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Tradiționala prietenie a popoarelor romin și francez 
este de nezdruncinat

Marele miting al oamenilor muncii din Capitală

dacă, omul ar trăi un 
veac 

a cum spun savanfil 
-l posibil, 
i Kremlin

Lenln
ar lucra si astăzi...

Dar dacă vtrsta maximă 
ar fi
ani 54

— nici un ceas mai mult — 
de veșnicia vie
a lui Lenin,
savantii
oare 
ce-ar putea să spună ?

cilnlsmul-vcșnK viu
De la un capăt la altul al lu- 
i. întreaga omenire munci- 
ire cinstește acum cu proîun- 
dragoste aniversarea a 87 de 

i de la nașterea neuitatului 
ci, marele geniu al revolu- 
i, întemeietorul și conducato- 

partidului comunist și al 
tului sovietic, conducătorul 
șcării comuniste mondiale, în
datorai iubit al tuturor oano- 
or muncii.
Lenin, geniul revoluției pro- 
are a dezvoltat în chip crea- 

în noile condiții ale luptei 
clasă a proletariatului învă- 

ura lui Marx și Engels îmbo- 
.ind-o. El a elaborat noua 
>rie a revoluției socialiste în 
idițiile imperialismului și în-. 
ătura despre partid ca princi- 
lă armă a proletariatului în 
>ta pentru cucerirea puterii și 
îstruirea socialismului. 
Vladimir Ilici Lenin a făurit 
iriosul Partid Comunist al 
liunii Sovietice, l-a așezat pe 
nelii de granit, l-a călit în 
>ta cu dușmanul, l-a educat 
spiritul devotamentului fața 
marxism, al slujirii interese- 
poporului muncitor și al le- 

turii indisolubile cu masele, 
înarmat cu știința condu- 

■ii luptei de clasă a proleta- 
tului, cu știința construirii 
ăalismului și comunismului.
In fruntea partidului comu- 
t, Lenin a călăuzit pe mun- 
orii și țăranii Rusiei la lupta 
ntru victoria Revoluției Socia
le din Octombrie 1917, pentru 
sarea primului stat al celor ce 
incesc aprinzînd în inimile 
îpriților de pretutindeni cre- 
ița în posibilitatea de a-și 
iri o viața liberă, o viață mai 
nă.
In urma victoriei Revoluției 
cialiste din Octombrie popoa- 
e Uniunii Sovietice au inau- 
rat o eră nouă în istoria ome- 
•ii, au pășit pe căi nebătato- 
e pînă atunci de nimeni — 
ile de la capitalism la socia- 
m. întemeietorii marxismului 
au făcut decit să schițeze con
tul general al viitoarei socie- 
;i comuniste. Lenin are meritul 

însemnătate istorică mondia- 
de a fi elaborat—pe baza stu- 

erîî profunde a economiei 
rii, a condițiilor interne și 
teme ale dezvoltării ei — teo- 
i și planul practic de con- 
•uîre a socialismului în 
R.S.S. Dezvoltarea industriei 
cu precădere a industriei 

ele, atragerea țărănimii în 
nstrucția socialistă cu ajutorul 
operației, organizarea revolu- 
;i culturale — acestea sînt \u- 
țile principale ale planului la- 
nist de construire a socialîs- 
ului.
Urmînd calea indicată de Le
tt, P.C.U.S. a dus poporul so- 
etic Ia victoria socialismului, 
îtăzi, în U.R.S.S. se îndepli- 
ssc sarcinile trecerii treptate 

comunism.
Acum, la cea de a 87-a am
orsare a nașterii lui Lenin * se 
îdește mai limpede ca oricînd 
>rța uriașă a ideilor leniniste, 
proape un miliard de oameni 
in 13 țări din Europa și Asia 
i făuresc sub steagul leninis
tului o viața nouă, liberă de 
cploatare. Ca și în celelalte 
ri de democrație populară, și

în țara noastră leninismul a e- 
xercitat o influență profundă în 
viața muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. Dacă milioane de 
muncitori și țărani s-au eliberat 
de sub jugul capitaliștilor și mo
șierilor, dacă poporul nostru 
umilit și prădat veacuri în șir 
s-a smuls din înapoierea ?n 
care-! ferecase domnia jefuitori
lor din țara și de peste hotare, 
dacă și-a luat soarta în propriiie 
sale mîini și construiește cu suc
ces socialismul — aceasta o 
datorăm măreței forțe îninfle- 
țitoare a ideilor leninismului, 
faptului că în fruntea noastră 
pășește un conducător încercat 
cum este partidul nostru leni
nist. Aplicînd în mod creator la 
condițiile patriei noastre învăță
turile leniniste despre statul dic
taturii proletariatului, despre ro
lul partidului clasei muncitoare 
ca forță conducătoare în statul 
celor ce muncesc, despre alian
ța clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare, despre indus
trializarea socialistă, despre co
operativizarea agriculturii, Par
tidul Muncitoresc Romin con
duce cu înțelepciune și hotărîre 
poporul nostru muncitor pe dru
mul unei vieți mereu mai bune, 
mai îmbelșugate.

Aplicarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste și a expe
rienței drumului leninist al U- 
niunii Sovietice și-a vădit cu 
prisosință forța în succesele do- 
bîndite de constructorii socia
lismului din țările de democra
ție populară. încercările de „re
vizuire” a marxism-leninismului 
au suferit și vor suferi un total 
eșec, așa cum sînt sortite eșc- 1 
cului șî încercările de a zdrunci
na unitatea țărilor socialiste, 
strîns unite prin identitatea țelu
lui comun, prin identitatea ideo
logiei lor marxist-leniniste. Im- 
bogățindu-se necontenit cu noua 
experiență istorică a mișcării in
ternaționale muncitorești, cu ex
periența construirii comunismu
lui în U.R.S.S., a uriașelor trans
formări socialiste din China, a 
construcției socialismului în ță
rile de democrație populară, în
vățătura marxist-leninista este o 
forță mereu mai puternică, de 
neînvins. Sub steagul marxism- 
leninismului muncesc și lupta 
popoarele din țările lagărului 
socialist legate printr-o unitate 
de nezdruncinat. Sub steagul 
marxism-leninismului crește și 
se dezvoltă necontenit mișcarea 
internațională muncitoreasca. 
Ideile leniniste trăiesc în impre
sionanta ridicare a popoarelor 
coloniale la lupta de eliberare, 
învățătura leninistă a păcii șî 
prieteniei între popoare trăiește 
în vigoarea cu care masele popu
lare de pretutindeni se ridică în 
apărarea păcii, în tăria cu care 
mase mereu mai largi sprijină 
politica leninistă de coexistență 
pașnică promovată de lagărul 
socialist.

Cu recunoștință și dragoste 
sorb din izvorul mereu viu al 
învățăturii leniniste tinerii înain
tați din lumea întreagă. Lenin 
a privit cu dragoste tineretul și 
a avut multă încredere în for
țele și energia Iui revoluționară. 
El a chemat tineretul să-i ur
meze întotdeauna cu hotărîre și 
încredere pe comuniști.

Lenin a făurit și educat prima 
Uniune a Tineretului Comunist 
din lume — Comsomolul, a tra
sat principiile care stau la baza 
organizației comuniste de tineret 
și a arătat că principiul funda
mental este conducerea organi
zației comuniste de tineret de 
către partid. Călauzindu-se după 
învățătura leninistă, după exem
plul P.C.U.S., Partidul Comunist 
din țara noastră a creat și a 
crescut cu dragoste organizația 
revoluționară a tineretului, Uniu
nea Tineretului Comunist U- 
niunea Tineretului Muncitor, 
continuatoarea tradițiilor glo
rioase ale U.T.C. păzește ca lu
mina ochilor principiul leninist 
al conducerii de către partid, 
se mîndrește cu contribuția ac
tivă ce o aduce la înfăptuirea 
politicii leniniste a partidului 
iubit

Ca și toți tinerii înaintați da 
pretutindeni, tineretul nostru 
muncitor găsește în învățătura 
leninistă, în operele lui Lenin 
nu numai o cheie pentru înțe
legerea fenomenelor complicate 
ale vieții ci și un minunat în
demn în muncă și luptă.

Lenin a chemat tineretul să 
lupte neobosit pentru o viață 
nouă, fericită, pentru comu
nism. Pentru a putea îndeplini 
această cerință Lenin a îndemnat 
tînăra generație să învețe cu 
îndîrjire comunismul, să-și însu
șească în mod critic bogăția cu
noștințelor acumulate de ome
nire și să lege zi de zi activita
tea de învățătură și educație de 
munca practică, de lupta revolu
ționară pentru victoria comu
nismului.

Să fim asemenea puiului de 
vultur, îndrăzneți și neînfricați. 
să fim perseverenți în muncă, să 
Învățăm cu îndîrjire, să nu no 
descurajăm în momentele grele 
și să nu ne culcăm pe laurii suc
ceselor, să fim simpli și modești, 
să prețuim prietenia, să ne pri
vim autocritic lipsurile, să fim 
adevărați tineri comuniști, dîrzi 
luptători pentru cele mai înalte 
idealuri ale omenirii, pentru co
munism — iată ce ne învață 
Lenin.

Datoria noastră cea mare, ca 
schimb al gărzii vechi, este a- 
ceea de a ne forma ca adevă
rați leniniști. Cunoașterea amă
nunțită a vieții de luptă neîn
fricată a Ini Lenin, însușirea te
zaurului învățăturii leniniste dau 
tineretului credință și dragoste 
fără margini pentru popor, în
credere în victoria cauzei drepte 
a clasei muncitoare, înțelegerea 
deplină a căilor luptei și înflăcă
rare capabilă să învingă cele 
mai mari piedici.

Străduir.du-se să fie adevă
rați tineri comuniști, adevărați 
tineri leniniști, tinerii construc
tori ai socialismului din patria 
noastră, devotați trup și suflet 
cauzei clasei muncitoare. își în
chină toată energia luptei pen
tru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, răspunzînd cu 
cinste încrederii 
al comuniștilor.
ei cinstesc cel mai bine aminti
rea marelui Lenin.

Stmbătă după-amîază fn sala 
sporturilor Floreasca a avut loc 
un mare miting al oamenilor 
muncii din Capitală organizat cu 
prilejul vizitei în (ara noastră a 
delegației Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez și a 
încheierii convorbirilor între dele
gațiile celor două partide frățești.

Sala era împodobită cu stea
guri roșii, cu drapele romînești 
și franceze. Deasupra tribunei, 
domina sala portretul lui Vladi
mir Ilici Lenin, marele învățător 
al proletariatului din lumea în
treagă. De o parte și de alta se 
aflau portretele tovarășilor Mau
rice Thorez și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Chemarea „Proletari 
din toate țările uniți-vă I", care 
însuflețește lupta mișcării munci
torești internaționale, era înscri
să în limbile romînă și franceză 
pe unul din pereții sălii.

Oamenii muncii prezenți fn sa
lă au primit cu aplauze entu
ziaste și îndelungi ovații pe mem
brii delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez și pe conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romîn. In limbile 
romînă și franceză se scandau 
lozinci în cinstea gloriosului Par
tid Comunist Francez, a Comite
tului său Central, în frunte cu 
tovarășul Maurice Thorez, pentru 
unitatea frățească dintre Partidul 
Comunist Francez și Partidul 
Muncitoresc "Romin.

In prezidiu au luat loc membrii 
delegației C.C. a! P.M.R., tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., Con
stantin Pîrvulescu, Gheorghe A- 
postol, Nicolae Ceaușescu, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Paul Nicuiescu-Mizil și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., membrii delegaț'ei C.C. 
al P.C.F.: tovarășii Waldeck Ro
chet. membru a! Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F., conducătorul 
delegației. Marcel Servin, Geor
ges Frischmann, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
Madeleine Vincent și Roland Le- 

| roy, membri ai C.C. al P.C.F., 
’ precum și tovarășii Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., acad. prof. dr. C. 1. Par- 
hon, poetul Eugen Jebeleanu, Gh. 
Borș, secretarul comitetului de 
partid al Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie", Florea Emilian, 
secretarul comitetului de partid 
al uzinelor „23 August", Ana Lu
pan, președinta comitetului de în
treprindere ai fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" Radu Băni- 
lă. muncitor fruntaș la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie", Constan
tin Budeanu, muncitor fruntaș la 
uzinele „Republica", Grigore Ra
du, muncitor fruntaș la uzinele 
.Mao Țze-dun”, Iordan Lazăr. 
muncitor fruntaș la uzinele „Cle
ment Gottwald", Ion Petrescu, 
muncitor fruntaș la uzinele „Tim
puri Noi* și Ion Nisiporeanu. 
muncitor fruntaș la uzinele 
August".

In sală ae aflau tovarășii: Chi- 
vu Stoica, Emil Bodnăraș, Petre 
Borili losif Chișioevschi, Miron 
Constantinescu. Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Mogteioroș, Du
mitru Col iu, Leonte Rău tu. Leon- 
tin Sălăjan. Ștefan Voitec, Vla
dimir Gheorghiu. Janos Fazekas, 

! Alexa Augustin. AL Biriădeanu. 
I A. Breitenhofler. ton Cozma.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului 
Waldeck Rochet

sarcinilor tra-

partidului iubit 
In felul acesta

„Scînteia tineretului

Dragi tovarăși,
Permiteți-ml ca, tn numele Par

tidului Muncitoresc Romîn, tn nu
mele clasei muncitoare din Ro- 
mînia și al întregului popor mun
citor să salut din toată inima 
prezența, in mijlocul nostru, a 
delegației eroicului Partid Comu
nist Francez, pe tovarășul Wal
deck Rochet, conducătorul dele
gației, și pe tovarășii Georges 
Frischmann, Marcel Servin, Ma
deleine Vincent și Roland Le
roy — membrii delegației. (A- 
plauze prelungite). Aducem un 
frățesc salut de solidaritate cla
sei muncitoare franceze, Partidu
lui său Comunist, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, tn frunte cu tovarășul 
Maurice Thorez. (Aplauze furtu
noase).

Poporul romtn poartă o profun
dă stimă poporului francez, care 
In decursul secolelor a dat o 
contribuție de preț la mersul 
înainte al societății, la Îmbogăți
rea tezaurului de cultură al ome
nirii.

Prietenia dintre popoarele ro- 
mîn și francez are o veche tradi
ție cimentată In lupta lor pentru 
libertate și democrație, pentru 
progres social. Revoluționarii 
care în 1848 au ridicat în țara 
noastră steagul libertăților demo
cratice și al independenței națio
nale și printre ei marele revolu
ționar democrat Nicolae Bălcescu, 
care a luptat pe baricadele Pari
sului, au fost sprijiniți de cercu
rile progresiste ale Franței. Iar 
cînd proletariatul parizian a ri
dicat în 1871 steagul revoluției 
proletare, făurind Comuna din 
Paris, în rîndurile comunarzilor 
s-au găsit și romini, ca Dimitrie 
Dobrescu, Ion Cernătescu, Con
stantin Haralambie și alții. In 
zilele cînd burghezia Îneca in 
singe Comuna, ziarul „Le Figaro", 
care astăzi ațiță la devastarea 
sediilor comuniste, scria : „Ce
rem... ca toți membrii Comunei..., 
ca toți polonezii suspecți, toți va
lahii... să fie conduși, după o ju
decată sumară, de la închisoare

unde vor fi fost închiși, la Ctmpul 
lui Marte, unde vor fi uciși". Ce 
bine recunoaștem tn aceste urlete 
de fiară pe dușmanii de ieri și 
de astăzi ai păcii și democrației 1

Exemplul eroic al Comunei din 
Paris a însuflețit primele cercuri 
socialiste și muncitorești din țara 
noastră. Ecourile chemării la 
luptă a comunarzilor răsună în 
versurile marelui nostru poet na
țional Mihail Eminescu și în o- 
perele altor scriitori înaintați.

De la începutul veacului no
stru, legăturile Intre mișcarea 
muncitorească din Franța și din 
Romtnia s-au dezvoltat continuu, 
iar după victoria istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie și formarea In ambele țări 
a partidelor comuniste ele s-au 
întărit sub flamura victorioasă 
a marxism-leninismului. Clasa 
muncitoare din Romînia, comu
niștii romîni nu vor uita nici
odată sprijinul frățesc primit din 
partea mișcării comuniste și pro
gresiste din Franța, în anii grei 
de luptă împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Nu vom uita 
glasul plin de mînie al marelui 
scriitor revoluționar Henri Bar- 
busse care demasca atrocitățile 
siguranței fasciste din Romînia. 
larga mișcare de solidaritate a 
proletariatului francez cu mun
citorii și intelectualii antifasciști 
romini, cu luptele ceferiștilor, 
petroliștilor, minerilor, pentru 
pline, pace și libertate.

In zilele ocupării Franței de 
către hitleriști, numeroși patrioți 
romîni au luptat în rezistența 
franceză. Stropind cu sîngele lor 
pămîntul Franței martirizate, au 
căzut comuniștii Nicolae Cristea, 
losif Clisei, Szăsz Dragoș și alți 
patrioți romîni.

Clasele stăpinitoare din vechea 
Rominie făceau mare caz de 
dragostea lor pentru Franța. Dar 
dragostea lor nu se îndrepta spre 
poporul francez, spre cultura

Dragi tovarăși, dragi prieteni,
Cu multă bucurie îmi Îngădui 

să vă transmit in numele dele
gației noastre, salutul cald și 
frățesc al poporului Franței, al 
Partidului Comunist Francez, al 
Comitetului său Central și al se
cretarului său general, Maurice 
Thorez (aplauze).

Este o mare plăcere pentru noi 
să putem exprima direct senti
mentele de prietenie pe care po
porul francez le nutrește pentru 
poporul romîn.

In mod deosebit stntem fericiți 
de a fi fost primiți de Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, de membrii Biroului său 
Politic și de primul său secretar, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Noi, comuniștii francezi, am 
avut întotdeauna o profundă ad
mirație pentru Partidul Muncito
resc Romîn și pentru încercații 
săi conducători, deoarece știm că 
ei sînt demnii continuatori ai tra
dițiilor revoluționare ale poporu
lui romin (aplauze).

Cunoaștem cu deosebire lupta 
grea, aspră și eroică pe care co
muniștii romini au trebuit să o 
ducă pentru a elibera Romînia 
de sub jugul hitlerist și de sub 
dominația capitaliștilor și mari
lor moșieri.

Dragi tovarăși, popoarele ro
min și francez sînt legate prin
tr-o lungă și veche prietenie care 
s-a manifestat în trecut în dife
rite prilejuri. De la începutul 
veacului, lupta democraților și 
revoluționarilor romîni a trezit în 
Franța simpatia activă a mișcării 
muncitorești și a tuturor oame
nilor progresiști.

In ce privește cele două parti
de ale noastre, de la crearea lor 
ele au fost unite în luptă prin 
fidelitatea față de principiile 
marxist-leniniste și prin solidari
tatea față de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie (aplau
ze).

Intre cele două războaie mon
diale, dealungui celor 20 de ani, 
cele două partide ale noastre au

desfășurat deopotrivă lupta pen
tru apărarea drepturilor oameni
lor muncii, pentru libertate și 
democrație, împotriva fascismu
lui.

In timpul războiului, partidele 
noastre au luptat pentru elibera
rea patriei lor de sub jugul hitle
rist și numeroși patrioți romini — 
pe care țin să-i salut cu acest pri
lej — au participat direct la re
zistența franceză împotriva ocu
pației Franței de către hitleriști.

Dragi tovarăși 1 Și astăzi, în 
condiții diferite, noi ducem a- 
ceeașl luptă, luptăm pentru a- 
ceeași cauză, pentru cauza păcii, 
democrației, socialismului (aplau
ze).

Delegația noastră este fericită 
să salute marile succese pe care, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și cu ajutorul U- 
niunii Sovietice, le obține Repu
blica Populară Romînă în 
construirea și consolidarea indus
triei socialiste, în transformarea 
socialistă a agriculturii, tn ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii și în înflori
rea culturii pusă în slujba po
porului.

In cursul ultimelor trei zile 
membrii delegației noastre au vis 
zitat mai multe regiuni ale fru
moasei dvs. țări. Am fost pro
fund impresionați de primirea da 
neuitat pe care ne-au făcut-a 
muncitorii și țăranii din Romt
nia. Am vizitat marele combinat 
metalurgic din Hunedoara, mina 
Lupeni, fabrica de penicilină de 
la Iași, marele șantier al hidro
centralei de la Bicaz. Dortul Ga
lați. Institutul medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, mai multe întovă
rășiri agricole, gospodării agri
cole colective și gospodării a- 
gricole de stat în regiunea Ga
lați, precum și în Regiunea Auto
nomă Maghiară.

Marele combinat siderurgic din .

încheierea convorbirilor dintre delegația
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romtn 

și delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Francez
I» ziua da M aprilie lc. au continuat convorbirii* dintre dele

gațiile Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romtn șl 
Comitetului Centra! al Partidului Comunist Francez.

La încheierea convorbirilor cele două delegații aa semnat a de
clarație comună care va fi publicată marți In presa celor două 
partide.

Declarația a fost semnată din partea delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin de tovarășul Gheorghe 
Gheorgtau-DeJ, prim secretar al CC. al PMR„ iar din partea de
legației Comitetului Central al Partidului Comunist Francez de 
tovarășul Waldeck Rochet, membru al Biroului Politic al C.C al 
P.CF.

La semnarea declarației au participat membrii delegației C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romin. tovarășii Constantin Pîrvulescu. 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu. membri ai Biroului Politic 
al CC al P.M.R... Paul Niculescu-MIzil. Ghizela Vass, membri ai 
CC al P.M.R. și membrii delegației C.C. al Partidului Comunist 
Francez, tovarășii Marcel Servin. Georges Frischmann. membri ai

Biroului Politic al C.C. al P.C.F., Madeleine Vincent șl Roland 
Leroy, membri al C.C. al P.C.F.

Au luat parte de asemenea tovarășii: Chlvu Stoica, Emil Bod
năraș, Petre Borili, iosil Chlșinevschl, Miron Constantinescu, 
Alexandru Drăghlci, Alexandru Moghioroș, membri ai Biroului Po
litic al CC al P.M.R., Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan. Ștefan Voi tec, membri supleanți al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Janos Fazekas, Vladimir Gheorghiu, secretari ai C.C. ai 
P.M.R., Augustin Alexa, A. Breitenhoffer, Fi. Dănălache, P. Daju, 
Elena Iordăchescu-Lascu, ion Pas, Petre Lupu, C. Scarlat, B. So
lomon, Gh. Stoica, Sorin Toma, membri ai C.C. ai P.M.R., Ofelia 
Manole, ileana Răceanu, Ana Toma, P. Țugui, membri supleanți 
al CC. al P.M.R., Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
P.M.R. /

Semnarea declarației a avut loc lntr-o atmosferă cordială șl to
vărășească.
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In regiunea Bacău 
se construi o uzină 

de fibre sintetice 
poliamidiee

Consiliu! de Miniștri a emis o 
; hotărire ca privire la construirea 
in regiunea Bacău a unei Uzine 

I de fibre sintetice poliamidiee 
I Această nouă uzină, prima de 
I acest fel in țara noastră și cea 
i mai mare din sud-estul Europei, 
j va produce fibra sintetică „Re- 
lon" de o Înaltă calitate.

, Materia primă necesară fabri
cației va fi pusă la dispoziție de 

I industria petrochimică și de a- 
moniac din țara noastră.

Lucrările de organizare a șan
tierului uzinei au început de cu- 
rind. In cinstea zilei de 1 Mai 
constructorii s-au angajat să 

. execute aceste lucrări înainte de 
termen.

Paralel cu lucrările de organi
zare șl asigurare a șantierului 
cu materialele necesare, au în
ceput și lucrările de bază. Pină 
acum, muncitorii din cadrul trus
tului II construcții Bacău, care 
execută această importantă cons
trucție, au început turnarea betoa- 
nelor fundației.

Pentru muncitorii uzinei și 
combinatului de Îngrășăminte a- 
zotoase a început construcția u- 
nui cartier de locuințe. Semnează declarația comună tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și tovarășul Waldeck Rochet.



(DIN EVOCĂRILE CONTEMPORANILOR LUI V. I. LENIN)
MODES TIE

(Din amintirile Klarei Zetkin)
...Cit de simplă șl modestă a 

fost cuvlntarea lui Lenin care 
săvirșise e uriașă muncă istorică 
și pe umerii căruia apăsa greu
tatea imensă a încrederii nemăr
ginite, a celei mai mari răspun
deri și a muncii care nu se 
sflrșea niciodată. El se contopea 
complect cu masa tovarășilor, 
fiind omogen cu ea, fiind unul 
dintre cei mulfi. El nu voia prin 
nici un gest, prin nici o expresie 
a feței să exercite o presiune In 
calitate de „personalitate condu

cătoare". Acest procedeu i-a fost 
cu totul străin deoarece a fost 
Intr-adevăr o personalitate mar
cantă. ...Curierii aducăau neîn
trerupt comunicări din diferite 
institufii — civile și militare. El 
răspundea adeseori imediat, în 
clteva rinduri scrise tn grabă. 
Lenin avea pentru ori și cine 
un suris și un salut prietenos, și 
aceasta stlrnea, întotdeauna, o 
expresie de bucurie pe fața ace
lora cărora li se adresa. In 
cursul ședinfei, fără să atragă 
atenția cuiva, el discuta din ctnd

In ctnd diferite probleme cu cu
tare sau cutare tovarăș cu muncă 
de răspundere. In timpul pauzei, 
Lenin trebuia să facă față unui 
adevărat atac: el era înconjurat 
din toate părțile de tovarăși — 
bărbați și femei — din Piter și 
Moscova, precum și din diferitele 
centre ale mișcării. II înconju
rau tn special, mulfi tovarăși 
tineri: „Vladimir Ilici, vă ru
găm-..", „Tovarășe Lenin, vă ru
găm să nu refuzafi-", „Noi, 
Ilici, știm bine că d-voastră... 

dar..." Sub aceas
tă formă cădea o 
grindină de rugă
minți, întrebări, 
propuneri. Lenin 
asculta și răspun
dea tuturor cu 
o răbdare fără 
margini, înduioșă
toare. El asculta 
cu atenfie și a fost 
întotdeauna gata 
să ajute in munca 
de partid sau in
tr-un necaz perso
nal.

Iți creștea inima, 
privindu-l cum se 
poartă cu tineretul: 
o adevărată atitu
dine tovărășească, 
străină de ori și 
ce pedanterie, ton 
instructiv sau aro- 

fă, dictată de 
că virsta

înaintată constituie 
oarecum de la sine 
o virtute și un fel 
de avantaj care nu 
suferă compara
ție.

—Lenin se purta 
astfel după cum se 
poartă un egal In
tre egali, de care e 
legat cu toate fi
brele inimii sale. 
La el n-a existai 
nici măcar o umbri 
a ^omu'ui de mini 
fortf, prestigiul 
său in partid a fost 
prestigiul unui con
ducător și tovarăș 
ideal, tn fața supe
riorității căruia te 
tndinai, tn virtutea 
conștiinfei că el te 
tnțelege totdeauna 
și că la rîndul său 
vrea să fie înțeles.Lenin discutind Ia Kremlin cu țăranii

EXEMPLUL PERSONAL
(Din amintirile lui V. Bonci-Bruevlci)

1 Mai 1920. Matele de oameni al muncii stnt 
cuprinse de un măreț avînt creator. Chemarea lan. 
Mii de partidul bolșevic de a organiza duminică, 
In locul obișnuitei demonstrații de stradă, un su- 
ootnic, a tost primită cu un entuziasm fără pre. 
cedent de toată lumea. Disdedimineață, în cele 
mai diferite direcții, au pornit coloane uriașe de 
muncitori și funcționari din Moscova, care se în
dreptau — cîntînd cîntece revoluționare — în- 
t'r-acolo unde trebuiau să-și pună forțele în slujba 
construcției socialiste.

Tn această ai, la Kremlin, viața începu să clo
cotească de dimineață. Activiștii care au venit la 
subotnic erau îmbrăcați simpiu, ca muncitorii. Ei 
formau grupe, detașamente, coloane și porneau spre 
locurile indicate.

Ostașii roșii din Kremlin nu puteau să-și pără
sească postul. De aceea, s.a hotărît ca ei să ia parte 
la subotnicul din Kremlin, unde erau de aseme
nea multe de făcut.

Unitatea militară din Kremlin s-a aliniat în 
piață, în fața cazărmii, cam pe la ora nouă dimi
neața. Vladimir Ilici a sosit în piață, s-a apropiat 
de comandantul unității militare, l-a salutat mili- 
tărește și i-a spus :

— Tovarășe comandant, permiteți-mi să mă ală
tur unității d-voastră pentru a participa la subotnic.

S-a produs o zăpăceală care n-a durat decît un 
minut. După aceasta comandantul, ai cărui ochi 
exprimau bucurie și prietenie, a răspuns :

SIMPLITATE
(Din amintirile Iul ] F. Snețnikov 

ți M. N Sneșnikova)
Cunoștințe și oa

meni necunoscuți ne 
roagă deseori, pe 
mine și pe soția 
mea, Maria Niko
laevna, să le poves
tim despre întâlnirile 
noastre cu Vladimir 
Ilici Lenin. împărtă
șim cu plăcere amin
tirile noastre, căci ‘ 
ne dăm bine seama 
de uriașul interes pe 
care.l manifestă di
feriți oameni pentru 
viața și activitatea 
marelui dascăl al 
oamenilor muncii.

îmi amintesc cum 
în mai 1917, într-o 
duminică, Vladimir 
ilici a venit împre
ună cu Nadejda Kon
stantinovna Krups- 
kaia, la comitetul 
raional de partid 
Vlborg. Cel pre- 
zenți la comitetul 
raional de partid 
i-au intimpinat cu 
căldură. Vladimir 
Ilici și Nadejda Kon
stantinovna au salu
tat in mod cordial 
toata lumea și dupâ 
aceea a inceput o 
discuție tovărășească 

; despre treburile par
tidului bolșevic, des
pre situația in uzi
nele din raion. La 
sfirșitul discuției 
Ilici a spus că a ve
nit la comitetul ra
ional să plătească 
cotizația de partid.

In această perioa
dă, Lenin a fost 
membru al organiza
ției de partid din

raionul Viborg. Du
pă întoarcerea lui 
din emigrație A. I. 
Selițki, muncitor- 
fierar din uzina 
„Noul Lessner“, 
membru al comitetu
lui nostru raional, 
i-a înminat lui Ilici 
carnetul de partid 
nr. 600.

Banii plătiți de 
Vladimir Ilici, mi-au 
fost predați, fiind 
vistiernicul comitetu
lui raional. Ilici a 
plătit întotdeauna cu 
punctualitate cotiza
ția.

...Cu Vladimir Ilici 
ne-am întîlnit și in 
alte împrejurări—po
vestește Maria Niko
laevna Sneșnikova.

In primăvara anu
lui 1917 am lucrat 
ca muncitoare la 
mașina de găurit in 
uzina ,.Promet“. îm
preună cu alte mun
citoare și muncitori 
ne-am dus de citeva 
ori să-l ascultăm pe 
Lenin la palatul 
Kșesinskaia. unde se 
aflau Comitetul Cen
tral și Comitetul din 
Petrograd ale parti
dului bolșevic. Cu
vin Uri le înflăcărate 
pe care Lemn le ros
tea de pe balconul 
acestei clădiri, aprin
deau inimile a mii 
de oameni, chemau 
la victoria revoluției 
proletare.

îmi amintesc săr
bătorirea revelionu

lui 1918 din fosta 
școală de ofițeri Mi- 
nailovsk, la care am 
participat și eu. 
Revelionul a fost 
organizat de sovie
tul raional Viborg, 
pentru activul de 
partid, al sovietelor și 
cel sindical și pentru 
ostașii roșii. Cind a- 
cele ceasornicului se 
apropiau de două
sprezece și în sala 
de festivități au în
ceput să se învâr
tească în vals sute 
de perechi, au venit 
să-i viziteze pe oa
menii muncii din 
cartierul Vîborg, ca 
pe o familie dragă, 
Vladimir Ilici și 
Nadejda Konstanti
novna.

— Vă salut, tova
răși ! La mulfi ani ! 
se adresă Ilici acti
viștilor sovietului 
raional, care i-au in
timpinat. Scuzați-ne 
că am întârziat. Tre
buri

Pe urmă, cind au 
încetat saluturile 
furtunoase ale tutu
ror celor prezenți» 
Lenin s-a urcat pe 
scenă și a rostit o 
scurtă cuvîntare în 
care îi îndemnă pe 
cei prezenți la sera
tă să apere cu abne
gație cuceririle revo
luției. El și-a termi
nat cuvintarea cu 
cuvintele „Trăiască 
proletariatul din Vl
borg!- -• -•

„Am avut fericirea 
să-l văd pe LENIN66 

Al. Butcan

— Poftiți, Vladimir Ilici, așezațl-vl tn flancul 
drept.

Vladimir Hid a trecut repede la flancul drept șl 
s-a încolonat. Un val de glasuri aprobative a.a 
rostogolit de-a lungul rîndurilor de ostași roșii, 
care au fost fericiți că Vladmir Ilici este împreună 
cu ei.

Tn sunetele fanfara!, unitatea a-a îndreptat spre 
locul de muncă. Trebuia curățată o piață de o 
grămadă uriașă de materiale de construcție, 
aruncate de-a valma. Ele trebuiau cărate destul de 
departe și sortate: sctnduri la sctnduri, btrne la 
bîrne, cherestea la cherestea etc.

Sosind la fața locului, toată lumea se apucă ou 
plăcere șî repede de muncă. Vladimir Ilici participa 
cu tragere de inimă la muncă, odihnindu-se nu
mai atunci cînd a fost anunțată o pauză de cinci 
minute.

Tn cele cinci minute, Ilici era tn oentrul aten
ției tuturor. El glumea, rtdea, punea întrebări, po
vestea și se simțea, in general, minunat.

In întreaga Moscovă se răsptndi vestea că Vla
dimir Ilici a participat personal la subotnic, mun. 
cind cot la cot cu toată lumea. Această veste a 
fost primită pretutindeni cu entuziasm, cu un „ura" 
puternic. ParticipanțH la subotnic au pornit cu și 
mai multă însuflețire la muncă și se străduiau să 
depășească planul stabilit.

Ne pregătim sâ cinstim cum se 
t cuvine cea de a 87-a aarvenare a 

nașterii lui \Tadimir Iha Lemn. 
Și în aceste zile mă copleșesc par
că mai mult ca aricind amintirile 
unor momente pe care nu te voi 
uita nicicând. Am avut ter.area 
să-l văd și să-1 ascult pe XTadimir 
Ilici la un Congres al Internațio
nalei Comuniste, unde am parti
cipat ca delegat

Parcă-1 văd pe scumpul $i neui
tatul Ilici la tribună, vorbind de
legation

Autoritatea, prestigiul lui Lenin 
erau imense. Cînd apărea pe tribu
nă, se făcea o tăcere de puteai să 
auzi căzînd un ac. Gfndul lui era 
limpede ca cristalul,, cuvîntul lui 
simplu și pe înțelesul tuturor, ori
cît de grea ar fi fost problema 
care trebuia rezolvată,. Argumen
tația lui era de granit

îmbrăcat simplu, mai mult 
scund, cu o frunte care fugea par
că spre cer, cu niște ochi mici, 
cînd rîzînd prietenoși, cind plini 
de malițiozitate usturătoare, cind 
aruneînd fulgere, dar întotdeauna 
plini de dragoste de oameni și de 
viață, se plimba de la un capăt al 
tribunei la altul. Și ochii tuturor 
din sală, atârnau parcă de buzele 
lui, de ochii lui, de fruntea lui, 
mergeau cu el de la un capăt al 
tribunei la celălalt capăt, vedeau 
zîmbetul lui, simțeau marea lui 
dragoste și se supuneau prestigiu
lui și autorității continuatorului

hii Marx. organizatorului Revolu
ției Socxahste, conducătorului pro- 
■etanatahri internațional.

Argumentația lui era atît de 
puternici, judecata lui atît de lo
gică n de strânsă, dialectica lui 
atît de precisă, încât pînă și ad
versarii cei mai înverșunați tre
buiau să se încline. Și cînd te bi
ciuia citeodată — cînd era ca
zul — cu sarcasmul său, plin to
tuși de bunătate, nu mai știai în 
ce gaură de șarpe să te ascunzi

Oamenii îi simțeau dragostea 
nemărginită, fie că erau aproape, 
fie că erau departe de el. Și îi 
întorceau «ceasta dragoste. Ei ve
deau în Lenin întruchiparea lui 
Danko, acel erou dintr-una din 
povestirile lui Gorki, care con- 
ducindu-și poporul spre limanul 
luminos al libertății, iți scoate la 
un moment dat inima din trup c* 
<i-l lumineze poporului său, dra
mul prin ultima pădure întune
coasă și plină de perioole, înainte 
de a ajunge pe meleagurile înso
rita ale libertății.

Lenin trăiește și astăzi, cu ace
eași forță, tn inimile a sute și sute 
de milioane de oameni ai muncii 
de pe întreg pămîntul. Trăiește și 
cucerește ai de zi inima șl glo
dul altor milioane de oameni, ope
ra nemuritoare a lui Vladimir IUci 
Lenin, lupta pentru pace, fericire 
și socialism.

Trăiește și va trăi te veci 
leninismul.

Lenin participă la subotnicul de la 1 Mai 1920 ajutfnd la curățirea piețH Kremlinului.

Trecuse de-abia o lună și cîteva 
zile de la Marea Revoluție din 
Octombrie 1917. Luptele mai con
tinuau. Drumul de la rad spre 
nord se făcea cu greu, pe ocolite, 
prin Moghilev, cu opriri fi întâr
zieri mari. Trenurile, chiar și cele 
rezervate, aveau culuarele fi com
partimentele tixite de lume, mai 
ales de soldați înarmați, care ve
neau de pe front sau se reîntor
ceau într-acolo. Prin gări afluență 
destulă. Mă aflam atunci la Ode- 
sa, unde conduceam centrul no
stru revoluționar romln fi ziarul 
lui săptămînal „Lupta". îndată 
după 25 octombrie (7 noiembrie) 
ooncepusem ideea de a pleca la 
Petrograd. Făcusem toate pregăti
rile -- ca asigurarea banilor ne
cesari călătoriei, documentele de 
drum, recomandațiile sovietului 
local — fi nu așteptam acum decît 
restabilirea circulației feroviare 
regulate dintre sud și nord, ca să 
întreprind această călătorie mult 
dorită. Ea corespundea nu numai 
unei dorinți, ci și unei necesități. 
Era absolut necesar și urgent de 
a mă pune în legătură cu Guver
nul Comisarilor Poporului, prezi
dat de Lenin, în privința activi- ; 
lății noastre revoluționare de la 
sud.

In primele zile ale lunii decem
brie 1917 am plecat din Odesa și 1 
in seara zilei a treia am ajuns la < 
Petrograd. I

Marea capitală a Revoluției i 
fierbea. Liniștea fi ordinea nu se | 
restabiliseră încă peste tot Pe

Lenln vorbind în Piafa Roșie la Moscova

Întotdeauna cu masele
(Din amintirile lui T. F. Liudvinskaia)

In 1918, în urma hotărîrii Co
mitetului de Moscova al P.C. (b) 
din Rusia, vinerea a fost ziua de 
intîlnire a conducătorilor organi
zațiilor de partid și sovietice din 
Moscova cu masele de muncitori. 
In această zi erau organizate în 
întreprinderile capitalei adunări 
și mitinguri de masă. In legătură 
cu aceasta, în urma propunerii lui 
Vladimir Ilici, C.C. al partidului 
a adoptat o hotărîre specială, po- 

I tricit căreia membrii C.C. al 
P.C.(b) din Rusia, comisarii po- 

I porului, membrii guvernului, 
membrii Consiliului Centfăl al 

[ Sindicatelor din U^S.S. și ai
■ C.C. ele sindicatelor. conducătorii
■ ccisriaite ergane de partid, tocie- 
. tice și sindicale luau cuvintul în 
fața muncitorilor și ostașilor roșii, 
prezentînd referate despre mo-

I mentul actual. Vladimir Ilici con- 
| sidera că este de datoria sa să ia 
IcucîntuZ la aceste adunări. Vineri 
|23 august el a luat cuvîntul pe 
.tema „Pentru ce luptă comuni- 
; știi ?" la doua mitinguri: în casa 
populară Alexeev și la muzeul 
politehnic. Lenin intenționa să ia 
cuvintul și vineri 30 august.

In această zi urma să aibă loc 
o ședință lărgită a Biroului Co
mitetului din Moscova al P.C. (b) 
din Rusia. Toc. Zagorski, secretar 
al Comitetului de partid Mos
cova, înaintea începerii ședinței, 
tie întrebat pe activiștii din ra
ioane in ce întreprinderi vor avea 
loc astăzi mitinguri, unde și cine 
va lua cuvîntul.

A reieșit că dincolo de rtul 
Moscova, în fosta uzină Michelr 
tohn (astăzi uzina „Vladimir IlicT) 
va avea loc un miting la care, h* 
urma cererii muncitorilor, a pro
mis să vină Lenin. La 28 august, 
Comitetul de partid Moscova a 
trimis o înștiințare lui Lenin ca 
să ia cuvîntul In această uzină, 
iar pe urmă a fost adoptată o 
hotărîre a Biroului Comitetului de 
Moscova al P.C.(b) din Rusia în

care se recomandă ca V. I. Lenin 
să renunțe temporar să ia cuvîn
tul la adunări de masă.

Zagorski m-a rugat să-i fac le
gătura telefonică cu Vladimir 
Ilici. In timp ce sunam ca să 
obțin legătura, Zagorski a ieșit 
din cabinet și atunci i-am spus 
în locul acestuia lui Lenin: 
„Vorbește Liudvinskaia, din însăr
cinarea tovarășului Zagorski. El 
vrea sa vă comunice că există o 
hotărîre a Biroului Comitetului de 
Moscova ca d-voastră să nu luați 
temporar cuvîntul la mitinguri în 
legătură... — am vrut să spun i 
„... tn legătură cu creșterea numă
rului de acte teroriste puse la cale 
de dușmanii revoluției".

Ilici însă m-a întrerupt:
— Ce ? sînt oare ministru ? l) 

Vreți să mă ascundeți într-o 
cutie ?

A intrat tov. Zagorski. l-am 
predat receptorul. Zagorski i-a 
comunicat lui Vladimir Ilici hotă- 
rîrea Biroului Comitetului de 
Moscova...

Discuția a mai durat cîteva mi
nute. în fine, Zagorski a pus jos 
receptorul și a spus: „A promis 
să vină după miting la noi. Spune 
că nu poate renunța să ia cuvîn
tul în uzină, în primul rînd pen
tru că a promis muncitorilor să 
vină la adunarea lor, în al doilea 
rînd că consideră principial, just 
și absolut necesar să ia acum cu
vintul la adunările muncitorilor. 
Situația în țară este serioasă, a 
spus el, în fața noastră stau sar
cini complexe, ele trebuie rezol
vate împreună cu masele, trebuie 
să ne sfătuim cu masele",

CU de caracteristic este aceasta 
pentru Lenin! El știu desigur, 
despre asasinarea lui Urițki. Dar 
să fie în cel mai greu moment

1) Aid sub cuvîntul „ministru" 
Vladimir Ilici înțelegea pe mi
niștrii burghezi — birocrați, rupți 
de mase.

împreună cu masele, să fie îi 
contact cu ele, a fost întotdeauâ 
pentru el o necesitate vitală. " 

în zilele grele, V. I. Lenin 
adresa întotdeauna maselor luînt 
cuvîntul în fața poporului. Lenii 
nu diminua niciodată dificultății* 
și găsea întotdeauna la oameni 
muncii un sprijin neprecupețit.

După cum se știe, la 30 august 
V. I. Lenin a rostit mai întîi cu 
vîntarea „Două puteri (dictaturi 
proletariatului și dictatura bur 
gheziei)" în raionul Bauman, îr 
localul bursei de cereale, de undi 
a plecat dincolo de.rîul Moscova 
la uzina fostă Michîîtsohn, unde < 
rostit o cuvîntare pe aceiași temă 
Pe urmă, el a fost rănit de tero
rista socialist-revoluționară Kap
lan, trimisă în taină de contra
revoluționari.

Rana a fost serioasă: cîtew 
zile viața lui Lenin a fost în pri
mejdie. Seara, mai bine zii 
noaptea, ne-am adunat din nou 
cu toții la Comitetul de Moscova. 
O deosebită amărăciune ne apă^ă 
pe suflet. Am fost cuprinși dey 
profundă neliniște. Ceream inten
sificarea luptei împotriva contra* 
revoluției și să răspundem la te
roarea dușmanilor revoluției cu 
teroarea roșie...

Teama pentru viața lui Vta- 
dimir Ilici chinuia pe toți mem
brii de partid, pe toți oamenii 
sovietici. Noi, activiștii de partid, 
am fost zilnic asaltați cu între
bări t „Care este starea lui 
Lenin P“. în aceste zile am simțit 
în mod deosebit cît de mare este 
dragostea clasei muncitoare față 
de conducătorul ei... ,

La 18 septembrie, spre fericirea 
tuturor, Vladimir Ilici Lenin a 
făcut următoarea adnotare la bu
letinul medical: „Pe baza acestui 
buletin și a bunei mele stări, ru^ 
gămintea mea cea mai mare esfl 
să nu-i deranjați pe medici che^ 
mîndu-i la telefon pentru diferite 
întrebări".

Intîlnirea mea cu Lenin
alocuri mai izbucneau noaptea 
încercări de dezordine. Depozi
tele de băuturi, închise, erau 
atacate. La adăpostul acestor 
atacuri diversioniste, elementele 
contrarevoluționare sperau să dea 
asalt instituțiilor guvernamentale 
și șa pună mina pe putere. Dar 
vigilența organelor revoluționare 
era deosebit de trează. Detașa- 

.LjÎJIa menle*e de soldați bolșevici în- 
*“ cărcate în camioane și precedate 

de automobile blindate potoleau 
repede și energic aceste acțiuni 
turbulente și restabileau ordinea, 
îndată după sosire, am vizitat Co
misariatul Poporului pentru aface
rile externe. La intrare mai sta de 
pază fostul portar țarist cu barbă 
lungă, cu șapca și uniforma țaristă 
cu fir de aur. Dar pe săli erau 
mese cu manifeste, broșuri, ziare, 
reviste, cărți de cea mai autentică 
proveniență bolșevică. In cabinetul 
comisarului mi s-a dat un ziar 
scris și tipărit acolo în romînește, 
intitulat: „înainte" și destinat 
propagandei de front în rîndurile 
soldaților inamicului. Dar ziarul 
era scris de un nepriceput furișat 
acolo, care începea primul arti
col de fond — intitulat după mo
da gazetărașilor de provincie din 
țară „Cine sîntem și ce vrem" — 
cu caraghioasa și idioata declara
ție : „Nu facem politică

Intrusul a fost Îndată alungat

M. Gh. Bujor

Am înminat comisarului poporului 
cum se numeau pe atunci mi

niștrii — două exemplare dintr-un 
lung memoriu : unul pentru el și 
altul pentru Lenin, care era foar
te ocupat

Zilele următoare le-am petrecut 
în arhiva ministerului de externe, 
unde am cercetat actele și cores
pondența diplomatică privitoare 
la tratatele și atragerea Romîniei 
In războiul din 1916 (din care a 
rezultat ceva mai târziu broșura 
„Cum s-a prăpădit țara**).

Apoi într-o dimineață telefonul 
din apartamentul ce ocupam în 
marele hotel „Astoria” începu să 
zbîmie. Telefonista mă înștiința 
că sînt chemat de Lenin și că 
mașina Iui mă așteaptă jos.

Peste vreo cinci minute automo
bilul lui Lenin intra pe poarta 
vestitului Smolnîi Institut — ma
siva clădire a fostului liceu de 
domnișoare „nobile”, acum sediul 
statului major al Revoluției, ini
ma, brațul și creierul ei.

Două tunuri străjuiau la intra
rea vastului palat.

Șoferul îndeplini formalitățile, 
străbăturăm furnicarul omenesc 
ce aștepta rîndul, urcarăm trep
tele a două etaje și ajunserăm la 
capătul labirintului, unde alte 
santinele ne dădură drumul înaun-

tru. Intrarăm în cancelaria mare 
și luminoasă, cu birouri și dacti
lografe pe de margini. Șoferul in
tră pe ușa din fața noastră...

Pe Lenin nu-1 cunoșteam, nu-i 
văzusem niciodată chipul. Oricît 
de popular ajunsese în Rusia și în 
lumea întreagă din momentul so
sirii sale în aprilie la Petrograd 
și oricît numele lui era pe buzele 
tuturor, în toate ziarele, pretutin
deni — totuși chipul lui voluntar 
și hotărît nu se vedea nicăieri, 
nici prin ziare, nici prin magazine, 
nici la vitrine, nici pe ziduri... Cînd 
pe ușa pe care dispăruse șoferul 
apăru un bărbat de statură mijlo
cie, îmbrăcat în haine obișnuite 
de culoare neagră, cu fruntea 
bombata și largă, cu barbișon 
scurt și cu o jumătate coală de 
hîrtie în mînă, l-am luat drept se
cretarul care îmi ieșea înainte ca 
să mă conducă la Lenin. Privirile 
noastre se întâlniră prietenos, mîi- 
nile noastre se strînseră cu căldu
ră și fără să ne spunem o vorbă 
intrarăm, „secretarul" înainte și 
eu după el în camera lui Lenin. 
Dar aici nn se afla nimeni. Atunci 
însemna oare că presupusul secre
tar era însuși Lenin ? Se vede că 
da, căci imediat ce intrarăm și 
fără nici o formalitate inutilă, 
omul cu hîrtia în mînă — care era 
însuși Lenin, se opri lingă măsuța 
rotundă și în picioare, intră în 
materie, eitindu-mi din hîrtia 
aceea scrisă cîteva paMțe. Indn-

tat de felul acesta simplu și di
rect de a face cunoștință și a în
cinge o discuție, i-am împărtășit 
îndată, vorbind franțuzește, păre
rea mea asupra unei anumite părți 
din cele citite. Lenin ținu soco
teală de cele spuse și șterse cu 
condeiul de pe măsuță două, trei 
rinduri din rezoluția ce-mi citise. 
Urmă apoi un scurt schimb de ve
deri asupra situației din țară și din 
Balcani.

în momentul acesta cineva in
tră și raportă imediat lui Lenin că 
în noaptea ce trecuse o bandă 
atacase ambasada italiană. (Era 
tactica contrarevoluționarilor de a 
produce nu numai dezordine, ci și 
dificultăți și conflicte diplomatice 
cu puterile străine). Lenin, foarte 
contrariat se așeză pentru prima 
oară pe scaun, ceru amănunte și 
dădu dispoziții.

îndată după aceea prima noa
stră întrevedere luă sfîrșit. Eram 
sigur că de-acum înainte nu-1 voi 
mai lua pe Lenin drept „secreta
rul" său, și că voi păstra pentru 
totdeauna în memorie chipul pre
ocupat de gînduri și plin de-o re
ținută energie.

Plecînd, am mai privit odată ca
mera obișnuită împărțită printr-un 
paravan în două — „birou" și 
„dormitor” — în care lucra și trăia 
Lenin la Smolnîi în primele săptă- 
mîni ale Revoluției.

Era postul de observație și de 
comandă al acelui comandant su
prem de oști proletare care a stat 
neclintit și priceput în fruntea ce- 
lei mai mari zguduiri revoluțio
nare care a deschis țării sale ri 
omenirii o eră nouă.



Tradiționala prietenie a popoarelor romîn
și francez este de nezdruncinat

Marele miting al oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. t-a)

Pavpl Daju, Petre Drăgoiescu, 
Mihai Florescu, Ion Gheorghe, E- 
lena Lascu-Iordăchescu, ion Pas. 
Petre Lupu, Grigore Preoteasa. 
Constantin Scarlat, Barbu Solo
mon, Gheorghe Stoica, Sorin 
Toma, membri ai C.C. al P.M.R.. 
membri supleanti ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, activiști ai Co
mitetului Central al P.M.R., ai 
comitetelor regional și orășenesc 
București ale P.M.R., membri ai 
comitetelor de partid din marile 
uzine și instituții din Capitală, 
muncitori, intelectuali, tineri

'Mitingul a fost deschis de tov. 
Florian Dănălache, care, fn nu-

Cuvîntarea
(Urmare Un pag.

Înaintată franceză, ci spre guver
nele reacționare, spre Franța 
celor 200 de familii, spre băneile 
și trusturile franceze, care au 
exploatat și Jefuit zed de ani 
bogățiile Romtalei și sub a căror 
exploatare continuă Încă să se 
afle clasa muncitoare franceză, 
poporul francez.

Oamenii muncii din țara noa
stră știu foarte bine că cercurile 
reacționare agresive din Franța 
n-au reprezentat și nu reprezintă 
năzuințele poporului francez și 
că împotriva acestor cercuri, po
porul francez desfășoară o luptă 
curajoasă de zi cu zi.

Poporul nostru nutrește respect 
și simpatie pentru cultura și tra
dițiile progresiste ale Franjei. El 
urmărește cu solidaritate fră
țească lupta comuniștilor fran
cezi, a clasei muncitoare și a 
intelectualității progresiste fran
ceze pentru cerințele vitale ale 
oamenilor muncii, pentru pace, 
democrație, socialism, pentru in
dependența, onoarea și demnita
tea Franței. (Aplauze).

Tovarăși,

Delegații Comltetulni Central 
al partidului nostru și delegații 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez au avut convorbiri rod
nice, in desfășurarea cărora 
ne-am informat reciproc despre 
activitatea celor două partide, 
am avut un schimb de păreri cu 
privire la situația internațională, 
cu privire la problemele mișcării 
muncitorești internaționale și la 
alte probleme care interesează 
îndeaproape partidele noastre și 
am examinat perspectivele dez
voltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele ro- 
mln și francez.

Cum este și firesc în actuala 
situație internațională, ne-am 
preocupat îndeaproape de proble
mele luptei pentru realizarea 
celei mai arzătoare năzuinți a 
popoarelor din lumea întreagă, 
asigurarea unei păci trainice în 
lume.

Sîntem deosebit de bucuroși să 
subliniem că discuțiile au decurs 
tntr-o atmosferă caldă, tovără- 
'șească, în spiritul unei depline 
unități de vederi ta toate pro
blemele. (Aplauze).

Precum se știe, acum aproape 
doi ani, datorită eforturilor po
poarelor din numeroase țări șl ca 
urmare a acțiunilor constructive 
inițiate de Uniunea Sovietică, de 
marea Chină populară, de cele
lalte tari ale lagărului socialist și 
de o serie de alte state care duc o 
politică de coexistentă pașnică, se 
realizase o anumită destindere a 
încordării internaționale. Dar 
această destindere n-a fost și nu 
putea să fie pe placul cercurilor 
imperialiste agresive și In primul 
tind al cercurilor imperialiste 
americane care realizează profi. 
turi uriașe din cursa Înarmări- 
lor, și care urmăresc cucerirea 
dominației mondiale, subminarea 
regimurilor populare din țările 
socialiste, înăbușirea mișcării de 
eliberare națională a popoarelor. 
O expresie a acestei politici a 
fost agresiunea împotriva Egip
tului și rebeliunea contrarevolu
ționară din Ungaria.

Datorită luptei demne, curajoa
se a poporului egiptean, solidari
tății popoarelor arabe, presiunii 
popoarelor iubitoare de pace și 
atitudinii ferme a țărilor socia
liste. în frunte cu Uniunea So
vietică, cu China populară, agre
sorii au fost siliți să dea îndă
răt și să părăsească Egiptul. Ma
sele largi ale poporului francez, 
în frunte cu comuniștii, au con
damnai cu indignare agresiunea 
și au acționat împotriva acestei 
politici care a lovit nu numai în 
interesele generale ale păcii, ci și 
în interesele naționale fundamen
tale ale Franței. Partidul Comu
nist Francez este tasuflețitorul 
acestei lupte nobile a maselor 
populare din Franța. Eșecul agre. 
siunii din Egipt a demonstrat că 
încercările cercurilor agresive de 
a provoca o nouă conflagrație 
pot fi împiedicate. Desfășurarea 
evenimentelor a arătat cîtă drep
tate a avut Stalin, cînd a spus 
că pacea va fi menținută și con
solidată dacă popoarele vor lua 
în propriile lor mîini cauza men
ținerii păcii și o vor apăra pînă 
la capăt

In ciuda eșecurilor politicii co
lonialiste, imperialiștii, și în pri
mul rînd cei americani, continuă 
politica de înrobire a popoarelor 
din Orientul Apropiat și Mijlociu 
și din Africa de Nord, poleită în 
formula „doctrinei Eisenhower". 
Această politică a cercurilor con
ducătoare din S.U.A. are drept 
scop de a stăvili și înăbuși prin 
toate mijloacele lupta popoarelor 
coloniale, care năzuiesc spre in
dependentă națională și progres 
social, și totodată de a acapara

mele membrilor de partid și al 
tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală, a adus membrilor delega
ției C.C. al P.C.F. un fierbinte 
salut.

Din partea oamenilor muncii și 
a intelectualității din Capitală, 
la miting au luat cuvîntul Ion 
Nisiporeanu, muncitor fruntaș la 
uzinele „23 August", Ana Lupan, 
președinta Comitetului de între
prindere al fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" și poeiul 
Eugen Jebeleanu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

Intîmpinat cu prelungi aplauze 
și urale a luat apoi cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al Comitetului Cen- 

tovarășului
bogățiile pe care le-au stăpînit 
timp de secole în această parte a 
globului aliații mai slabi ai impe
rialismului american — colonialiș
tii englezi și francezi. Dar ori
care ar fi poleiala care maschea
ză sistemul colonial, popoarele 
trezite din țările coloniale II res. 
ping, lupttad cu hotărîre pentru 
scuturarea jugului colonialist, 
pentru libertate națională. Orice 
ar face cercurile agresive impe
rialiste, nimic nu mai poate salva 
de la pieire rușinosul sistem co
lonial.

Poporul romîn își exprimă soli
daritatea sa frățească cu lupta pe 
care o duc popoarele din Asia și 
Africa pentru cucerirea, apărarea 
și consolidarea independenței lor 
naționale.

Asigurăm delegația Partidului 
Comunist Francez că oamenii 
muncii din țara noastră sînt pe 
deplin solidari cu poziția inter- 
naționalistă a Partidului Comu
nist Francez, călăuzit de cuvin
tele geniale ale lui Marx, că un 
popor care asuprește pe altul, nu 
poate fi liber. Partidul Comunist 
Francez, ta fruntea forțelor de
mocratice franceze, luptă pentru 
încetarea focului ta Algeria și 
pentru stabilirea unor noi lega
turi între Franța și Algeria, ba
zate nu pe relații colonialiste, ci 
pe egalitate în drepturi, pe re
cunoașterea independenței po
porului algerian și pe comunita
tea de interese a celor două po
poare.

Popoarele doritoare de pace din 
întreaga lume sînt îngrijorate de 
existența pactelor agresive — 
N.A.T.O., S.E.A.T.O., Pactul de la 
Bagdad, de activitatea pe care o 
desfășoară cercurile monopoliste 
din apus, din inițiativa și la or
dinele imperialiștilor americani, ta 
vederea creării așa-zisei „pieți 
europene comune" și a „Eurato- 
mului". O primejdie serioasă pen
tru pacea în Europa și în lumea 
întreagă reprezintă reînvierea 
Wehrmacht-ului și politica de 
creare în Europa a unui sistem 
militar in care rolul dominant 11 
au revanșarzii germani.

Poporul romîn care a îndurat 
suferințe nenumărate de pe urma 
războaielor provocate de milita- 
riștii germani și de pe urma ocu
pației hitleriste. nu poate privi cu 
indiferentă refacerea mașinii de 
război vest-germame. Pe bună 
dreptate, popoarele care au avut 
de suferit sub ocupația hitleristă 
stat indignate de numirea gene
ralului nazist Speidel, în cali
tate de comandant al forțelor 
N.A.T.O. din centrul Europei și 
consideră aceasta drept o ofensă 
adusă memoriei celor căzuți ta 
lupta împotriva hitleriștilor, ta 
Franța și ta celelalte țări, Intre 
care și Romînia.

Poporul romîn este pe deplin 
solidar cu toate forțele care luptă 
pentru o Germanie unită, demo
cratică și Iubitoare de pace. Asi
gurăm Partidul Comunist Ger
man din Germania occidentală
— silit de guvernul reacționar de 
la Bonn să activeze ta ilegalitate
— de deplina solidaritate a oa
menilor muncii din țara noastră. 
(Aplauze).

In fața politicii agresive a 
cercurilor imperialiste popoarele 
au datoria să-și întărească vigi
lența, să intensifice lupta pentru 
apărarea și consolidarea păcii. 
In prezent, după încetarea agre
siunii contra Egiptului și eșecul 
complotului contrarevoluționar ta 
Ungaria există posibilitatea unei 
anumite destinderi in relațiile in
ternaționale.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist Francez, slu
jind cu fidelitate cauza păcii, stat 
hotărîte să mobilizeze și mai de
parte popoarele țărilor lor în lup
ta pentru dezarmare, pentru dez
voltarea relațiilor pașnice între 
toate popoarele, pentru realiza
rea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Consecvent 
principiilor coexistenței pașnice 
între toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, guvernul 
Republicii Populare Romine ac
ționează cu perseverență pentru 
a stabili cu toate statele legături 
comerciale, politice și culturale 
bazate pe principiul egalității in 
drepturi, al respectului reciproc, 
al independenței și suveranității 
de stat, al integrității teritoriale 
și neamestecului în afacerile in
terne. In acest domeniu țara 
noastră a obținut, după cum se 
știe, unele succese și este hotă- 
rîtă să promoveze și în viitor a- 
ceastă orientare in politica sa 
externă. (Aplauze).

Tovarăși,
Este un lucru bine cunoscut de 

toată lumea că astăzi în calea 
planurilor războinice de asuprire 
națională și socială ale imperia
liștilor se ridică forța de neînvins 
a mișcării muncitorești interna
ționale și a unității lagărului so-

trai al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Salutat de participant cu acla
mații îndelungi a luat cuvîntul 
tovarășul Waldeck Rochet, mem
bru ta Biroul Politic al Partidu
lui Comunist Francez, conducă
torul delegației C. C. ai P.C.F.

Cuvîntările tovarășilor Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Waldeck 
Rochet au fost subliniate în repe
tate rînduri cu vii aplauze. Par
ticipant la miting au ovaționat 
pentru unitatea de luptă a cla
sei muncitoare din Romînia și 
Franța, pentru prietenia tradițio
nală dintre popoarele romîn și 
francez, pentru unitatea lagăru

Gheorghe Gheorghiu-Dej
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică. Nu este deci de mirare 
că reacțiunea internațională a 
deslănțuit în ultimul timp cam
panii furibunde împotriva parti
delor comuniste și muncitorești, 
a mișcării muncitorești revoluțio
nare, împotriva Uniunii Sovieti
ce și a țarilor democrat-populare, 
căutînd prin toate mijloacele să 
submineze unitatea țărilor socia
liste, prietenia acestor țări cu 
Uniunea Sovietică.

Uneltirile și strădaniile impe
rialiștilor sînt și vor fi zadarnice. 
Nimic nu poate fi mai plin de în
vățăminte pentru popoare, ca pro
pria lor experiență istorică. Timp 
de aproape 40 de ani, de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Oț- 
tombrie, pînă astăzi, viața a ară
tat oamenilor muncii de pretutin
deni că în Uniunea Sovietică, 
primul stat socialist din lume, s-a 
realizat, sub steagul ideilor ma
relui Lenin, visul de milenii al 
tuturor celor oprimați, visul înlă
turării oricărei asupriri și exploa
tări a omului de către om. Exem
plul Uniunii Sovietice, construc
ția victorioasă a socialismului și 
trecerea la construirea comunis
mului pe a șasea parte a glo
bului a arătat clasei muncitoare 
din toate țările că puterea clase
lor exploatatoare poate fi răstur
nată, că socialismul nu este nu
mai un ideal frumos, ci el este 
și pe deplin realizabil. Măreața 
construcție socialistă a Uniunii 
Sovietice a devenit mîndria cla
sei muncitoare internaționale, a 
însuflețit nădejdile și a dat certi
tudinea victoriei în lupta celor 
exploatați și asupriți din toate 
țările lumii. (Aplauze).

In lupta pe care partidele noas
tre au dus-o și o duc pentru rea
lizarea misiunii istorice a clasei 
muncitoare, am învățat și învă
țăm din bogatul tezaur de ex
periență istorică a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice. farul călăuzitor al mișcă
rii muncitorești revoluționare și 
al oamenilor muncii din lumea 
întreagă în lupta pentru pace, 
democrație și socialism. Făurit 
de marele Lenin, P.C.U.S. și-a cu
cerit In peste o jumătate de veac 
de activitate stima și dragostea 
mișcării revoluționare a întregii 
omeniri progresiste. (Aplauze).

Ca un rezultat fireac al pro
cesului dezvoltării istorice, Uniu
nea Sovietică, cea mai puternică 
țară a lagărului socialist, cu cea 
mai bogată experiență revoluțio
nară, este de 40 de ani centrul 
incontestabil al mișcării comunis
te internaționale.

Experiența proprie a poporului 
nostru — ca și a celorlalte țări, 
socialiste — a dovedit că priete
nia frățească cu Uniunea Sovieti
că este un factor esențial pentru 
independența și prosperitatea pa
triei noastre.

Relațiile de tip nou, bazate pe 
egalitate deplină In drepturi și 
respect reciproc, statornicite Intre 
țara noastră și Uniunea Sovieti
că. ajutorul multilateral pe care 
marele stat socialist ai l-a acor
dat și ni-1 acordă, au permis ca 
țara noastră, prin munca crea
toare a poporului muncitor, să 
înainteze rapid pe calea socia
lismului. Romînia s-a transfor
mat intr-un timp istoricește scurt 
dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere economic, într-o țară 
cu o industrie In plină dezvolta
re, cu o agricultură care înain
tează pe drumul cooperativizării 
și mecanizării, cu un nivel de 
trai ta creștere.

Nu există forță ta lume care 
să zdruncine relațiile frățești de 
colaborare socialistă între țara 
noastră și Uniunea Sovietică. în
tre toate țările lagărului socialist. 
(Aplauze prelungite).

Lagărul socialismului este cea 
mai mare cucerire a popoarelor 
după Revoluția din Octombrie. El 
unește o treime din omenire, 900 
milioane de oameni, care, sub 
conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, făuresc cea mai 
înaintată orînduire socială a is
toriei, societatea socialistă.

Unitatea și forța lagărului țări
lor socialiste are o deosebită im
portanță internațională, căci re
prezintă cel mai puternic factor 
al păcii mondiale, al colaborării 
internaționale și coexistenței paș
nice intre statele cu regim social 
diferit.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, a- 
pără cu fermitate unitatea lagă
rului socialist, căci ea este che
zășia independenței naționale și 
suveranității noastre de stat.

Zdrobirea rebeliunii contrarevo
luționare din Ungaria de către 
forțele sănătoase ale poporului 
maghiar, cu ajutorul internațio
nalist al Uniunii Sovietice și cu 
sprijinul frățesc al țărilor de de 
mpcraț'e populară, au arătat u- 
nitatea și solidaritatea lagărului 

lui socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, și a mișcării comunis 
te și muncitorești internaționale, 

încheind mitingul tov. Florian 
Dănălache a rugat pe reprezen
tanții Partidului Comunist Fran
cez să transmită Partidului Co
munist Francez, Comitetului său 
Central și tovarășului Maurice 
Thorez, eroicei clase muncitoare 
și întregului popor francez, că 
în poporul romîn au un prieten 
credincios, că poporul nostru este 
alături de lupta dreaptă a po
porului francez condus de P.C.F.

Mitingul s-a încheiat în sune
tele imnului de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni — 
Internaționala.

socialist, capacitatea lui de a ri
posta hotărît Ia orice încercare 
de a se atenta la suveranitatea și 
independența națională a țărilor 
socialiste. (Aplauze).

Evenimentele din Ungaria ara
tă însemnătatea pe care o repre
zintă pentru partid unitatea sa 
internă. Orice fel de fracțiuni, 
orice opoziție din interiorul parti
dului sfîrșesc în cele din urmă 
în mlaștina contrarevoluției. De 
aceea nici o fisură, oricît de mi
că, nu poate fi îngăduită în par
tidul clasei muncitoare. Comuniș
tii sînt datori să păstreze și să 
consolideze continuu disciplina 
de partid, unitatea de nezdrun
cinat a rîndurilor partidului, vi
gilența împotriva uneltirilor duș
manilor socialismului.

învățămintele evenimentelor 
din Ungaria demonstrează din 
nou marea însemnătate a coeziu
nii ideologice a partidului, a fer
mității sale în lupta împotriva 
influențelor ideologice străine, 
rolul hotărîtor pe care-l are în
tărirea necontenită a legăturilor 
partidului și a conducerii sale cu 
masele largi ale clasei muncitoa
re și ale celorlalți oameni ai 
muncii.

Tovarăși,

Partidul nostru, Comitetul nos
tru Central salută Partidul Co
munist Francez, partid marxist- 
leninist consecvent, pentru unita
tea și coeziunea rîndurilor sale, 
pentru capacitatea sa de a mo
biliza și influența masele, pentru 
prestigiul pe care și l-a cucerit 
în masele populare. (Aplauze pre
lungite).

Este un merit istoric al clasei 
muncitoare franceze de a-și fi 
făurit uri’ partid puternic — ce! 
mai mare partid al Franței, par
tidul comunist, legat de mase, 
neclintit pe pozițiile marxism- 
leninismului.

Poziția principială, consecventă 
a Partidului Comunist Francez 
in problemele internaționale ale 
mișcării muncitorești a adus o 
contribuție însemnată la întărirea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
leniniste ale internaționalismului 
proletar.

Lupta împotriva oricăror în
cercări de subminare a acestei u- 
nități, educarea internaționaliști 
a oamenilor muncii este o preo
cupare permanentă a partidelor 
comuniste și muncitorești. Unita
tea mișcării comuniste mondiale, 
pe baza marxism-leninismului. 
are o importanță primordială ta 
lupii clasei muncitoare pentru 
pace și socialism.

Sîntem bucuroși să oonstatam 
că inttlnirea delegației partidului 
nostru cu delegația tovarăș;.or 
noștri francezi a fost rodnică și 
contribuie ia sudarea și coanoii- 
darea ’jnttățti internaționale a 
partidelor marxiat-leoiniste.

In vederea dezvoltării relațiilor 
de solidaritate internațior.aiista 
și a legăturilor între partidele 
frățești ta ultima vreme au avut 
loc numeroase întllniri ale dele
gațiilor de partid și convorbiri 
în care se examinează în spirit 
tovărășesc, principalele probleme 
ale mișcării muncitorești interna
ționale. se realizează schimbul de 
experiență între partidele comu
niste și muncitorești.

Partidul nostru a primit cu sa
tisfacție rezultatele tratativelor 
Intre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
Francez. Partidul Muncitoresc 
Romîn s-a pronunțat și se pro
nunță cu sinceritate pentru relații 
bune cu Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie în
tre țările lagărului socialist și 
Iugoslavia în interesul păcii și 
socialismului. împărtășim pe de
plin părerea exprimată de tov. 
Hrușciov că pentru întărirea a- 
cestei prietenii pe temelia 
marxism-leninismului trebuie să 
se acorde atenția principală nu 
sublinierii divergențelor ci acelor 
elemente care apropie popoarele 
noastre în lupta pentru socialism 
și pace.

Partidul nostru ca și celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
depun și vor depune și pe viitor 
eforturi în această direcție. Sîn
tem încredințați că prin eforturi 
similare și din partea iugoslavă, 
în spiritul internaționalismului 
proletar, legăturile noastre de 
prietenie și colaborare cu Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
și cu Republica Populară Federa
tivă Iugoslavia se vor dezvolta 
și consolida.

Tovarăși,

De mai bine de un an de zile, 
mișcarea muncitorească interna
țională cunoaște o intensă acti
vitate ideologică, de generalizare 
teoretică a experienței mișcării 

comuniste internaționale. Un rol 
de mare însemnătate l-a avut în 
această privință Congresul al 
XX-lea al PC.U.S. care a înar
mat partidele comuniste și mun
citorești cu noi teze teoretice șl 
a dat un puternic avînt gîndirii 
marxiste și mișcării muncitorești.

Partidul Comunist Francez și 
Partidul Muncitoresc Romîn au 
dat și dau contribuția lor crea
toare la această muncă ideologi
că. apărînd cu consecvență puri
tatea învățăturii marxist-leniniste 
și luptind împotriva oricăror în
cercări de revizuire a acesteia.

In mișcarea muncitorească in
ternațională se manifestă pe a- 
locuri confuzii serioase în proble
me de cea mai mare însemnătate 
pentru partidele comuniste și 
muncitorești, privind, de pildă, 
rolul conducător al partidului 
marxist-leninist în revoluția so
cialistă, rolul statului ca instru
ment al construcției socialismu
lui, legile și trăsăturile funda
mentale ale revoluției socialiste 
ș. a. m. d.

Cînd se duc discuții teoretice 
pe asemenea teme, nu trebuie să 
se uite că istoria a depășit pe
rioada ta care aceste probleme 
aveau doar un caracter teoretic 
și că aceste teme pot și trebuie 
să fie examinate ta lumina expe
rienței concrete. Practica luptei 
de clasă ta întreaga lume și, cu 
deosebire, practica revoluției so

Cuvîntarea tovarășului Waldeck Rochet
(Urmare din pag. l-a)

Hunedoara, construcția marelui 
baraj al hidrocentralei „V. I. Le
nin" de la Bicaz, moderna fabri
că de penicilină din Iași, repre
zintă realizări mărețe cu care se 
pot mindri clasa muncitoare, po
porul romîn și guvernul țării dv. 
Ele reprezintă mari succese obți
nute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. Considerăm 
important nu numai faptul ca 
voi construiți uzine, centrale e- 
lectrice și gospodării agricole co
lective, ci mai ales faptul că le 
construiți pe toate acestea în in
teresul și pentru binele poporu
lui. Căci la dv. în Romînia, în 
regimul de democrație populară, 
uzinele, minele și celelalte mij
loace de producție aparțin acum 
clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare, sînt bunuri ale între
gului popor.

Dvs. ați realizat eliberarea de 
exploatare a oamenilor muncii 
care acum participă activ fa con
ducerea treburilor publice și pot 
să-și făurească liber propriul lor 
destin. Iată de ce muncitorii și 
țăranii pe care i-am întilnit își 
îndeplinesc sarcinile cu avint, cu 
certitudinea că eforturile lor 
contribuie la ridicarea continuă 
a nivelului lor de trai, a nivelu
lui de trai al întregului popor.

Dragi tovarăși, la noi in Fran
ța lucrurile stau cu totul altfel. 
Firește și noi avem uzine, mine, 
centrale electrice; Franța este 
chiar o țară foarte bogată. Dar 
din neieridre la noi capitaliștii 
aint aceia care dețin puterea și 
care folosesc toate aceste bogății 
pentru a-și spori profiturile pe 
seama oamenilor muncii, ex
ploatați nemilos și ale căror con
diții de trai și de muncă se înrău
tățesc zi de zi. Războaiele colo
niale care s-au succedat și poli
tica de înarmare dusă de guver
nele burgheze au agravat și mai 
mult urmările exploatării capita
liste.

După ce timp de șapte ani 
Franța a dus războita nedrept 
și ruinător din Indochina,’ ea este 
din nou angajată de doi ani ta 
războiul din Algeria. Aproape 
600.000 de tineri francezi au fost 
trimiși acolo pentru a duce acest 
război in scopul exclusiv de a a. 
pâra privilegiile unui pumn de 
mari colonialiști și de a menține 
poporul algerian sub jugul colo
nialist.

Acest război costă Franța un 
miliard și jumătate de franci pe 
zi; ta acest scop guvernul spo
rește impozitele care înseamnă 
o grea povară pentru masele 
muncitoare, reduce alocațiile des
tinate construcției de locuințe, 
sănătății sau tnvățămintului pu
blic. In timp ce duc în Algeria 
acest război murdar care dezono
rează Franța, burghezia franceză 
și guvernul promovează in Eu
ropa și pe plan internațional o 
politică contrară intereselor na. 
ționale ale Franței, contrară cau
zei păcii.

Ei fac tot ce le stă ta putință 
pentru a menține Franța sub tu
tela imperialismului american 
și în ura lor împotriva Uniunii 
Sovietice și țărilor socialiste, con
tribuie la refacerea militarismu
lui în Germania occidentală, ne- 
ținînd seama de securitatea Fran
ței însăși. Guvernul francez a 
mers pînă acolo incit a acceptat 
ca trupele terestre ale pactului 
Atlantic din centrul Europei 
să fie puse sub comanda fostu
lui general nazist Hans Speidel.

Proiectele cu privire la crea
rea „Euratomului" și a „pieței 
comune" pe care guvernele țări
lor occidentale le pun pe primul 
plan sînt menite exclusiv să rea
lizeze în cadrul pactului Atlantic 
alianța țărilor vesteuropene în 
vederea unui eventual război îm
potriva Uniunii Sovietice și țări
lor socialiste. Dar politica de să
răcie și de război, dusă de gu
vernul nostru. întîmpină opoziția 
crescîndă a poporului francez. In 
rîndurile poporului francez cloco
tește minia. lupta clasei munci
toare se dezvoltă. In ultima pe
rioadă mișcarea revendicativă ■

cialiste, a construirii socialismu
lui în diferite țări din Europa și 
Asia, a confirmat justețea depli
nă și caracterul universal vala
bil al principiilor marxism-leni
nismului. Este un merit al parti
delor comuniste și muncitorești 
din aceste țări că au știut să a- 
plice creator învățătura marxist- 
leninistă corespunzător cu par
ticularitățile economice, istorice 
și naționale ale țărilor respective. 
Experiența atît de variată și to
tuși unică a unor țări atît de di
ferite ca întindere, tradiții istori
ce, particularități economice, cum 
sînt U.R.S.S., Cehoslovacia, Co
reea de Nord, Albania, China, 
R. D. Germană, Romînia sau ce
lelalte, a demonstrat că, indife
rent de condițiile concrete și par
ticularitățile fiecărei țări, care de
termină forme și metode variate 
de cucerire a puterii politice și 
de construire a socialismului, tră
săturile fundamentale ale revolu
ției socialiste, ale construirii so
cialismului stat comune și gene
rale pentru toate țările. Recu
noașterea acestui adevăr confir
mat de istorie este necesară pen
tru oricine stă consecvent pe po
zițiile marxism-leninismului.

Tovarăși,

Am fost bucuroși să invităm 
pe iubiții noștri tovarăși francezi 
să cunoască activitatea organiza

clasei muncitoare a luat un nou 
și impetuos avînt. Toate catego
riile de oameni ai muncii s-au 
pus în mișcare.

Lucrătorii din serviciile publi
ce, feroviarii, minerii, metalur- 
giștii, funcționarii luptă pentru 
revendicările lor în toate formele, 
inclusiv prin grevă, pentru a pro
testa împotriva scăderii nivelu
lui lor de trai, împotriva crește
rii costului vieții și pentru a cere 
salarii mai bune.

Se intensifică de asemenea, îm- 
hrăcînd forme multiple, lupta îm
potriva războiului din Algeria, 
pentru imediata încetare a focu
lui și pentru reglementarea pro
blemei algeriene pe calea trata
tivelor, pe baza recunoașterii 
dreptului poporului algerian la 
independență, in interesul atit a! 
Franței cit și al Algeriei.

Protestul patriotic împotriva 
numirii generalului nazist Spei
del crește în întreaga țară și cu
prinde fără încetare noi categorii 
de francezi patrioți. Tineri fran
cezi în vîrstă de recrutare, ai că. 
ror părinți au fost impușcați in 
timpul ocupației de către hitle- 
riști, ay dat exemplul și semna
lul protestului general, refuzînd 
să servească sub ordinele gene
ralului Speidel — călăul părin
ților lor.

In fruntea acestei lupte pentru 
apărarea drepturilor oamenilor 
muncii, pentru apărarea păcii șl 
independenței naționale se află 
Partidul Comunist Francez, con
dus de Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Maurice 
Thorez. (Aplauze prelungite).

Iată de ce masele largi de oa
meni ai muncii din Franța se în
dreaptă cu încredere către parti
dul nostru comunist. Astfel la ul
timele alegeri generale din 2 ia
nuarie 1956 Partidul Comunist 
Francez a obținut 5.500.000 de 
voturi, dețintnd ca urmare 150 de 
locuri în Adunarea Națională. 
El s-a plasat astfel cu mult în 
fruntea tuturor celorlalte partide, 
și cu toate acestea partidul nos
tru este înlăturat de la orice par
ticipare la conducerea statului. 
Pină acuma partidele burgheziei, 
coalizindu-ae și fiind susținute 
de conducătorii partidului socia
list francez, au reușit să se men
țină la putere și au impus o po
litică reacționară, potrivnică in
tereselor poporului și păcii. Pen
tru a zădărnici această politică și 
pentru a impune o politică de pa
ce și de progres social, partidul 
nostru își intensifică eforturile în 
vederea realizării Frontului Unic 
al clasei muncitoare, în vederea 
unirii tuturor forțelor democrati
ce și progresiste ale țării. Situa
ția burgheziei franceze devine 
din ce în ce mai grea. In fața 
progresului lagărului socialist 
care se întărește continuu, in fața 
progresului mișcării muncitorești 
în Franța’ și in lumea intreagă, 
în fața luptei popoarelor colonia
le pentru Independență, pozițiile 
capitalismului francez au slăbit 
mult. Orice ar face capitaliștii, și 
ta Franța se apropie acum ziua 
cînd ei vor trebui să cedeze locul 
clasei muncitoare și poporului.

De aceea Partidul Comunist 
Francez în fruntea clasei mun
citoare și a poporului francez își 
duce lupta cu încredere și cu cer
titudinea că se îndreaptă către 
victorie. (Aplauze).

In această măreață luptă noi 
ne simțim puternic ajutați de 
popoarele țărilor socialiste așa 
cum este și poporul dv. Noi ne 
simțim puternic ajutați nu numai 
pentru că propriul vostru exem
plu reprezintă o mare forță pen
tru clasa muncitoare din țările 
capitaliste, ci și pentru că în 
toate chestiunile noi ne aflăm de 
aceeași parte, avem păreri iden
tice. Faptul acesta a fost sub
liniat și de rezultatele tratative
lor care au avut loc între 
delegația noastră și delega
ția Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn con 
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze).

De la sosirea noastră în Romî- 
nla ne-am exprimat convingerea 
eă tratativele Intre oele două 

țiilor noastre de partid, să vizite
ze uzine, sate, instituții de artă 
și cultură, să le arătăm cum 
muncește șl cum își făurește o 
viață nouă poporul muncitor ro
min, stăpîn, pentru întîia oară, 
pe propriile sale destine. Sîntem 
convinși că aceste vizite și discu
țiile care au avut loc între oas
peți și oamenii muncii sînt o con
tribuție la întărirea prieteniei și 
solidarității între clasa muncitoa
re din Franța și clasa muncitoa
re din R. P. Romînă, între po
poarele noastre.

Partidele noastre frățești au 
exprimat identitatea de vederi în 
ce privește adîncirea prieteniei 
romîno-franceze, a dezvoltării în
tre Romînia și Franța de legă
turi culturale, economice și co
merciale reciproc avantajoase, 
precum și în vederea dezvoltării 
relațiilor între cele două state pe 
baza egalității în drepturi și a 
neamestecului în treburile interne. 
(Aplauze).

Sîntem hotărîți să întărim, 
sub diferite forme, colaborarea 
intre partidele noastre frățești, 
pe baza principiilor internaționa
lismului proletar, în interesul în
tăririi prieteniei popoarelor noas
tre, ta interesul păcii și socialis
mului.

Caracterizînd epoca noastră, 
marele Lenin a arătat că „Istoria 
omenirii face în zilele noastre o 
cotitură din cele mai mari, din 

partide ale noastre vor fi încu
nunate de un succes deplin. Acum 
putem spune că prevederile noas
tre s-au realizat sută la sută. 
(Aplauze).

Convorbirile între delegațiile 
noastre au permis să se constate 
deplina identitate de vederi între 
cele două partide în toate pro
blemele.

Examinînd situația internațio
nală, schimbarea raportului de 
forțe în lume în favoarea socia
lismului, partidele noastre au ho
tărît să lupte cu aceeași tărie 
pentru apărarea păcii și socialis
mului, pentru zădărnicirea planu
rilor imperialiste Partidele noas
tre au înfierat agresiunea Marii 
Britanii și Franței împotriva E- 
giptului. Ele își exprimă astăzi 
satisfacția pentru faptul că a- 
ceastă agresiune a fost zădărni
cită de rezistența poporului egip
tean, de fermitatea Uniunii So
vietice și de atitudinea hotărîtă 
a forțelor păcii din lumea intrea
gă. Eșecul acestei agresiuni do
vedește că astăzi există forțe ale 
păcii suficient de puternice pen
tru a face ca războiul să dea 
inapoi. cu condiția ca aceste for
țe să fie vigilente și active.

Iată de ce atunci cînd guver
nele țărilor occidentale își afir
mă voința de a menține sistemul 
agresiv al pactului N.A.T.O. și 
de a restaura militarismul ger
man, cele două partide ale noas
tre consideră că este o datorie 
patriotică a popoarelor francez și 
romîn de a lupta împotriva remi- 
litarizării Germaniei occidentale 
și de a-și uni eforturile pentru a 
împiedica reeditarea ororilor unui 
nou război.

In perioada evenimentelor din 
Ungaria, cele două partide ale 
noastre au aprobat făTă ezitare 
ajutorul pe care Uniunea Sovie
tică l-a dat clasei muncitoare 
ungare pentru a infringe contra
revoluția, a împiedica restaurarea 
capitalismului și fascismului în 
Ungaria, a apăra cuceririle socia
lismului și a salvgarda pacea 
amenințată de imperialiști.

Cele două partide constată cu 
satisfacție succesele obținute de 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar și de Guvernul Revoluțio
nar Muncitoresc ■ Țărănesc Un
gar în restabilirea vieții nor. 
male in această țară și își ex
primă încrederea în forțele crea
toare ale poporului ungar capa
bile să consolideze regimul de 
democrație populară.

După cum a arătat și tova
rășul Gheorghiu-Dej, cele două 
partide ale noastre stat de ase
menea de acord să-și intensifice 
eforturile în vederea dezarmării, 
a organizării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa, în 
vederea interzicerii experiențelor 
cu armele atomice și a interzi
cerii acestor arme. Ele sînt de 
asemenea de acord să se ajungă 
la « reglementare pașnică a con-

Spectacol de gală în cinstea 
delegației Comitetului Central 

al Partidului Comunist Francez
Sîmbătă seara a avut loc la 

Teatrul C.C.S. din Gapitală un 
spectacol de gală dat de Ansam
blul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. în cinstea delegației Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez alcătuită din 
tovarășii Waldeck Rochet, Marcel 
Servin, Georges Frischmann 
membri în Biroul Politic al C.C. 
al P.C.F., Madeleine Vincent și 
Roland Leroy, membri ai C.C. 
al P.C.F.

La spectacol au asistat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Iosif Chiși- 
nevschi, Miron Constantinescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvules- 
cu, Vladimir Gheorghiu, Paul 
Niculescu-Mizil, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., miniș
tri, membri supleanți ai GG 

cele mal grele, o cotitură... de o 
însemnătate universal-eliberațoș- 
re“. In epoca noastră, spunea Le- 
nin, omenirea trpce „dm bezna 
suferințelor, chinurilor, foametei, 
sălbăticirii, la viitorul luminos al 
societății comuniste, al bunăstării 
generale și al păcii trainice" t»

Făuritorii acestui viitor lumi
nos sînt oamenii muncii, sînt 
masele populare conduse de par
tidele comuniste și muncitorești, 
ce se călăuzesc după nemuritoa
rea învățătură marxist-leninistă.

In numele Partidului Muncito
resc Romîn, al clasei noastre 
muncitoare, al poporului roiiiîn. 
urăm eroicului Partid Comunist 
Francez, clasei muncitoare fran
ceze, poporului francez succes 
deplin în lupta nobilă pentru 
pace și socialism, pentru progre
sul Franței. (Aplauze prelungite).

Trăiască Partidul Comitnîsr 
Francez, conducătorul încercat al 
proletariatului francez și al în
tregului popor francez 1 (Aplauze 
îndelungate, ovații). «

Trăiască marele lagăr al socia
lismului în frunte cu UniurSa 
Sovietică! (Aplauze îndelungase, 
ovații).

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a partidelor comuniste 'și 
muncitorești I (Aplauze îndelun
gate furtunoase, ovații). ,,

Trăiască marea cauză a păcii, 
democrației și socialismului 1 (A- 
plauze indelungate, ovații).

flictului din Algeria, să se reali
zeze strîngerea relațiilor de prie
tenie franco-romînă și să se dez
volte legăturile economice, co
merciale și culturale dintre Fran
ța și Romînia. In sftrșit partidele 
noastre au constatat că sînt pe 
deplin de acord să considere că 
unitatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale, 
pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar 
este de o importanță primordială 
în lupta pentru pace, pentru apă
rarea drepturilor oamenilor mun
cii și pentru socialism.

Imperialiștii care știu și ei a- 
cest lucru, își înmulțesc mane
vrele tinzînd să slăbească și să 
dezbine mișcarea comunistă mon
dială. Ei iși îndreaptă cu deose
bire atacurile împotriva Uniunii 
Sovietice sperind să o poată 
despărți astfel de celelalte țări 
socialiste.

împreună cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești, cele 
două partide ale noastre au Înfie
rat întotdeauna și continuă să- în
fiereze asemenea manevre. Si a- 
ceasta pentru că comuniștii ro- 
mini și comuniștii francezi nu 
uită niciodată că fără U.R.S.S. 
cele două țări ale noastre ar ge
me încă sub jugul hitlerist.

Noi știm că numai răminind 
strins unite în jurul Uniunii So
vietice, centrul mișcării comunis
te internaționale, toate țările so
cialiste, și cu ele proletarii din 
lumea întreagă vor putea bara « 
calea războiului și vor putea per
mite socialismului să înregistreze 
noi și mari succese pentru ferici
rea tuturor popoarelor. (Aplauze).

Cele două partide ale noastre 
care au luptat întotdeauna pen
tru puritatea teoriei marxist-leni
niste, resping revizionismul ne 
care imperialiștii încearcă să-l fo
losească pentru a slăbi lagărul 
socialist și mișcarea comunistă 
internațională. Vom rămîne ne
clintit fideli chemării Manifestu
lui comunist al lui Marx și En
gels : „Proletari din toate țările 
uniți-vă" 1

încurajați de exemplul vostru, 
sîntem convinși că și în Franța 
vom izbuti să izgonim pe capita
liști și să asigurăm victoria so
cialismului. (Aplauze prelungite).

Trăiască solidaritatea proleta
riatului internațional 1 (Aplayze 
Îndelungate, ovații).

Trăiască marele și gloriosuj 
Partid Comunist al U.R.S.S. 
(Aplauze indelungate, ovații).

Trăiască neînfricatul Partid 
Muncitoresc Romin, Comitetul 
său Central, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej I (Aplauze înde
lungate, ovații).

Trăiască prietenia franco-romî
nă I

Trăiască' lupta comună a po
poarelor Franței și Romîniei pen
tru pace, democrație, socialism. 
(Aplauze îndelungate, furtunoa
se, ovații).

al P.M.R., activiști de partid și 
de stat, oameni de artă, știință 
și cultură.

Artiștii ansamblului au exe
cutat cîntece muncitorești, pre
cum și piese muzicale și core
grafice populare romînești. Cîn- 
tecele revoluționare franceze 
„Marșul partizanilor francezi" și 
„Copiii Comunei", au fost inter
pretate în limba franceză.

Soliștii spectacolului au fost: 
Nicolae Rafael, artist emerit' al 
R.P.R., Ladislau Konea, C. Ilies
cu, India Stoleru, Ion Ghiuță, 
Emil Nanu, Gabriela Simu'escu, 
Grigore Vasile și alții.

Spectacolul de gală,' primit cu 
multă căldură de public, a prile
juit o însuflețită manifestare pen
tru solidaritatea frățească dintre 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist Francez, pen
tru prietenia popoarelor romîn și 
francez.



Vizita îa ffloscova a delegației 
guvernamentale a R. P. Polone 
Convorbire între N. S. Hruțciov, N. A. Bulganin 

și J. Cyrankiewicz
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intre 18 și 20 
aprilie, Moscova a fost vizitată 
de delegația guvernamentală po
loneză condusă de J. Cyran
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, care 
se înapoiază dintr-o călătorie în 
Birmania, Cambodgia, India, R.D. 
Vietnam, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană și R.P. Mongolă.

La 19 aprilie, J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, a avut o con. 
vorbire cu N. S, Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
cu N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

'In cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme care interesează cele

două părți, precum și asupra pro
blemelor internaționale actuale.

Convorbirea a decurs intr-o 
atmosferă cordială și într-un spi
rit de infelegere deplină.

După convorbire N. A. Bulga
nin, președintele Consilului de 
Miniștri al U.R.S.S., a oferit la 
Kremlin un dejun in cinstea de
legației guvernamentale poloneze.

In cadrul dejunului, care a 
decurs intr-o atmosferă cordială 
și de prietenie, s-au rostit cuvin- 
tări.

★

La 20 aprilie s-a înapoiat la 
Varșovia din călătoria făcută tn- 
tr-o serie de țări ale Asiei dele
gația guvernamentală a Republi
cii Populare Polone condusă de 
Josef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Unî unea Sovietică este vital interesată 
în menținerea și întărirea păcii 
în Orientul Apropiat și Mijlociu

TEHERAN 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 aprilie la 

la U.R.S.S. din Iran a 
i o conferință de presă în 
căreia V. V'. Kuznețov, 

ministrului Afa- 
al U.R.S.S., a 
delegației sovie- 
în care a spus

Oaspefii francezi în vizită
la Complexul „Grivița Roșie65

au fost întîmpinati de tovarășii 
Vasile Popescu, prim secretar al 
Comitetului raional Grivița Roșie 
al P.M.R., Dumitru Miron, di
rector al Complexului, Gh. Borș, 
secretar al comitetului de partid, 
Ion Turcu, președintele comite
tului de întreprindere și de nu
meroși fruntași în producție.

Un grup de muncitori a oferit 
membrilor delegației C.C. al Par
tidului Comunist Francez buchete 
de flori.

Tovarășii Georges Frischmann 
și Roland Leroy au depus o co
roană de flori la placa comemo-

Sîmbătă dimineața tovarășii 
Georges Frischmann și Roland 
Leroy, membri- ai delegației Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez care ne 
tează tara, au fost oaspeții 
citorilor ceieriști de la 
plexul „Grivița Roșie".

La intrarea în acest 
centru de‘luptă al clasei noastre 
muncitoare, oaspeții, însoțiți de 
tov. Florian Dănălache, membru 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romin. prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
Partidului Muncitoresc Romin,

acest prilej, oamenii de stat ira
nieni au confirmat din nou că 
Iranul nu ca pune la dispoziția 
statelor străine baze și nu ca par
ticipa ta măsurile îndreptate îm
potriva securității Unuinii Sovie
tice.

Delegația sovietică, 
în încheiere V. V. I

ambasada U.R.S.S. 
avut loc 
cadrul 
prim locțiitor al 
cerilor Externe 
făcut în numele 
tice o declarație 
printre altele:

Prin terminarea cu suqces a de
marcării și redemarcării frontierei 
sovieto-iraniene pe întreaga ei 
întindere de aproximativ 2.000 
km. și prin semnarea documente
lor respective, a subliniat V. V. 
Kuznețov, s-a pus capăt odată 
pentru totdeauna neînțelegerilor 
și diferendelor de frontieră care 
aveau loc în trecut.

în continuare V. V. Kuznețov 
s-a referit la situația din Orientul 
Mijlociu și Apropiat declarînd că 
Uniunea Sovietică este vital inte
resată în menținerea și întărirea 
păcii în Orientul Apropiat și Mij
lociu, deoarece această regiune 
este situată în apropierea frontie
rei U.R.S.S.

în timpul convorbirilor — a 
spus V. V. Kuznețov — a fost 
abordată problema relatărilor pre- pa: 
sei despre planurile S.U.A. de a ba:

, a declarat 
V. Kuznețov, tși 

exprimă recunoștința sinceră fațâ 
de majestatea sa șahinșahul, față j 
de guvernul Iranului și poporul 
iranian pentru primirea caldă fi 
prietenească făcută delegației în 
timpul vizitei ei în Iran. Părăsind 
această țară ospitalieră, urăm 
progres și înflorire poporului ira
nian harnic.

— • —

Delegația guvernamentală 
și de partid a R.P. Albania 

a plecat spre patrie

tizi- 
mun- 
Co tri

vechi

rativă ridicată in memoria mutră 
citorilor asasinați în timpul gre< 
vei ceferiștilor din 1933. Pe pane 
glica coroanei erau scrise cuvin
tele : „Feroviarilor romini, căzuți 
eroic în februarie 1933 în cursul 
luptelor de la Grivița".

Reprezentanții Partidului Co-, 
munist Francez au vizitat apoi 
principalele sectoare de muncă 
ale acestei mari întreprinderi a 
transportului nostru pe căile 
ferate.

Pretutindeni, muncitorii cefe-, 
riști au făcut oaspeților țăriî 
noastre o primire deosebit da

- caldă, manifestind pentru priete-i 
nia și solidaritatea dintre popoas 
rele francez și romin, pentru 
unitatea dintre cele două partida 
frățești. La sectorul vagoane, to« 
varășul Georges Frischmann s-a 
adresat muncitorilor cu urnuitoa-- 
rele cuvinte: „Profit de acest 
prilej pentru a aduce ceferiștilor 
salutul Comitetului Central al 
Partidului nostru.

Sîntem foarte impresionați da 
1 primirea călduroasă pe care ne-ați 

iăcut-o. Aceeași primire ni s-a 
făcut peste tot unde am fost — 
în fabrici, uzine, In mine, in 
gospodării agricole colective, în 
institute științifice și de cultură.

Ne întoarcem în Franța cu a- 
mintiri de neuitat. Vom povesti 
muncitorilor francezi despre lupta 
muncitorilor din țara dv., pentru 
întărirea regimului pc '■are l-ați 
irfstaurat prin lupta voastră c- 
roică. Munca voastră, experiența 
voastră va constitui pentru clasa 
muncitoare franceză un puternic 
imbold tn lupta sa pentru apă
rarea drepturilor sale democra- 
tice, Împotriva războiului din Al
geria, împotriva scăderii nive
lului de trai al oamenilor muncii 
din Franța.

Muncitorii francezi vor afla cu 
satisfacție rezultatele pozitive a’.a 
tratativelor duse la București de 
delegațiile partidelor noastre 
care confirmă din nou că intre 
Partidul Muncitoresc Romin și 
Partidul Comunist Francez nn 
există nici un fel de divergențe, 
ci o deplină unitate de vederi în 
toate problemele actuale care M 
pun mișcării comuniste interna- 

. țîonale".
In încheiere, tovarășul Georges 

Frischmann, a urat muncitorilor 
„Grivițer Roșii" noi succese în 
muncă pentru propășirea Repu
blicii Populare Romine.

Apoi reprezentanții Partidului 
Comunist Francez au avut o con
vorbire cu reprezentanții organi
zațiilor de partid, sindicale și 
U.T.M. și cu colectivul de condu
cere al Complexului.

Tov. Dumitru Miron a răspuns 
la numeroase Întrebări puse de 
oaspeți in legătură cu munca și 
viața muncitorilor din această 
importantă Întreprindere a țării 
noastre.

0 tînără aviatoare sportivă 
realizat primul record de înălțime 

la zborul cu motor

Congresul P. C. din Marea Britanie
încheierea discuțiilor pe marginea raportului politic
LONDRA 20 (Agerpres), — primordială este de a organiza 

lupta pentru crearea unui sistem 
de securitate europeană, pentru 
o reglementare in Orientul Mij
lociu fără amestecul imperialist, 
respectindu-se suveranitatea țări
lor arabe, pentru realizarea unui 
acord cu privire la dezarmare și 
interzicerea armei atomice, pen
tru încetarea războaielor coloniale 
și retragerea trupelor engleze din 
Kenya, Malaya, Irlanda de nord 
și Cipru, pentru admiterea R-P. 
Chineze In O.N.U. și pentru re
tragerea trupelor americane din 
Anglia.

Congresul a aprobat rezoluția 
politică și a respins cu hotărire 
încercările unor delegați de a 
pune la îndoială justețea politicii 
conducerii partidului in transpu
nerea in viață a principiilor in
ternaționalismului proletar.

La propunerea Comitetului E- 
xecutiv al partidului, congresul 
a adoptat o rezoluție extraordi
nară, condamn'.nd noul program 
militar al guvernului englez care 
prevede „reorganizarea forțelor 
armate tn vederea ducerii războiu
lui atomic".

TASS transmite: în ședința din 
dimineața zilei de 20 aprilie a 
celui de-aj 25-lea congres națio
nal extraordinar al Partidului 
Comunist din Marea Britanie 
s-au încheiat discuțiile pe mar
ginea raportului prezentat de 
Gollan și a proiectului rezoluției 
politice cu privire la raport.

în această rezoluție se face o 
apreciere a situației interne și 
internaționale actuale a Angliei 
și se stabilesc sarcinile directe 
care stau în fața partidului co
munist.

în domeniul politicii externe, 
Partidul Comunist din Marea 
Britanie consideră că sarcina sa

Lucrările Congresului național 
al P. C. din

ODESA 20 tAgerpres). — TASS 
transmite: La 20 aprilie a pă
răsit Odesa plecind spre patrie 
delegația guvernamentală și de 

irtid a Republicii Populare Al- 
>ania care a vizitat Uniunea So

crea și de a dizloca pe teritoriile vietică la invitația guvernului 
altor state, printre care și Iranul, U R S.S. și a Comitetului Central 
unități militare americane speciale, ' 
înarmate eu armament atomic. Cu

al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice,

a

BRUXELLES 20 (Agerpres).- 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la 19 aprilie s-a 
deschis Sn orașul Gând cel dc«sl 
XlI-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Belgia. 
Ernest Burnelle, secretar al C.C. 
al P.C., a prezentat raportul cu 
privire la activitatea Comitetului 
Central.

In partea introductivă a rapor
tului său E. Burnelle a analizat 
creșterea mișcării muncitorești și 
a salutat năzuința de apropiere 
de țările socialiste a oamenilor 
muncii belgieni. Sub influența 
mărețelor idei ale Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., a spus el. 
această năzuință ia o amploare, 
tot mai mare și, tn pofida unelti
rilor- reacțiunil Internationale, ea 
se va dezvolta necontenit. Refe- 
rindu-se la evenimentele din Un
garia, E. Burnelle a declarat că 
UNIUNEA SOVIETICA, DIND 
AJUTOR POPORULUI UNGAR 
PENTRU ÎNĂBUȘIREA CON
TRAREVOLUȚIEI, A 
N.IT DATORIA SA 
Ț1ONALISTA ȘI A 
INTERESELE PĂCII.

In partea a doua a raportului 
său, Burnelle a analizat situația 
politică internă a țării, mențio- 
nînd sarcinile concrete care stau 
în fața comuniștilor în lupta

pentru înfăptuirea revendicărilor 
maselor muncitoare.

Intîmpinat cu aplauze de par- 
ticipanții la Congres a luat apoi 
cuvîntul A. M. Rumiantev. con
ducătorul delegației P.C.U.S.

Aniversarea peste hotare 
de la nașterea lui V*

ÎNDEPLI- 
INTERNA- 

APARAT

BUDAPESTA 20 (Agerpres).— 
Tn legătură cu aniversarea la 
22 aprilie a 87 de ani de la na
șterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
la Budapesta a avut loc o întîl- 
nire a veteranilor mișcării mun
citorești organizată de Organiza
ția P.M.S.U. din Ministerul Apă
rării, de conducerea clubului 
„Tancsirs" și de Casa centrală 
a ofițerilor.

A luat cuvintul Janos Gergery. 
veteran al mișcării muncitorești, 
care și-a împărtășit amintirile 
despre Lenin. El a povestit că 
în anul 1919, fiind soldat in Ar
mata Roșie, el 
V.
de 
de

s-a întilnit cu 
I. Lenin care venise insotit 
Bela Kuhn la una din stațiile 
cale ferată.

CARNET EXTERN

Richards pleacă 
cu mîna goală...

De ochii lumii
In activitatea unor politicieni, 

sînt momente cînd 
admită compromisul.

trebuie să 
A Numai că

unii îl admit de ochii lumii. Așa 
s-a întîmplat cu Adenauer. Strîns 
cu ușa, cancelarul a fost nevoit, 
după ce în prealabil a făcut na
zuri, să invite la el pe reprezen
tanții oamenilor de știință care au 
condamnat înarmarea atomică. Și 
tot de ochii lumii, în urma „con- 
cesiei“ de a se întîlni cu cei 18 
sayanți, guvernul federal a dat 
publicității la 17 aprilie un co- 
nțginicat. In comunicat se afirmă 
c^s Germania occidentală „nu va 
produce arme atomice” și că „gu
vernul federal nu are nici un 
motiv să se adreseze savanților 
atomiști vest-germani în scopul de 
a-i atrage la lucrările pentru 
crearea armei atomice".

Dacă nu produci arme atomice 
asta nu înseamnă că nu poți că
păta în dar de peste ocean această 
armă ucigătoare. Or, comunicatul 
nu pomenește uii cuvințel despre 
înarmarea atomică propriu-zisă a 
trupelor noului Bundeswehr . de 
către tutelarii N.A.T.O. Experții 
de la Bonn au dat dova(fă_ .de 
prea multă naivitate scontînd în
șelarea maselor populare prin pu
blicarea unui comunicat angelic 
nedemn chiar și de o manevră 
electorală.1 Chiar a doua zi după 
publicarea comunicatului partidul 
social democrat și partidul liber 
democrat din Germania occiden
tală și-au exprimat nemulțumirea 
față de atitudinea guvernului fe
deral subliniind că problema esen
țială și anume înzestrarea fCrțelor 
armate vestgermane cu armament 
atomic de către forțele agresive 
din afară a fost complect omisă 
în comunicatul dat publicității.

întreaga țară respinge înarma
rea atomică — constată cu regret 
corespondentul din Paris al zia
rului „Die Tat“. Acesta se teme 
ca exemplul vestgerman să nu fie 
contagios și pentru celelalte țări 
vest-europene. Nu-i exclus!

D. M.

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din 
Sana (Yemen) al agenției M.E.N., 
Richards trimis special al preșe
dintelui Eisenhower, care a vi-. 
zitat recent Yemenul, a părăsit 
această țară fără să ajungă la 
nici un acord cu guvernul Yeme
nului cu privire la doctrina Ei
senhower. După încheierea trata
tivelor duse de Richards cu gu
vernul Yemenului nu s-a dat pu
blicității nicKo declarație. Cores
pondentul arată că Richards nu 
a fost primit de regele Imam 
Ahmed al Yemenului.

Participant» la întîlnire au as
cultat cu o deosebită atenție cu- 
vfntarea bătrlnei revoluționare 
Szamiteli — soția lui T. Szamueli 
activist eminent al mișcării mun
citorești ungare, unul din condu
cătorii Republicii Sovietice din 
1919. Ea a vorbit desore iut loi- 
rea cu Lenin Ia 1521 Ia ce! de al 
IlI-lea Congres al intemationaki 
Comuniste, despre curlntarea ro
stită de el in fața delegaților.

La întîlnirea veterani.or miș
cării muncitorești a luat de ase
menea cuvintul Ferenc Munnich. 
prim-vicepreședinte al guvernu
lui revoluționar muncitnres.--ță- 
rănesc ungar

★

VIENA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Din inițiativa Comite, 
tului Central al Partidului Comu
nist din Austria și a conducerii 
organizației din Viena a Parti
dului Comunist din Austria, la 
18 aprilie a avut loc la Viena o 
adunare festivă a oamenilor mun
cii. consacrată celei de a 87-a ani-: 
versări a nașterii lui V. I. Lenin 

La adunare a luat cuvintul Jo
sef Lauscher. președintele orga
nizației din Viena a P.C. din 
Austria.

Adunarea festivă a fost urmată 
de un concert dat de corul mun
citorilor din Viena. care a inter
pretat cintece revoluționare.

★

PEKIN 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii la 22 aprilie a 
87 de ani de la nașterea lui V. 1 
Lenin, pe ecranele cinematogra
felor din marile orașe ale Chinei ; 
va rula filmul „Vladimir Ilici 
Lenin". Tn cinstea acestei date 
memorabile, la 21 aprilie din ini
țiativa Asociației de prietenie 
chino-sovietice, la Pekin va avea 
loc o adunare a reprezentanților 
vieții publice și vor fi organi 
za’.e expoziții de fotografii infA

AMMAN 20 (Agerpres). — 
Suleiman Nabulsî, ministrul Afa
cerilor Externe in noul guvern 
al Iordaniei, a primit pe cores
pondentul „Pravdei" căruia i-a 
făcut o declarație pentru cititorii 
ziarului. (Nabulsi, care este li
derul partidului socialist-național. 
pini nu demult a fost primul 
ministru al Iordaniei).

PRINCIPALUL SCOP AL 
POLITICII NOASTRE EXTER
NE, a spus Nabulsi, ESTE DE 
A MENȚINE RELAȚII DE PRIE
TENIE CU TOATE ȚĂRILE 
CARE VOR SĂ FIE PRIETENII 
NOȘTRI. Această politică este 
dictată de interesele țării noastre.

a 87 de ani 
I. Lenin

țîșînd viața și activitatea lui 
V. L Cenin.

In ultimele lor numere, ziarele 
„Singuancea". „Siuezi" și alte 
reviste publică articole consacrate 
v cțu^J activității lai V. 1. Lemn.

a lumii 
bune cu 
Acestea 
națiuni

s'.abă I

Nai reprezentam o parte 
p dorim si avem relații 
toate târiie și popoarele. 
tint dorințele întregit 
arabe.

Economia noastră este 
și are nevoie de ajutor; noi îl 
A^xn primi de once țari care 
dorește să «i-î acorde fără nici 
un fel de condiții. Vrem ca acest 
Ofuicr sâ fie îndreptat spre cor.- ‘ 
sob darea inde-penden/rt noastre 
ți sd contribuie la promovarea 
unei poi^ici de neutralitate pozi- ' 
bed. .¥■ vom accepta ajutor con- 
di^cnat fi niciodată nu vom 
duce o poiiUeg tare să știrbească 
sseeraniestea noastră.

Vrem si colaborăm cu toate 
s spus in încheiere Na- 
F AVEM CELE MAI 

INTENȚH FATĂ DE ' 
L NIL NEA SOVIETICĂ CARE .4 , 
SPRIJINIT TN REPETATE RIN- J 
£>1 Rî NU NUMAI ȚARA NOA- i 
STRĂ. CI Șl TOATE POPOARE
LE ARABE. Sper că presa yxie- 
îu’d, inclusiv ziarul „Pravda*, 
cure - avdrai întotdeauna cauza 
nonsirg, va ao^ecia și pe viitor . 
In hist situația din Iordania . 
F aUe Jdri arabei

I BUNE

Zilele acestea a 
fost realizat pri
mul record de înăl
țime la zborul cu 
motor din istoria 
aviației noastre 
sportive. El a fost 
stabilit de aviatoa- 
rea sportivă Elena 
Barac, de la una 
din școlile de pi
lotaj ale A.V.SA.P. 
Pilottnd un avion 
de construcție ro- 
menească — I.A.R. 
313. tlnăra avia
toare a realizat, 
conform indicațiilor 
barografului insta
lat pe aparatul său, 
6.200 m.

In prezent, la 
categoria de avioa
ne cintărind intre 
500 și 1000 kg., in 
care se tncadreaiă 
aparatul pilotat de 
Elena Barac, re
cordul mondial este 
deținut de 97. 
Thompson cu 11.297 
m. Performanța lui 
Thompson este rea
lizată Insă pe un 
ca.on turbo pro pui
șor, care are in a- 
ceastă privință po
sibilități mult mai 
mari decât un a- 
vion clasic.

Interesant este 
faptul că perfor
manța aviatoarei 
noastre sportive 
este foarte apro

bată de recordul

are 
pu-

spe- 
lu-

pe ctnd avionul pe 
care l-a pilotat E- 
lena Barac nu 
declt 105 cai 
tere.

Comisia de 
cialiști, care
creară la omologa
rea acestui valo
ros record, și-a ex
primat părerea că 
in urma compară
rii indicațiilor ba- 
rografului cu indi
cațiile atmosferei 
standard, s-ar pu
tea ca performan
ța aviatoarei noas
tre sportive să de
pășească 6.200 m.

Recordul Elenei 
Barac constituie 
pentru noi o dublă 
bucurie: in primul

rînd faptul că am 
înscris pe tabelele 
noastre prima per
formanță la a- 
ceastă categorie a- 
viatică și in al 
doilea rînd că per
formanta a fost 
realizată pe un a- 
vion de concepție 
și construcție romî
nească.

Și poate că ar 
mai ji de adăugat 
încă ceva. Elena 
Barac practică 
sportul aviatic de 
numai clțiva anit 
ea fiind o tînără 
care a învățat arta 
cuceririi văzduhu
lui in anii regimu
lui nostru demo
crat-popular.

Joi 25 aprilie pe ■. stadionul

„23 August"

MOSCOVA. La 20 april:» S. 
Hrușciov. prim secretar al Caad- 
tetului Central al P.CU i. Ua 
primit pe Suentițu Kadovaki. am
basadorul extaordinar și plenipo
tențiar al Japoniei :n L.B-S.S- 
•i a zvpt o convorbire ca eL

LONDRA. Ziarul Cnm-
nicie" serie ia nuaidnd aia Wâ> 
20 aprilie ci „Germania acruieu- 
lală fabrici in aeeret pnwrrie 
telegnuLate. Acerte 
fabrică intr-a uzină 
piere de Stuttgart ri
ar.ume Ludwig BMhe, foet mfiaar 
la uzinele Memenchmitt".

PRAGA. Un avion de recunoa
ștere care a apărut din spre 
R.F Germană a violat Ia 17 a- 
prfue in raza orașului Asch spa- 
țiul aerian al Cehoslovaciei.

MOSCOVA. In urma tratatice- 
Icr de la Rabat, care s-au des- 
jissrat lntr-o almotferd de în
țelegere fi colaborare priele-

WASHINGTON Dwarti-r-f 
de Stat i Rsastit 
Adenaver. cancdirni ®T.G_ 
5o*i la 24 tui Sil 
a duce tratative ai pr 
uiser.hower. Dales ș> c 
cîalîtiți aaerieaBE. Tur 
A den a aer la tratative ra parti
cipa von Breatatn. fltabtra! A- 
facerikr Externe al R. F. Ger
mane.

TOKIO. La 19 aprilu. Ia saIa 
Sc.r.enkaiĂGK iin. Tokio, ter^ta- 
rul Ușa Ehrenburg și o
serie de teriiiori da vazd din Ja- 
ponia au finul can-erințe despre 
legăturile culturale dintre Japo
nia și L IRSS.

C. C. A.-Beogradski S. K.
Săptămîna viitoare iubitorii jocului 

cu balonul rotund din Capitală vor 
avea bucuria de a asista la o întîl- 
nire internațională de fotbal organi
zată de ziarul „Informația Bucureștiu- 
lui“. De data aceasta primim viziia 
cunoscutei echipe iugoslave Beograd
ski Sport Klub. Joi 
dionul ,23 August 
deni vor da replica

Echipa iugoslavă 
ne vizitează pentru 
după anul 1944. Ea 
o echipă cu un bogat palmares inter
național, fiind și de nenumărate ori 
câmp-oană a Iugoslaviei. Printre ju- 
cAiorii care vor evolua la București, 
șipCe fac parte din naționalele A și B 
ae Iugoslaviei.

Această sumară prezentare face să 
ne așteptăm la un meci interesant, în 
care echipa noastră militară are po- 
sibiîitatea să dovedească că forma 
arătată duminica trecută în întîlnirea 
cu „Progresul44 nu a fost ceva întîm- 

plator și că merită încrederea ce i se 
acordă.

25 aprilie pe sta- 
“jucătorii belgră- 
echipei C.C.A.
Beogradski S. K« 
prima dată țara 

este cunoscută ca

(Agerpres),

Erată
Tn articolul „O călăuză în ac- 

țiune“ din „Scînteia tineretului* 
nr. 2475 a apărut o dată greșită. 
In coloana a H-a a articolului 
rîndurile 15—18 se vor citi co
rect astfel: „In anii 1921—1922 
o asemenea verigă era comerțul^

Progresul București 
iși începe astăzi turneul 

în Grec-a

.DON JUAN * (complectate 
reridtl); Republica, I. C. Frl- 

------ Io. j „FRUMOA-
. . Maxim Gorki r 

SPRE PUBLIC”, YVES 
V. Alecsandri. Elena

<

Premierul Japoniei se declari împotriva 
folosirii armei atomice 

de către armata japonezi
de

Patria :
Tinerețe_____ _____ ____ _
mu. Qh. Doja. Moșilor : 
SELE NOPȚII* : Max 
-Qa FAȚA 27*2 _
MONTAND: V. Alecsandri. ____
Parei. Gh. Co0ac : „BONJOUR ELE- 
F.ANT~; Miorița: „COASTA 
ADAM*; Centrat 23 August. 
Aliata. „RIPA DRACULUI”; 
siie Roaitâ. Do nea
NA NOPȚII ETERNE*: ducui 

I Maî, Magheru : 
ÎNHLNIRE* C__

„Imllairile internaționale 
pe 1956” : Timpuri

PEKIN 20 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Luind aainiul 
in Camera superioară a dietei, 
primul ministru al Japoniei. 
Noiusuke Kifi, S-A PRONUN
ȚAT DIN NOU ÎMPOTRIVA

ATO-

Tinerii din fotografie sint din Dusseldorf. Ei 
manifestă împotriva rcmilitarizării și politicii de 
război a guvernului Adenauer.

Lupta împotriva reînarmării Wehrmachtului ia o 
amploare din ce în ce mai mare îri rîndul celor 
mai diverse pături ale populației din Germania 
occidentală.

reprexeauaw s iedențid ekne 
de i.’ăal ă a: ccHncr ate- 
«.eae.

Simbătă d:=oeaU jacătorii 
cecalei Pi ai făcvt sa an.

dxmJ „Panarh^caikcs-. uade va 
avea ioc ialiiairea. Stadionul are 
o capac.tate ae 25.0U0 locuri v na 
esce ixxtrr. ca gaze- Meciui va 
începe ia cea 16J0 ți va fi retraas- 
oi:s de postul de radio Atena. 
Ecu:pa Paaathusaikos. uu din 
fruntașele fcxbalu oi grec, are in 
rindoriie sale 4 internaționali: 
stoperul Linoxiiakis. fondațui 
dreapta Angbeiopulos. mijlocașul 
Nemfidis și atacantul Papantor.iu.

Progresat-Bocureșli va abnia 
in medal de astăzi omutoarea 
formație: Butașa.Toou. Iooip. 
Soare-ȘtirixL M.r.ă «seu. Oeida. 
Ozon. Banca, Saârandescu. P. 
Moldovean x

Timpul a iost ploios și rece in 14■■■■ 1* »— — —~
iefonez deasupra Alene: a reapă
rut iarăși cerul senin.

FOLOSIRII ARMELOR 
MICE DE CĂTRE FORȚELE 
ARMATE JAPONEZE.

El a făgăduit membrilor parla
mentului japonez că orice poli
tică sau plan asupra căruia tre
buie să hotărască Consiliul Apă
rării va fi adus înainte la cuno
ștința membrilor dietei și a 
poporului japonez.

Primul ministru a dezmințit 
știrile potrivit cărora in timpul 
vizitei sale tn S.L’.A. ei va pre
zenta un proiect de program 
defensiv, dec'arind că NU IN
TENȚIONEAZĂ SĂ CEARA PĂ
REREA AMERICANILOR ASU- ultimele zile, dar la era ; nd 
PRA PROGRAMULUI DEFEN- ' ' 
SIV AL JAPONIEI ÎNAINTE 
CA ACESTA SĂ FIE DISCUTAT 
IN TARĂ. INFORMAȚII

O soartă tristă
După cum relatează ziarul 

J..Der Mittag" din Dusseldorf, 
j cercurile de emigranțl unguri 
( din Munchen recrutează tinere 
I maghiare care și-au părăsit 
| patria in cursul rebeliunii 
I contrarevoluționare, pentru a 
1 le angaja in localurile dc 
j noapte din Palatinat — cen- 
(trul staționării trupelor ame- 
j ricane din Germania occiden- 
[ tală. De fapt, recunoaște zia- 
I rul, sint împinse pe calea 
i prostituției.
f Ziarul exprimă presupunc- 
I rea că cercurile de emigrant! 
1 unguri din Munchen au creat 
I o organizație specială care « 
! ocupă cu recrutarea tinerelor 
(fete.
I,

)

| La București s-au încheiat 
l convorbirile dintre reprezentau .11 
I Radiodifuziunii Romine și dele
gația Radiodiîuziunn Iugoslave. 

I aflată in vizită in țara ncastră 
In cursul convorbirilor, care 

s-au desfășurat intr-o aznosferă 
I prietenească, s-a căzut de acord 
asupra princip.ilo: generale de 
colaborare dintre ce e coua ra.

' diodifuziuni și s-a stabilit plănui 
de colaborare pe anul 1957.

*
Simbătă după amiază ambasa

dorul R P.F. Iugoslavia. Nikola 
1 Vujanovici a oferit un cocktail 
’ cu prilejul vizitei delegației Ra
diodifuziunii iugoslave formata 
din: Veselinka Maitnska. direc
torul radiodiuziunii din Skoplje, 
Farkas Nandor, directorul postu
lui de radio Novisad și Gradimir 
Marinkovici, șeful enrsiunilor 
pentru străinătate de la radio 
Belgrad.
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LUI 
Volga. 

Va- 
Stmo: „TAI- 
Bucut eș'i, Al. 

. J--.- : „UL
TIMA IST1LSIRE- - Complec
tate _IntI.airi!e internaționale de 

pe 1366'*; Timpuri Noi: 
SăPTA'tS’A FILMULUI ROMINESC 
de aăăasaPĂPUȘI”; Grivita: „MOA-

NOROC" ; . Munca, M. 
Eminescu : „PRFA TÎRZÎU” : Doina, 
Aurei Vlalcu : ..CINDVA LA PARIS”: 
Flacăra, Olga Banctc: „RISETE ÎN 
PARADIS’4 ; Tineretului • „PARADA 
LUI CHARLOT”: Cultural : „FERO. 
VIARUL” ; Victoria Libertății: „VA- 
GABONDUL" (Ambele serii); Unirea : 
„AL 41-LEA” ; Constantin David : 
„GARNIZOANA NEMURITOARE” ; AL 
Sahia : „TRANDAFIRII LUI ALAH”; 
Arta: „URAGANUL”; T. Vladimires- 
cu : „TATA, MAMA, NEVASTA-MEA 
ȘI EU”; Popular . „URMELE RA- 
MÎN“; Iile Pintilie: „TU ȘI CAMA
RAZII TAI”; N. Bălcescu : „CIO CIO- 
SAN (colorat); Lumina : „BALADAJ 
SIBERIEI”.

T.

DUMINICA 21 APRILIE 1957
PROGRAMUL 1

730 — Sfaturi pentru țărani : Calen- 
darcl «ucrăn’or agricole pentru săptă- 
ntîua TF.toare. 7.40 — De la un Joc la 
aitui. 3-06 — Soita pentru orchestră 
.Hari ;aaoș ' de Kodaly Zoltan. 8.30
— Teatru! la microfon pentru copii : 
. Gavroche” prelocrar« și dramstizare 
rad oforică de Sanda Ardean, după 
Victor Hugo. 9.30 — Muzică ușoară. 
R30 — Revisti presei. 10.00 — „De 
•'-’e. pentru toil”. 11.05.— Program 
tauscal alcătuit la sugestia elevilor și 
Mudentiior. 12.16 — Din operele lui 
Le.tar. 13.00 — Buletin de știri șl bu
ri— meteorologic. 13.15 — Concert de 

p-Inz. 14-00 — Concert de prînz (con- 
: nuare». 1430 — Radiomagazin. 13.15
— Cîntă Mjria Tănase. 1530 — Con
cert popular. :S30 — Din melodiile 
compozitorilor noștri de muzică ușoa
ră. I7jOO — Jurnalul satelo*. 17.40 — 
Muzică din opere comice. 18.00 — Să 
datini și să jucăm. 1830 — „Dru- 
Kețu veseli”. Concurs cu tema „$te- 
• n cei Mare Participă elevi ai șco- 
htor &■ Suceava. 19 Oj — Buletin de 
ș*:ri. 19.05 — Teatru la microfon : „JO
CUL DRAGOSTE! ȘI AL INTTMPLA-

Comedie de Marivaux Traducere 
b adaptare radiofonică de N. Al. Tos- 
ca-r 2130 - Poftiți la dans. 22.00 — 

de știri, buletin meteorologic 
N sport 22.15 — Cintece bătrîneșii :
— — Sport. 2235 — In vlrtejul jo- 
-- - 23.10 — Dansați cu noi. 23.52— 
3VY5 — Buletin de știri.

PROGRAMUL II
‘ — Cu muzică odihna este mal

plăcu:ă. 7.30 — Muzică ușoară. 7.50 —

Buletin de știri. 8.00 — „Radio Țepe-i 
niș ’. 8.45 — Muzică populară romÎJ 
nească interpretată de Alexandru Gro« 
zu{ă, Grigore Kiazim și Marin Chisăr. 
9.10 — Voci celebre. 9.35 — De vorbă 
cu medicul nostru. 9.45 — „Ghid mu
zical”. 10.05 — Concert executat de 
fanfară. 10.30 — Revista presei străi 
ine. 10.50 — Transmisiune din sala A«i 
teneului a concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu*4. Dirijor, Aleksandr Gauk,- 
(U.R.S.S.). Festival Șostakovici, în. 
program : „Uvertura festivă”: Concern 
tul pentru vioară și orchestră, — so-i 
list Mihail Waimann (U.R.S.S.) $1 
Simfonia a X-a în mi minor. In pan-» 
ză : Lectură din opera lui Ion Gnfca< 
13.00 — „Concertul florilor”. 14.00 —< 
Buletin de știri și buletin meteorolo-* 
gic. 14.15 — Melodii lăutărești. 14.45
— Muzică ușoară romînească. 15.05 — 
Ctntece de 1 Mai. 15.20 — Anunțuri șt 
muzică. 15.30 — Muzică ușoară. 16.00
— Vorbește Moscova ! 16.30 — Muzica 
cerută de ascultători. 17.30 — Muzi^A 
ușoară imprimată pe discuri „Eiectre- 
cord“. 18.00 — Figura lui Ștefan cel 
Mare în literatura noastră. 18.30 — 
Din melodiile populare romînești care 
v-au plăcut mai mult. 19.00 — „Viata 
muzicală”. 19.45 - Cîntă Fedy Arie. 
20.00 — Buletin de știri și sport. 20.05
— Cîntă Ioana Radu și clarinetistul 
Traian Lăscuț Făgărășanu. 20.30 — Să 
dansăm. 20.50 — Program pentru iii- 
bitorii de romanțe. 21.15 Radiomagaziiu 
22.00 — Muzică de dans. 23.00 — Bu

și 
da

letîn de știri, buletin meteorologic 
sport. 23.10-24.00 Ciclul „Simfonii” 
Beethoven.

a
Pentru regiunea București : Vreme va H cuprinsă între 4-6 grade 

scirmoătoare, cer variabil, mai mult ziua între 16—18 grade, 
noros ziua, condiții favorabile averse- n * ~
k>r slabe de ploaie. După amiază vînt
s.ab, einpe.a.ura tn creștere. Noaptea potrivit, temperatura în creștere.

: St
Pentru următoarele trei zile tn tarăi 

Vremea va continua să se încălzească, 
cerul va fi variabil, vlnt slab pînă la
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