
DECLARAȚIE 
cu privire la convorbirile dintre delegația 
Partidului Muncitoresc Romin și delegația 

Partidului Comunist Francez
Intre 16 și 20 aprilie 1957 au avut loc la Bucu

rești convorbiri între delegația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romin alcătuită din tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romin, Constantin Pîrvu- 
lescu, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Romin, Paul Niculescu-Mizil, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, 
și delegația C.C. al Partidului Comunist Francez 
alcătuită din tovarășii: Waldeck Rochet, Georges 
Frischmann, Marcel Servin, membri ai Biroului Po. 
litic al C.C. al Partidului Comunist Francez. Made
leine Vincent, Roland Leroy, membri al C.C. al 
Partidului Comunist Francez.

Cele două delegații au examinat dezvoltarea le
găturilor frățești între Partidul Muncitoresc Romin 
și Partidul Comunist Francez și perspectivele strîn- 
gerii relațiilor de prietenie și colaborare dintre po
poarele romîn și francez, au avut un schimb de 
păreri cu privire la principalele probleme ale si
tuației politice internaționale și ale mișcării mun
citorești.

Convorbirile au evidențiat o deplină identitate 
de vederi a celor două partide în toate problemele 
discutate.

ai Partidului Comunist Francez consideră că unel
tirile războinice ale imperialiștilor pot fl împiedi
cate șl tensiunea internațională poate fi curmată 
prin dezvoltarea, pe baza coexistentei pașnice, a 
colaborării între toate țările oricare ar fi regimul 
lor social și politic.

Dornice de a contribui la rezolvarea problemelor 
de care depinde păstrarea și întărirea păcii, cele 
două partide își vor intensifica eforturile în vede
rea dezarmării, a organizării securității colective 
europene, interzicerii experiențelor cu arme ato
mice și a producției acestor arme. Propunerile fă
cute de Uniunea Sovietică in acest scop și în ve
derea dezvoltării relațiilor economice și stabilirii 

Europei în domeniul 
energiei atomice con- 
justa rezolvare a a-

Proletari din toate țările, unifi-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Popoarele romîn șl francez sînt legate prin vechi 
relații de prietenie. Ideile generoase ale mișcări, 
lor revoluționare din Franța secolelor XVIII și XIX, 
glorioasa Comună din Paris, cultura și literatura 
franceză înaintată au influențat asupra gindirii 
multor luptători revoluționari din Romînia, au con
stituit un izvor de inspirație pentru numeroși ar
tiști și scriitori romîni și au stirnlt o caldă sim
patie pentru poporul francez, purtător al unor înal
te idealuri de progres social.

Prietenia între popoarele romin și francez s-a 
manifestat cu deosebită putere în perioadele de 
mari frămîntări sociale. In 1907 Jean Jaures și Par
tidul Socialist Francez au protestat energic împo
triva reprimării sălbatice a marilor răscoale ale 
țărănimii romîne.

In anii grei al regimului burghezo-moșieresc, 
clasa muncitoare franceză, partidul său comunist 
și antifasciștii francezi și-au manifestat solidari
tatea internaționalistă și au sprijinit frățește lup
tele ceferiștilor, petroliștilor, minerilor și ale celor
lalți oameni ai muncii din Romînia pentru pîine, 
libertate șl democrație.

Poporul francez dă o înaltă prețuire contribuției 
aduse de numeroși patrioți romîni la lupta eroică 
din Rezistență în timpul ocupației Franței de către 
hitleiiști, sprijinului pe care-l dau oamenii muncii 
din Romînia luptei clasei muncitoare franceze și a 
întregului popor împotriva reacțiunii, pentru înde, 
pendența și onoarea Franței, pentru pace, demo
crație și socialism.

Partidul Muncitoresc Romîn șl poporul romîn sa
lută eroicul .Partid Comunist Francez, cel mai mar» 
partid politic al Franței, continuatorul glorioaselor 
tradiții patriotice și revoluționare ale poporului 
trancez șl apărătorul consecvent al intereselor fun
damentale ale oamenilor muncii din Franța.

Delegația Partidului Comunist Francez salută 
Partidul Muncitoresc Romin și oamenii muncii din 
Romînia, care, cu sprijinul Uniunii Sovietice și în 
colaborare frățească cu țările democrat-popular», 
cu obținut mari succese în făurirea și întărirea in
dustriei socialiste, transformarea socialistă a agri
culturii, creșterea necontenită a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, dezvoltarea culturii, artei și 
științei puse în slujba poporului

colaborării între toate țările 
folosirii în scopuri pașnice a 
stituie o bază solidă pentru 
cestor probleme.

Reprezentanții celor două r____ ___ ________
deplina lor comunitate de vederi cu privire la cau
zele și caracterul acțiunii contrarevoluționare din 
Ungaria carc urmărea să răstoarne puterea popu
lară și să restaureze capitalismul, să facă o breșa 
în lagărul socialist și să transforme Ungaria în
tr-un post avansat al imperialismului, într-un fo
car de război. Infrîngerea contrarevoluției în Un
garia constituie un nou eșec al imperialiștilor și 
confirmă puterea de neînfrînt a lagărului socialist, 
In frunte cu Uniunea Sovietică.

Delegațiile Partidului Muncitoresc Romîn și Par
tidului Comunist Francez aprobă ajutorul pe care 
Uniunea Sovietică și forțele ei armate l-au acordat 
oamenilor muncii din Ungaria pentru zdrobirea 
contrarevoluției. Uniunea Sovietică, răspunzînd a- 
pelului guvernului revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar, a acționat potrivit principiilor interna
ționalismului proletar, aducînd o nouă contribuție 
de mare însemnătate la apărarea păcii și securității 
popoarelor.

Cele două partide constată cu satisfacție impor
tantele succese obținute de guvernul revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar în restabilirea vieții 
normale în Ungaria și își exprimă încrederea lor în 
forțele creatoare ale poporului maghiar care lichi
dează rănile provocate de contrarevoluție. Ele a- 
sigură Partidul Muncitoresc Socialist Ungar de 
complecta lor solidaritate cu lupta pe care o duce 
pentru consolidarea regimului de democrație popu
lară și construirea mai departe a socialismului.

Cele două partide trag învățăminte prețioase în 
urma evenimentelor din Ungaria care au arătat 
Încă odată importanța întăririi rolului partidului 
ca forță conducătoare a poporului, însemnătatea 
activității ideologice în mase și a fermității în 
lupta împotriva oricărei influențe ideologice stră
ine, necesitatea întăririi disciplinei de partid și a 
apărării unității și coeziunii partidului, rolul ho- 
tărîtor pe care îl are întărirea necontenită a legă
turilor partidului cu masele largi ale clasei mun
citoare și ale celorlalți oameni ai muncii.

partide au constatat

Aniversarea nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin

Masă tovărășească 
in cinstea delegației 

C. C. al Partidului 
Comunist Francez

Adunarea solemnă 
de la Moscova

Existența sistemului mondial socialist care se 
zonsolidează neîntrerupt, creșterea forței și coeziu
nii lagărului socialist, a influenței partidelor co
muniste și muncitorești, avîntul mișcării muncito
rești internaționale au creat o nouă situație în 
urne caracterizată prin schimbarea raportului de 
orțe în favoarea socialismului. Numeroase popoare 
lin Asia și Africa s-au eliberat de sub jugul colo
nialist sau luptă pentru cucerirea independenței 
or.

în toată lumea crește activitatea forțelor care se 
îronunță în favoarea păcii și colaborării intre toate 
statele, indiferent de orînduirea lor socială.

In ciuda procesului de destindere a încordării 
nternaționale realizat în ultimii ani datorită inî- 
iativelor Uniunii Sovietice, Chinei populare, tutu- 
or țărilor socialiste, al altor țări iubitoare de pace, 
irecum și al luptei duse de partidele comuniste și 
le forțele păcii din lumea întreagă, cercurile impe- 
ialiste agresive nu au renunțat la politica „de pe 
joziții de forță“ care pune pacea în pericol

Agresiunea împotriva Egiptului a constituit o 
Manifestare brutală a politicii agresive a cercurilor 
mperialiste. Eșecul ei datorită rezistenței poporu- 
ui egiptean, fermității Uniunii Sovietice și atitu- 
linii hotărîte a forțelor păcii din lumea întreagă 
lemonstrează că astăzi forțele războiului și reacțiiu 
iii nu mai pot dispune, cum vor ele, de soarta 
«menirii.

Folosind mijloace de presiune economică șî mî- 
itară, imperialiștii americani, sub paravanul „doc- 
rinel Eisenhower**, urmăresc să ia locul imperia- 
iștilor și colonialiștilor englezi și francezi in 
)rientu1 Apropiat și Mijlociu, precum și în Africa 
le nord. Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Zomunist Francez înfierează aceste noi amenințări 
mpotriva păcii și își exprimă solidaritatea lor cu 
upta pentru libertate și independență a popoarelor 
lin aceste părți ale lumii.

Partidul Muncitoresc Romîn îsi exprimă acordul 
ău cu politica Partidului Comunist Francez, care, 
«e baza recunoașterii dreptului poporului algerian 
a independență, urmărește rezolvarea pașnică a 
«roblemei algeriene și soluționarea ei potrivit inte- 
eselor Franței și Algeriei.
Luind în discuție situația creată în Europa, dele

gațiile celor două partide subliniază că existența 
docului agresiv al N.A.T.O., restabilirea militaris- 
nulul german, crearea „pieței comune" și a „eura- 
omului", numirea generalului hitlerlst Speidel ca 
ef al forțelor terestre din Europa centrală consti- 
uie o gravă amenințare pentru pace. Ambele par. 
ide consideră că este o datorie patriotică a poporu- 
ui romîn și poporului francez de a lupta împotriva 
emilifarizării Germaniei occidentale și de a-șl uni 
forturile pentru a împiedica repetarea grozăviilor 
mui nou război.

Cele două partide își exprimă solidaritatea cu 
oate forțele care luptă pentru o Germanie unită, 
lemocratică și Iubitoare de pace. Ele salută în mod 
leosebit eforturile pașnice depuse de Republica De- 
nocrată Germană și de Partidul Socialist Unit din 
jermania și asigură de solidaritatea lor strînsă și 
leplină Partidul Comunist din Germania occiden- 
ală, silit să lupte in ilegalitate de către guvernul 
•eacționar de la Bonn.

Reprezentanții Partidului Muncitoresc Romin șl

Reprezentanții celor două partide consideră că 
în lupta clasei muncitoare pentru întărirea păcii 
în lume, pentru apărarea drepturilor oamenilor 
muncii și pentru socialism, unitatea mișcării co
muniste mondiale pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar are o importanță 
primordială.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a constituit un 
eveniment de însemnătate Istorică nrondială. de- 
terminînd un puternic avlnt al gîndirii marxiste 
șl al activității practice a mișcării muncitorești in
ternaționale. El a înarmat partidele comuniste și 
muncitorești cu noi teze teoretice, a adus o con
tribuție de mare preț la călirea lor ideologică, la 
strîngerea legăturilor frățești între ele pe baza 
marxism-leninismului, a îmbogățit enorm experien
ța mișcării comuniste internaționale.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comu- 
n st Francez se inspiră și învață din bogata expe
riență istorică a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care prin activitatea sa de peste o jumă
tate de veac a dobîndit dragostea și stima miș
cării muncitorești revoluționare șl a întregii ome
niri progresiste.

Uniunea Sovietică, care este prima țară a socia
lismului victorios, țara cea mai puternică a lagă 
rului socialist, care a acumulat experiența cea mal 
bogată, este centrul indiscutabil al mișcării comu* 
niște internaționale.

Partidul Muncitoresc Romîn șl Partidul Comu
nist Francez, credincioase învățăturii marxist-le- 
niniste, o aplică creator potrivit particularităților 
economice, istorice și naționale ale țărilor lor. Ori
care ar fi aceste particularități In fiecare țară, 
partidele comuniste și muncitorești trebuie să țină 
seama de faptul că trăsăturile fundamentale ale 
revoluției socialiste și ale construirii socialismului 
— ilustrate de Marea Revoluție din Octombrie — 
slnt comune pentru toate țările.

Cele două partide sînt hotărîte să continue cu 
iermitate lupta pentru apărarea purității învățătu
rii marxist-leniniste, împotriva oricăror încercări 
revizioniste. Ele consideră că datoria lor este de 
a respinge cu fermitate, împreună cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, încercările imperia
liștilor de a introduce confuzii și dezorientare In 
rîndurile mișcării comuniste, de a slabi coeziunea 
lagărului socialist și a lovi In unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești.

Ambele delegații consideră necesară continuarea 
eforturilor în vederea realizării unității de acțiune 
cu partidele socialiste șl unirii tuturor forțelor 
democratice în lupta pentru pace și pentru apăra
rea intereselor vitale ale celor ce muncesc

Examinînd dezvoltarea relațiilor între Republica 
Populară Romînă șl Franța, Partidul Muncitoresc 
Romîn șl Partidul Comunist Francez au căzut de 
acord de a acționa pentru adîncirea prieteniei ro- 
mîno-franceze, dezvoltarea legăturilor culturale, e- 
conomice șl comerciale reciproc avantajoase, pre
cum și pentru dezvoltarea relațiilor între cele două 
sfate pe baza egalității în drepturi și a neameste* 
culu’ în treburile interne.

Ambele părți consideră că schimbul de experiență 
și contactele dintre partidele comuniste și munci
torești reprezintă un mijloc eficace de cunoaștere 
și geneializare a experienței revoluționare. de întă
rire a coeziunii mișcării comuniste internaționale 

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comu
nist Francez, bazîndu-se în relațiile dintre ele pe 
principiile internaționalismului proletar, vor întiri 
colaborarea lor sub diferite forme, în interesul ma
selor muncitoare din cele două țări. în interesul 
întăririi prieteniei romîno-franceze. în interesul so- 
cielismului și al păcii.

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Eri seară. Comitetul Central 
Partidului Muncitoresc Romîn 
oferit o masă 
cinstea delegație! 
Central al Partidului 
Francez.

Au luat partei membrii dele
gației C.C. al Partidului Comu
nist Francez, tov. Waldeck Ro
chet, 'Marcel Servin, Georges 
Frischmann, membrii ai Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist Francez. Madeleine Vin
cent, Roland Leroy, membrii ai 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez, membri ai Biroului Po
litic și secretarii C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
membri ai C.C. al P.M.R.

In timpul mesei, tovarășii 
Gheorghiu-Dej și Waldeck 
chet au rostit toasturi.

al 
a 

tovărășească în 
Comitetului 

Comunist

—•—

Nazim Hikmef 
a sosit în R. P. R.

alți

Gh. 
Ro-

îna sosit 
poet Nazim
Consiliului

Luni după-amiază, 
Capitală cunoscutul 
Hikmet, membru al 
Mondial al Păcii.

La sosire, oaspetele a fost în* 
tîmpinat de reprezentanți ai Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R. și ai 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R.

(Agerpres)

—O—

Mîine, o aduiiare 
a tineretului din Capitală
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Bucurpști organizează în ziua de 
24 aprilie orele 18 la Casa Prie
teniei Romîno-Sovietice din str. 
Batiștei nr. 14, o adunare a tine
retului din Capitală cu prilejul 
Zilei internaționale a luptei tine
retului împotriva colonialismului 
și pentru coexistența pașnică.

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez

Waldeck Rochet

MOSCOVA 22 (Agerpres). — N. M. Șvemik, A. B. Aristov, N.I.
Beleaev, P. N. Pospelov.

împreună cu conducătorii parti
dului și guvernului au luat loc în 
prezidiu tovarășii A. D. Blohin, 
V. A. Karpinski, N. N. Kolesni
kova, G. I. Petrovski, E. D. Staso-, . , ----- :-------
va, L. A. Fotieva și alți veteranif\u\ c?^catZi^ini'ațo0r.alr pr°~ 
ai vechii gărzi leniniste, care au 
fost primiți cu cătdură de asis
tență.

Ședința solemnă a fost deschisă 
de tovarășul N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S. care 
a dat cuvîntul tov. E. A. Furțeva, 
secretar al Comitetului Central și 
al Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S. Raportul prezentat de 
E. A. Furțeva a fost subliniat în 
repetate rînduri prin aplauze fur
tunoase.

După prezentarea raportului, 
pentru participanții la șeaința so
lemnă, s-a dat un mare concert.

Uniunea Sovietică a sărbătorit 
într-un cadru solemn la 22 aprilie 
cea de-a 87-a aniversare a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin — înte
meietorul Statului Sovietic, condu
cătorul și învățătorul Partidului 
Comunist.
...Moscova este împodobită sărbă

torește. Străzile și piețele ei, inun
date de razele soarelui cald de 
aprilie, s-au îmbrăcat în vestminte 
purpurii.

Pe fațada Teatrului Mare se 
află portretul lui Vladimir Ilici. 
La Teatrul Mare s-au adunat as
tăzi reprezentanți ai oamenilor 
muncii din capitală, pentru a săr
bători în mod festiv cea de-a 87-a 
aniversare a nașterii marelui con
ducător. Aci se află veterani ai 
partidului comunist și tineret, mun
citori și oameni de stat, oameni de 
știință și scriitori, ostași ai armatei 
sovietice și colhoznici din regiunea 
Moscovei.

In prezidiu au luat loc tova
rășii N. S. Hrușciov, L. M. Kaga- 
novici, G. M. Malenkov, 
Mikoian, V. M. Molotov, 
Pervuhin, M. Z. Saburov, M. A. 
Suslov, G. K. Jukov, L. 1. Brejnev, 
D. T. Șepilov, E. A. Furțeva,

Citiți în pag. Il-a;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiiiiiiniiiiiniuHiiuwiiiiiMfln

A. I. 
M. G. Raportul prezentat 

de tovarășa E. A. Furiera

IN ȚARĂ
La Uși, I, adunarea de la Tea

trul Național „Vasile Alecsan- 
dri*. tov. Dumitru Gheorghiu, 
membru supleant al C.C. al 
P-M.R, prim secretar al Comite
tului regional Iași al - -
a vorbit despre „87 de 
de la nașterea lui 
genialul conducător și învățător 
al oamenilor muncii".

La adunarea festivă care a a- 
vut loc la Cluj, tov. Vasile Vai- 
da, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al comite
tului regional Cluj al P.M.R. a 
vorbit despre figura marelui Le
mn, întemeietorul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și al 
primului stat socialist din lume.

La Constanta, la adunarea 
festivă care a avut loc în sala 
Teatrului de Stat, tov. Vasile

P.M.R., 
ani 

Lenin,

Vîlcu, prim secretar al comitetu
lui regional Constanța al P.M.R, 
a vorbit despre „87 de ani de la 
nașterea lui Lenin*.

In sala Operei de Stat din 
Timișoara, unde a avut loc adu
narea festivă a oamenilor muncii 
din acest oraș, tov. Vasile Daju. 
secretar al comitetului regional 
Timișoara al P.M.R., a vorbit 
despre „Viața și opera marelui 
Lenin".

O adunare festivă a avut Ioc 
și la Suceava. Despre viața și 
activitatea lui Lenin a vorbit to
varășul Constantin Pașcu, mem
bru în biroul comitetului regio
nal Suceava al P.M.R.

Adunări festive închinate celei 
de-a 87-a aniversări a zilei de 
naștere a lui Vladimir Ilici Le
nin au mai avut loc și In alta 
orașe din țară.

Excursii turistice la Moscova 
în timpul Festivalului

a fi de- 
ce pri-

Anul în curs se anunță 
osebit de bogat în ceea 
vește schimburile de turiști pe 
care tara noastră le va face cu ță
rile vecine. Miercuri 24 aprilie, 
O.N.T.-Carpați își inaugurează ac
tivitatea în sezonul turistic 1957. 
începînd de la această dată ama
torii de călătorii în străinătate se 
vor putea înscrie la agențiile 
O.N.T.-ului din orașele Timișoa
ra, Arad, Orașul Stalin, Iași, Con
stanța. Se poate înscrie orice ce
tățean romîn posesor al buletinu
lui de identitate, dacă bineînțeles 
acceptă condițiile generale de că
lătorie și îndeplinește formalitățile 
de înscriere. De remarcat că for
malitățile de călătorie sînt simple 
nefiind necesar pașaportul, călăto
riile făcîndu-se pe 
colectivă.

Primele călătorii 
avea loc în cursul 
iunie, în U.R.S.S.,

Programul O.N.T. Carpaji 
în noul sezon * Se 
organizează călătorii 
pentru cură la Karlovy- 
Vary și Marianske- 
Lazne * Noi itinerarii

bază de viza

turistice vor 
lunilor mai și 

Cehoslovacia

$i Bulgaria. In U.R.S.S. pe itinera- 
riul Kiev-Moscova, Kiev-Lenin- 
grad-Mnscova, croazieră cu vapo
rul pe Volga și Do.n cu vizitarea 
orașelor Rostov, Stalingrad si 
Moscova, Odesa-Batumi-Erevan. In 
Cehoslovacia, itinerariile vor fi: 
Praga-Zeleanii-Brod; Praga-Pilsen- 
Marianske Lazne - Karlovy-Vary- 
Bmo; Bratislava-Tatra-Praga. In 
Bulgaria : Plevna - Grivița - Sofia- 
Vazovgrad-Levschi etc.

In afară de cele de mai sus 
O.N.T.-Carpați. organizează călă
torii turistice speciale în Ceho-

slovacia printre care o cură de 21 
de zile la Karlovy-Vary (Karlsbad) 
Marianske-Lazne (Marienbad) etc.

Se vor mai organiza de aseme
nea călătorii turistice în Iugosla
via, Polonia, Ungaria, Albania și 
alte țări la date și pe itinerarii ce 
vor fi anunțate ulterior.

Pentru călătoriile turistice orga
nizate în U.R.S.S., Cehoslovacia si 
Bulgaria, O.N.T. oferă un număr 
de locuri cu prețuri reduse pen
tru muncitori, tehnicieni și ingi
neri care lucrează nemijlocit în 
producție (întreprinderi industria
le), pentru țărani colectiviști etc. 
înscrierile în această categorie se 
fac în colectiv.

Se vor organiza de asemenea 
călătorii turistice speciale în 
U.R.S.S. cu opriri de cîte 5—7 zile 
la Moscova în timpul Festivalu
lui Mondial al Tineretului. La 
aceste călătorii vor avea prioritate 
tinerii.

Adunarea festivă 
de la București

La 22 aprilie a avut loc tn sala 
Ateneului R.P.R. adunarea festivă 
organizată de Comitetul orășenesc 
București al Partidului Muncito
resc Romîn cu prilejul împlinirii 
a 87 de ani de la nașterea mare-

letariatului, Vladimir Ilici Lenin.
Pe fundalul roșu al scenei se 

afla un mare portret al lui Lenin, 
iar de o parte și de alta datele 
aniversării: 1870—1957. Deasupra 
era înscrisă chemarea: „Trăiască 
marxism-leninismuV.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii: Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, dr. Petru 
Groza, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu. Iosif Chișinevschi. 
Miron Constantinescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pirvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Janos Fazc- 
kaș. Vladimir Gheorghiu, Al. 
Bîrlădeanu, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, Alexa Augustin, A. 
Bunaciu, I. Cozma, Con
stanța Crăciun, P. Daju, Fl. Dă- 
nălache, P. Drăgoescu, M. Flo- 
rescu, Ion Gheorghe, Elena Lascu- 
Iordăchescu, I. Murgulescu. P. Ni* 
culescu-Mizil, I. Pas, Petre Lupu, 
Gr. Preoteasa, Gh. Stoica, Miron 
Șerban, B. Solomon, A. Stancu, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Gh. 
Diaconescu, Gh. Gaston Marin, dr. 
Voinea Marinescu, A. Vijoli. mi
niștri, deputați în Marea Adunare 
Națională, conducători ai organi
zațiilor obștești, vechi activiști ai 
mișcării muncitorești, oameni ai 
științei, artei și literaturii, mili
tari, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Au asistat șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București.

In prezidiul adunării festive au 
luat loc membrii Jiiroului Politic

C.C. al Partidului Muncitoresc

Romîn, membri ai C.C. al P.M.R., 
personalități ale vieții științifice și 
artistice, muncitori fruntași din 
întreprinderile Capitalei.

A luat loc de asemenea A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în prezidiu au mai luat loc 
membrii delegației C.C. al P.C.F., 
în frunte cu Waldeck Rochet, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.C.F.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu membru în Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Expunerea cu privire la viața și 
opera marelui geniu al omenirii 
muncitoare, Vladimir Ilici Lenin, 
a fost făcută de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar 
al C.C. al P.M.R.

Participanții la adunare au ma
nifestat îndelung pentru triumful 
ideilor marxist-leniniste, pentru 
victoria construcției socialiste în 
țara noastră, pentru continua în
tărire a unității și prieteniei de 
nezdruncinat a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu marea Uni
une Sovietică

Tov. Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim secre
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., a dat citire tele
gramei de salut adresată de parti
cipanții la adunare Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

în încheiere a avut loc un pro
gram artistic festiv.

(Agerpres)

al
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Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

MOSCOVA »

Participanții la adunarea festivă cu prilejul împlinirii a 87 de ani 
de la nașterea învățătorului genial al proletariatului din întreaga lu
me, V. I. Lenin, trimit un fierbinte salut frățesc gloriosului partid 
făurit de Lenin — Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și încer
catei sale conduceri leniniste.

Pentru partidul nostru, ca și pentru toate partidele comuniste și 
muncitorești, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice este o pildă 
înaltă de fidelitate față de învățătura lui Marx.Engels-Lenin, de in
ternaționalism proletar, de îmbogățire creatoare a teoriei marxiste, 
de luptă victorioasă pentru transpunerea în fapte a ideilor marxism- 
leninismului. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a dobîndit dra
gostea și respectul întregii omeniri progresiste și prestigiul de deta
șament de frunte al mișcării comuniste internaționale.

Mergînd neabătut pe drumul lui Lenin, inspirîndu-se din expe** 
riența inepuizabilă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Par* 
tidul Muncitoresc Romîn conduce lupta oamenilor muncii din Ro
mînia pentru construirea socialismului și-și aduce contribuția sa U 
consolidarea forțelor marii familii a țărilor lagărului socialist.

Trăiască marele Partid Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetul 
său Central!

Trăiască bastionul păcii, democrației și socialismului — lagărul 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică!

Trăiască prietenia și frăția veșnică între poporul romîn și poporul 
sovietic I

Trăiască unitatea partidelor comuniste șl muncitorești sub steagul 
invincibil al marxism-leninismului 1



Ședința solemnă de la Moscova consacrată celei de a 87-a aniversari a nașterii lui V. 1, Lenin

Raportul prezentat de tovarășa E. A. Furțeva
Tovarăși I Popoarele Uniunii 

Sovietice și oamenii muncii din 
lumea întreagă — a spus E. A. 
Furțeva — sărbătoresc astăzi 
Cea de a 87-a aniversare a 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, 
mare teoretician al comunismului 
și conducător al clasei munci- ...__  ____  __ __o__ r--»-
toare, întemeietorul partidului tesc să întîmpine într-un cadru 
nostru comunist și al statului so- solemn cea de-a 40-a aniversare 
viețjc.

Numele lui Lenin va fi întot
deauna cel mai iubit, cel mai a- 
propiat și cel mai scump pentru 
to(i oamenii muncii. Timpul nu 
poate îndepărta de noi chipul său 
veșnic luminos. Nemuritoarele 
idei leniniste însuflețesc pe oa
menii sovietici, care traduc în 
viață preceptele marelui lor învă
țător, care construiesc comunis
mul după indicațiile sale înțe
lepte.

In conștiința maselor populare,
— a spus mai departe vorbitoarea
— numele lui Vladimir Ilici Lenin 
este inseparabil legat de numele
întemeietorului comunismului 

științific, Karl Marx. De aceea 
omenirea muncitoare numește 
marxism-leninism marea învă
țătură revoluționară despre co. 
munism.

Leninismul, ca marxism crea
tor al epocii noastre, a crescut 
și s-a călit în lupta împotriva 
revizionismului în mișcarea mun
citorească rusă și internațională, 
în lupta sa îndelungată, Lenin 
nu numai că a apărat marxismul, 
dar l-a și dezvoltat în conformi
tate cu noile condiții istorice.

Lenin a fost marele gînditor 
și transformator care a deschis 
calea omenirii spre victoria revo
luției socialiste. Pe lingă o min. 
te genială, Lenin avea și o ini
mă generoasă. Bunătatea, sim
plitatea sufletească, atitudinea 
tovărășească față de oameni — 
iată trăsăturile proprii caracteru
lui său.

întreaga activitate multilaterală 
8 lui Lenin s-a contopit întotdea- 
ona într-un singur tot cu lupta și 
activitatea partidului bolșevic. în 
Orice spunea și scria Lenin subli-

nia rolul determinant al partidului 
în construcția comunista, răspun
derea sa față de popor și față de 
istorie.

Anul 
nașterii 
ce (ara 
cil din

acesta sărbătorim ziua 
lui Vladimir Ilici în timp 
noastră și oamenii mun- 

lumea întreagă se pregă-

a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, înfăptuită sub condu
cerea nemijlocită a lui Lenin.

Revoluția Socialistă din Octom
brie a reprezentat un triumf al 
ideilor marxist-leniniste care și-au 
găsit tn ea confirmarea și înfăp
tuirea în practică. Salvele victo
rioase ale lui Octombrie au tre
zit sute de milioane de oameni 
din lumea întreagă, i-au ridicat la 
lupta de eliberare de sub asupri
rea capitalistă și colonială. Re
voluția Socialistă din U.R.S.S. a 
deschis calea largă spre comu
nism tuturor popoarelor lumii.

Multe s-au schimbat pe pămînt 
în acești 40 de ani. Astăzi ală
turi de sistemul capitalismului e- 
xistă sistemul mondial socialist 
puternica comunitate a țărilor so
cialiste, care se întărește pe zi ce 
trece. In aceasta vedem traduce
rea în viată ■ ideilor leniniste, a 
ideilor Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Teoria marxist-leninistă nu este 
o dogmă ci o călăuză în acțiune 
pentru comuniștii din toate tă" 
rile. Ea înarmează partidele co
muniste cu înțelegerea științifică 
a strategiei și tacticii revoluției 
socialiste, cu cunoașterea legilor 
fundamentale ale trecerii de la 
capitalism la socialism. Ideile lui 
Lenin și-au găsit întruparea și 
dezvoltarea ulterioară în hotărî- 
rile și acțiunile Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, ale 
Partidului Comunist Chinez, ale 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești.

Leninismul este steagul nostru 
biruitor, arma noastră în lupta 
pentru comunism. Fidelitatea fată 
de leninism este izvorul 
noastre și al invincibilității 
zei noastre.

1. — Planul leninist de construire 
a comunismului se traduce in viață

Tovarăși 1

Partidul Comunist, poporul so
vietic, sînt convinse că singura 
cale justă este calea leninistă de 
construire a socialismului, veri
ficată de experiența de 40 de ani 
a U.R.S.S. Aceasta este calea 
dictaturii proletariatului, a alian
ței clasei muncitoare cu țărăni
mea, a prieteniei popoarelor libere 
și egale în drepturi, partidul co
munist avînd rolul conducător în 
construirea noii orînduiri sociale.

Bizuindu-se pe ideile funda
mentale ale lui Marx și Engels, 
pe teoria comunismului științific 
creată de ei. Lenin a elaborat 
multilateral învățătura despre 
statul socialist, despre menirea sa 
istorică. „Esența învățăturii lui 
Marx despre stat — scria Lenin 
— și-a însușit-o numai acela care 
a înțeles că dictatura unei sin
gure clase e necesară nu numai 
oricărei societăți împărțite în cla
se — în general, nu numai 
Sroletariatului, care a doborît 

urghezia, ci și pentru întreaga 
perioadă istorică ce desparte ca
pitalismul de „societatea fără cla
se", de comunism". (Opere, voi. 
25. pag. 406, E.P.L.P.).

Această teză de cea mai mare 
Importanță a lui Lenin capătă o 
deosebită actualitate în condițiile 
de astăzi cînd unii sub pretextul 
luptei împotriva „dogmatismu
lui" încearcă să revizuiască învă
țătura marxist-leninistă în punc
tul ei principal, central, negînd 
necesitatea dictaturii proletariatu
lui. propovăduind dispariția sta
tului după victoria revoluției so
cialiste. fără să (ină seama de 
existența lagărului imperialist, 
încălcarea principiilor leniniste 
ale construcției de partid și de 
stat duce la ruperea conducătorilor 
fiartidului de mase, la slăbirea ro- 
ului conducător al clasei munci

toare în stat. Aceasta ne-o amin
tesc incă odată recentele eveni
mente din Ungaria. Forțele ostile 
socialismului, ajitate de reacțiu- 
nea internațională folosesc și cea 
mai neînsemnată slăbire a dicta
turii clasei muncitoare tn vederea 
luptei împotriva puterii populare. 
Acesta este un avertisment pen
tru toți cei care. în pofida învăță
turii marxist-leniniste și a expe
rienței istorice, vor să constru
iască socialismul fără ca clasa 
muncitoare să aibă rolul condu- 

i câtor în stat
Subliniind că marea forță 

transformatoare a statului sovie- 
' tic, constă în faptul că el întru

chipează adevărata putere a po- 
, porului, că democrația socialistă 

se bazează pe inițiativa și acti
vitatea proprie a maselor în con- 

■ struirea noii societăți, vorbitoarea 
a arătat că în cei 40 de ani ai 
existentei sale, orînduirea sovie
tică și-a demonstrat superioritatea 
incontestabilă pe tărîmul între
cerii pașnice cu capitalismul.

Temîndu-se de forța creseîndă 
de atracție a socialismului — a 
epus în continuare E. A. Furțeva 
— ideologii imperialismului *' 
cearcă prin toate mijloacele 
ponegrească orinduirea r.c. 
de stat, proslăvind „binefacerile" 
democrației burgheze. In ultimul 
timp ei au scos din nou la Iu- 
m'na zilei născocirea perimată 
de mult demascată de marxism, 
că dictatura proletariatului ar 
exclude democrația Lenin a ară
tat că nu există și nu poate exis
ta „democrație în general", „li
bertate ih general", ci există o 
democrație burgheză și o demo
crație proletară. In țările in care 
principalele mijloace de producție’ 
și puterea de stat se află In mîi- 
hile capitaliștilor.' democrația și 
libertatea au fost intotdeauna și 
au rămas și in zilele noastre un

tru este' credincios acestor po
runci leninistei

Chezășia dezvoltării continue a 
democrației socialiste este acti
vitatea conducătoare și organiza
toare a partidului nostru comu
nist, intărirea legăturilor sale cu 
masele. Construirea socialismului 
in U.R.S.S. și in alte țâri con
firmă profunda justețe a ideilor 
leniniste cu privire la partidul 
marxist al clasei muncitoare ca 
forță diriguitoare în sistemul dic
taturii proletariatului.

încercările de a nega sau di
minua rolul conducător ai parti
dului în statul socialist, nu sint 
altceva decit o reînviere a vechi
lor afirmații anarto-sindicaliste, 
condamnate de leniniasi „Pen
tru a conduce, a spus Lenin tre
buie să ai o armată de revolu
ționari' — comuniști căliți. Acea
stă armată există și se numește 
partid. Toate inepțiile sindica
liste, candidaturile obligatorii ale 
producătorilor — toate acestea 
trebuie aruncate la coș A merge 
pe această cale înseamnă de fapt 
ca partidul să fie dat la o parte, 
înseamnă de fapt că dictatura 
proletariatului nu poate exista..." 
(Opere, voi. 32, pag. 45 E.S.- 
P.L.P.).

Uneori se pot auzi de la anu- 
miți critici afirmații că partidul 
nostru acordă prea multă atenție 
problemelor economice Partidul 
comunist este partid de guver- 
nâmfnt și nu poate să fie indi
ferent fată de problemele econo
miei, fată de ceea ce constituie 
baza materială a orînduirii so
vietice. Problemele construcției 
economice capătă per.tru comu
niști o tnserr.nătate cu totul ex
cepțională. seoarece fără marea 
producție industrială și agricolă, 
organizată pe baza celor 
realizări ale științei și 
fără un ridicat nivel de 
tare al forțelor de prod 
se poate crea • 
produse și nu s« 
In măsură depli: 
poruluL nu se po 
detatea cornet:.s:

îndeplinind po 
nin. poporul sovierK 
cu succes Wr-un te

de seu:

rai pentru exploatatori și 
șelătorie pentru exploatatL

Apărătorii rîndtiieiiior capita
liste reduc de obicei democrația 
ia cîteva criterii formale — dacă 
există sau nu în țară mai multe 
partide, dacă există sau nu opo
ziție în parlament etc. Dar ei pre
feră să lase la o parte criteriul 
principal al democrației — co
respunde sau nu politica guver
nului intereselor maselor 
lare? Este explicabil 
procedează ei hi ace: 
tntr-o țară burgheză 
alegeri generale, mai 
tide, o opoziție paria 
In ceea ce este esențial princi
pal, politica este determinată nn 
de interesele majorității poporu
lui ci de interesele unui grup in
fim de miliardari și milionari, 
care folosesc aparatul de stat 
pentru Îmbogățirea lor.

De pildă, războiul împotriva 
Egiptului dezlănțuit de guvernele 
Franței și Angliei, a fost oare în 
interesul popoarelor francez și 
englez ? Oare înarmarea Germa
niei occidentale și crearea unut 
focar periculos de agresiune în 
Europa corespund năzuințelor po
poarelor din aceeași Franță și 
Anglie ? Nu, întreagă această 
politică de dezlănțuire a războa
ielor și restabilire a militarismu
lui german este cu totul contrară 
Intereselor popoarelor acestor 
țări. In condițiile democrației 
burgheze masele populare nu pot, 
din păcate, să și exprime așa 
cum trebuie voința prin interme
diul organelor de stat.

Experiența istorică a secolului 
nostru —a declarat Furțeva 
— confirmă fără putin{ă de tă
gadă că numai orînduirea so
cială și de stat socialistă, propri
etatea obștească asupra mijloace
lor de producție, puterea în mii- 
nile oamenilor muncii de la ora
șe și sate, lichidarea exploatării 
și asupririi naționale, oferă ma
selor populare adevărata liberta
te, democrație și drepturi cetățe
nești. eliberarea de șomaj și mi
zerie.

In prezent întregul popor dez
bate deschis, liber, probleme de 
importantă vitală pentru societa
tea sovietică privind perfecționa
rea continuă a formelor de con
ducere a economiei naționale. Nu 
este oare aceasta expresia adevă
ratului caracter democratic al 
orînduirii noastre socialiste? Să 
încerce orice stat burghez care se 
împăunează cu democratismul 
său să organizeze ceva asemănă
tor în țara sa, și vom vedea ce 
va ieși I

Discutarea de către întregul 
popor a tezelor raportului tov. 
Hrușciov arată că proiectul de 
reorganizare este aprobat cu căl
dură de muncitorii, colhoznicii și 
intelectualii din țara noastră, că 
oamenii sovietici consideră pro
blemele perfecționării aparatului 
de stat și îmbunătățirii conduce
rii economiei naționale ca o ches
tiune a lor vitală apropiată.

Se poate spune fără exagerare

Text p r e s c u t t a t
pe cît se pare nu l-a cunoscut 
nici o societate. Realizările ei ab
solute sint uimitoare, iar acum 
ea este urmată de China ..Cal
cule convingătoare arată că peste 
20 de ani volumul producției în 
Uniunea Sovietică va depăși ni
velul Statelor Unite și că. peste 
mai puțin de 20 de ani, capacita
tea de producție a Uniunii So
vietice și Chinei va depăși capa
citatea de producție a Occiden
tului".

După cum se vede.creșterea 
continuă a puterii industriale i 
Uniunii Sovietice și a târlo* la
gărului socialul neliniștește tot 
mai mult pe reprezentanții lumii 
capitaliste.

Poporul sovietic a obținut suc
cese importante și In dezvoltarea 
agriculturii, țara noastra nu a 
recoltat încă niciodată atitea ce
reale cît a recoltat anul trecut Si 
aceasta nu este doar o intimpla- 
re fericită. Acesta este rezultatul 
muncii organizatorice uriașe des
fășurate de partid, al eforturilor 
susținute in muncă ale poporului 
pentru lichidarea răminerii la 
urmă a agriculturii, pentru valo
rificarea păminturiior ințelemte »t 
virgine.

In condițiile soci 
scopul principal ai dezvc 
austriei și agriculturii i 
carea nivelului de trai ai 
lui. Societatea comunistă, 
văjat Lenin. se construe 
tru asigura: 
și a liberei 
te a tuturor

Desig 
tem sa:

— a subliniat E. A.

Dar toate aceste planuri stnt sor
tite eșecului. Nici un fel de forțe 
nu vor restabili colonialismul in 
Asia.

rilor socialiste, la subminarea u- 
nității lagărului socialist.

Adeptii „comunismului națio- I 
nai" cred că sint patriot! și că 
slujesc ce] mai bine interesele 
naționale ale poporului lor atunci 
cînd se izolează de lagărul so
cialist. Dar aceasta este o Înțe
legere denaturată a intereselor 
naționale Ea nu se poate 
numi în nici un caz patrio
tism, deoarece patriotismul socia
list și naționalismul sint dia
metral opuse prin însăși esența 
lor Un adevărat patriot al târli 
socialiste nu rupe interesele pa
triei sale de interesele celorlalte 
țări socialiste. El știe că adevăra
ta înflorire a națiunii sale, glo
ria și bogăția ei, libertatea și in
dependenta ei sînt posibile numai 
pe calea construirii socialismului 
iar construirea socialismului este 
cauza internațională comună a 
oamenilor muncii din toate țările.

Legături indisolubile de solida
ritate internațională — a subli
niat E. A. Fur(eva — ne leagă 
de toate popoarele lagărului so
cialist, de oamenii muncii din lu
mea întreagă și acest lucru este 
just, el corespunde cu felul în 
care înțelegea Lenîn Internatio. 
nalismul socialist.

Arătînd că unitatea, colabora
rea Intre popoarele lagărului so
cialist se întăresc și se dezvoltă 
continuu, vorbitoarea a spus mai 
denarte ■

Creșterea continuă a trăinicie! și 
puterii sistemului mondial socia
list este un proces de nestăvilit 
pe care lumea veche, pe cale de 
dispariție, a capitalismului. nU-1 
poate opri.

încercările reacțlunii de a scin
da mișcarea comunistă internațio
nală s-au prăbușit. Știm că prie
tenii noștri din Occident au trăit 
în ultimul timp multe clipe grele, 
cînd forțele fasciste au atacat cu 
turbare redacții ale ziarelor co
muniste. sedii ale centrelor de 
partid, au prigonit și au calom
niat pe comuniști. Dar, prin a- 
ceasta, reacționarii nu și-au atins 
scopurile Trebuie să spunem că 
in rindurile partidelor comuniste 
au fost putini capitularzi și scep
tici. In schimb, majoritatea co
muniștilor s-au călit și mai mult, 
și-au întărit și mai mult credința 
in idealurile și forțele lor, și-au 
•trins și mai mult rîndurile.

Acum, atit prietenilor cit și 
dușmanilor le-a devenit deosebit 
de clar că nu există în lume 
forță care să poată zdrobi mișca
rea comunistă internațională.

cuvtntul la adunarea activului or* 
ganizatiei de partid din Moscova, 
Lenin a spus: „Desigur din punc
tul de vedere al „Manifestului 
Comunist1', lucrul acesta nu este 
just, dar „Manifestul Comunist" 
a fost scris în cu totul alte con
diții, dar din punctul de vedere al 
politicii actuale această lozincă 
este justă.”, „tntr-adevăr, a sub
liniat el. noi apărem acum nu 
numai ca reprezentanți ai prole
tarilor din toate țările, ci șl 
ca reprezentanți ai popoarelor a- 
suprite". (Opere voi. 31. pag. 437, 
Ed. rom.).

Arătînd că previziunile lui Le
nin cu privire la popoarele Orien
tului s-au realizat și se realizează 
vorbitoarea a spus în continuare : 
Marele popor chinez s-a eliberat 
de asupritorii săi și a devenit stă- 
pîn pe propria sa soartă. Repu
blica Populară Chineză joacă un 
rol tot mai însemnat în toate pro
blemele mondiale.

S-a schimbat situația și a unei 
alte mari țări asiatice — India. 
Talentatul popor indian a scutu
rat jugul colonialismului englez, 
tși desfășoară uriașele sale forțe 
interne, construiește de sine stă
tător viitorul său, stă ferm pe po
zițiile apărării păcii.

Și-au cucerit independenta na
țională Indonezia, Birmania și 
multe ale țări din Asia și Africa. 
Se dezvoltă cu succes statele na
ționale ale țărilor arabe.

Acum a sosit epoca cind din- 
tr-un obiect de asuprire de către 
imperialism, popoarele Asiei și 
Africii devin unul din cei mai 
importanți factori care determină 
actuala evoluție mondială. Ruși
nosul și sîngerosul sistem colo
nial se scufundă, Sintem încre
dințați că și popoarele care mai 
suferă încă sub jugul colonialis
mului vor deveni libere și inde
pendente.

Reacțlunea imperialistă și colo
nialiștii încearcă în zadar să o- 
prească aceste procese istorice 
care schimbă înfățișarea lumii. 
Atacul tîlhăresc anglo-franco-is- 
raelian împotriva Egiptului a fost 
una din încercările de acest fel, 
care a arătat încăodată cită ură 
manifestă imperialiștii față de 
lupta popoarelor pentru drepturile 
și independența lor națională. A- 
celași țel îl urmărește și așa- 
numitul program al S.U.A. pentru 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
program botezat de presa S.U.A. 
„doctrina Dulles-Eisenhower".

voluționare 
Furțeva

Toate aceste teze ale leninis
mului trebuie, reamintite deoare
ce există oameni care conside
ră că unirea statelor socialiste 
într-un lagăr unic rin este deloc 
obligatorie, că fiecare tară ar pu
tea să construiască socialismul 
de una singură, ruptă de celelal
te țări socialiste, iar relațiile 
dintre ele ar putea să se limite
ze la principiile coexistenței. Unii 
publiciști încearcă să motiveze 
aceste opinii invocînd caracterul 
specific al formelor de dezvolta
re a socialismului în diferite țări. 
Dar invocarea caracterului speci
fic nu folosește aici

După cum se știe. Congresul 
a'. XX-lea al P.C.U.S. a confirmat 
și dezvoltat cunoscuta teză a lui 
l e-.in cu privire la caracterul 
specific al formelor și metodelor 
de construire a socialismului în 
diferitele țări. Se știe de aseme
ni 1 că această concluzie a Con
gresului al XX-lea al partidului 
nosiru a dat un puternic impuls 
artivității teoretice și practice a 
partidelor comuniste și muncito- 

rățești. în toate partidele 
ensilicat căutarea unor re

ale problemelor socialis- 
care să corespundă cel 
ne condițiilor create istori- 
n fiecare tară. Astfel de 

corespunzătoare spiritu- 
ator al marxism-leninismu- 

continua, fără îndoială, 
tor Trebuie să ae tină, in
ia că ele pot fi incunu- 

imai pe baza de 
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ti libertatea

Tovarăși I
In partidul politic de luptă șl 

călit al clasei muncitoare, înar
mat cu teoria științifică, Lenin ve
dea garanta principală că va fi 
dusă pînă la victoria deplină cau
za construirii comunismului. Nu 
degeaba dușmanii clasei munci
toare, oportuniștii de tot soiul 
și-au îndreptat și-și îndreaptă lo
viturile împotriva partidului marx
ist- leninist, împotriva bazelor 
sale ideologice și organizatorice.

Lenin a luptat neobosit întrea
ga sa viață pentru întărirea uni
tății partidului, văzînd în ea con
diția principală a îndeplinirii de 
către partid a rolului său de con
ducător ai oamenilor muncii. Co
muniștii sovietici au păzit Întot
deauna cu sfințenie această po
runcă a lui Lenin.

Partidul, Comitetul său Central 
subliniază cu deosebită tărie im
portanța înfăptuirii consecvente a 
principiului leninist al conducerii 
colective, a ridicării activității 
și spiritului de inițiativă ai tu
turor organizațiilor de partid, al 
tuturor membrilor de partid.

în încheiere. E. A. Furțeva ax 
spus : Măreața învățătură atotbil 
ruitoare a marxism-leninismului’ 
a exercitat și continuă să exercite 
o puternică Influență revoluțio
nară asupra destinelor omenirii, 
deschide perspective luminoase 
oamenilor muncii din toate ță
rile.

Nimic nu poate frîna înainta
rea victorioasă a marxism-leninis- 
mului in întreaga lume. Cu fie
care nou succes al Uniunii Sovie
tice, al Chinei populare, al tutu
ror țărilor de democrație popu
lară, se întărește și crește credin
ța oamenilor muncii din lumea În
treagă în faptul că viitorul apar
ține socialismului, că numai so
cialismul izbăvește omenirea de 
toate formele de asuprire socială 
și națională, de sîngeroasele răz
boaie. (Aplauze prelungite).

Să trăiască și să învingă stea
gul nemuritor al marelui Lenin, 
steagul comunismului 1

Trăiască eroicul popor 
(Aplauze prelungite).

Slavă organizatorului 
victoriilor noastre — 
Comunist al Uniunii Sovietice I 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

sovietici 
tuturo^ 

Partidul

popoarelor

în-
să, — r----- -r—-,,—

noastră că dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, perfectionarea 
metodelor de conducere de sus 
pînă jos, înlăturarea oricăror ma
nifestări de birocratism și apro
pierea conducerii direct de pro
ducție — constituie una din prin
cipalele sarcini ale etapei actu
ale a conslruirii comunismului. 
Lenin ne-a poruncit să întărim și 
să dezvoltăm democrația socia
listă, să perfecționăm stilul și 
metodele muncii de stat și de 
partid, să înfăptuim consecvent 
principiul centralismului democra
tic. deoarece aceasta este princi
pala condiție a înaintării cu suc 
ces spre comunism. Partidul nos-

burgnez! 
moral politică a întreg-, 
a întărit orinduirea 
de stat sovietică.

Generația noastră vei 
dicatiile leniniste au și 
duse înviața în măsură 
rabilă. In trecut ruinată, I 
tă, țara noastră a consti 
cialismul intr-un termen 
scurt a devenit o tară a 
ș< științei înaintate și in 
vește nivelul producției 
triale ocupă astăzi locul 
lea In lume. 
I Noi dispunem în prezent 
toate cele necesare pentru ca, in 
condițiile întrecerii economice 
pașnice cu capitalismul, să înde
plinim fntr*un termen istoric cit 
mai scurt sarcina economică fun
damentală a U.R.S.S. — de a 
ajunge din urmă și a întrece cele 
mai dezvoltate țări capitaliste în 
ce privește producția pe cep de 
locuitor.

Cei mai înverșunați apărători 
ai capitalismului sînt nevoiți să 
recunoască ritmul rapid de dez
voltare și sucoesele economiei so
cialiste. Astfel, cunoscutul om 
politic american Dean Acbeson 
scria recent: „Este pe deplin po
sibil ca veacul al XX-lea să se 
înscrie ca o perioadă cînd pute, 
rea Industrială a Rusiei șl Chi
nei mai întîi a ajuns din urmă, 
iar apoi a și întrecut America da 
Nord și Europa în ce privește 
capacitatea de producție. Dacă 
acest lucru se va întlmpla, se va 
schimba întreaga istorie a glo
bului ...Industrializarea Rusiei se 
desfășoară într-un ritm pe care,

2. — Laninismul—ideologia intornaționaliimului 
proletar ți a prieteniei între popoare

Tovarăși 1 Sărbătorind cea de-a 
87-a aniversare a nașterii lui 
V. I. Lenin, trebuie să subliniem 
în mod deosebit — a spus E. A. 
Furțeva — meritele lui ca mare 
stegar ,al ideilor internaționalis
mului proletar, creator și inspira
tor al politicii egalității în drep
turi și prieteniei între popoare.

Ca nimeni altul, Lenin a în
țeles profund și a exprimat sar
cina cea mai importantă a miș
cării muncitorești din epoca im
perialismului — necesitatea uni
tății de acțiune a proletariatului 
international, a educării maselor 
în spiritul internaționalismului și 
at luptei împotriva oricăror nu 
nifestări ale șovinismului și ua- 
(ionalismului.

El a insuflat partidului nostru 
spiritul nestăvilit al solidarității 
internaționale prin care ș-au dis
tins întotdeauna bolșevicii ruși.

Ideologia internaționalismului 
proletar care a devenit o parte 
organică a concepției despre lume 
a partidului nostru, i.a permis ca 
în toate cotiturile hotărîtoare ale 
istoriei să se situeze pe unicele 
poziții juste care corespund in
tereselor întregii mișcări munci 
toresti internaționale.

Principiile leniniste ale politicii

B ei i*- câ ia ceea « pr.»e$ce azT’-cam
iast tra« 
conside-

pregâtai; ăe cadre ca. 
nsastrâ bu-$î are e<s_

-jcrre ;ara

Ina por Sco|»ad !■ triitBLi wrmhe
trait se. partidul au trece ca veo^eu *. r"
î istoric sanie care eaL^xa -e

tehnicii viata noastrâ. Partidal • DTtieste
i ce pri» 

indus»
poporului direct oescm despre
toate lipsurile. Țâră □oasire ti

el doi» reviae sâ desetidâ p 
rAznnnitei «î fre *

r*_za oaie
spre comunism 
râ măreață nu 
greșe! 
suri. 1 
cesar pentru îicir 
tru b-ru rea oricăror grentâtL To
tal depinde de Doi tnriae. de spi- 
: - ' • ■ zt e::z-
tarile noastre In muncă.

Plenarele din decembrie și fe
bruarie ale Comitetului Centrai al 
partidului au făcut bilanțul pri
melor rezultate ale indeptoirii ho- 
tir’rilor Cocgres.'.ui al XX-iea al 
partidului comuntet și au trasat 
măsuri concrete pentru obținerea 
de noi succese în construcția so
cialistă. Rezultatele îndeplinirii 
primului an al celui de-al 6-lea 
cincinal arată că țara noastră își 
dezvoltă economia națională In
tr-un ritm înalt.

Poporul sovietic privește cu 
încredere viitorul său In strînsă 
unire cu popoarele oelori alte țări 
ale lagărului aodalisL sub condu
cerea partidului comunist, el mer
ge cu pas ferm și hotărît pe ca
lea leninistă, singura cale justă, 
spre victoria comunismului.

naționale s-au întruchipat în con
struirea primului stat socialist 
multinațional din lume.

Principiile leniniste ale inter
naționalismului proletar, verifica
te prin experiența statului sovie
tic multinațional au fost puse la 
baza relațiilor dintre statele so
cialiste independente, care alcă
tuiesc marele lagăr al socialis
mului.

Spre deosebire de alianțele sta
telor capitaliste care sint, de re
gulă, un rezultat al constringe 
rii, al presiunilor unei mari pu
teri care caută să-și impună do
minația mondială și să-și subor
doneze celelalte state, — comu
nitatea statelor socialiste este 
expresia comunității sarcinilor 
lor, rezultatul înțelegerii profun
de de către popoare a intereselor: 
lor de stat și naționale funda
mentale.

Nici vorbă că o asemenea co
munitate este cu mult mai trai
nică decît orice alianță a Impe. 
rialiștilor. alianță roasă de con
tradicții interne insolubile.

Unitatea internațională și coe
ziunea oamenilor muncii consti 
tuie cel mai înalt principiu et 
activității partidelor proletare re
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capitaliste re *n ca de foc ee 
Întrecerea pașcică și colaborarea 
internatioea'.ă deoarece ele nu 
cred că ar fî posibL să iasă !a- 
vingă-.care £n peeastă întetoere.

Respiagînd poL-tica coexistenței 
pașnice, czampcntndu-re de poli
tica _5e pe porițtf le forță*, 
cercurile gave .tante ale SX'JL 
și ale acelor state occidentale 
care urmează orien.area actualei 
politici agresive americane, ac
ționează împotriva mteretetor 
popoarelor și a adevăratului ra
port de forțe creat în lume.

Acum, ctod socialismul a deve
nit un puternic sistem mondial 
care unește state ca Uniunea So. 
vietică, Repubuca Populară Chi
neză și toate statele democrat- 
populare din Europa și Asia, po
litica agresivă a S.UĂ. și a par. 
tenerilor lor din blocul eord-at- 
lardi^ apare ca deosebii'de ab. 
surdă și avetituroaai.

Oricui Ii este limpede acum că 
orice agresiune a cercurilor im- 
perialiste împotriva lagărului so
cialist ar fi încă o mărturie a a- 
venturismului lor împins la ex
trem intrucit comunitatea țărilor 
socialiste dispune de toate mij
loacele moderne pentru a da o 
contralovitură zdrobitoare agreso
rilor. Este neîndoielnic că orioe 
încercare a forțelor agresive dea 
dezlăn(ui o nouă vărsare de sin. 
ge mondială ar provoca o ase
menea ripostă a popoarelor libere 
din lagărul socialist și a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, care 
ar duce la prăbușirea întregului 
sistem al capitalismului.

Politica de agresiune și de noi 
aventuri, dusă de clasele domi
nante ale statelor capitaliste din 
Occident, nu este numai o povară 
grea pe umerii popoarelor, dar 
creează totodată o primejdie u- 
riașă pentru pace în lumea în
treagă. Această politică nu este 
sprijinită de popoare. Pot oare,

cx Prin activitatea tor perseve- 
rentă ș. -teasă popoarele pot rea 

dezvoltarea relaBflor mter- 
aaștooate pe alea destinderii, pe 
ca ton ceiaocraru pașa.ce. Daca 
popoarele vor fi vig-..ecte și nu 
te vor lăsa intrigate într-0 țjp’ă 
unu! împotrivi altoie, dică te 
var coacxe și ce-acum incinte 
supă interesele apărării păcii, co
mune lor, nici un fel de uneltiri 
șl plahuri ale Imperialiștilor nu 
«Int primejdioase pentru lagărul 
t'.rios unit ai iorțe or progrreiite

In ce privește stalul sovietic 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, ele fatenționearj să ur- 

; . ■ est 

-sie de pace și pne'.enie intre 
opoare. principii verificate de

roeie și ce-acum înainte In 
tica tor, externa principiile 
u'
popoare, pi—r.. 
experiența 'storiei

Lupta pentru pace. împotriva 
Primejdiei unui nou război moa
lii — a spus mai departe vor

bitoarea — este sarcina cheie a 
tuturor forțelor democratice, a tu
turor oamenilor cuntiti.

Marele aliat al clasei munci
toare din Europa și America In 
lupta împotriva imperialismului 
sint. după can a arătat Lemn, 
popoarele Orientului.

V. L Lenin a prevăzut că va 
veni ceaSu! măreț cînd popoarele 
Orientului vor rupe lanțurile ro
biei imperialiste și în strînsă în
țelegere cu oamenii muncii din 
celelalte țări vor păși pe calea 
dezvoltării libere.

In crearea unității dintre proleta
rii din Occident și popoarele asu
prite din Orient Lenin a văzut 
trăsătura principală a epocii 
noastre. în această ordine de Idei 
este interesant de amintit urmă
torul episod. La sfirșitul anului 
1920 la Moscova a apărut o re
vistă cu titlul „Popoarele Orien
tului" pe coperta căreia esa lo
zinca : „Proletari din toate țările 
și popoare asuprite uniti-vă 1“ 
Unii tovarăși și-au exprimat 
îndoiala în ce privește juste
țea acestei lozinci. Atunci, lutnd

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez 
alcătuită din tovarășii: Waldeck 
Rochet, conducătorul delegației, 
Marcel Servin. Georges Frisch- 
mann, membri in Biroul Politic 
al C.C al P.C.F. Madeleine Vin
cent și Roland Leroy, membri ai 
C.C. al P.C F., însoțiți de tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, mem
bru in Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R. și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P M R., au vi
zitat duminică dimineața inchi- 
soarea-muzeu Doftana

In incinta Doftanei, oaspeților 
li s-au dat explicații in legătură 
cu această temniță Membrii de
legației au păstrat un moment 
de reculegere la locul unde a fost 
ucis eroul clasei muncitoare, Ilie 
Pintilie, membru în C.C. al 
Partidului Comunist Romtn.

In muzeul închisorii, oaspeții 
au cerut explicații amănunțite a- 
supra activității inginerului fran
cez Andrei Prot care, sosit în a* 
nui 1932 in Rominia. s-a alăturat 
luptei comuniștilor romini, fiind 
apoi arestat și condamnat la 
detențiune in Doftana unde a 
foat ucis odată cu alfi luptători 
comuniști romini.

Membrii delegației Partidului 
Comunist Francez au depus apoi 
o coroană de flori la cimitirul 
,Tre; Pruni" unde sint inmor- 
mintați luptătorii comuniști uciși 
la Doftana.

♦
Duminică după-amiază mem

bru oeiegației Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Fran
cez. s-au Intilnit la Institutul de 
istorie a partidului de pe lingă 
CC ai P.M.R cu foști luptători 
romini ai mișcării de rezistență 
din Franța

Au participat tovarășii Mihail 
Florescu. Gh. Gaston Marin, Gh. 
Vasilichi, acad. M. Roller și 
alții.

In numele foștilor luptători 
romîni din rezistența franceză 
membrii delegației au fost salu
tați de tov. Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.M.R.

A răspuns Waldeck Rochet, 
membru a| Biroului Politic al 
P.C.F., conducătorul delegației, 
care a spus printre altele : „In 
numele delegației Partidului Co
munist Francez vă mulțumesc 
pentru cuvintele de caldă priete
nie și de salut pe care ni le-ați 
adresat. Pe noi ne bucură foar
te mult întîlnirea de astăzi A- 
flîndu-ne în mijlocul dv. ne a- 
mintlm de anii grei ai luptei din 
timpul ocupației hitleriste, de miș
carea de rezistentă a Franței la 
care ati participat și dv. Parti-

dul Comunist Francez și poporul 
Franței stnt recunoscători fată de 
dv luptători romîni din rezisten
tă, care v-a(i jertfit alături de 
noi pentru ca patria noastră să 
fie eliberată. Dati-mi voie să vă 
transmit recunoștința și salutul 
Partidului Comunist Francez, al 
Comitetului său Central și al to
varășului Maurice Thorez". A- 
mintind lupta grupului romîn din 
rezistență, tov. Gh. Vasilichi, 
membru supleant al C.C. al P.M.R. 
a spus: „Cei care participăm a:J| 
tăzi la această întîlnire sint partel 
din acei care, aflîndu-ne în Fran-^ 
ța, ne-am înrolat tn marea ar
mată a eliberării poporului fran
cez de sub ocupația hltleristă. 
Mulți dintre cei care am luptat 
atunci Ca Nicolae Cristea, Olga 
Bancic și alții, au căzut pentru 
ca poporul francez să poată de
veni liber, pentru ca fascismul să 
fie infrînt.

Vă rugăm pe dv. reprezentanți 
ai Partidului Comunist Francez 
și ai poporului muncitor francez, 
să transmiteți clasei muncitoare 
franceze și comuniștilor din 
Franța, un salut frățesc a| lupta- 

de 
din

torilor romini din mișcarea 
rezistentă și al comuniștilor 
Romlnia".

★
Seara membrii delegației __ 

mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez alcătuită dm 
tovarășii Waldeck Rochet, mem!m 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, con^ 
ducătorul delegației. George.™ 
Frischmann. Marcel Servin, mem
bri ai Biroului Politic, Madeleine 
Vincent, Roland Leroy, membri 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez, au par
ticipat la un spectacol de operă.

La spectacol au luat parte to
varășii . Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C C al 
P.M.R., Chivu Stoica. Gheorghe 
Apostol, iosif Chișinevschi. Ni
colae Ceaușescu, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M R., 
Ghizelu Vass, membră a C.C al 
P.M.R., Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de stat 
al planificării.

Oaspeții au aplaudat cu căldu
ră interpretarea pe care artiștii 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. au dat-o operei „Carmen" 
de Bizet.

Co-

★
delegației C.C. al 
-i vizitat schela

Membrii t
P.C.F. au mai ____ ____
Băicoi, au avut convorbiri prie
tenești cu activiste ale Comitetu
lui Femeilor Democrate din Ro- 
mînia și cu activiști ai sindica
telor C.F.R. și P.T.T.R.
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S. Obrazțov s-a întîlnit

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăș!,
Partidele comuniste și muncito

rești din toată lumea, mișcarea 
muncitorească internațională și 
toate forțele progresiste aniver
sează astăzi 87 de ani de la naș
terea marelui geniu al omenirii 
muncitoare, Vladimir Ilici Le
nin.

Lenin și-a închinat întreaga sa 
activitate, întreaga sa viață cau
zei eliberării oamenilor muncii, 
cauzei revoluției proletare, con
struirii socialismului.

Anul acesta sărbătorim naște
rea marelui Lenin în preajma ce
lei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, care a deschis o nouă eră 
tn istoria omenirii. Astăzi pe dru
mul luminos al lui Octombrie au 
pășit, alături de poporul sovietic, 
poporul chinez de 600 de milioa
ne de oameni, poporul romin și 
celelalte popoare ale țărilor de 
democrație populară din Europa 
și Asia care numără împreună 
peste 900 de milioane de oameni.

Apărînd cu hotărîre marxismul 
revoluționar și curățindu-l de 
zgura oportunismului, Lenin a 
dezvoltai socialismul științific 
creat de Marx și Engels și a ela
borat noi teze teoretice de im
portanță universală. Lenin are 
marele merit istoric de a fi des
fășurat o uriașă muncă de demas 
car,, a revizionismului și refor
mismului.

Subliniind însemnătatea inter- 
națională a leninismului pentru 
mișcarea muncitorească și con
tribuția adusă de Lenin în dez
voltarea marxismului, Stalin a 
arătat că „Leninismul este marx
ismul epocii imperialismului și 
a revoluției proletare Mai pre. 
cis leninismul este teoria și tac
tica revoluției proletare in gene
ral, teoria și tactica dictaturii 
proleiarialului In special"

Vorbitorul s-a referii în conti
nuare la uriașa importanță teo
retică a lucrărilor lui V I Lenin, 
subliniind că acestea își păstrea
ză și astăzi, pe deplin, actualita
tea și valabilitatea, constitu 
inrl un neprețuit tezaur ideologic, 
înarmînd clasa muncitoare, par
tidele comuniste și muncitorești, 
in lupta lor pentru demascarea 
și, combaterea oportunismului, și 
revizionismului în mișcarea mun
citorească și arătind clasei mun
citoare calea sigură pentru eli 
berarea de sub jugul asupririi ca
pitaliste.

I.enin a educat partidul, clasa 
muncitoare, in spiritul ideilor in
ternaționalismului proletar, al 
luptei necruțătoare împotriva șo- 
vlnismului și naționalismului bur
ghez. împotriva oricărei izolări 
naționale El a arătai că forța 
proletariatului stă in solidaritatea 
sa internațională, in unitatea sa 
de nezdruncinat, în lupta Împo
triva capitalismului,

în ultimul timp, au apărut in 
mișcarea muncitorească din anu
mite țări încercări de revizuire 
a marxism-leninismului Astfel, 
aub pretextul „diferitelor căi" 
se încearcă a se nega caracterul 
internațional al Ideologiei marx 
ișt leniniste; cercurile imperia
liste fac mult zgomot in jurul a- 
șazisului „comunism național"; 
se încearcă pe diferite căi intro
ducerea ideologiei burgheze în 
rindurile mișcării muncitorești, 
căutind să se semene confuzii in 
rindurile clasei muncitoare

Este clar că orice încercări de 
revizuire a marxism-lenismului. 
indiferent sub ce formă s-ar pre
zenta, duc în cele din urmă la de
zarmarea ideologică a proietariș- mode] de 
tuiul, la întărirea influenței ideo. isl-ltnihii 
logiei reacționare, burgheze in 
rindurile mișcării muncitorești 
De aceea este necesar să ducem 
o luptă hotărltă împotriva tutu
ror manifestărilor naționaliste, 
revizioniste și oportuniste, impo. 
triva ideologie) burgheze, să apă 
răm cu fidelitate puritatea marx
ism leninismului, să educăm oa
menii muncii 
ționalismului

Tovarăși,

Istoria a 
muncitoare una d» cele mai no 
bile sarcini: sarcina de a răstur
na societatea capitalistă și de a 
construi societatea fără clase — 
șoc<etatea comunistă.

I.enin a arătat că clasa munci
toare poale îndeplini această sar
cină numai daca este condusă de 
un partid de avangardă, înarmat 
cu teoria revoluționară marxist, 
leninistă El ne învață că parti
dul. ca detașament organizat al 
clasei muncitoare, trebuie să cu
prindă tn rindurile sale partea 
cea mai înaintată șl mal con
știentă a clasei muncitoare.

Lenin ne învață că baza orga
nizării partidului trebuie să o 
constituie principiul centralismu
lui democratic, care îmbină tn 
mod just democrația internă cu 
necesitatea existenței unui cen
tru unic de conducere pentru in. 
tregul partid Cu deosebită tărie 
a subliniat Lenin necesitatea ca 
în partid să existe o disciplină 
de fier, care să asigure unitatea 
de voință și de acțiune a întregu
lui partid tn orice condițiuni. El 
arată: „Cine slăbește cît de pu
țin disciplina de fier a partidului 
proletariatului (în special în tim
pul dictaturii lui), ajută tn fapt 
burghezia împotriva proletariatu
lui"

Principiile leniniste ce stau ta 
baza partidelor comunista și

tn spiritul interna 
proletar.

pus în Fata cÎBsei

muncitorești sînt incompatibile cu 
existența grupulețelor și fracțiu
nilor în partid, deoarece aceasta 
duce la slăbirea forței și capaci
tății de acțiune a partidului, ser 
vind astfel interesele dușmanilor 
revoluției și ai socialismului.

O atenție deosebită a acordat 
Lenin luptei hotărîte împotriva 
oricăror încercări de a slăbi uni
tatea partidului, pentru întărirea 
continuă a unității ideologice, 
organizatorice și de acțiune a 
partidului clasei muncitoare

Istoria șl experiența partidelor 
comuniste și muncitorești dove
desc că încercările de a slăbi dis
ciplina și unitatea partidului vin 
din partea elementelor oportu
niste, carieriste, anarhiste și mic 
burgheze strecurate în partid, 
care fac astfel jocul claseloi ex
ploatatoare In ultimul timp, tn 
paginile unor ziare din străină, 
late au apărut articole care, sub 
masca criticării anumitor lipsuri, 
se ridicau de fapt împotriva ro
lului conducător al partidelor 
marxist- leniniste in lupta prole
tariatului pentru cucerirea puterii 
politice și construirea socialismu
lui. articole ce se ridică împotri
va disciplinei 
dului și care 
„libertate de

Se știe că 
deosebită atenție criticii și auto- 
criticii, ca metodă comunistă de 
lichidare a lipsurilor Partidele 
comuniste și muncitorești sînt 
puternice prin faptul că ele nu 
se tem să dezvăluie cu curaj lip
surile și greșelile și mobilizează 
masele la lupta pentru lichidarea 
acestora.

Pentru a-și atinge scopul, cri
tica trebuie făcută de pe poziții 
partinice, să urmărească îndrep
tarea lipsurilor și greșelilor sem
nalate. O asemenea critică sănă. 
toasă, partinică, nu are nimic 
comu-n cu atacurile îndreptate 
împotriva partidului de dușma. 
nii clasei muncitoare și ai socia
lismului.

Lenin a dus o luptă hotărîtă 
pentru demascarea acelora care, 
fluturind lozinca „libertății de 
critică", propagau oportunismul 
in mișcarea muncitorească si 
subminau unitatea organizatorică 
și ideologică a partidului ..Cine 
nu închide dinadins ochii — spu
ne Lenin — nu poate să nu vadă 
că noul curent „critic" din sinul 
socialismului nu este altceva 
dectt o nouă varietate a opo-tu- 
nismului. Și dacă judecăm oa
menii nu după uniforma strălu
citoare pe care și.au pus.o sin
guri, nu după titlul răsunător 
pe care și l-au dat ei înșiși, ci 
după ceea ce fac și după ceea ce 
propagă ei, — atunci devine lim
pede că „libertatea de critică" 
înseamnă libertatea curentului 
oportunist..., libertatea de a In
filtra in socialism idei burgheze 
și elemente burgheze".

Lenin ne învață că Construirea 
cu succes a socialismului poale 
fi asigurată numai înarmînd con
tinuu partidul cu ideologia marx
ist-leninistă ducind o luptă in 
transigentă contra teoriilor opor
tuniste și a ideologiei burgheze, 
întărind necontenit disciplina și 
unitatea partidului, rolul condu
cător al partidului tn toate do
meniile de activitate, 
prin toate 
partidului cu clasa njuncitoare 
și cu toți oamenii muncii

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, făurit de Lenin, este un 

'de partid de tip nou. marx- 
ihiit El a «condus Cu «suc

ces poporul sovietic la victoria 
primei revoluții socialiste din lu
me. la crearea primului stat mun
citoresc țărănesc, cucerlndu-și 
astfel stima șl încrederea oameni
lor muncii de pretutindeni. Bo
gata sa experiență constituie un 
Izvor nesecat de învățăminte și 
farul călăuzitor pentru toate par
tidele comuniste $1 muncitorești.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
șl noile teze teoretice elaborate 
de el constitui» un eveniment de 
însemnătate istorică mondială 
pentru mișcarea muncitorească 
internațională și a dat un pu
ternic imbold dezvoltării creatoa
re a marxismului

După ce a amintit atenția dee- 
sebită acordată de Lenin funda
mentării rolului de hegemon a! 
proletariatului tn revoluția demo
cratică și in cea socialistă, ca și 
problemei alianței proletariatului 
cu masele țărănimii, vorbitorul a 
arătat că un loc însemnat în lui 
crările lui Lenin ti ocupă proble
ma statului de dictatură a prole
tariatului. și a roiului său tn pe
rioada trecerii de la capitalism la 
socialism.

Combătînd teoriile oportuniste 
care negau necesitatea dictaturii 
proletariatului și necesitatea sta
tului în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism Lenin a a- 
ratat că instaurarea dictaturii 
proletariatului este necesară pen
tru a asigura cuceririle revoluțio
nare ale clasei muncitoare și ale 
maselor largi populare și pentru 
a reprima orice împotrivire a cla
selor exploatatoare răsturnate de 
la putere.

Lenin a arătat că revoluția pro
letară șl trecerea de la capitalism 
la aecialism nu poate să nu dea 
naștere la diferite forme de tre
cere In funcție de condițiile isto
rice, politice și economice din fie 
ear* țari, aaența lor va fi inaă

prea „tari" a parti- 
reclamă mai multă 
critică"
Lenin a acordat o

întărind
mijloacele legătura

Text prescurtat

muncesc cu 
cu masele

Ungaria au

ninismului și învață in continuu 
din bogata experiență de însem
nătate universală a P-C.U.S.

Urmind neabătut învățătura 
marxist-leninistă și aplicind-o în 
mod creator. Partidul Muncito
resc Romin înfăptuiește cu fermi
tate politica de industrializare so
cialistă a țării și de dezvoltare în 
deosebi a industriei grele. Prin 
munca plină de avînt a oameni
lor muncii conduși de partid, țara 
noastră s-a transformat intr-un 
timp scurt dintr-o țară înapoiată 
într-o țară cu o industrie socia
listă puternică, în plină dezvolta
re Producția industriei a crescut 
de cca. trei ori față de 1938; au 
luat flintă noi ramuri industriale 
și în deosebi industria construcți
ilor de mașini, inexistentă sub 
regimul capitalist. Producem 
tractoare, camioane, utilaj petro
lifer și alte mașini și produse, pe 
care înainte le importam din stră- 
nătate. Se dezvoltă cu succes in
dustria noastră energetică, petro
liferă și chimică.

Succese importante au fost ob
ținute în creșterea producției a- 
gricole, in opera de transformare 
socialistă a agriculturii. După 
Congresul al H-lea al P.M.R., 
mase din ce în ce mai largi ale 
țăranilor muncitori se îndreaptă 
spre gospodăriile colective, coo
perativele agricole de producție și 
întovărășirile agricole. Peste 
850.000 de familii de țărani săra
ci și mijlocași s-au unit în cca. 
11.000 gospodării colective și în
tovărășiri agricole, deținind o su- 
prafață de teren agricol de peste 
2.200.000 ha.

Partidul nostru acordă o aten
ție deosebită dezvoltării științei 
și culturii, menite să servească 
interesele maselor largi populare 
in construirea socialismului in
R. P Rominâ. Pe baza succeselor 
obținute in industrie și agricultu
ră, a crescut nivelul de trai al oa
menilor muncii.

O mare însemnătate pentru 
dezvoltarea economică a țării 
noastre o are ajutorul sovietic 
frățesc, colaborarea strînsă cu 
Uniunea Sovietică. R. P. Chineză 
și celelalte țări de democrație 
populară.

In prezent se desfășoară în în
treaga țară, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, o intensă ac
tivitate pentru realizarea hotărî- 
rilor plenarei C.C. al P„M.R. din 
decembrie 1956. cu privire la or
ganizarea mai bună a muncii în 
Întreprinderi și folosirea mai ra
ționată a mijloacelor existente 
pentru creșterea producției indus, 
triale. In întreprinderi are loc a- 
cum experimentarea măsurilor de 
îmbunătățire a sistemului de sala 
rizare șî studierea măsurilor orga
nizatorice ce trebuie luate pen
tru a asigura introducerea lui cu 
succes La această muncă parti, 
cipă mase largi de oameni al 
muncii care tși spun părerea cu 
privire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare, descoperă resur
sele interne din întreprinderi, 
propun măsuri 
țirea activității

Organizațiile 
conducerea lor,
dicale și de tineret desfășoară o 
largă acțiune de mobilizare a oa
menilor muncii pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii, realizarea de economii de 
materiale șl materii prime, redu
cerea prețului de cost al produse, 
lor, condiții de bază pentru rea. 
Uzarea hotărîrilor C.C. al P.M.R. 
privind îmbunătățirea sistemului 
de salarizare Și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii.

O muncă intensă desfășoară 
țărănimea muncitoare, muncitorii 
șl mecanizatorii din G.A.S. și
S. MT pentru realizarea la timp 
a însămlnțărilor, a muncilor a- 
gricole de primăvară și întreți
nerea culturilor.

Statul nostru de democrație popu
lară desfășoară o largă activi, 
tate tn conducerea economiei, a 
culturii, a științei. El apără cu 
cinste cuceririle revoluționare ale 
clasei muncitoare. Măsurile luate 
In ultimul timp, pe baza hotărî, 
rilor plenarei C.C. al P.M R din 
decembrie 1956, pentru o mai 
bună organizare și pentru sim
plificarea aparatului de stat au 
drept scop întărirea continuă a 
statului, îmbunătățirea capacită- 
ții sale de organizare și de con
ducere a economiei, a construcției 
socialismului.

La baza organizării statului 
,____ I democrat-popular stă

aceeași: ctjceritea puterii de că
tre clasa muncitoare, instaurarea 
dictaturii proletariatului.!

Instaurarea in țara noastră' și 
tn celelalte țări de democrație 
populară a regimului democrat- 
popular care îndeplinește funcți
ile dictaturii proletariatului, cît și 
experiența acestor țări în con
struirea socialismului, arată lim
pede că în ciuda diversității con
dițiilor istorice, economice și po
litice din aceste țări, trăsăturile 
fundamentale ale construirii so
cialismului sînt comune, ele fiind 
bazate pe învățătura marxist-le
ninistă pe experiența de însemnă
tate universală a Uniunii Sovie
tice.

învățătura leninistă despre dic
tatura proletariatului are o deo
sebită însemnătate mai ales as
tăzi cînd cercurile reacționare im
perialiste se dedau la atacuri în
verșunate împotriva statelor so
cialiste împotriva puterii de stat 
a clasei muncitoare. Agitînd lo
zinca „democratizării" și „libera
lizării" reacțiunea urmărește de 
fapt slăbirea puterii clasei munci
toare. slăbirea ' statului clasei 
muncitoare și crearea de condiții 
prielnice pentru activitatea ele
mentelor dușmănoase, contrare
voluționare

Evenimentele contrarevoluțio
nare din Ungaria sînt o dovadă 
a ceea ce înseamnă slăbirea sta
tului de dictatură a proletariatu
lui. Vorbitorul a subliniat că ele
mentele contrarevoluționare, pro- 
fitînd de unele greșeli grave co
mise de fosta conducere a partidu
lui și statului ungar, și-au în
dreptat principalele atacuri toc
mai împotriva statului democrat- 
popular și a instituțiilor acestuia; 
ei au găsit sprijin în banda frac- 
ționisfă a trădătorilor Imre Nagy 
— Losonczi. care din interiorul 
partidului au dus o muncă de 
descompunere, deschizînd drumul 
contrarevoluției. Această activi
tate a lost ușurată de atitudinea 
liberalistă față de o serie de Con
fuzii Ideologice care nu au fost 
combătute la timp și cu toată fer
mitatea necesară, de slăbirea dis
ciplinei de partid și de stat, de 
lipsa de coeziune tn rindurile fos
tei conduceri a partidului și sta
tului. cit și de slaba legătură a 
Partidului celor ce 
clasa muncitoare șl 
largi populare.

Evenimentele din
arătat tncă odată justețea în
vățăturii leniniste că tn perioada 
de trecere de la capitalism la so
cialism clasele răsturnate de la 
putere nu renunță la încercările 
de a recuceri puterea, ci opun o 
rezistență înverșunată, găsind 
sprijin tn rîndul unor elemente 
înapoiate și bticurîndu-se de aju
torul reacțiunii internaționale.

Lenin a arătat că dictatura 
proletariatului este cea mal înaltă 
formă de democrație, deoarece ea 
este exercitată tn interesul între
gului popor muncitor, împotriva 
minorității exploatatoare. Desfă- 
șurtnd 6 uriașă muncă organiza
torică tn construirea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor din 
lume. Lenin a acordat o mare a- 
tențfe rolului conducător și or
ganizator al statului tn făurirea 
economiei și culturii socialiste 
Lenin a fost acela care a elabo
rat mărețul program de construi
re a socialismului în U.R.S.S.

Pășind pe calea arătată de 
Lenin. Uniunea Sovietică s-a 
transformat dintr-o țară înapoiată 
tntr-o tară înaintată a cărei pro
ducție ocupă al doilea loc în lu
me.

Astăzi, volumul producției in
dustriale a jUniunii Sovietice este 
de 30 de ori mai mare față de 
nivelul producției industriale di
nainte de revoluție și de aproape 
4 ori mai mare decît înainte de 
cel de al doilea război mondial. 
Ritmul de dezvoltare a econo
miei sovietice a depășit cu mult 
ritmul de dezvoltare a economiei 
țărilor capitaliste cele mai înain
tate. 1

Au fost lărgite considerabil su
prafețele însăfntnțate, prin valo
rificarea pătnînturilor tntelenite, 
ceea ce a dus la creșterea consi
derabilă a producției de cereale. 
Știința și cultura sovietică au 
luat un uriaș avînt. Uniunea So
vietică este prima țară din lume '%ostM| 
care a trecut la folosirea energiei, principiul centralismului democra

tic, care asigură unitatea și tăria 
statului. Trebuie să combatem 
cu hotărîre orice tendință de a- 
narhism mic burghez care nu se 
tmpacă cu principiul centralismu. 
lui democratic, orice abateri de 
la disciplina de stat, să luptăm 
cu toată hotărîrea împotriva ori
cărei încălcări a legilor statului 
nostru democrat-popular. Să nu 
uităm nici un moment învățătura 
marxist-leninistă că atita timp 
cît n-au fost lichidate complect 
clasele 
xistă 
nu se 
mijloc 
de a 
socialism De aceea 
întărim permanent vigilența re- 
x’oluționară, să demascăm și să 
zdrobim fără cruțare orice tncer- 
care a dușmanului de clasă de

a lovi tn cuceririle revoluționare 
ale maselor populare, să ne în
grijim permanent de întărirea 
capacității de apărare a patriei 
noastre.

Partidul și guvernul 
au dus și duc o 
justă ieninistă. de 
continuă a alianței dintre cla
sa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, baza regimului de
mocrat-popular. Hotăririle plena
rei C.C al P.M.R din decembrie 
1956 cu privire la desființarea 
cotelor la cereale și alte produse 
agricole au o importanță deose
bită pentru întărirea influenței 
partidului și statului in rindurile 
țărănimii muncitoare. Trebuie să 
aplicăm cu consecvență politica 
justă a partidului in relațiile cu 
țărămmea. să întărim necontenit 
alianța frățească dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci 
toare

Un mare rol tn mobilizarea 
maselor la înfăptuirea programu
lui trasat de partid și guvern re
vine organizațiilor de partid Tre
buie să acordăm mai multă aten
ție îmbunătățirii activității orga
nizațiilor de partid In întreprin
deri. in instituții, la sate. sa le
găm mai strins activitatea de 
partid de activitatea economică, 
să întărim rolul conducător al 
organizațiilor de partid în econo
mie și în toate domeniile de ac
tivitate ale statului

Să acordăm o atenție deo
sebită educării politico-ideologice 
a membrilor de partid inarm n- 
du-i cu invățâtura marxist-lenn- 
istă, să desfășurăm o intensă 
muncă politică de educare a ma
selor largi populare, să combs 
tem orice influență a ideologiei 
burgheze Trebuie să întărim ne
contenit legăturile partidului eu 
masele.

Drumul de construire a socia
lismului nu este neted Mai avem 
încă greutăți de învins dar a- 
cestea sint greutăți ale creșterii. 
Muncind pentru îndeplinirea ho
tărîrilor partidului șl guvrr-uluL 
pentru construirea socialismului, 
vom face ca aceste greutăți să 
rămină numai o amintire Pu‘«n 
și trebuie să facem ca. prin 
munca noastră a tuturor, viata 
celor ce muncesc să fie na' im 
belșugată și mai frumoasă

Succesele obținute pînâ acum 
in construirea socialismului par 
ticiparaa maselor largi populare 
la înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid, sint o dovadă a justeții 
liniei politice a partidului a for
ței sale mobilizatoare, sint o che
zășie că sub conducerea partidu
lui și urmind neabătut învăță ta 
ra marxist-leninistă. vom obține 
noi succese pe drumul socialis
mului.

patriei

nostru 
politică 
întărire

pentru imbunătă- 
intreprinderilor. 
de partid și, sub 
organizațiile sin.

tarile socialiste s-au sta- 
relatii de tip nou. necu- 
tn istorie întărirea cola-

atomice în scopuri pașnice. Ca re
zultat al dezvoltării industriei și 
agriculturii, a crescut neîncetat 
nivelul de trai al poporului sovie
tic. Venitul national pe cap de 
locuitor este azi de 13 ori mai 
mare decît în 1913. Aceasta, în 
timp ce în Statele Unite, venitul 
national pe cap de locuitor a 
crescut tn aceeași perioadă numai 
de 2 ori.

Marile realizări ale Uniunii So
vietice demonstrează tn mod 
grăitor superioritatea socialismu
lui Astăzi, popoarele sovietice 
construiesc — sub înteleapta con
ducere a P.C.U.S. — societatea 
comunistă.

Tovarăși.

Partidul nostru se călăuzește 
in întreaga sa activitate după 
Ideile luminoase ale marxism-le-

exploatatoare și cit mai a- 
țări imperialiste, acestea 

dau tn lături 
în încercarea 
ne împiedica

de la nici un 
lor disperată 
mersul spre 

e necesar să

Tovarăși,

Au trecut aproape 40 de ani 
de la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie șt 
crearea primului stat din lume 
al muncitorilor și tiranilor, care 
a arătat proletariatului din 'urnea 
întreagă calea sigură pentru răs
turnarea puterii exploatatorilor, 
pentru făurirea societății socia
liste

Glorioasa experiență a Uniu
nii Sovietice care, sub conduce, 
rea P C.U-S-. a construit pentru 
prima oară In lume societatea so
cialistă. constituie un bun al în
tregii mișcări muncitorești inter
naționale. o călăuză sigură pen
tru toate popoarele care au por
nit la construirea socialismului, 
pentru toate partidele comuniste 
și muncitorești

Crearea lagărului socialist a 
fost cea mai puternică lovitură 
pe care capitalismul a primit-o 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie; el reprezintă eea 
mai măreață cucerire a popoare
lor, o Forță uriașă pusă ’n slujbă 
păcii, democrației și socialismu 
Iul.

Intre 
tornicit 
noscute
borării și ajutorului reciproc In
tre țările socialiste constituie și 
pe viitor garanția sigură a suc
cesului Fiecărei țări tn construi
rea socialismului.

Urmind învățătura leninistă 
despre posibilitatea coexistenței 
pașnice intre țările socialiste și 
capitaliste, țările lagărului socia
list tn frunte cu Uniunea Sovie
tică duc cu consecvență o politi
că de pace și colaborare interna
țională, pe baza egalității și ne
amestecului reciproc tn treburile 
interne, politică ce se bucură de 
sprijinul și simpatia popoarelor 
din lumea întreagă.

După ce a amintii că cercurile 
imperialiste au întreprins o serie 
de acțiuni care au primejduit 
grav pacea lumii, vorbitorul a a- 
ratat că cercurile imperialiste au 
au renunțat la planurile lor de 
subjugare a popoarelor din Ori
entul Mijlociu.

Infrlngerea contrarevoluției din 
Ungaria a dus la eșuarea planu
rilor imperialiste de instaurare a 
dictaturii fasciste în această țară 
și de transformare a el intr-un 
focar de război în centrul Euro
pei. Sprij'nul acordat de U.R S.S 
poporului maghiar In zdrobirea

contrarevoluției, la cererea guver
nului muncitoresc-țărănesc con
dus de Janos Kădăr, constituie o 
expresie a internaționalismului 
proletar, o dovadă grăitoare a 
unității și solidarități țărilor la
gărului socialist.

Eșecul acțiunilor imperialiste 
îndreptate Împotriva păcii dove
desc că forțele păcii sint in stare 
■ - dacă acționează unite și la 
timp — să pună capăt oricărei a- 
gresiuni imperialiste, să împiedi
ce dezlănțuirea unui nou război.

După eșecul agresiunii imperia
liste in Egipt și după zdrobirea 
contrarevoluției din Ungaria, cer
curile imperialiste reacționare au 
dezlănțuit o campanie deșănțată 
de calomnii și ațițări împotriva 
Uniunii Sovietice și a țărilor la
gărului socialist Scopul acestei 
campanii este de a slăbi unitatea 
țărilor lagărului socialist, de a 
rupe țările de democrație popu 
lara de Uniunea Sovietică și de a 
crea condiții pentru amestecu, im
perialist in treburile interne ale 
acestor țări. Dar aceste încercări 
sint sortite eșecului.

Poporul romin. ca și popoarele 
celorlalte țâri socialiste, este ho- 
tărit să întărească și mai mult 
unitatea și solidaritatea lagărului 
socialist in frunte cu U.R S.S 
Unitatea țărilor lagărului socialist 
este chezășia construirii cu suc
ces a socialismului in țările noas 
tre; ea asigură respingerea ori
cărei încercări de amestec a im- 

, perialiștilor In treburile interne 
ale acestor țări și corespunde in 

. aceiași timp intereselor mișcării 
muncitorești internaționale și cau
zei păcii in întreaga lume

Calomniile și ațițările reacțiu 
nii imperialiste împotriva Uniunii 
Sovietice sînt respinse de către 
oamenii muncii din toată lumea, 
care înțeleg că trebuie întărită și 
mai mult solidaritatea internațio 
oală in lupta pentru pace și 
dalism.

Partidul și guvernai R. P. 
m'ne consideră că schimbul 
delegați* guvernamentale și 
partid între țările socialiste are un 
mare rol In întărirea unității la-< 
gănjlui socialist, a relațiilor de 
prietenie și colaborare intre aces 
te țări. Totodată. Partidul Mun 
crtoresc Rom’n consideră că con
tactele și schimburile de dele 
gații cu partidele comuniste frt 
Iești din țările capitaliste au o 
mare însemnătate tn vederea re 
alizării schimbului de experiență 
asupra principalelor probleme ale 
mișcării muncitorești. In 
Splidarilătit mternațkwate a oa 
thenifor îhtnetî *

Baza politicii externe a R. P.. 
Romine o constituie prietenia de1 
nezdruncinat cu Uniunea Sovie-1 
tică. cu R.P. Chineză și toate 
țările de democrație populară. în
tărirea unității de nezdruncinat a 
puternicului lagăr soda tist în
Frunte cu Uniunea Sovietici In
același timp, apliclnd a con
secvență principiul leninist al 
coexistentei pașnice. R P Ro- 
mină va continua să duci o po
litică de dezvoltare a legăturilor 
cu toate țările care doresc 
ceasta, indiierent Se regimul 
social, punind la baz2 acesto- re-1 
lății prindptal neamestecului 
treburile interne, respectul suve
ranității șt independenței națio
nale. R. P Rominâ este botărită 
să aducă întreg aportul său la 
cauza păcii In

Tovarăși,

Au trecut 87 
terea marelui 
timp, ideile mărețe ale marxism- 
lenlnismulul au triumfat p» a 
patra parte a globului Ele au 
cucerit și cuceresc de partea lor 
sute de miRoane de oameni.

In tilde noastre devine lot mai 
puternică forța și unitatea de 
nezdruncinat a țărilor socialiste, 
crește lupta proieuriatulnl din ță
rile capitaliste împotriva putredei 
ortnduirf burgheze, are loc pro
cesul de destrămare a sistemului 
colonial sub loviturile tot mal 
puternice ale mișcăriii naționale 
de eliberare din colonii.

Marxism-leninismui și-a dove
dit tăria și justețea in focul Re
voluției din Octombrie, tn cei 40 
de ani de construire a socialismu 
lui și comunismului tn U.R.S.S, 
tn succesele construirii socialis
mului in țările de democrație 
populară. El a devenit steagul 
de luptă a milioane și milioane 
de oameni din lumea întreagă.

Generația noastră are fericirea 
de a trăi tn epoca luptelor mă
rețe de răsturnare a societății 
bazată pe exploatare, tn epoca 
victoriei socialismului și a co
munismului.

Nu există nici o îndoială că 
ideile atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului vor triumfa in In.- 
treaga lume. Nu există forță tn 
stare să oprească victoria marx- 
ism-leninismului, victoria comu
nismului.

(Cuvintarea a fost in repetate 
rinduri întreruptă de aplauzele 
puternice ale asistenței care a 
aclamat îndelung pentru lagărul 
socialist tn frunte cu Uniunea So. 
vletlcă, pentru victoria mărețelor 
Idei ale leninismului},

cu oameni de artă și cultură
Luni dimineața artistul poporu 

lui Serghei Obrazțov, conducăto
rul Teatrului central de- păpuși 
din Moscova, s-a intilnit la Casa 
prieteniei romîno-sovietice cu oa
meni de artă și cultură din Capi
tală.

In numele celor prezenți, Ser
ghei Obrazțov a fost salutat de

Radu Beligan, artist emerit al 
R.P.R.

Serghei Obrazțov- a prezentat 
apoi prima parte a recitalului 
său.

Colectivul Teatrului central de 
păpuși din Moscova a interpretat 
cîteva fragmente din parodia „Un 
concert neobișnuit".

Cea de a fV-a etapă a „Cupei Primăverii" la fotbal a marcat 
o accentuată revenire de formă a majorității echipelor participante, 
tocurile au fost spectaculoase și au prilejuit afirmarea liniilor de 
atac care au înscris in patru meciuri nu mai puțin de 19 goluri.

In Capitală echipa C.C.A. s-a dovedit din nou in mare formă 
dispunind după un meci frumos fi interesant, de echipa Recoita 
Tg Mureș cu scorul de 6-3 (t-l). Energia Steagul roșu Orașul 
Stalin proaspăt promovată tn categoria A a obținui o nouă 
victorie in iafa Flamurii Roșii Arad cu 4-1 (I-l) La Fimișoa a. 
echipa locală Știința a terminat pe merit învingătoare cu scorul 
de 3-0 (0-0) in meciul cu Energia Ploești in timp ce Energia Pe
troșani a tnvins cu 2-0 Locomotiva București după un meci in 
care feroviarii s-au comportat destul de slab.

6-3 după o luptă dîrză
Cred că nimeni din cei pre- 

zenți duminică pe stadionul „Re
publicii" nu s-a așteptat la o par
tidă atit de frumoasă, in primul 
riad datorită faptului că echipa 
noastră militară — în ascendență 
de formă — intilnea o formație 
fără pretenții, care nu-i puteJ re
zista. A fost intr-adevăr o sur
priză acest meci, cu multe faze

so

! spectaculoase și cu multe goluri. 
Scorul de 6—3 cu care s-a termi
nat această partidă, 
militarilor, reflectă 
cele de mai sns.

Recolta-Tg. Mureș, 
evoluție in București

in favoarea 
foarte bine

nia de halfi n-a funcționat încă 
așa bine, de asemenea intr-o oare
care măsură și linia de apărare in 
frunte cu Toma, care este încă 
nesigură.

Trebuie menționat că arbitrul 
intilnirii AL Ardoș (Baia Mare) 
a făcut printre alte greșeli și una 
care a stirnit 
tatoriior. In 
fluierat tirziu 
astfel un gol

nemulțumirea spec* 
prima repriză el a 
un ofseid, anulind 

al Recoltei.
R. L.

Ro
de
de

Intărrea

te prima ei 
r___ după an an

de activitate tn categoria B, a 
fost de multe ori aplaudată de că
tre spectatori pentru frumoasele 
faze create. Ca o echipă—In ge
neral tinără — tn care au apă
rut cițrva jucători „oeetmoscuți". 
Recolta a făcut o partidă bună, 
datorită unei concepții de ioc ba
zată mult pe agresivitate. Dirzi 
in lupta pentru balon și foarte 
deciși la poartă, jucătorii de la 
Recolta au fost egali militarilor 
aproape trei sferturi din mtilnire. 
In prima repriză putem spune 
chiar că au dominat pe militari, 
care au fost și ei surprinși de re
plica primită. De altfel scorul cu 
care s-a terminal această parte a 
intilnirii 1—1 (Constantin, min. 23 
și JozsL min. ÎJ) dovedește acest 
lucru.

Ia cea de a doua repriză echi
pa noastră campioană se regăsește 
și ișt va desfășura in voie jocul 
bazat pe deschideri lungi, unde 
rapidele extreme — Tătara și 
Cacoseann — au creat nenumă
rate faze de gol. Alexendrescu. 
care in prima parte a intilnirii nu 
r-B „vărut*. este mai periculos și 
teaerte de trei ori Imimrtele 87, 
84, 65) și lat el printr-on șut pu
tere (am. 68) 11 obligă pe fon- 

Vakarcs să introducă min- 
-i poartă. Cel de-al 

marcat de Fr. Za 
88). care a reluat 
minge trasă de 

Cacoveana te o lovitură liberă. 
Recolta înscrie și ea de două 
ari pete Mrșzaroș I (minutul 84) 
și Meszaroș II (minutul 88).

făcătorii militari au arătat in 
a»anală parte a intilnirii că merg 
pa m> drum boa și tenă să se în
trevadă ca-i vom vedea din nou 
— sperăm că intr-sin viitor apro
piat — in forma binecunoscută de 
anal trecut, poate chiar mai mult. 
Trebuie -ai reumreăm iuaă că li-

a- 
lor

ta

lumea tatreagă.

de ani de la naș-
Lenin. In acest

I 

r
0 victorie pe merit!

Judecind după maniera în ) 
care voleibalistele de la Di- I 
namo și-au adjudecat cele trei j 
seturi, în meciul cu locomoti-1 
vistele (la 8,10 și 3) — meci) 
hotărîtor in desemnarea vii- 
toarelor campioane 
cane, superioritatea prunelor 
Sare evidentă. Totuși 

isputat în sala Fii

republi-

i meciul 
loreasca a 

avut (în primele două seturi) 
o desfășurare însuflețită, cu 

i toate că dinamovislele au vădit 
• o mai bună omogenitate și în- 
(țelegere intre coechipiere. 
(Dacă tn primele două seturi, 
[ punctajul s-a menținut uneori 
f destul de strîns, tn cel de al 
' treilea, jucătoarele de la Loco- 
j motiva n-au mai dat riposta în 
f măsură să oblige dinamovistele 
[ să se întrebuințeze serios. In- 
(vinsele care pînâ atunci lupta- 
I seră cu destulă însuflețire au 

slăbit alura permițind dina- 
movistelor să-și desfășoare cu 
ușurință jocul. Despre dlnamo- 
viste de altfel se mai pot 
spune multe lucruri bune, în- 
ceptnd cu plasamentul bine 
inspirat al jucătoarelor, orien
tat după atacul adversarelor, 
blocajul perfect și termlnînd 
cu omogenitatea echipei care a 
dovedit tncă o dată prin jocul 
prestat, că poate emite țusti- 
ficate pretenții la titlul de cam
pioană. fucătoarele Locomoti
vei ni s-au părut timorate în 
această întîlnire jucînd nervos, 
uneori chiar timid si comitînd 
greșeli nepermise. tn aceste 
condiții, victoria dinamoviste- 
lor (de altfel scontată) este 
normală.

E. P1TULESCU
i.

Progresul București învingător 
la Atena

Ib primul med al turneului pe care-1 întreprinde In Grecia e- 
t*p» de lotbal Progresai București a repurtat o remarcabilă vic
torie. nvingind duminică la Atena cu 4-0 (2-0) echipa Panathinai- 
kos Meci», a știrift un viu iatefes în rindurile amatorilor de fot
bal atanierd cate eu umplu; starionuiui Panathlnaikos.
Fotbaliștii bucureștem au prestat un Joc de înalt nivel tehnic, 
eontrolind partida din primul și pină in ultimul minut. Ozon, pe 
poetul oe inter, a foet animatorii unui atac tn care Banciu. in 
mare vervă, a înscris trei goluri Apărarea echipei bucureștene. cu 
un joc elastic și foarte sigur a lăsat de asemenea o bună impresie.

Publicul atenian a aplaudat cu multă căldură jocul frumos al 
echipei Progresul București.

Echipa Progresul București va susține o nouă întilnlre marți Ia 
Pireu cu Olimpiakos. formația care a terminat la egalitate t 1-1 
in ianuarie, cu reprezentativa Bucureștiului.

După ce baschetbaliștii 
de la Dinamo au devenit campioni

Ieri dimineață, am 
avut o convorbire cu 
tovarășii M. FRID
MAN inspector ge
neral in C.C.F.S. și 
OCTAV DUMITRIU, 
antrenor de stat a- 
supra turneului fi
nal al campionatului 
masculin 
încheiat 
seara tn 
reasca.

Despre 
țiile pe marginea a- 
cestui turneu rele
vate cu acest prilej 
despre problemele 
ridicate de respec
tiva competiție, vă 
relatăm mai jos:

Viteza cu care s-a 
desfășurat actualul 
campionat de bas
chet se datorește 
pregătirilor pentru 
introducerea noii for
mule — turul toam 
na, returul primă 
vara. Scopul tur
neului desfășurat 
în București a 
fost și acela de a 
se rezolva probleme- 

| le de selecționare a 
loturilor pentru In-

de baschet 
duminică 

sala Ro

considera-

tîlnirile Internațio
nale. In general, par
tidei* au fost echili
brate. Dacă in alți 
ani erau mari dife
rențe intre echipele 
de la locurile 1-4 și 
5-8, acum intre pri
mele 6 echipe există 
o diferență mică de 
valoare. Echipele 
provinciale, cu ex
cepția Științei-Timi- 
șoara, a Șliinței-Cluj 
și Energiei mai pu
țin. sau dovedit 
bine pregătite; au 
rezistat cu succes 
celor trei zile de 
competiție Tn gene
ral, din punct de 
vedere al pregătirii 
fizice, jucătorii au 
trecut examenul. Din 
păcate însă n-au 
corespuns unii jucă
tori din lotul R P R . 
oameni de bază ai 
naționalei, ca Foll ert 
Fodor, For dog h Mi 
hai etc. Din iotul 
jucătorilor tineri nu 
au corespuns Sebes- 
tein șl Till. Apoi, se 
poate spune că con
cepția tactică a e- 
chipelor suferă foar

te mult: jocul lor se 
rezumă la acțiuni 
individuale. In altă 
ordine de idei, an
trenorul echipei CCA 
a greșit că s-a bazat 
exdusiv pe primii 
cinci jucători. Fiind 
in situația de a înlo
cui un jucător de va
loare. el nu a avut 
cu cine să-l schim
be. „Dinamo“-Bucu- 
rești. echipa cîștigă- 
toare a fost echipa 
cea mai constantă, 
bineînțeles fără să 
exceleze. C C.A., in 
schimb, care a avut 
o comportare foarte 
bună In tot timpul 
competiției a cedat 
brusc la sfirșit.

Despre pregătirile 
lotului de tinerei și 
ale lotului echipei A 
in vederea meciuri
lor de la București, 
din Italia ca șl pen
tru campionatele in
ternaționale de bas
chet de I» Varșovia, 
vă vom relata In
tr-unui din numere
le noastre viitoare.

M. ZONIS



Chemările
C.C. al P.C.U.S. 

pentru 1 Mai 1957
' Ziarele sovietici publică chemările Comitetului Central al 
P.C.U.S. cu prilejul zilei de 1 Mai, ziua solidarității Internationale 
a oamenilor muncii, .ziua frăției muncitorilor din toate țările.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
Să ridicăm mai sus'- steagul internaționalismului proletar 1
Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru pace, pentru 

democrație, pentru socialism!
Oameni al muncii din- toate țările! Luptafi pentru reducerea 

Înarmărilor și forțelor asanate, pentru micșorarea încordării Inter
nationale ! Demascatl pe provocatorii și ațițătorii la război!

Partizani ai păcii! Cereți Încetarea experiențelor șl interzicerea 
totală a armelor atomică și cu hidrogen 1 Să împiedicăm dezlăn
țuirea unui război atomic !

Trăiască unitatea ideologică de nezdruncinat și solidaritatea 
frățească a partidelor comoniste și muncitorești! Să ridicăm mai 
sus steagul marxism-leninisnpului!

Să se întărească colaborarea între comuniști, socialiști și toate 
forțele progresiste in lupta pentru pace, democrație șl indepen
denta popoarelor!

Trăiască marea comunitate a popoarelor țărilor lagărului socia
list!

Popoare ale țărilor socialiste I‘ In prietenia frățească șl ajutorul 
reciproc stă puterea noastră !

Chemările C.C. al P.C.U.S. se adsesează in continuare oamenilor 
muncii din țările Europei și Asiei ce au pornit pe drumul con
strucției unei vieți noi.

Una din chemări este adresată oamenilor muncii din R. P. 
Romînă :

Salut frățesc oamenilor muncii din Republica Populară Romînă. 
care construiesc socialismul! Trăiască prietenia indestructibilă și 
colaborarea dintre popoarele sovietic și romin !

Salut frățesc marelui popor indian, care luptă pentru progresul 
patriei sale, pentru pace tn Asia și in întreaga lume ! Să se tntă- 
rească prietenia și colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Indiei!

Trăiască prietenia șl colaborarea dintre popoarele Angliei, Sta
telor Unite ale Americif, Franței și Uniunii Sovietice — chezășia 
unei păci trainice tn întreaga lume 1

Să se întărească prietenia și colaborarea dintre popoarele Uni
unii Sovietice șl Italiei 1

Trăiască prietenia și colaborarea dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Finlandeză, bazate pe egalitate in drepturi, Încredere și 
respect reciproc intre popoare !

Salut poporului japonez, care luptă Împotriva militarismului, 
pentru dezvoltarea pașnică, democratică și independentă a țări: 
sale I

Salut călduros popoarelor Orientului arab, care luptă împotriva 
noilor planuri colonialiste ale imperialiștilor, pentru consolidarea 
independenței și suveranității naționale a statelor lor!

Salut frățesc popoarelor Indoneziei și Birmaniei, care luptă pen
tru pace și întărirea independenței naționale a țărilor lor 1 Să se 
întărească prietenia și colaborarea dintre popoarele Uniunii So
vietice și popoarele Indoneziei și Birmaniei 1

Salut călduros popoarelor din țările coloniale șl dependente, 
care luptă împotriva asupririi imperialiste, pentru libertatea și in
dependența lor nafională 1

Trăiască politica externă leninistă a Uniunii Sovietice — poli
tică de coexistență pașnică a statelor cu orinduiri sociale diferite, 
politică de menținere și Întărire a păcii, de dezvoltare a legături
lor economice și culturale cu toate țările 1

Glorie vitezelor Forțe Armate Sovietice care stau de strajă in
tereselor de stat și securității patriei noastre!

Trăiască alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea colhozni
că sub conducerea clasei muncitoare — baza de neclintit a orin- 
duirii sovietice !

Trăiască și înflorească prietenia frățească dintre popoare e l al
unii Sovietice — Izvor al puterii statului nostru socialist multina
tional 1

Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! Să mobibzăm toat» 
forțele noastre pentru înfăptuirea hotărîrilcr Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S., pentru măreața cauză a construirii comun -smu si.

Oameni ai muncii de la orașe și sate! Sporiți eforturile laaatw 
in lupta pentru un nou avlnt puternic al ecooonuei și culturii so
cialiste, pentru îndeplinirea înainte de termen a preveder-lee celui 
de-al 6-lea cincinal! ____

Oameni ai muncii din Uniunea Sovietici! Desaășan* loănwrreș 
socialistă a întregului popor in cinstea celei de a 40-a aniversări 
a Marelui Octombrie, pentru îndeplinirea înainte de termen a pla
nului economiei naționale pe anul 1957 !

Chemările C.C. al P.C.U.S. se adresează in conriiware lucră
torilor din industrie și agricultură, comerț, transporturi și insti
tuțiile sovietice.

Chemările C.C. al P.C.U.S. se adresează apoi oimen.or de 
știință, artă și cultură, lucrătorilor din Învățăm, nt și de pe târt- 
mul medicinei, sindicatelor sovietice, femeilor sovietice. L-.._n< 
Tineretului Comunist-leninist din U.R.S.S- pion erilor și elev.fec.

Comuniști și comsomoliști! Feti in avangarda luptei IntreguM 
popor pentru îndeplinirea hotăririior Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., pentru construirea comunismului in L.R.S.S.!

Trăiască Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — lorii reau 
prieteniei popoarelor tării noastre, bastionul de W4 Bglit al pdcn 
in lumea Întreagă 1

Trăiască marele popor sovietic — constructor al comun.smulcl .
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — măreața 

forță inspiratoare și conducătoare a poporalii sovietic In lupta 
pentru construirea comunismului I

Sub steagul marxism-leninismulul. sub conducerea partidului CP- 
munist, înainte, spre victoria comunismului!

Recepția de la Ambasada R. P. Polone
MOSCOVA™*"™ ri

Cu vîntar ea 
lui J. Cyrankiewicz

Cuvintarea 
lui N. S Hrușciov

Dragi tovarăși și prieteni I 
Scumpe tovarășe Hrușciov 1 Sti
mați oaspeți 1

împreună cu întreaga delega
ție guvernamentală poloneză sînt 
foarte fericit că după terminareaj ioane leuvir Ld uupa tei uiiliaiea 
călătoriei noastre prin șapte țări 

I ale Asiei — Birmania, Cambod- 
gia, India, Vietnam, China, Co
reea și Mongolia — am putut să 
ne oprim în drumul de întoarcere 
spre Polonia in capitala Uniunii 
Sovietice — Moscova.

Sînt foarte bucuros că am avut 
posibilitatea să ducem astăzi cu 
tovarășii sovietici tratative foarte 

I cordiale și în spiritul deplinei în- 
I telegeri asupra unor probleme in- 
I teresind cele două popoare ale 
noastre și privind de asemenea 

I aprecierea relațiilor cu alte țări. 
I precum și colaborarea interna, 
tională. Le calificăm ca o expre- 

| sie a legăturilor de prietenie și 
| a sentimentelor frățești, care Ies- 
| gâ pentru totdeauna cele două 
: popoare și state ale noastre.
! Vizita noastră la Moscova a 
I coincis cu cea de-a 12-a aniver
sare a semnării Tratatului de 
prietenie și colaborare postbelică 
dintre Polonia și Uniunea So
vietică — și aceasta are o în- 
sesinătate simbolică. Acest tra
tat a fost tndieiat tn perioada 
cind poporal nostru s-a eliberat 
de sub ocupația hitleristă care 
amenința existenta lui fizică. Tra
tatul a fost dmentat prin singeie 
vărsat de sol da th sovietici și po.

| onezi In ce> de-al doilea război 
I mondiaL
| După cum se știe, datorită coa- 
IEtiei antihitleriste a marilor pu
teri, acest război s-a terminat 
prin zdrobirea Htlerismu'ni care 

I amenința sa nimicească libertatea 
■ tuturor popoarelor.

Tratatnl nostra polono-sovietic 
l de prietenie i rezistat încercări- 
I or timpu’vi. deoarece a cores. 
' puns și corespunde atit interese- 

or de stat poloneze, cit și celor 
' sovietice, precum și interese'or 
■ «riale ale raestririi socialismu- 
I*

Dia reUțuie noastre de prie. 
sue și interesele noastre comu

ne decurge și faptul ci Uniunea 
Scv'eCcâ este unica mare putere, 
alături de Republica Populari 
Chinezi, care a recunoscut fron
tiera de pe Oder șă Neisse, con-

sidertnd-o o frontieră a păcii. Ne 
bucură de asemenea solidarita
tea cu această poziție a celor
lalte țări socialiste, inclusiv Re
publica Democrată Germană.

Noi toți vom fi foarte bucuroși 
dacă mai devreme sau mai tîrziu 
celelalte puteri vor împărtăși a- 
ceastă poziție, unica poziție jus
tă, contribuind astfel la slăbirea 
încordării internaționale și la în
cheierea unor pacte corespunză. 
toare de securitate colectivă. Tra
tatul nostru polono-sovietic d» 
prietenie nu numai că a rezistat 
încercărilor viefii, dar a și fost 
dezvoltat și întărit în 1956 prin 
declarația sovietică din 30 oc
tombrie anul trecut cu privire la 
relațiile dintre statele socialiste, 
prin declarația polono-sovietica 
din noiembrie 1956, precum șl 
prin practica actuală a relațiilor 
noastre care dezvoltă prietenia 
dintre popoarele noastre și face ca 
relațiile dintre țările socialiste să 
aibă baze sănătoase. Aceasta do
vedește că prietenia noastră are 
cele mai largi perspective de vii
tor. Sînt foarte satisfăcut de a. 
cest fapt, deoarece corespunde 
intereselor construirii sociaiismu. 
lui în Polonia, intereselor asi
gurării independenței noastre, 
precum și intereselor solidarității 
și prieteniei tuturor statelor so
cialiste. Știm de asemenea că a- 
ceasta contribuie la creșterea pu
terii de atracție, a forței morale 
a întregului lagăr socialist, con
tribuie la întărirea colaborării In
ternationale și la slăbirea incor. 
dării internaționale.

Ingăduiți-mi așa dar să toastez 
pentru prima tară a socialismu
lui — Uniunea Sovietică, pentru 
dezvoltarea ei, pentru succesele 
tuturor popoarelor Uniunii So
vietice, pentru P.C.U.S. In frunte 
cu tov. Hrușciov, pentru guver
nul sovietic, în frunte cu tova
rășul Bulganin, pentru prietenia 
indestructibilă dintre popoarele 
sovietic și polonez, pentru solida
ritatea mare: familii a statelor 
socialiste, pentru progresul conti
nuu în întreaga lume, pentru 
prietenie și coexistentă între po
poare. indiferent de deosebirile 
dintre sistemele sociale, pentru 
victoria idealului comun al tutu
ror popoarelor și a speranței ome
nirii pentru pace tn întreaga 
lume.

Situația din Iordania

ea încordării ta ior- 
ajutorarea activă a

*

AMMAN 22 (Agerpres). — Un 
conamicat oficial din Amman a 
anunțat numirea geseratahă Hi
bei El Majali ta funcțrn de șef 
al statului major al armatei ior- 
daniene In locul generalului 
Hayari care a demisionat șt a 
plecat !n Siria.

Autoritățile iordaniene au 
pus din nou cenzura asupra 
ri'or cu caracter „militar".

Agenția France Presse anunță 
că procurorul general al Iorda- 

fost a- 
restat la 22 aprilie ca urmare a
refuzului său de a da in judecată 
pe ofițerii care au fost recent a- 
curați că au pus la cale . un a- 
tentat împotriva siguranței statu
lui*.

Im- 
ști-

Cuvintarea lui N.S. Hrușciov 
la dezvelirea unui monument

*
AMMAN 21 (Agerpres). —
Corespondentul ag cupei United 

Press relatează ci ta 2* aprilie 
in sectoral iordanian din lerasa- 
lim, și la Ramallaka, poliția ior
daniană a Împrăștiat nn grup de

niei Abdallah El Naser a

al lui V.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După cum s-a mai anunțat, la 

21 aprilie In satul Kașino din a- 
propierea Moscovei a avut _ loc 
intr-un cadru festiv dezvelirea 
unui monument al lui V. I. Le
nin. La mitingul care a avut loc 
cu acest prilej a luat cuvintul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

In zilele noastre, a spus N. S. 
Hrușciov, cind ridicăm gigantice 
construcții hidrotehnice, dintre 
cele mai mari din lume, dăm in 
exploatare centrale electrice de 
prim rang, printre care și atomi
ce, clnd sporul de producție al 
energiei electrice în tară a fost 
numai in anul trecut de 6 ori 
mai mare decit puterea Dnepro- 
ghes-ului, centrala electrică inau
gurată la timpul său în satul 
Kașino va pare de o mărime in
finit de mică. Dar această cen
trală electrică mică și modestă 
avea o forță mare care însuflețea 
pe oameni — forța exemplului. 
Intr-adevăr aceasta a fost una 
din primele experiențe ale con
struirii unei vieți noi la sate, a- 
cesta a fost un mic vlăstar al 
unui mare viitor. Și Vladimir 
Ilici Lenin a știut să seziseze cu 
priva'rea-i pătrunzătoare, să sezi
seze și să sprijine acest minunat 
vlăstar a ceea ce este nou și îna
intat.

Nu au trecut de atunci atît de 
mulți ani, a apus Hrușciov tn

I. Lenin
continuare. In comparație eu 
lunga istorie a poporului nostru 
care a avut de suferit veacuri 
de-a rindul de pe urma asupririi 
exploatatorilor, a întunericului și 
lipsei de cultură, trei-patru dece
nți constituie o perioadă cu to 
tul neînsemnată. Și cum s-a 
transformat tara noastră in anii 
acdștia I Ea a întrecut în dezvol
tarea economică state capitaliste 
cu un nivel înalt de dezvoltare ca 
Anglia. Franța și altele și se si
tuează astăzi pe locul al doilea 
în lume în ceea ce privește volu
mul producției industriale. In 
comparație cu perioada prerevo- 
Iu(ionară. producția de energie 
electrică a crescut tn U.R.S.S. de 
aproape 100 de ori. Succesele 
construcției noastre servesc drept 
pildă însuflejitoare popoarelor 
altor țări care luptă pentru elibe
rarea lor de sub jugul capitalis
mului.

Nu se cuvine oamenilor sovie
tici, a spus In continuare N. S. 
Hrușciov, să se laude și noi spu
nem fățiș că nu am ajuns încă 
din urmă in toate privințele ță
rile capitaliste înaintate. Rămt- 
nem încă în urma lor în ceea ce 
privește producția unor tipuri de 
produse industriale pe cap de lo
cuitor. Să le ajungem din urmă 
și să le întrecem in această pri
vință — aceasta constituie sar
cina noastră economică funda
mentală. Și o vom rezolva.

Răspunsul Iui K. Adenauer
la mesajul lui N. A. Bulganin

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității răspunsul 
cancelarului Adenauer la recentul 
mesaj al lui N. A. Bulganin. In 
care se spune printre altele: 
„Pentru simplificarea pe viitor a 
firocedurii, privitoare la probleme- 
e asupra cărora pe baza schim

bului de scrisori care a avut loc 
între noi s-ar putea începe acu
ma tratative, ambasadorul Ger
maniei la Moscova va remite o 
notă ministrului Afacerilor Ex
terne, d-Iui Gromîko. De aceea, 
mă pot limita aici doar la citeva 
observații cu caracter principial".

In continuare, cancelarul Ade
nauer se ocupă în scrisoarea sa 
de problema repatrierii și contes
tă mai multe teze din scrisoarea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri 
nin.

In 
dorul
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
care a fost publicată concomi
tent cu scrisoarea, se spune că 
guvernul federal este gata să în
ceapă cu guvernul U.R.S.S. tra
tative cu privire la reglementa
rea problemelor legate de rela
țiile germano-sovietice.
drul acestor tratative, guvernul 
federal vrea să ajungă la o înțe
legere cu privire la dezvoltarea 
pe viitor a schimburilor comer
ciale între cele două țări, și cu 
privire la repatrierea cetățenilor

germani din U.R.S.S. tn Republi
ca Federală.

In afară de aceasta, guvernul 
federal este gata să propună să 
se ducă concomitent tratative in 
vederea încheierii unui acord cu 
privire la drepturile consulare. 
Guvernul federal propune Mosco
va ca loc pentru tratative. Ca 
loc de semnare a acordurilor ce 
urmează să fie încheiate se pro
pune Bonn-ul.

Scumpe tovarășe Cyrankiewiczl 
Dragi tovarăși și prieteni I
Vă salut în numele Comitetului 

Central al Partiduiui Comunist 
al Uniunii Sovietice și al guver
nului sovietic. Noi toti am as
cultat cu mare satisfacție cuvin, 
tarea dv. Eu și prietenii mei îm
părtășim pe deplin toate cele 
spuse de dv.

Ne este deosebit de plăcut să 
constatăm că în cuvintarea dv. 
ați subliniat necesitatea solida
rității {arilor socialiste. Nu ne în
doim că tocmai așa trebuie să fie. 
Țările socialiste vor face totul 
pentru a întări și de acum înainte 
relațiile de prietenie dintre ele.

In relațiile dintre țările noastre 
au existat anumite asperități și 
adversarii comunismului au vrut 
să folosească aceasta în interesul 
lor, în detrimentul relațiilor po. 
lono-sovietice. Ei au făcut acea
sta pornind de la pozițiile lor 
ideologice, de clasă. Acest lucru 
este firesc.

In țările capitaliste, mai just, 
tn cele imperialiste, s-au făcut 
multe calcule josnice legate de 
relațiile polono.sovietice. Unele 
cercuri imperialiste ar vrea să 
schimbe, să înrăutățească aceste 
relații. Dar dacă domnii imperia
liști urmăresc asemenea țeluri, 
noi, dimpotrivă, vrem să Întărim 
relațiile cu adevărat socialiste 
dintre țările noastre.

Noi și voi trăim vremuri noi, 
tn epoca istoriei contemporane. 
Intre statele noastre s-au stabilit 
relații de prietenie frățească. 
Acum poporul vostru nu are prie
teni mai mari și mai buni decît 
popoarele țărilor socialiste.

Firește că neadevărul pe care-1 
răspindesc ziariștii burghezi nu 
va putea influența relațiile noas
tre. Despre aceste născociri se 
poate spune că stnt asemenea 
unei muște care Încearcă să înțe
pe un elefant. Dar poate oare o 
muscă să facă vre-un rău elefan. 
tului!

Vom intări prietenia cu poporul 
polonez. Polonezii sînt vecinii 
noștri. Avem destui dușmani co
muni. Pe noi ne unesc interesele 
comune ale construirii socialismu
lui, tot ceea ce privește apărarea 
păcii și a securității țărilor noa
stre. Frontiera de pe Oder și 
Neisse este o frontieră a păcii, 
aceasta este frontiera voastră și 
a noastră. Dacă cineva va trece 
frontiera voastră, aceasta va fi 
o primejdie nu numai pentru voi, 
d și pentru securitatea Uniunii 
Sovietice.

De aceea vrem să prevenim pe 
taaunii noștri — nu glumiți cu 
ne. na ne puneți la facercare cu 
patchuri p-ovocatoare, asemenea 
acefala pe care Lăți pas ia cale 
ia Lr.ga.-.a

Acum osii pălăvrăgesc tn pre
sa din străinătate despre orga
nizarea suni asemenea putch in 
Republica Democrată Germană. 
Vedeți să na greșiți socotelile. 
Noi sintem ia stare să dăm peste 
labe. Prietenii germani din Re
publica Democrată Germană, prie
tenii polonezi, cehi, unguri, al
banezi. .-omită, bulgari, prietenii 
noștri chinezi, toți prietenii noș
tri pot avea încredere in Uniunea 
Sovietică, așa cam avem noi In. 
credere in prietenii noștri. Prie
tenia constă tocmai In aceasta — 
toți pentru unul unul pentru toti.

Tn prezent Polonia este curtată 
ca o fată de măritat De ce ? 
Fiindcă se speră: poate va ieși ce
va. Ei vor să găsească in Polo
nia forte care ar putea fi folosite 
împotriva puterii populare și a 
construirii socialismului In Po
lonia. împotriva Uniunii Sovieti
ce. Ei Iși îndreaptă loviturile 
principale împotriva Uniunii So
vietice, deoarece ea a ridicat pri
ma tn lume steagul revoluționar 
al luptei împotriva capitalului, de
oarece ea este cel mai puternic 
stat socialist.

Noi sintem puternici, dar nu 
amenințăm pe nimeni și nu in. 
tenționăm să atacăm pe nimeni. 
Dar nici imperialiștii să nu ne 
amenințe pe noi. La amenințările 
imperialiștilor putem răspunde cu 
cuvintele lui Aleksandr Nevski: 
Cine va veni la noi cu sabia, de 
sabie va pieri.

Forja țârilor lagărului socialist 
rezidă tn solidaritatea proletară și 
în prietenia dintre popoarele ace
stor țări. Noi și voi — prietenii 
noștri polonezi — înțelegem bine 
necesitatea Întăririi prieteniei 
dintre țările noastre.

Uniunea Sovietică a ajutat în
totdeauna și ajută Republica 
Populară Polonă și noi nu vom

refuza să vă ajutăm și 
viitor. Dar In ce condiții ? 
egalitate in drepturi.

J. Cyrankiewicz : Pe bază 
prietenie.

Am discutat cu tovarășul

In 
De

de

Am discutat cu tovarășul Cy
rankiewicz ce înseamnă relații 
bazate pe egalitate în drepturi. 
Dușmanii socialismului, dușma
nii prieteniei dintre țările socia
liste, ne învinuiesc adeseori că, 
acordînd ajutor, noi urmărim a- 
numite scopuri speciale. Dar noi 
nu am avut și nu avem alte sco
puri decit întărirea prieteniei ță
rilor lagărului socialist.

Noi sîntem pentru relații ba
zate pe egalitatea in drepturi. 
Mai mult decit atîta. dezvoltind 
colaborarea noastră cu țările so
cialiste, le acordăm un ajuior fră
țesc multilateral. Dacă ar fi să 
urmăm principiul egalității în 
drepturi in accepțiunea capitalis
tă, atunci ar trebui -- -!-
dem ceea 
cumpărăm 
buie. Dar 
țările mai 
de vedere ... __
cele mai puțin dezvoltate.' Că- 
lăuzindu-ne după interesele so
cialismului, nu ne putem întemeia 
relațiile cu țări prietene nouă pe 
asemenea baze. Pentru țări so
cialiste aceasta este puțin.

Noi trebuie să considerăm .. 
lațiile dintre țările noastre ca re
lații într-o familie strins unită de 
popoare care s-au strins sub stea
gul socialismului. Recent noi am 
dus tratative cu albanezii și le-am 
acordat ajutor în întărirea econo
miei socialiste a Albaniei. S-ar fi 
acordat oare un asemenea ajutor 
dacă cu acest prilej ne-am fi 
călăuzit în mod formal numai 
după principiile egalității în 
drepturi ? Aci este vorba de tn. 
telegere și ajutor reciproc prie
tenesc. Ele sînt mai largi, mai 
adinei și mai complecte.

Noi sîntem pentru astfel de re
lații și cu Polonia, cu toate ță
rile socialiste Noi vrem ca ele să 
nu ajungă intr-o situate de de
pendentă înrobitoare fată de ță
rile capitaliste, noi vrem ca ele 
să.și construiască viața în con
formitate cu interesele vitale ale 
popoarelor lor. Acordînd un ase
menea ajutor, Uniunea Sovietică 
dorește ca fiecare țară socialistă 
să crească și să se întărească, ca 
puterea lagărului socialist să 
crească și mai mult.

Noi ajutăm, fără nici un fel de 
scopuri egoiste, nu numai statele 
socialiste, ci și alte state, neso- 
cialiste. care luptă pentru liber
tatea și independența lor națio
nală. Poporul nostru înțelege că 
vrem să întărim prietenia cu ce
lelalte țâri tn vederea apărării 
păcii in întreaga lume. Alte țe
luri r - - — ■ - -

sa vin- 
ce putem vinde și să 
numai ceea ce ne tre. 
atunci ar fi în cîștig 
dezvoltate din punct 
economic, ar pierde

re-

Iuți nu avem. Sintem gata să fim 
prieteni cu toate țăriTe, inclusiv 
cu Statele Unite ale Americii

Pe scurt, dorința noastră cea 
mai sinceră este să asigurăm pa
cea. Aceasta o spunem nu pen
tru că ne-ar fi teamă de amenin
țările cuiva, ci pentru că știm ce 
nenorociri grele aduce războiul 
popoarelor. Sintem încredințați că 
rațiunea va triumfa. Dar dacă im
perialiștii vor dezlănțui un răz
boi, inima nu ne va tremura și 
vom area suficiente forțe pentru 
a zdrobi pe dușman.

Cu cit va fi mai puternică 
prietenia și coeziunea țârilor so
cialiste, cu atît va fi mai trainică 
și mai sigură pacea tn întreaga 
lume. Acestei cauze li servește 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Polonă, de la 
semnarea căruia sărbătorim a- 
cum aniversarea a 12 anL Tra
tatul dintre țările ■ noastre cores
punde fn întregime atit interese
lor Uniunii Sovietice, ctt și inte
reselor Republicii Populare Po
lone, precum și cauzei consolidă
rii păcii in întreaga lume

îngăduiți-mi să toastez tn să
nătatea prietenilor noștri — pen
tru tovarășul Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
pentru tovarășul Gomulka, prim 
secretar al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, pentru tova
rășul Zawadsky, președintele Pre. 
zidiului Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, pen. 
tru succesele Republicii Populare 
Polone, pentru succesele și pros- 
perarea poporului polonez.

(Cuvintările tovarășilor 1. Cy
rankiewicz șl N. Hrușciov au fost 
•ublinlate In repetate rindurl de 
aplauze).

(Texte prescurtate)

al U.R.S.S., N. A. Bulga-

nota adresată de ambasa-
R. F. Germane Minisleru-

In ca-

• După cum transmite agen
ția France Presse, un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Ex
terne norvegian a declarat că 
Norvegia va vota împotriva pri
mirii Spaniei în N.A.T.O. in caz 
că această țară va cere să fie 
admisă în această organizație.
• Guvernul revoluționar mun

citoresc țărănesc ungar a Instituit 
medalia „Pentru puterea munci
torilor și țăranilor" care va fi de
cernată de către guvern pentru 
participarea Ia lupta împotriva 
putch-ulul contrarevoluționar și 
pentru consolidarea ordinei in 
tară.
• In seara zilei de 21 aprilie, 

Mao Țze-dun, președintele R. P. 
Chineze, a primit delegația de 
prietenie a Partidului socialist din 
Japonia condusă de Asanuma, se
cretarul general al acestui partid.

• Agenția Ceteka anunță că 
răspunzînd invitației guvernului 
Republicii Cehoslovace, la 23 a-

prilie va sosi tn Cehoslovacia tn- 
tr-o vizită oficială, primul mi
nistru al Afganistanului, Muham
med Daud.
• La 22 aprilie se deschide 

cel de-al 46-lea Congres al Uniu
nii nafionale a studenților din 
Franța, reprezentind 94.060 de 
studenți.
• La 21 aprilie a părăsit Mos

cova plecind în turneu în Anglia 
cunoscutul pianist sovietic Emil 
Ghilels. Ei va concerta timp de 
două săptămîni la Londra, Liver
pool și în alte orașe.
• In Ungaria se află o dele

gație a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., condusă de acad. A. V. 
Topciev, care a sosit în tară pen
tru a încheia un acord de cola-

borare Intre Academia de Științe 
a U.R.S.S. și Academia de Știin
țe a R. P. Ungare.

• Potrivit relatărilor presei 
tn ultimele zile s-a intensificat 
activitatea vulcanului Etna — 
cel mai înalt vulcan din Europa 
situat pe litoralul de est al Si- 
ciliei — la nord de Catania.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat la 11 februarie, din În
sărcinarea guvernului sovietic, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
o notă și proiectul Declarației 
celor patru puteri în problema 
păcii și securității tn Orientul 
Apropiat și Mijlociu și a neame
stecului in treburile Interne ale 
(arilor din această regiune, 
proiect propus de guvernul so
vietic, care a apărut în presa 
sovietică din 13 lebruarie.

La 11 martie, ambasadorii 
Franței și Marii Britanii și în
sărcinatul 
al S.U.A. 
lui A. A. 
facerilor 
notele de 
lor.

La 19 aprilie, A. A. Gromîko, 
ministrul " " " ‘
U.R.S.S., _ .___ _____ . .
ambasadorul Franței, pe sir Pa
trick Raily, ambasadorul Marii 
Britanii, și pe R. Davis, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A., pentru a Ie inmîna noile 
note ale guvernului sovietic, în 
care acesta declară printre altele :

Cel® 
S.U.A., 
trebuie 
forjei 
re a 
tale in 
lociu, ____„ -
contradicție flagrantă cu princi
piile Cartei O.N.U. Acest lucru 
trebuie făcut — se spune în note 
— ca prim pas în direcția însă
nătoșirii și normalizării situației 
în această regiune.

Guvernul sovietic a făcut acea
stă declarație tn legătură cu no
tele de răspuns mai sus-mențio- 
nate din 11 martie ale S.U.A., 
Marii Britanii și Franței in le
gătură cu principiile fundamen
tale ale Declarației celor patru 
puteri în problema păcii și secu
rității In Orientul Apropiat și 

Din aceste note ale 
reiese că

cu afaceri ad-in‘erim 
în U.R.S.S. au înminat 
Gromîko, ministrul A- 
Externe al U.R.S.S., 
răspuns ale guvernelor

Afacerilor Externe al 
a primit pe M. Dejean,

patru puteri U.R.S.S., 
Marea Britanie și Franța 
să condamne folosirea 

ca mijloc de rezolva- 
problemelor nereglemen- 
Orientul Apropiat și Mij- 
deoarece aceasta este în

Mijlociu, 
puterilor occidentale, 
ele nu sînt hotărîte să accepte 
proiectul de declarație propus de 
guvernul sovietic.

în nota adresată de guvernul 
sovietic Statelor Unite se arată 
printre altele că dacă în privința 
țărilor Orientului Apropiat și 
Mijlociu nu se urmăresc alte te
luri decît cel al asigurării păcii 
și liniștei în această regiune, nu 
trebuie să existe motive de eschi
vare de la 
expuse în 
declarație, 
tregime 
O N.U.

Eschivîndu-se de la 
acestor principii, se 
notă, și neprezentînd

adoptarea principiilor, 
proiectul sovietic de 
care corespund în ln- 
prevederilor CarteiCartei

adoptarea 
spune în 

__ _  _ .__ la rîndul 
său nici un fel de propuneri con
structive, guvernul S.U.A. refuză 
de fapt să caute o bază accepta
bilă pentru reglementarea proble
melor litigioase din această re
giune.

Nota confirmă că în prezent, 
principalul obstacol care împie
dică reglementarea pașnică a li
tigiilor și conflictelor în Orientul 
Apropiat și Mijlociu este ameste
cul străin în treburile statelor 
din această regiune, amestec 
care încalcă suveranitatea și in
dependența lor.

„Doctrina Eisenhower" — se 
spune tn notă — prevede ames
tecul direct al Statelor Unite în 
treburile țărilor Orientului Apro
piat și Mijlociu, mergînd pină la

trimiterea de forțe armate ame
ricane in aceste țări. " 
nea politică a S.U.A. 
să nu contribuie la 
continuă a încordării 
regiune.

Tn ultimul timp, ca 
acțiunilor unilaterale

O asetție- 
nu poate 

agravarea 
tn această

urmare a 
..._______________  întreprinse
de puterile occidentale — se arată 
în notă — în Orientul Apropiat 
și Mijlociu — regiune în care 
abia de curînd a fost lichidat un 
periculos conflict militar, — si
tuația se agravează din nou.

Guvernul sovietic — se spune 
tn notă — consideră, ca și pînă 
acum, că prin eforturile comune 
ale marilor puteri — U.R.S.S., 
S.U.A., Marea Britanie și Fran
ța — s-ar putea asigura in O- 
rientul Apropiat și Mijlociu o 
pace trainică și îndelungată, pe 
baza principiilor expuse in proiec
tul de declarație, care prevăd 
neamestecul in treburile interne 
ale țărilor Orientului Apropiat și 
Mijlociu și respectarea indepen
dentei și suveranității lor națio
nale.

In nota adresată Marii Britanii 
se arată, printre altele, că recenta 
înțelegere dintre S.U.A. și Marea 
Britanie, privitoare la intensifi
carea activității Statelor Unite In 
cadrul pactului de la Bagdad, 
constituie o nouă dovadă a fap
tului că grupările militare și ba
zele militare străine care se 
creează în Orientul Apropiat și 
Mijlociu servesc unor țeluri care 
nu au nimic comun cu interesele 
menținerii păcii.

Guvernul U.R.S.S. este și con
tinuă să fie de părere că trebuie 
să se tindă spre realizarea unor 
hotăriri de comun acord, care să 
țină seama pe deplin de intere
sele legitime ale țărilor din acea
stă regiune, care să nu prejudi
cieze drepturile lor suverane și 
să corespundă in același timp in
tereselor păcii și liniștii tn O- 
rientul Apropiat și Mijlociu.

în nota adresată Franței, gu
vernul sovietic arată că, in ciuda 
hotăririior corespunzătoare ale 
O.N.U., Israelul amenință fă(iș 
cu reluarea agresiunii împotriva 
Egiptului, dacă pretențiile lui nu 
vor fi satisfăcute. Totodată, Is
raelul nu ascunde faptul că scon
tează pe sprijinul unor cercuri 
ale puterilor occidentale. Nu pot 
fi trecute cu vederea nici infor
mațiile presei occidentale, 
trivit cărora reprezentanții 
ciali ai guvernului francez 
promis Israelului să-i acorde 
jutor economic și militar in

rPI ifo
po- 
oii- 
au 
a- 

,__ , ca
zul unei acțiuni Împotriva Egiptu- 
lui. De aceste planuri este le
gată în mod vădit și concentrarea 
de forte militare aeriene în insu
la Cipru.

La aceasta trebuie adăugat că 
unele puteri occidentale duc o po
litică de presiuni economice gro
solane împotriva Egiptului, în
grădind comerțul cu acesta, blo- 
clnd activele egiptene, interzicînd 
vaselor lor să treacă prin Ca
nalul de Suez etc. Este limpede 
că asemenea acțiuni, care urmă
resc de fapt blocarea economică 
a Egiptului, nu au nimic comun 
cu preocuparea pentru o normali
zare a situației In Orientul Apro
piat.

In notele sale, guvernul sovie
tic declară că este gata să exami
neze cu atenția cuvenită consi
derentele pe care guvernele 
S.U.A., Franței și Marii Britanii 
vor socoti posibil să le formuleze 
în legătură cu notele din 19 a- 
prilie.

Decernarea premiilor Lenin
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Au fost date 
publicității hotărîrile comitetelor 
pentru premiile Lenin de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la decernarea premii
lor Lenin pe anul 1957

In sectorul artei și literaturii 
au fost decernate cinci premii: 
eminentei balerine sovietice Ga
lina Ulanova pentru realizări de 
seamă in arta coregrafică; bine 
cunoscutului sculptor Serghei Ko
nenkov (născut în 1874) pentru 
lucrarea „Autoportret" un admi
rabil bust executat în marmură 
In 1954; scriitorului Leonid 
Leonov (născut în 1899) care 
s-a făcut cunoscut în literatură 
încă In deceniul al III-lea al se
colului nostru, pentru 
lucrare — romanul 
rusă" apărut in 1953.

In sectorul artei și 
două premii au fost 
post mortem ; compozitorului cu 
renume mondial Serghei Proko
fiev, pentru simfonia a VII-a, 
lucrare compusă în ultima peri
oadă a vieții maestrului; poetu
lui tătar Musa Djabil. pentru 
ciclul de poezii cunoscut sub nu
mele de „Caietul de la Moabit".

In sectorul științei au fost dis
tinși cu premiul Lenin șapte oa
meni de știin(ă: fizicianul Evghe- 
ni Zavoiski, pentru descoperirea 
și studierea fenomenului rezonan
ței paramagnetice; matematicia-

ultima sa 
„Pădurea

literaturii, 
decernate

Proces intentat unor spioni americani
BERLIN 21 (Agerpres). — Klosa și M. Kliatzenski s-au în- 

A.D.N. transmite : La 21 apri
lie, la tribunalul regional d:n 
Potsdam a luat sfîrșit procesul 
intentat agenjilor serviciului de 
spionaj militar american, Wolf
gang Klosa și Margaret Kliat
zenski. In cursul procesului, care 
a durat cîteva zile, s-a dovedit 
că acuzații au desfășurat o acti
vitate criminală îndreptată împo
triva intereselor de stat ale R. D. 
Germane. Din însărcinarea servi
ciului de spionaj american, W.

deletnicit cu recrutarea de a- 
genți din rindurile populației din 
R. D. Germană, au cules infor
mații cu caracter de spionaj, au 
desfășurat o " " ‘ 
toare — de 
sionistă.

Tribunalul
dam l-a condamnat pe Klosa la 
închisoare pe viată, iar pe M 
Kliatzenski Ia închisoare pe doi 
ani și șase luni.

activitale provoca- 
calomniere și diver-

regional din Pots

nul Piotr Novikov, pentru lucra
rea sa teoretică publicată tn 1955; 
geologul acad. Dmitri Nalivkin, 
pentru conducerea științifică a 
lucrărilor de întocmire a hărții 
geologice a U.R.S.S. la scara 
1/2500.000; biologul acad. Kon
stantin Skreabin, pentru lucrarea 
sa în 12 volume asupra proble
melor parazitologiei umane și a« 
nimale; defunctul biolog Văleni 
tin Dogel, pentru lucrarea con
sacrată protozoarelor.

Două premii au fost decernata 
pentru lucrări remarcabile în do
meniul știiitfelor istorice și filo
logice : profesorului Gheorghi 
Mohkișvili,tkim de știință din 
Gruzia, pentru cercetări in dome
niul istoriei antice a popoarelor 
din Transcaucazia și acad. Vladi
mir Șișmarev, specialist de seamă 
în domeniul filologiei romane, 
pentru recentele sale cercetări 
(1952—1955) în domeniul istoriei 
limbii franceze și pentru alcă
tuirea unor valoroase materiale 
didactice universitare în această 
disciplină.

In sectorul tehnicii au fost de
cernate 10 premii, printre care: 
renumitului constructor de avioa-j 
ne, acad. Andrei tuoolev, proiec
tant general al industriei de a. 
vioane a U.R.S.S., pentru realiza
rea avionului de mare viteză cu 
reacție pentru călători „Tu-104“; 
profesorului Dimitri Blohințev — 
în prezent directorul Institutului 
unificat de cercetări nucleare — 
și unui grup de colaboratori ai 
săi — specialiști în domeniul 
tehnicii atomice, pentru realiza
rea primei centrale atomo-elec- 
trice din U.R S S.; constructorului 
de aparate optice Bagrat loanni- 
siani, pentru elaborarea construc
țiilor ur.or noi instrumente astro
nomice (el a proiectat printre al
tele cel mai mare telescop cu me
nise din lume „Asi-32" cu coman
da de la distantă) ; omului de 
știință de pe tărimul medicinii 
Aleksandr Bakulev, pentru elabo
rarea de noi metode în domeniul 
chirurgiei cardiace.

Celelalte premii în sectorul teh
nicii au fost decernate la șase 
diferite colective de specialiști.
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