile 
făcute de dv. doamnă președintă 
a Consiliului, asupra contactelor 
dintre capitalele noastre. Noi sîn
tem profund convinși că aceste 
contacte vor contribui la dezvol
tarea spiritului de prietenie din
tre țările noastre. Este bine că 
delegația dv. a vizitat Moscova 
la sfîrșitul anului trecut. Noi am 
dori ca tot mai mulți londonezi 
să viziteze Moscova și tot mai 
mulți locuitori ai Moscovei — 
Londra. (Aplauze). Vom fi întot-

bine deauna bucuroși să salutăm la
ex-

și eu cred că și partea 
engleză se va strădui — să în
vingem aceste greutăți, pentru ca 
după o activitate rodnică să ne 
despărțim ca buni prieteni.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
încăodată pentru primirea caldă 
și prietenească, să vă urez atît 
dv. cît și tuturor londonezilor 
succese și prosperitate. (Aplauze). 
Vă urăm de asemenea succes în 
năzuința dv. nobilă de a face ca 
pacea să fie trainică și indestruc
tibilă, iar relațiile dintre popoare 
— sincere și frățești. (Aplauze),

Trăiască prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Marii 
Britanii I (Aplauze prelungite).

La terminarea ceremoniei din 
sala de ședințe a Consiliului, N. 
A. Bulganin. N. S. Hrușciov 
și persoanele care îi însoțesc îm
preună cu d-na Bentwich și cei
lalți conducători ai Consiliului co- 
mitatului Londra au trecut in 
saloane, unde au vizitat o expo
ziție ilustrînd activitatea și reali
zările organelor consiliului. Oa
speților le-au fost prezentați pri
marii arondismentelor Londrei. In 
marea sală de recepții N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov s-au în
treținut cu consilierii municipali 
ai Londrei.

La sfirșitul recepției, conducă
torii sovietici s-au 
ședința lor de la 
ridge.

Birmingham

întors la re- 
hòtelul Cla-

Congresul al lli-'ea al Partîdu’ui Muncii 
din Coreea

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite : La 23 aprilie 
s-a deschis 
al 3-lea 
Coreea, 
delegați 
vinciale

al 
La
ai 

de

la Phenian Congresul 
Partidului Muncii din 
Congres participă 914 

organizațiilor pro- 
partid.

In calitate de oaspeți, la Con
gres participă delegații din partea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidului Comunist 
Chinez și din partea altor par
tide comuniste și muncitorești 
frățești.

Poliția cubană face percheziții...
HAVANA 23 (Agerpres). — 

Agenția Unlted Press anunță că 
poliția cubană, încalc'nd statu
tul de autonomie al universității 
din Havana, a pătruns în clădirea 
universității efectuînd perchezi
ții și deteriorînd grav instalațiile 
și mobilierul.

aFederația studenților cubani 
convocat un miting de masă pen
tru a protesta împotriva acestei 
acțiuni samavolnice. De asemenea 
consiliul universității din Havana 
a calificat acțiunea poliției drept 
anticonstituțională și a dezmin
țit afirmațiile autorităților că în 
universitate ar fi fost găsite arme.

S.U.A. Suedia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică.

sovietici au fost însoțiți de P. 
Thorneycroft, ministrul comerțu
lui al Marii Britanii și W. Hey- 
ter. ambasadorul Marii Britanii 
în U.R.SS

La aerodrom oaspeții sovietici 
au fost întimpinați de A. L. Gib- 
bson. lordul primar al orașului 
Birmingbam care a însoțit pe 
oaspeți la Consiliul Municipal al 
orașului.

într una din sălile Consiliului 
Municipal, oaspeților sovietici 
le-a fost făcută o primire festi
vă. In prezența membrilor Con
siliului și a reprezentanților or
ganizațiilor obștești locale, sin
dicatelor și cercurilor de afaceri 
din oraș. A L. Gibbson. lordul 
primar al orașului Birmingham a 
salutat pe tovarășii N. A, Bulga
nin și N. S Hrușciov.

A răspuns N. A. Bulganin.

Apoi, lordul primar A. L Gib
bson și președintele Camerei de 
Comerț din Birmingham. E. Clay- 
son. au oferit în pavilionul expo
ziției un dejun cu prilejul inau
gurării oficiale a expoziției indus
triale britanice.

La dejun N. S. Hrușciov a ros
tit o cuvintare, consacrată pro
blemei relațiilor comerciale dintre 
Uniunea Sovietică și țările capi
taliste. Cuvîntarea a stîrnit un 
viu interes în rîndurile partici- 
panților și a fost în repetate 
duri subliniată de aplauze.

F. Thorneycroft, ministrul 
merțului al Marii Britanii, a
tit de asemenea o scurtă cuvîn
tare.

După ora 15, N. A Bulganin 
și N S Hrușciov au părăsit ex
poziția industrială și s au îndrep-

rîn-

Co- 
ros-

din Birming-tat spre aeroportul 
ham. Almdon, de unde au plecat 
la Marham (comitatul Norfolk), 
pentru a vizita bazele bombardie
relor grele ale forțelor militare 
aeriene regale ale Marii Britanii.

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite: La 21 aprilie pe 
ecranele cinematografelor din 
Moscova a început să ruleze jur
nalul special de actualități ..Vi
zita lui N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov in Anglia“.

Pe ecran apar scene în care se 
arată plecarea lui N A Bulganin 
și N. S. Hrușciov din gara Bie
lorusă din Moscova și imbarcarea 
lor în portul Baltiisk.

Filmul arată de asemenea so-

MOSCOVA. Incepînd de la 1 
iulie 1956 va apare noul ziar 
„Sovetskaia Rossia“ organ al Bi
roului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R. și al Consiliului de Mi
niștri al R.S F.S.R. Ziarul va a- 
pare de șase ori pe săptămină in
tr-un tiraj de masă avind forma
tul ziarului „Pravda".

PARIS. Comitetul de organizare 
al Festivalului internațional al fil
mului anunță că la această ma
nifestare internațională vor par- 
cipa circa 30 de țări. Printre ță
rile care vor participa la festiva
lul de la Cannes sînt următoarele: 
Anglia, Argentina. Australia, Aus
tria. Belgia, Brazilia, Bulgaria, 
Cehoslovacia Egipt. Franța Gre
cia. India, Iugoslavia, Japonia 
Maroc, Mexic. Polonia, Romînia,

VARȘOVIA : — După cum a 
nunță ziarele, organele securității 
de stat a R. P. Polone au arestat 
pe agenții spionajului american 
E. Fech, I. Korpikiewicz și G 
Stryczek, care au fost slrecurați 
n Polonia de către crntrul de 
spionaj american din Frankfurt- 
pe Main. In curînd acești spioni 
vor apare în fața tribunalului.

DELHI: — După cum anunță 
agenția „Press Trust of India“ 
guvernul Ceylonului a ho'ărît să 
declare ziua de 1 Mai, zi de săr
bătoare.

LONDRA. — La 23 aprilie a a 
vut loc la I ondra-o nouă ședință 
a subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare Ședința a 
prezidată de reprezentantul 
gliei A Nutting

Următoarea ședință a 
fixată pentru 26 aprilie.

PEKIN : — După cum anunță 
postul de radio Melbourne, la 
sfirșitul anului 1955 Australia a 
avut o populație de 9.314 009 de 
oameni, adică cu 233.009 mai 
mult decît în anul precedent

NEW YORK : Un comunicat 
oficial dat publicității de Biroul 
de statistică a Muncii mențio
nează că în 1955 s-au înregistrat 
în Statele 
1.930.000 de 
ție, cu 4n/o 
1954.

fost 
An-

fost

sirea oaspeților 
tul Portsmouth. 
Londra, sosirea 
toria. unde au fost întimpinați de 
primul ministru al Marii Britanii 
A. Eden și de alte persoane ofi
ciale. Spectatorii au putut vedea 
pe ecran primirea cordială făcută 
de locuitorii Londrei conducători
lor sovietici

Jurnalul special de actualități 
a fost filmat de operatori sovie
tici și englezi.

sovietici în por- 
drumul pînă la 

lor în gara Vie-

Unite aproximativ 
accidente în oroduc- 
mai multe decît în

Primirea la Consiliul 
de Miniștri a unei delegații 

de industriași elvețieni
I Ieri seara au fost primiți 1* 

Consiliul de Miniștri membrii de
legației de mari industriași, re
prezentanți al firmelor elvețiene 
„Sulzer“, „Brown-Bovery" și so
cietății constructoare de locomo
tive „S.L.M.“, delegație care ne 
vizitează țara in vederea înche
ierii unor importante contracte 
comerciale.

Delegația condusă de D. dr. 
Henri Sulzer a fost primită de 
tovarășii : Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș, prim vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Au fost discutate probleme pri
vind livrarea de locomotive Die- 
zel electrice și de alte utilaje și 
instalații, precum ș-i acordarea li
cențelor de fabricație respectiv 
din partea acestor firme elvețiene 
către R.P.R.

(Agerpres).

întîlnire 
tovărășeasca

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev, a or
ganizat luni seara la ambasada 
Uniunii Sovietice, o întîlnire to
vărășească cu ocazia vizitei în 
R.P.R. a delegației C.C. al Com
somolului în frunte cu A. Aksio- 
nov, prim-secretar al C. C. al 
Comsomolului din R.S.S. Bieloru
să, membru în Biroul C. C. al 
Comsomolului al U.R.S.S.

La întîlnire au participat to
varășii : N. Ceaușescu membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
Virgil Trofin, Petre Gheorghe, 
Ion Cîrcei, Cornelia Mateescu, 
secretari ai C. C. al U.T.M., Mi- 
ron Olteanu, prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
U.T.M.

A lost vizionat filmul sovietic 
în culori „Mama“ după romanul 
cu același nume al lui Maxim 
Gorki.

Oaspeți străini 
la Palatul Pionierilor

Membrii delegației Federației 
muncitorilor din metalurgie din 
R.P.F. Iugoslavia, care vizitează 
tara noastră, au vizitat duminică 
dimineața Palatul Pionierilor.

La sosire, oaspeții au fost în
tîmpinați de un grup de pionierf 
care le-au urat bun sosit și le-au 
dăruit cravate roșii și insigne de 
pionieri.

S-au încheiat lucrările 
primei conferințe 

pe țarâ a cercurilor 
științifice studențești
Duminică a luat sfîrșit prima 

conferință pe țară a cercurilor 
științifice studențești organizată 
de Ministerul Invățămîntului și 
C. C, aii U. T. M. care și-a des
fășurat concomitent lucrările în 
centrele universitare București, 
Iași, Cluj și Timișoara.

In aula Universității „C. I. 
Pairhon“ din Capitală a avut loc 
duminică la amiază ședința de 
închidere a lucrărilor din centrul 
București.

Cu prilejul conferinței au pri
mit diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M. 33 de studenți și 7 cercu
ri științifice studențești. De ase
menea, numeroși studenți, au fost 
distinși cu premii pentru luoră- 
rile prezentate în cadrul confe
rinței.

Ion Talianu
Sîmbătă seara a încetat din 

viață, artistul emerit Ion Talianu, 
unul dintre cei mai valoroși ac
tori ai teatrului romînesc.

Născut la 31 martie 1898, la 
Tg. Ocna, Ion Taliânu. după ce a 
terminat liceul la Bacău, se în
scrie în 1918, la Conservatorul din 
București.

încă în anii studenției are prile
jul să apară pe scena unui teatru. 
După absolvirea conservatorului, 
jucînd în companii ca „Excelsior“ 
și cea condusă de Tony Bulandra 
și Lucia Sturdza Bulandra se do
vedește un remarcabil actor com:c 
și in același timp un valoros re
gizor.

In 1949. Ion Talianu este anga
jat la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale". El a realizat aci va
loroase creații

Ion Talianu s a remarcat și ca 
un talentat actor de film. •'

Pentru meritele Sale artistice, 
Ion Talianu a fost distins cu titlul 
de artist emerit al R.P.R., titlul de 
Laureat al Premiului de Stat și a 
fost decorat cu Ordinul Muncii 
cl. II-a.

Ion Talianu a fost înzestrat cu 
o înaltă conștiință profesională, 
manifestind o profundă dragoste 
față de profesiunea sa și de colec- 
t;vu! în care activa. Amintirea sa 
va rămine neștearsă in memoria 
colegilor și spectatorilor care l-au 
îndrăgit.

★
Ministerul Culturii anunță cu 

adine regret încetarea din viață a 
artistului emerit al R.P.R., lau
reat al Premiului de Stat, Ion 
Talianu.

Prin moartea lui Ion Talianu, 
teatrul romînesc pierde un actor 
t-lentat, care a slujit cu abnega
ție timp de 38 de ani scena ro- 
mînească.

★
Corpul neînsuflețit al lui Ion 

Talianu este depus la Clubul ar
tiștilor din str. Popov. Adunarea 
de doliu va avea loc marți 24 a- 
prilie ora 13, după care cortegiul 
se va îndrepta spre cimitirul 
Bellu. unde va avea loc înhu
marea.
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