
Prolelarl rdîn toate țările, unîțî-vM ! Citiți în pag. 2-3

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2820 4 PAGINI — 20 BANI Joi 5 iunie 1958

Cuvîntarca
tovarășului 

N. S. BRUȘCIOV 
la ccl de ai

Vll-Ica Congres 
al P. C. Bulgar

Consfâtmrea cadrelor din domeniul 
propagandei și cuHurii

Vizitele oaspeților
T Miercuri dimineața Alexandru 
'Ansberg, ministrul Culturii din 
R.S.S. Estonă, conducătorul de
legației oamenilor de cultură din 
republicile sovietice baltice, V. 
Kalpini, ministru adjunct al Cul
turii din R.S.S. Letonă, și V. Pe- 
ciura, maestru emerit al artei din 
R.S.S. Lituaniană, directorul ar
telor din Ministerul Culturii al 
R.S.S. Lituaniene, membri ai de
legației, au fost oaspeții cineaș
tilor centrului de producție cine- 
natografică de la Buftea. In 
■ursul vizitei oaspeții au fost în- 

fiți de M. Brătucu, director ge- 
..erai adjunct al Cinematografiei 
din Ministerul învățămîntului și 
Culturii.

La amiază A. Ansberg, V. Kal
pini și V. Peciura au fost pri
miți la Ministerul Învățămîntului

șl Culturii de tov. Constanța Cră
ciun și Constantin Prisnea, ad- 
juncți ai ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, cu care au avut 
o întrevedere.

•Ă
Tn cursul dimineții de miercuri 

artistul poporului din U.R.S.S., 
lonas Șviadas, conducătorul ar
tistic al Ansamblului emerit de 
stat de clîntece și dlansuri din 
R. S. S. Lituaniană, împreună 
cu membrii colectivului au făcut 
o vizită la Muzeul satului din 
Capitală,

Seara ansamblul a prezentat 
în fața unui numeros public, din 
orașul Pitești un program de cîn- 
tece si dansuri lituaniene.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces.

(Agerpres)

D IN G AL AT 1
SPRE ȘANTIERUL MAGISTRALEI DE EST!

Plecarea unor noi brigadieri

Manifestări
1 tn întreaga țară au continuat 
tă se desfășoare miercuri mani
festări prilejuite de Decada Cul
turii Republicilor Sovietice Bal
tice. Au avut loc simpozioane, 
conferințe, programe artistice și 
culturale, în cadrul cărora au fost 
prezentate cele mai deosebite rea
lizări ale popoarelor eston, leton 
și lituanian.

La Casa prieteniei romino.sovie
tice din Capitală, Alexandru Ans
berg, ministrul Culturii din R.S.S. 
Estonă, conducătorul delegației oa
menilor de cultură din Republici
le Sovietice Baltice a conferențiat 
despre „Cultura în R.S.S. Estonă“.

Au asistat acad. P. Constanti- 
tiescu-lași, vicepreședinte al Con- 
șiliului General A.R.L.US. și Ion 
Moraru, secretar adjunct al Con- 
tiliului General A.R.L.US., oa
meni de artă și cultură, ziariști și 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile fi instituțiile Ca
pitalei.
■ Au fost de față reprezentanți 
ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

Conferențiarul a subliniat
înflorirea culturii în Estonia a 
fost posibilă datorită avintului 
industrial ți agricol pe care l-au 
luat țările baltice in anii puterii 
sovietice. S-au dezvoltat cultura și 
învățămîntul, au înflorit arta pla-

ai 
la

că

Viltorii mecanici ai 
locomotivelor electrice

Tn timp ce Ia Combinatul me
talurgia Reșița și uzinele „Elec- 
itroputere“ din Craiova se fac 
pregătiri pentru trecerea la fa
bricația primelor locomotive Die
sel electrice rominești, la grupul 
școlar C.FJ?.-București a început 
pregătirea primei serii de meca
nici care vor deservi aceste loco- 
îotive. Cei 24 de cursanți sînt 

recrutați din mecanicii de loco
motive și de automotoare cu o 
bogată experiență.

O altă școală, care urmează 
6ă se deschidă va pregăti mon
tatori și electromecanici specia
lizați în exploatarea locomotive
lor Diesel electrice, i . i,,„.

în Capitala
sti-că, muzicală, teatrală și cine
matografică, „Decada Culturii Re* 
publicilor Sovietice Baltice“, a în
cheiat Alexandru Ansberg, este o 
sărbătoare a popoarelor romîn și 
a celor din Republicile Sovietice 
Baltice. Sîntem convinși că această 
nouă manifestare a prieteniei po
poarelor R.P. Romîne și Uniunii 
Sovietice va contribui la strânge
rea și mai puternică a legăturilor 
care unesc țările noastre.

Numerosul public prezent a 
aplaudat cu căldură conferința.

După conferință a fost prezentat 
filmul „Rita“, o producție a Stu
diourilor de filme artistice și do
cumentare din Riga.

La Teatrul de vară din parcul 
de cultură și odihnă „I. V, Sta
lin“ tov. Vasile Ungureanu, șeful 
secției culturale a Sfatului Popu
lar al Capitalei, a vorbit despre : 
„R.S.S. Letonă o republică înflo
ritoare“. A urmat un spectacol de 
cîntece și dansuri rominești și so
vietice prezentat de Ansamblul 
C.F.R. Giulești.

Au asistat Alexandru Ansberg, 
ministrul Culturii din R.SS. Esto
nă, conducătorul delegației oame
nilor de cultură din Republicile 
Sovietice Baltice, V. Kalpini, mi
nistru adjunct al Culturii din 
R.S.S. Letonă și V. Peciura, maes
tru emerit al artei din R.S.S. 
tuaniană, directorul artelor 
Ministerul Culturii al R.S.S. 
tuaniene, membri ai delegației 
menilor de cultură din Republici
le Sovietice Baltice.

Tot miercuri în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare, regizorul Gh. 
Turcu a conferențiat despre „Rea
lizările cinematografiei în Repu
blicile Sovietice Baltice“, iar în 
sala Dalles a avut loc un concert 
de muzică de cameră dat de cvar
tetul Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu“ din București.

»' (Agerpres)

Tn zilele de 30 șî 31 mai a.c. 
a avut loc la Direcția de pro
pagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R. o consfătuire la care au 
participat cadre din domeniul 
propagandei și culturii din Bucu
rești : oameni de știință, scrii
tori, compozitori, artiști plastici, 
lucrători cu munci de răspunde
re din domeniul învățămîntului, 
editurilor, presei, teatrului și ci
nematografiei. șefi ai catedrelor 
de științe sociale din învățămîn- 
tul superior.

De .asemenea au participat se
cretarii comitetelor regionale de 
partid și ailți activiști de partid 
care se ocupă cu problemele de 
propagandă și cultură.

La consfătuire a fost analizată 
activitatea desfășurată de diferite 
instituții și organizații pe tărîm 
ideologic și îndeosebi problemele 
luptei împotriva ideologiei bur
gheze, i

In discuțiile vil, la care au 
participat numeroși tovarăși s-au 
relevat succesele obținute sub 
conducerea partidului în toate 
sectoarele activității ideologice. 
In același timp au fost criticate 
o serie de defecțiuni și lipsuri, 
mai ales în ceea ce privește le
gătura muncii ideologice cu sar
cinile «actuale ale partidului, sla
ba combativitatea de care dau

dovadă unii lucrători ai frontu
lui ideologic.

In consfătuiro s-a acordat o 
deosebită atenție problemei îmbu
nătățirii activității ideologice în 
domeniul filozofiei, istoriei teo
riei și istoriei literaturii, cinema
tografiei, teatrului, în activitatea 
publicațiilor științifice și literar- 
artistice și a catedrelor de științe 
SOCiale, i . «La1 «!..l i ...

Dezbaterile au demonstrat hotă- 
rîrea lucrătorilor din domeniul 
propagandei și culturii de a spori 
intransigența și combativitatea 
față de manifestările ideologiei 
străine, de a ridica nivelul acti
vității de propagandă a marxism- 
leninismului, de a contribui tot 
mai activ la aplicarea liniei po
litice a partidului de construire 
a socialismului în țara noastră.

„MICILOR“
După zece ani 'de la naționali

zare, în fabrica din Rm. Vîlcea, 
intitulată azi simbolic „11 Iunie", 
nimic nu mai evocă prezența foști
lor patroni. Dormitoare curate-lu- 
nă, cum niciodată nu te-ai fi aș
teptat să găsești intr-o fabrică de 
pielărie, adăpostesc azi mulți din
tre lucrători. Căminul da copii, 
sala de festivități aproape termi

Li. 
din 
Li- 
oa-

-. I
Din frumusețea peisajului de la Bran
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Stabilirea relațiilor 
diplomatice între 

R.P.R. și Afganistan
Guvernul Republicii Populare 

Romîne și .Guvernul 
Afgan în dorința de 
relațiile de prietenie 
țiile economice intre
țări, au hotărît stabilirea de re
lații diplomatice între Republica 
"“opulară Romî-nă și Regatul Af-

Regatului 
a dezvolta 
ca și Tela
cele două

*

Lecție de pian .

In curtea sediului Comitetului regional V.T.M. 
Galați domnea o vie animație. Erau aici peste 100 
tineri. Unii cîntau din muzicuță, alții din gură. 
Cîte un tînăr ținea în mină un ziar. M-am apropiat 
de unul din grupuri, format din vreo 25 tineri, care 
discutau despre articolul in legătură cu șantierul 
magistralei de Est din ,£cinteia tineretului“.

— Ei ce spuneți, le urmăm și noi exemplul ? Ce, 
noi nu putem deveni fruntași ? — zise unul 
din ei.

— Da, putem ! — răspunseră ceilalți. Dar numai 
să ajungem mai repede pe șantier.
Erau tinerii din raionul Tecuci. Vroiau și ei să 

urmeze exemplul celor 30 tineri din regiunea noa
stră plecați pe șantierul magistralei de Est, care 
prin munca lor au reușit să devină fruntași (o 
parte, fotografiați, au apărut în ziarul ,ficînteva ti
neretului“).

Tovarășul prim secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Galați le-a spus tinerilor :

— Tovarăși, pe șantier vă veți lovi de greutăți ; 
de aceea fiecare să se gîndească bine înainte de a 
se hotărî... Ei, ce spuneți ?

— Mergem cu toții.
Zeci de tineri gălățeni i-au condus la gară.
La un geam al trenului stătea un tînăr bine fă

cut, înalt, cu părul blond, tuns scurt. Era utemistul 
Bejan Vasile, țăran din comuna Frumușița.

— Pentru a-i de termina să meargă și pe alți tineri 
pe noul șantier le-am descris cîteva aspecte despre 
felul cum am dus-o in cele patru luni pe șantierul 
hidrocentralei de la Bicaz — mi-a spus el.

Corespondent 
IONEL HINCU

NEGLIJENȚE
nații, grădina 'de legume unde l-am gă
sit pe secretarul de partid, venii să su
pravegheze cum se asigură în perspecti
vă hrana colectivului, echipele sportive 
de handbal feminin — fruntașă pe re
giune, și de oină, oglindesc nu numai 
condiții noi, dar și un nou fel de a privi 
omul muncitor.

Condițiile acestea impun o bună gos
podărire. Aici un mare rol îl are tine
retul, masa activului fabricii.

Organizația U.T.M. (secretar tov. Mir- 
cea Drăgușinoiu) este cunoscută la Co
mitetul raional U.T.M. Rm. Vîlcea ca 
fiind activă. Dintre brigăzile de tineret 
de aici, cea condusă de tov. Savu Pa- 
raschiva deține chiar drapelul de brigadă

............................. iînmiiiii.

De ce se pierde 1,50 lei 
la fiecare pereche

de încălțăminte produsă 
la fabrica din Rm. Vîlcea
■’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11’ 

fruntașă pe oraș.. In această brigadă se 
discută aproape săptămînal problemele 
producției, combătîndu-se lipsurile con
statate. Responsabila brigăzii, o fastă in
teligentă și hotărîtă, absolventă — ca cei 
mai mulți dintre tineri — a școlii profe
sionale, studiază broșuri tratînd experien
ța fruntașului N. Militar» și alte su
biecte.

Fabrica „11 Iunie“ a avut în ultimii 
ani nu odată inițiative importante pen
tru reducerea prețului de cost. Tinerii 
de aici își amintesc un amplu articol 
apărut în ziarul nostru, care evidenția 
realizările în acest sens ale întreprin
derii. La „11 Iunie“ s-a născut și renu
mita idee a inginerului șef N. Isailă — 
întinderea pieilor semi-ude pe rame, 
după o prealabilă îmbibate în petrol, 
ceea ce evită contractarea pieilor sporind 
mult suprafața lor utilizabilă. Anul tre
cut noua metodă a adus numai în a- 
ceastă întreprindere 900.000 lei economii. 
Azi ea s-a extins, atît in țară cit și în 
străinătate.

Acum însă, după ce realizările trecute 
au fost încorporate la „activul“ bilanțu
lui moral al întreprinderii, în fața noilor 
sarcini sporite fabrica „11 Iunie“ nu mai 
are o poziție fruntașă.

In urma introducerii sistemului îmbu
nătățit de salarizare cîștigul mediu a

Festivalurile—prilej de activizare 
a utemiștilor și tinerilor

Festivalurile pe comune, întreprinderi, pe raioane, orașe și 
regiune au intrat în tradiția tineretului nostru. In majoritatea 
satelor, comunelor și întreprinderilor din regiunea Ploești. se 
fac intense pregătiri pentru desfășurarea în bune condiții a 
festivalurilor tineretului. Multe întilniri artistice și sportive pe 
care tinerii și pionierii le-au întreprins au prilejuit o verificare 
minuțioasă asupra conținutului și varietății repertoriilor. Dar, pe 
lingă acțiunile cultural-sportive care au loc în această perioadă 
organizațiile de bază U.T.M. au întreprins și întreprind multe 
acțiuni de folos obștesc și patriotice.

Deunăzi, corespondentul nostru din regiunea Ploești a avut 
o discuție cu tovarășul S. NEDELCU, primul secretar al raio
nului U.T.M. Pucioasa pe tema „Festivalurile intercomunale 
ale tineretului din acest raion și rezultatele acțiunilor între
prinse de organizațiile U.T. M.“.

•— Să rețineți că, primul festi
val intercomunal al tineretului se 
desfășoară începînd de la 1 iunie. 
De la această dată, în raionul no
stru au loc festivalurile tineretului 
intercomunale și festivalurile din 
întreprinderile industriale, după 
care ne pregătim pentru faza raio
nală. Munca organizațiilor U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, a dus la obținerea unor 
realizări mult mai frumoase ca în 
anii trecuți. Pe întreg raionul 
avem acum 22 echipe de teatru, 
20 brigăzi artistice de agitație, 24 
echipe artistice formate din tineri, 
22 echipe de dans, 20 ansambluri 
pionierești și 28 tineri în formația 
de fluierași. Aproape toate progra
mele artistice ale acestor forma
țiuni au fost văzute și îmbunătățite 
de cadrele de specialitate din raio
nul nostru. Cu prilejul pregătirii 
festivalurilor, organizațiile de bază 
U.T.M. din raionul Pucioasa, în-

drumate și ajutate de organizațiile 
de partid și activiștii comitetului 
raional U.T.M., au întreprins nu
meroase acțiuni de folos obștesc și 
patriotic. De pildă, odată cu ve
nirea primăverii, numai în acțiu
nea patriotică de împădurire au 
fost plantați 300.000 puieți de pă
dure din cei 450.000 puieți scoși 
din pepinieră.

O altă acțiune dusă de utemiști, 
tineri și pionieri a fost și colec
tarea fierului vechi și maculaturii 
pe care 
în urma 
vechi și 
tarea de 
rilor și 
fondul organizației 
nale a ajuns acum la 20.000 lei. 
Apreciem aportul pe care l-au 
adus organizația U.T.M. de la Ter
mocentrala „Gh. Gheorghiu - Dej“ 
Doicești, care a predat 5 vagoane 
fier vechi și mai are cjplegjate și

le-au și predat la I.C.M. 
livrării a 15 vagoane fier 
din alte acțiuni, ca plan- 
păduri, repararea drumu- 

întreținerea islazurilor, 
noastre raio-

gata de predat aproape 4 vagoane, 
organizația de la Fabrica de ci
ment din Fieni care a strîns și 
predat 4 vagoane fier vechi și 
alte organizații.

Organizațiile U.T.M. din raio
nul Pucioasa au obținut și alte 
realizări, ca rezultat al participă
rii în masă a utemiștilor și tineri
lor în acțiunile întreprinse. Iată, 
de pildă, numai prin efectuarea a 
15.000 ore muncă voluntară la în
frumusețarea satelor și orașelor, 
tinerii au împrăștiat piatră pe 11 
km. șosea, au curățit și taluzat 
23 km. șanț pentru scurgerea ape
lor provenite din ploi, iar în multe 
comune și întreprinderi, organiza
țiile U.T.M. au construit din re
surse locale 23 parcuri ale tine
retului și au amenajat 30 baze 
sportive. Utemiștii din Vulcana 
Băi, comună cu așezare pitorea
scă, mobilizați de comitetul 
U.T.M. în frunte cu Vasile Suzan, 
secretarul organizației, au redat în 
folosință prin muncă voluntară un 
minunat parc care vreme înde
lungată a fost lăsat în paragină. 
Parcul dispune acum de două es
trade, aici amenajate și 
ronduri cu flori și bănci, 
pierea parcului, tinerii

pietruite, 
In apro- 
au Con

struit o bază sportivă pentru volei, 
fotbal și pistă pentru probele 
G.M.A.

Aș vrea să mai spun că șl în 
orașul Pucioasa aproape 400 ute
miști, tinerii și elevii școlilor me
dii și elementare, pe lingă multe 
acțiuni pe care le-au întreprins,

lucrează voluntar după orele de 
program la construirea teatrului 
de vară și a stadionului sportiv 

Se poate aprecia că viața poli
tică a organizațiilor U.T.M. s-a 
întărit mult. In perioada pregătirii 
festivalurilor, comitetele de U.T.M. 
și birourile pe sate, au muncit mai 
concret cu utemiștii și tinerii. 
Sarcinile de organizație n-au mai 
fost duse numai de membrii co
mitetelor ci ele au fost reparti
zate pe utemiști și controlate cum 
sînt îndeplinite. In urma dezbate
rii documentelor plenarei a IlI-a 
a C.C. al U.T.M. în adunările ge
nerale U.T.M, biroul raional îm
preună cu activiștii săi, s-a preo
cupat mai mult ca organizațiile 
de bază să găsească și să folosea
scă metode de muncă cu adevărat 
tinerești, să mobilizeze tineretul la 
îndeplinirea sarcinilor importante 
trasate de partid. Joile tineretului, 
serile culturale, serbările cîmpe- 
nești, șezători cu program de gni- 
citori și povești, excursii la muzee 
și locuri istorice sînt numai o par
te din formele folosite acum de 
organizațiile U.T.M. pentru ca 
timpul liber să fie petrecut de 
tineri în mod plăcut și educativ. 
In același timp, organizațiile 
U.T.M. intensifică munca de edu
care comunistă a tinerilor folo
sind cele mai diferite mijloace.

Toate acestea au dus la crește
rea prestigiului organizațiilor 
U.T.M., la slrîngeTea masei de ute
miști și tineri în jurul organiza
ției’.

tporit la circa 700 lei, iar suma dobîndită 
suplimentar din bugetul statului nu este 
compensată prin reducerea prețului de 
cost. Dimpotrivă, fabrica depășește 
costurile admise.

Discutând cu cîțiva din reprezentanții 
organizațiilor politice și ai direcțiunii, la 
început — ca și în alte ocazii — se pun 
în față greutăți obiective.- Este într-ade- 
văr justă observația că la mai multe ma
teriale auxiliare întreprinderile furnizoa
re nu dau atenția cuvenită calității ; de 
exemplu, fabrica metalurgică „Grivițn“ 
trimite adesea cuie de proastă calitate.

Coborînd însă o privire mai atentă 
asupra structurii prețului de cost, nu 
poate să nu te izbească faptul că la „11 
Iunie“ consumul este depășit la 8 arti
cole — aproape 2O°/o din cele 33 arti
cole care formează lista materialelor 
auxiliare. In plus realizîndu-se depășiri 
de consum și la talpă și piele, se ajunge 
ca la fiecare pereche de bocanci pro
dusă, întreprinderea, în loc să cîștige, 
să piardă cîte un leu și cincizeci de bani. 
(Calculul făcut la cererea noastră de în
suși contabilul șef al fabricii).

Tinerii fruntași se îngrijesc de realiza
rea de eoonomii. Brigada, citată mai sus, 
a utemistei Savu Paraschiva, a obținut 
în luna aprilie o economie de piele egală 
cu cca necesară la 223 perechi încălță
minte, pentru oare cei merituoși au fost 
și premiați. Organizația U.T.M. și cea 
sindicală nu s-au îngrijit însă de stimula
rea luptei împotriva risipei, astfel îneît 
cel puțin fiecare brigadă să aibă deschis 
contul său de economii. In fabrică ob
servi de aceia pe de o parte rezerve im
portante în consumul de materiale și pe 
de altă parte faptul că masa muncitori
lor nu cunoaște fantul că normele de 
consum sînt depășite.

Să ne referim la consumul de piele 
si talpă. In fabrică s-a întors de curînd 
dintr-un schimb de experiență la „Stră
duința" -Ițeam, tânărul Alex. Singureanu. 
El relatează că acolo bocancii se lucrea
ză pe alt calapod, mai modern,, ceea ce 
le dă și o linie frumoasă și permite ji 
un consum mai redus 
La „11 Iunie“ nu s-a 
mic pentru extinderea 
și a altora.

In ceea ce privește 
teriale auxiliare, economiile trebuie să 
înceapă prin stîrpirea practicii de a 
arunca pe jos cuie, capse etc.

Un rol deosebit în reducerea prețului 
de cost l-ar putea avea cele două posturi 
utemiste de control din fabrică.

Din păcate însă, și la „11 Iunie", ca 
și în alte întreprinderi, constatăm slaba 
instruire a acestor posturi.

Postul de control condus de tov. Mo
canii țintește anumite obiective juste. De 
exemplu, el și-a propus să stingă orice 
bec aprins degeaba, să oprească orice 
motor care funcționează inutil.

Dar principalele preocupări ale postu
lui repetă și dublează sarcinile firești ale 
biroului organizației de secție, suprapu- 
nîndu-se astfel plenului organizației 
U.T.M.

A îngriji colțul închinat U.T.C., a mo
biliza tinerii la ședințe și munci volun
tare în oraș, a afișa lozinci — sînt sar
cini politice generale, care trebuie să 
antreneze tot colectivul de utemiști.

în ceea ce privește posturile de con
trol din această întreprindere, ele au me
nirea să organizeze raiduri prin secțiile 
și sectoarele de care se ocupă, urmărind 
concret în special felul cum se respectă 
normele de consum, cum luptă fiecare 
tînăr pentru economii, împotriva risipei.

Iată cîteva căi simple prin care tine
retul de la „11 Iunie“ poate să contri- 
Iruie la respectarea planului prețului de 
cost. înseamnă aceasta din partea lui — 
să coasă buzunarele fabricii, din care azi 
cade cîte un leu și cincizeci de hani 
odată cu fiecare pereche de încălțăminte 
produsă.

de materii prime, 
organizat însă ni- 
acestei metode ca

consumul de ma-

F. CERBII

A luat sfîrjit cel de al doilea 
Festival al copilului

Miercuri seara în sala de festivități 
a Gării de Nord a luat sfirșit 
de-al doilea Festival al copilului, 
ganizat de Casa creației populare 
Capitalei, in colaborare cu Comitetul 
național al copilului, Comitetul oră
șenesc U.T.M., Consiliul sindical lo
cal și UCECOM, în cinstea 
pilului.

Celor mai bune formații 
de copii și celor mai buni 
din cadrul festivalului li s-au decer
nat 16 titluri de fruntași pe anul 
1958, 3 premii I, 2 premii III și 27 
de mențiuni, precum și numeroase 
premii în obiecte.
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Lucrările celui de=al VILlea Congres al P. C. Bulgar

Cuvîntarea tovarășului N. S. HRUȘCIOV
Dragi tovarăși, prieteni!

Permiteti-mi ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
al întregului nostru partid, în 
numele poporului sovietic să 
transmit Congresului al VlI-Iea 
al Partidului Comunist Bulgar, 
comuniștilor bulgari și întregu
lui popor bulgar, un fierbinte 
salut frățesc și să urez Congre
sului dv. succese în activitatea 
sa. (Aplauze furtunoase, prelun
gite. Toți se ridică).

Partidul nostru, popoarele U- 
niunii Sovietice, ca și popoarele 
tuturor (ărilor socialiste, se bu
cură sincer împreună su dv. de 
succesele remarcabile cu care 
Partidul Comunist Bulgar a în- 
tîmpinat cel de-al VII-lea Con
gres al său.

Nu este departe timpul cînd țările 
socialiste vor lăsa în urmă 

cele mai dezvoltate țări capitaliste
Lacheilor burgheziei le place 

să zugrăvească pretinsele avan
taje ale așa-numitului sistem al 
libere; inițiative. De ar fi să-i 
asculți, ai impresia că acest sis
tem este visul suprem al ome
nirii, că ceva mai bun nu există 
și nici nu poate exista. De ce 
însă oare ei nu pot cita nici o 
țară capitalistă care să fi obținut 
succese atît de importante în 
dezvoltarea economiei sale în- 
tr-un răstimp atît de scurt ca ță
rile care au pășit pe calea socia
lismului ? Să luăm de pildă țări 
vecine cu Bulgaria — Grecia și 
Turcia. Datele statistice oglindesc 
în mod obiectiv faptul că Bul
garia populară, care a pășit pe 
calea dezvoltării socialiste, a 
dobîndit în avîntul economiei și 
culturii sale succese mult mai 
mari decît vecinii ei capitaliști. 
(Aplauze).

In țările socialiste volumul 
producției industriale, luat 
în ansamblu, a crescut de 
peste 4 ori în comparație cu 
nivelul antebelic, în timp ce 
în țările capitalului, în po
fida cursei turbate a înarmă
rilor și a altor metode de 
„înviorare a conjuncturii", el 
nici măcar nu s-a dublat.

Sîntem ferm convinși că nu 
este departe timpul cînd țările 
socialiste vor lăsa în urmă cele 
mai dezvoltate țări ale capitalis
mului nu numai în ceea ce pri
vește ritmul ci și volumul pro
ducției industriale. (Aplauze). 
Această convingere a noastră se 
bazează pe fapte reale, Uniunea

Colaborarea rodnică dintre 
țările socialiste

Tu această ordine de Idei aș 
vrea să mă ocup de unele proble
me privind colaborarea econo
mică dintre țările socialiste.

Recent a avut loc la Moscova 
Consfătuirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările participante la Consi
liul de ajutor economic reciproc. 
La consfătuire au luat de ase
menea parte reprezentanții Parti
dului Comunist Chinez, Partidu
lui Muncii din Coreea, Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
Partidului Popular Revoluționa 
Mongol. CONSFĂTUIREA A A- 
JUNS LA CONCLUZIA UNA
NIMA CĂ, IN PREZENT, CÎND 
LEGATURILE ECONOMICE 
DINTRE ȚĂRILE SOCIALISTE 
S-AU LĂRGIT ȘI S-AU ÎNTĂ
RIT CONSIDERABIL. CAPATA 
CEA MAI MARE ÎNSEMNĂ
TATE PROBLEMELE PERFEC
ȚIONĂRII CONTINUE A FOR- 
MELOR COLABORĂRII ECO
NOMICE, ALE ADINC1R1Î 
SPECIALIZĂRII ȘI COOPERĂ
RII PRODUCȚIEI RAMURILOR 
INTERDEPENDENTE ALE E- 
CONOMIEI NAȚIONALE A ȚA
RILOR LAGĂRULUI SOCIA
LIST. Înfăptuirea consecventă a 
măsurilor elaborate de consfă
tuire pentru dezvoltarea Și adîn- 
cirea continuă a diviziunii inter
naționale a muncii între țările 
socialiste va asigura folosirea 
cît mai rațională a resurselor na
turale și economice, sporirea pro
ductivității muncii și creșterea 
continuă a bunăstării poporului 
în fiecare din țările noastre. Or
ganizarea rațională a colaborării 
economice dintre țările lagărului

Coeziunea țărilor socialiste asigură 
avîntul general al economiei socialiste

Dar este oare posibil să se fo
losească pe deplin pentru victo
ria socialismului bogatele posi
bilități existente în țările socia
liste dacă fiecare dintre ele ar ac
ționa izolat, s-ar închide în cercul 
propriilor sale interese ? In con
dițiile internaționale actuale este 
oare posibil să se asigure o pa
văză de nădejde cuceririlor so
cialismului, dacă țările socialiste 
vor acționa izolat ? Firește ca nu.

NUMAI UNITATEA ȚĂRILOR 
SOCIALISTE ASIGURĂ FOLO
SIREA MAXIMĂ A SUPERIO
RITĂȚII SISTEMULUI MON
DIAL AL SOCIALISMULUI, 
FACE SĂ CREASCĂ FORȚA Șl 
PUTEREA LUI ÎN LUPTA PEN
TRU PRE1NTÎMPINAREA UNUI 
NOU RĂZBOI ȘI ÎN ÎNTRECE
REA ECONOMICĂ CU CAPITA
LISMUL. VIATA A ARĂTAT IN 
MOD CONVINGĂTOR CĂ ÎN
TĂRIREA UNITĂȚII ȚARILOR 
LAGĂRULUI SOCIALIST NU 
NUMAI CĂ NU ȘTIRBEȘTE IN
TERESELE NAȚIONALE ALE 
VREUNEIA DIN ACESTE ȚARI,

Poporul bulgar, sub conduce
rea partidului său comunist a 
făcut un important pas înainte pe 
calea construirii societății socia
liste. Oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică felicită din tot 
sufletul poporul bulgar pentru 
victoriile istorice pe care le-a do- 
bîndit. (Aplauze prelungite).

Dezvoltarea rapidă a economiei 
Republicii Populare Bulgaria, 
creșterea necontenită a bunăstării 
materiale și ridicarea nivelului 
cultural al poporului — înfățișate 
atît de elocvent de tovarășul 
Jivkov în raportul de activitate 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar — constituie o nouă con
firmare convingătoare a superio
rității socialismului asupra capi
talismului. (Aplauze prelungite)«

Sovietică s-a și apropiat consi
derabil de cea mai puternică tară 
a capitalismului — S.U.A. — atît 
în ceea ce privește volumul glo
bal al producției industriale, cît 
și în ceea ce privește producția 
pe cap de locuitor. (Aplauze). 
Sînt îndeobște cunoscute succe
sele noastre în dezvoltarea știin
ței și tehnicii.

Uniunea Sovietică dispune a- 
cum de tot ce este necesar pen
tru a rezolva în termenele isto
rice cele mai scurte sarcina eco
nomică fundamentală, aceea de a 
ajunge din urmă și de a întrece 
cele mai dezvoltate țări capita
liste în ceea ce privește produc
ția pe cap de locuitor. (Aplauze 
prelungite). în prezent Republica 
Populară Chineză luptă pentru 
ca in 15 ani să ajungă din urmă 
și să întreacă Anglia în ceea ce 
privește volumul producției de 
oțel și altor produse industriale 
importante (Aplauze). In ceea 
ce privește producția de oțel, cal
culată pe cap de locuitor. Ceho
slovacia a și .depășit Suedia, 
Franța și Germania occidentală, 
iar în ceea ce privește producția 
de energie electrică — Franța și 
Italia (Aplauze).

Odată cu ieșirea socialismului 
din cadrul unei singur® țări și 
cu formarea lagărului mondial 
socialist au apărut posibilități 
noi, deosebit de importante, pen
tru accelerarea ritmului de dez
voltare a economiei socialiste. 
Aceste posibilități trebuie folo
site în mod rațional, gospo
dăresc.

socialist va grăbi, fără îndoială, 
dezvoltarea forțelor de producție 
naționale și întărirea puterii eco
nomice a lagărului socialist în 
ansamblu.

Ca și consfătuirile din no
iembrie ale reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești, recenta Consfătuire 
de la Moscova a demonstrat 
unitatea de nezdruncinat a 
popoarelor țărilor socialiste, 
interesul lor profund pentru 
întărirea Și de acum înainte 
a comunității lor, pentru dez
voltarea și perfecționarea 
colaborării dintre statele la
gărului socialist. (Aplauze 
prelungite).

Ideologii burghezi susțin că 
formarea și întărirea lagărului 
socialist îngrădesc independența 
națională, a țărilor care fac parte 
din acest lagăr. întreaga practi
că în dezvoltarea colaborării din
tre țările socialiste din momen
tul formării sistemului mondial al 
socialismului dovedește în mod 
convingător că tocmai socialismul 
aduce popoarelor adevărata inde
pendență de stat. Lagărul socia
list este urfiunea liber consim
țită a unor state egale în drep
turi și suverane, în care nimeni 
nu caută și nu se străduiește să 
obțină pentru sine nici un fel de 
drepturi, privilegii sau avantaje 
speciale. Se înțelege de la sine 
că fiecare țară socialistă rezolvă 
în mod independent problema 
formelor colaborării ei cu cele
lalte țări socialiste. în această 
chestiune nu există și nu poate 
să existe nici un fel de constrîn- 
gere.

CI, DIMPOTRIVĂ, CONSTITUIE 
O CHEZĂȘIE SIGURĂ A INDE
PENDENȚEI ȘI SUVERANITĂ
ȚII LOR NAȚIONALE. (APLAU
ZE FURTUNOASE).

Partidele comuniste și muncito
rești sînt unanim de părerea că 
numai coeziunea țărilor socialiste, 
întărirea colaborării multilaterale 
și a ajutorului reciproc frățesc 
dintre ele, bazate pe mărețele 
principii ale internaționalismului 
proletar, asigură avîntul general 
al economiei socialiste și ridica
rea țărilor în trecut înapoiate Ia 
nivelul celor fruntașe, permit să 
se lichideze inegalitatea care 
există de fapt in gradul de dez
voltare a economiei și culturii pe 
care au moștenit-o din trecut.

Coeziunea țărilor lagărului so
cialist este asigurată în primul 
rind prin unitatea partidelor co
muniste și muncitorești, bazată 
pe principiile de neclintit și ve
rificate de experiența istoriei ale 
marxism - leninismului. Fiecare 
partid, ap'icînd în mod creator 
principiile generale ale marxism- 

leninismului, elaborează formele 
cele mai indicate, concrete de în
făptuire a acestor principii în con
dițiile țării sale, aducîndu-și ast
fel contribuția la teoria și prac
tica construcției socialiste, la 
dezvoltarea marxism-leninismului. 
(Aplauze).

Marele nostru învățător V. I. 
Lenin a acordat o importantă 
uriașă creației revoluționare a 
maselor în elaborarea, dezvolta
rea Și perfecționarea formelor și 
metodelor concrete de luptă pen
tru victoria revoluției socialiste,

Dezvoltarea creatoare a teoriei 
marxist-leniniste — cauza întregii 
mișcări comuniste internaționale

Dezvoltarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste este 
cauza întregii mișcări comu
niste internaționale, a tutu
ror partidelor revoluționare 
ale clasei muncitoare. (Aplau
ze). Se știe, de pildă, cît de 
uriașă este contribuția pe 
care o aduce la teoria și 
practica revoluției socialiste 
și construcției socialiste Par
tidul Comunist G’iinez, care 
îmbină cu măiestrie adevărul 
universal al marxism-leninis
mului cu practica concretă a 
revoluției și a construcției so
cialiste în tara sa.

De o mare valoare pentru dez
voltarea teoriei marxist-leniniste 
este de asemenea elaborarea crea
toare a problemelor perioadei de 
trecere de către partidele comu
niste și muncitorești ale tarilor 
socialiste din Europa și Asia, in
clusiv experiența Partidului Co
munist Bulgar , în domeniul 
transformării agriculturii pe baze 
socialiste. (Aplauze).

Formele cooperării în produc
ția agricolă, elaborate și aplicate 
în Republica Populară Bulgaria, 
constituie un exemplu de îmbi
nare justă a legilor generale ale 
transformării socialiste a agri
culturii cu condițiile concrete și 
particularitățile Bulgariei. (Aplau
ze). Experiența partidului dv. a 
confirmat încă odată că, oricare 
ar fi particularitățile naționale, 
nu există alte căi de a atrage 
spre socialism masele largi țără
nești în afară de planul coopera
tist leninist verificat de viață. 
(Aplauze prelungite).

Partidele comuniste și munci
torești frățești au dat o înaltă 
prețuire însemnătății pe care o 
au pentru dezvoltarea marxism-

Noi obținem toate succesele 
pentru că ne călăuzim după învățătura 

marxist-leninistă
Vorbind despre dezvoltarea 

oreaitoare a teoriei marxism-leni- 
nismului în condițiile actuale nu 
pot fi trecute sub tăcere afirma
țiile principial nejuste cuprinse 
în proiectul de program al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia. 
In acest proiect se afirmă că „în 
ultimele decenii gîndirea marxis
tă a rămas în urma dezvoltării 
societății contemporane“ și că 
drept urmare a acestui fapt „au 
apărut multe goluri în interpre
tarea științifică, marxistă, a pro
blemelor sociale contemporane și, 
mai ales, în interpretarea legilor 
și contradicțiilor perioadei de 
trecere de la capitalism la socia
lism“.

Cum se poate afirma că în ul
timele decenii dezvoltarea gindi- 
rii marxist-leniniste, mai ales în 
domeniul elaborării legilor pe
rioadei de trecere, a rămas în 
urmă, dacă tocmai în acești ani 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, ca și întreaga mișcare 
comunistă internațională, a adus 
atîtea elemente noi la teoria 
marxist-leninistă !

In acești ani, pentru prima oa
ră în istoria omenirii, în Uni
unea Sovietică a fost construit 
socialismul. (Aplauze furtunoa
se).

Intr-o serie de țări din 
Europa și Asia sub conduce- 
reia partidelor comuniste s-a 
înfăptuit trecerea revoluțio
nară a puterii în mîinile cla
sei muncitoare, a apărut și 
s-a dezvoltat o formă nouă 
a dictaturii proletariatului 
— democrația populară. So
cialismul a depășit cadrul 
unei singure țări și s-a trans, 
format într-un sistem mon- 
dial.

Partidul Comunist Chinez 
și celelalte partide frățești 
din țările de democrație 
populară au înfăptuit pe sca
ră largă transformarea in
dustriei și comerțului oapita- 
list, au găsit forme specifice 
de traducere în viață a pla
nului cooperatist al lui Lenin. 
In toate țările de democrație 
populară s-a dezvoltat o for
mă de unire a maselor de 
oameni ai muncii în lupta 
pentru socialism, ca frontul 
patriotic și frontul national, 
în frunte cu partidele marx
ist-leniniste.
Nu este oare limpede că a- 
firmațiile despre așa-zisele 
„goluri“ în dezvoltarea teo
riei marxist-leniniste sînt în 
contradicție cu realitatea și 
dovedesc, după părerea noa
stră, că conducătorii iugo
slavi ignorează practica 
construcției socialiste în alte 
țări, experiența partidelor 
comuniste și muncitorești 
frățești ?

În proiectul de program al 
U.C.I. și în cuvântările rostite de 
conducătorii iugoslavi la Con;,re. 
sul al VII-lea al U.C.I. s-au fă
cut încercări de a învinui de 

a orînduirii sociale noi. „Marxis
mul — scria V. I. Lenin — se 
deosebește de toate celelalte teo
rii socialiste printr-o minunată 
îmbinare a unei perfecte luci
dități științifice în analiza situa
ției obiective și a desfășurării 
obiective a evoluției cu cea mai 
categorică recunoaștere a impor
tanței energiei revoluționare, a 
creației revoluționare și a iniția
tivei revoluționare a maselor...“ 
(Opere, voi. 13, pag. 23, 
E.S.P.L.P.).

leninismului hotărîrile Congresu
lui al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Ele 
au subliniat că aceste hotărîri au 
constituit începutul unei etape 
noi în mișcarea comunistă inter
națională și au contribuit la dez
voltarea ei pe viitor.

Partidele comuniste și munci
torești din țările capitaliste, 
elaborind formele și metodele 
luptei clasei muncitoare pentru 
cucerirea puterii politice în ac
tuala situație, îmbogățesc teoria 
leninistă a revoluției socialiste.

In Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste se arată în mod just: 
„Aplicarea creatoare a legilor ge
nerale ale construcției socialiste, 
confirmate de experiența vieții, 
precum și diversitatea formelor 
și metodelor de construire a so
cialismului în diferite țări, repre
zintă o contribuție colectivă la 
teoria marxism-leninismului".

In această contribuție colectivă 
există o parte a fiecărui p.artid 
comunist, o parte a experienței 
tuturor țărilor care construiesc 
socialismul. (Aplauze).

Forța și însemnătatea De
clarației constă în aceea că 
ea sintetizează experiența 
gigantică a construcției so
cialiste în U.R.S.S. și țările 
de democrație populară, ex
periența mișcării muncito
rești Și comuniste internațio
nale, experiența mișcării 
mondiale de eliberare națio
nală. în acest document is
toric au fost dezvoltate in 
mod creator tezele funda
mentale ale marxism-leninis
mului în raport cu condițiile 
epocii noastre.

practicism celelalte partide co
muniste din țările socialiste.

Pe cît se vede, prin practicism 
tovarășii iugoslavi înțeleg că 
partidele comuniste și muncito
rești din țările socialiste își în
dreaptă eforturile principale spre 
elaborarea și traducerea în viață 
a unor măsuri practice care asi
gură dezvoltarea economiei și 
culturii, ridicarea bunăstării po
porului. Noi considerăm că un 
astfel de .«practicism“ corespun
de intereselor fundamentale ale 
maselor populare, intereselor so
cialismului. Masele de oameni ai 
muncii apreciază avantajele sis
temului socialist, superioritatea 
sa față de sistemul capitalist în 
primul rînd dppă următoarele 
criterii: CUI APARȚINE PU
TEREA POLITICA, ÎN MIINI- 
LE CUI SE AFLA MIJLOACELE 
DE PRODUCȚIE, LE APRE
CIAZĂ DUPĂ REZULTATELE 
DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 
NAȚIONALE, DUPĂ SUCCESE
LE ȘTIINȚEI Șl TEHNICII, 
DUPĂ FELUL ÎN CARE CRESC 
NIVELUL CULTURAL Șl BU
NĂSTAREA OAMENILOR MUN
CII DIN ȚĂRILE SOCIALISTE. 
(Aplauze furtunoase). După 
părerea noastră, tocmai elabo
rarea problemelor teoriei și prac
ticii construirii socialismului și 
comunismului înseamnă dezvol
tarea cu adevărat creatoare a 
marxism-leninismului.

Noi, comuniștii, acordăm o 
uriașă însemnătate teoriei re. 
voluționare, noi obținem 
toate succesele noastre toc
mai pentru că ne călăuzim 
întotdeauna după învățătura 
marxist-leninistă. Teoria 
marxism-leninismului este bu
sola noastră, steaua noastră 
călăuzitoare. Forța marxism- 
leninismului rezidă în legă
tura sa indisolubilă cu via
ta, cu procesele dezvoltării 
sociale. (Aplauze).

După cum se știe, poporul 
muncitor este atras spre socia
lism încă înainte de a avea o 
idee clară despre teoria socialis
mului științific. Oamenii muncii 
vor să se elibereze de capitalism, 
de nenorocirile și viciile sale 
incurabile. Ei caută o ieșire din 
întunericul capitalismului. Și 
numai atunci cînd partidul revo
luționar, înarmat c'U teoria știin
țifică a comunismului, organizea. 
ză just pe muncitori, țărani, in
telectuali și îi duce la lupta pen. 
tru construirea unei vieți noi, 
teoria marxist-leninistă devine de 
înțeles și accesibilă celor mai 
largi mase de oameni ai muncii.

Atrăgînd masele de oameni ai 
muncii la practica luptei revolu
ționare, îndrumîndu-le spre re
zolvarea sarcinilor concrete ale 
transformării societății, partidul 
marxist creează astfel condițiile 
în care muncitorii și țăranii pot 
nu numai să înțeleagă cu min
tea, dar să și simtă din proprie 
experiență justețea și viabilita
tea învățăturii victorioaîe, a 
marxism-leninismuftiî, Pe 'baza 

practicii luptei revoluționare și a 
construcției socialiste are loc 
dezvoltarea continuă a principi
ilor teoretice.

Clasa muncitoare din Rusia, în 
alianță cu țărănimea muncitoare, 
sub conducerea partidului comu
niștilor, care a aplicat și a dez
voltat în mod' creator teoria 
marxistă, ,a luat în octombrie 
1917 puterea în mîinile sale pen
tru a transforma pe baze socia
liste economia și întreaga viață 
a tării.

încă în primii ani ai puterii 
sovietice, marele Lenin, elaborînd 
planurile construcției socialiste, 
a trasa.t o sarcină de cea mai 
mare importanță — de a se dez
volta industria grea, temelia te
meliilor a-vîntului tuturor ramu
rilor economiei nationale. Sub 
conducerea lui a fost elaborat 
planul concret de electrificare a 
țării noastre, oare a fost denumit 
de Lenin al doilea program al 
partidului. Nu dovedește oare a- 
ceasta că Lenin a privit proble
mele teoriei și practicii construc
ției socialiste în unitatea lor 
indisolubilă ?

După ce clasa muncitoare ia 
puterea în mîinile sale, statul 
socialist trebuie să rezolve nume
roase probleme ale construoției 
economice și culturale. Teoria 
marxism-leninismului își găsește 
întruchiparea și dezvoltarea mai 
departe în cursul construcției so. 
cialiste.

în cei 40 de ani de existentă 
a statului sovietic, partidul no
stru a desfășurat o activitate u- 
riașă îndreptînd eforturile crea
toare ale poporului sovietic spre 
făurirea societății socialiste.

Să luăm de pildă unele din 
problemele pe care Partidul 
Comunist al Uniunii Sovieti. 
ce le-a soluționat în ultima 
vreme. Partidul a desfășurat 
o vastă activitate în dome
niul reorganizării conducerii 
industriei și construcțiilor 
care are un uriaș efect eco
nomic. Se pune întrebarea : 
este aceasta o problemă teo
retică sau una practică ? A- 
ceasta este o problemă de o 
uriașă însemnătate practică 
și teoretică.
Partidul nostru a înfăptuit 

o serie de măsuri importante 
în domeniul agriculturii. Ca 
urmare a aplicării lor, la noi 
au ieșit la iveală rezerve și 
posibilități uriașe. Agricul
tura Uniunii Sovietice este 
în prezent în plin avînt. La 
începutul anului 1955 s-a e- 
laborat un program de dez
voltare a creșterii animale
lor, eșalonat pe șase am. Ca 
urmare a înfăptuirii măsuri
lor elaborate de partid pe 
baza principiilor marxist-le
niniste de organizare a eco
nomiei socialiste, a înțelege
rii profunde de către mase 
a necesității acestor măsuri, 
planul de șase ani de pro
ducție a laptelui și a produ
selor lactate a fost îndepli
nit înainte de termen — în 
trei ani. (Aplauze).

Acum un an colhozurile 
și sovhozurile fruntașe din 
Uniunea Sovietică au pro
pus sarcina de a ajunge 
din urmă și de a întrece 
în anii apropiați Statele

Comunismul înseamnă viitorul 
luminos, spre el tinde omenirea

Teoria fără practică este o 
floare care nu dă rod. Știți, 
uneori se întîmplă așa: Li
vada înflorește și omul se 
bucură privind pomii în floa
re. El așteaptă ca toamna 
livada să dea roade bogate, 
să răsplătească pe om pen
tru munca pe care a depus-o. 
Dar timpul înfloririi trece și 
omul vede că florile s-au scu
turat fără să dea rod. Și 
asta este o mare mîhnire 
căci omul se simte înșelat în 
bunele sale speranțe și aș
teptări. Cînd livada înflorea 
și pretutindeni era mireasmă 
el se bucura și se aștepta la 
roade bogate. Dar livada nu 
i-a adus aceste roade. Munca 
depusă s-a dovedit zadarni
că, livada lucrată de om nu 
l-a răsplătit pentru străduin
țele sale.

La fel se întîmplă și 
cu teoreticienii sterili, care 
provoacă amarnice dezamă
giri oamenilor (rîsete în 
sală). Ascultînd vorbele 
și raționamentele pline de 
înflorituri ale unor fra
zeologi în ale teoriei, oa
menii cad uneori în extaz, 
încep să dea crezare frazelor 
răsunătoare ale unor astfel 
de oameni. Dar apoi ei 
se conving că în practică din 
aceste cuvinte frumoase nu 
iese nimic. (Animație în sa
lă, aplauze). Vorbele fru
moase rămîn făgăduieli de
șarte, fără legătură cu via
ța. Și cînd oamenii se con
ving că frazele pompoase ale 
acestor „teoreticieni“ sînt 
flori care nu dau rod, vorbe 
goale, sterile, ei întorc spa
tele unor astfel de „teoreti
cieni“ și „teoriilor" lor. 
(Exclamații: „Just“. Aplauze 
prelungite).

Teoria revoluționară a marxism- 
leninismului are o mare forță 
atotbiruitoare tocmai pentru că 
ea este indisolubil legată de via
ță, de procesul dezvoltării socia
le și este istoricește confirmată 
de această viață. (Aplauze).

PRACTICA CE NU ESTE LU
MINATA DE TEORIA REVOLU
ȚIONARA ÎNAINTATA ESTE 
SORTITA BIJBI1RII IN ÎNTU
NERIC. Teoria marxist-leninistă 
luminează clasei muncitoare, oa
menilor muncii, căile spre solu
ționarea problemele? practice le

Unite ale Americii în 
ceea ce privește producția de 
carne, lapte și unt pe cap de 
locuitor, sarcină ca'e a fost 
sprijinită de Comitelui Cen
tral al Partidului. Sîntem 
convinși că această sarcină 
va fi îndeplinită cu succes. 
(Aplauze).

Ce sînt acestea: probleme 
practice sau teoretice ? Noi 
socotim că acestea sînt îna
inte de toate probleme prac
tice, dar dacă economia na
țională a tării socialiste este 
în plină ascensiune, avuția 
socială crește an de an, 
munca oamenilor este mai 
bine retribuită, bunăstarea 
oamenilor muncii crește, a- 
ceasta înseamnă că se în
tăresc pozițiile socialismului, 

că se înfăptuiesc principiile 
teoriei marxist-leniniste. Du
pă cum vedeți, aceste pro
bleme sint problem® teore
tice importante. (Aplauze).

Nu de mult, din inițiativa Co
mitetului Central al P.C.U.S. a 
fost adoptată legea cu privire la 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și reorganizarea sta
țiunilor de mașini și tractoare. 
Acum, mașinile sînt vîndute ne
mijlocit colhozurilor, iar S.M.T.- 
urile au fost reorganizate în sta
țiuni tehnice de reparații. Desfă
șurarea muncilor agricole de pri
măvară in colhozuri a irătat că 
această măsură a fost pe deplin 
justificată în colhozuri. Tractoa
rele și alte mașini agricole sînt 
folosite nu mai rău ci mai bine 
decît în S.M.T.-uri. Ce problemă 
este aceasta : numai o problemă 
practică, sau numai una teore
tică ?, Nu. Aceasta este o pro
blemă care ține atît de teoria 
cît și de practica construcției so
cialiste. (Exclamații: „Just“. A- 
plauze).

La plenara din mai a C.C. al 
P.C.U.S. a fost adoptat un vast 
program de dezvoltare a in
dustriei chimice a Uniunii Sovie
tice. îndeplinirea acestui pro
gram va asigura progresul teh
nic continuu al multor ramuri ale 
economiei naționale ale tării 
noastre și va face cu putință so
luționarea mai rapidă a sarcinei 
cu privire la sporirea producției 
bunurilor de larg consum.

La prima vedere toate acestea 
sînt probleme pur practice, dar 
în același timp ele sînt Și pro
bleme teoretice. Aici apar două 
laturi ale unui întreg — teoria 
și practica. Prin succesele noss- 
tre în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii și culturii noi arătăm 
in mod concret superioritatea 
gîndirii noastre teoretice, forța 
și viabilitatea teoriei marxism-le
ninismului pe baza căreia se 
construiește societatea socialistă. 
Apiicînd această teorie în prac
tică dezvoltînd economia socia
listă, desțhizînd drumuri noi sp-e 
viitor, noi afirmăm și dezvoltăm 
teoria revoluționară, o îmbogă
țim prin experiența celor al că
ror număr se ridică la milioane. 
(Aplauze furtunoase prelungite).

Fiecare problemă practică a 
construcției socialiste este în a- 
celași timp o problemă teoretică 
care are o legătură directă cu 
dezvoltarea creatoare a marxism- 
leninismului. Una nu poate fi 
ruptă de cealaltă.

gate de construirea socialismului 
și comunismului. (Aplauze). Dar 
teoria singură, fără practică, este 
moartă și sterilă. V. I. Lenin, 
ironizînd pe oamenii care s-au 
rupt de viață, care s-au îm
potmolit în raționamente teoreti
ce abstracte, a spus: „Sîntem... 
de părere că practica mișcării 
muncitorești de masă nu e nici
decum mai puțin importantă ae- 
cît teoria și că numai această 
practică poate constitui o verifi
care serioasă a principiilor noas
tre. „Teoria, scumpe amice, e ce
nușie, dar pomul vieții e veșnic 
verde“ (Opere, voi. 20 pag 534- 
535, E.S.P.L.P.). (Aplauze).

In istoria societății omenești 
au fost formulate nu o dată teze 
teoretice care păreau infailibile. 
Ele nu au decurs însă din viața 
însăși, nu au fost confirmate de 
practică. Astfel de teze teoretice 
au dispărut curînd, fără a aduce 
omenirii vreun folos.

Viabilitatea teoriei marxist-le
niniste constă în faptul că, apă
rută în cursul luptei clasei mun
citoare. ea se dezvoltă în legătu
ră indisolubilă cu practica, dînd 
omenirii răspunsuri la chestiuni
le cele mai arzătoare. Justețea 
tezelor teoretice marxist-leniniste 
este confirmată și demonstrată 
de practica luptei pentru con
struirea societății comuniste. Ea 
este confirmată de bogata expe 
riență a partidului nostru și a tu
turor partidelor frățești din ță
rile socialiste. Ea este confirmată 
de experiența partidelor comu
niste din țările capitaliste care, 
călăuzindu-se după teoria revolu 
ționară, îndrumă lupta clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii pentru eliberarea de sub 
sclavia capitalistă, pentru con
struirea societății socialiste.

Comunismul nu este o noțiune 
filozofică abstractă, el are un con
ținut bine determinat — necesi
tatea lichidării claselor exploata
toare și a exploatării omului de 
către om, instaurarea unei orîn- 
duirj sociale în care toate valo
rile materiale și spirituale ce se 
creează sînt bunul societății, iar 
oamenii care creează aceste va- 
lor; dispun de elP după cum gă
sesc de cuviință, beneficiază de 
toate roadele muncii lor, lucrînd 
după capacități și primind după 
nevoi.

Comunismul înseamnă viitorul 

luminos, spre el tinde omenirea. 
(Aplauze furtunoase).

Unii „teoreticieni“ încearcă să 
minimalizeze în fel și chip im
portanța activității practice a 
partidelor comuniste și munci
torești în domeniul construirii so
cialismului, denumind-o cu dis
preț „practicism“. Iar în ce-i pri
vește, ei nu vor nici din punct 
de vedere al teoriei, nici din 
punct de vedere al practicii să 
analizeze pentru ce primesc po
meni din partea țărilor imperia
liste. (Animație în sală).

Dar este limpede pentru orice

Dacă dușmanul te laudă, să știi 
că ai făcut o prostie

N-aș vrea sa jignesc pe ni
meni, dar totodată nu pot să nu 
pun o întrebare care preocupă 
pretutindeni pe. comuniștii cinstiți. 
De ce diriguitorii imperialiști, 
care tind să șteargă statele so
cialiste de pe fața pămîntului și 
să înăbușe mișcarea comunistă, 
finanțează în același timp una 
din țările socialiste, îi acordă 
credite avantajoase și pomeni ? 
(Risete, aplauze). Dar nimeni nu 
va crede că în lume ar exista 
două feluri de socialism : un so
cialism pe care îl urăște cu în
verșunare reacțiunea mondială, 
și altul — acceptabil pentru im
perialiști, căruia ei îi acordă aju
tor și sprijin. (Risete în sală, 
aplauze).

Toți știu că imperialiștii nu 
dau niciodată și nimănui bani 
fără nici un folos, doar așa „pen
tru ochii lui frumoși" — ei își în
vestesc capitalurile numai in În
treprinderi de la care speră să 
obțină profituri frumoase. (Ani
mație în sală, aplauze).

Dacă imperialiștii acceptă 
să acorde astfel de „ajutor“ 
unui stat socialist, ei o fac, 
desigur, nu pentru a-1 întări. 
Cercurile monopoliste din

Partidele comuniste păzesc ca lumina 
ochilor unitatea rîndurilor lor

Cercurile agresive ale burghe
ziei, contînd pe astfel de „aiiați“, 
vor putea într-adevăr să nu
trească anumite speranțe și să 
se bucure că încercările lor de 
a submina dinăuntru statele so
cialiste, vor putea fi încununate 
de succes. Trebuie să vă spun 
însă un secret — și aceste spe
ranțe iluzorii ale imperialiștilor 
sînt sortite eșecului, iar din fon
durile investite de ei în această 
•„întreprindere“ se va alege praf 
și pulbere, așa cum s-a întîmplat 
cu imperialiștii oridecîteori au 
încercat să-și bazeze calculele pe 
slăbirea unității partidelor comu
niste și. muncitorești. (Aplauze 
furtunoase, prelungite. Exclama
ții: „Just!". Delegații la con
gres și invitații se ridică in pi
cioare și scandează: , P.C.U.S.!", 
„P.C.U.S.!“, „P.C.U.S.!“).

PARTIDELE COMUNISTE PĂ
ZESC CA LUMINA OCHILOR 
UNITATEA RÎNDURILOR LOR, 
ELE LUPTA CU INTRANSI
GENȚA ÎMPOTRIVA REVIZIO
NISMULUI Șl DOGMATISMU 
LUI. După cum este și firesc, în 
această luptă focul principal al 
partidelor comuniste este în
dreptat în primul rînd împotriva 
revizioniștilor, acești agenți ai 
lagărului imperialist. Este larg 
cunoscută vechea legendă despre 
calul Troian. Cînd dușmanii nu 
au putut cuceri Troia, nici prin 
asediu și nici prin asalt, ej au 
dăruit troienilor un cal de lemn 
înlăuntrul căruia și-au ascuns 
oamenii lor pentru ca aceștia să 
deschidă noaptea porțile orașului.

Revizionismul contemporan 
este un fel de cal Troian. 
(Exclamații: „Just“ I Aplau
ze). Revizioniștii încearcă să 
descompună dinăuntru parti
dele revoluționare, să le sub
mineze unitatea, să provoace 
disensiuni și confuzie in ideo
logia marxist-leninistă. (O 
voce din sală : „Nu vor re
uși 1“ Aplauze).

Tovarăși 1 In declarația lor is
torică partidele comuniste și

Despre relațiile 
dintre P.C.U.S. și U.C.I.

delegați pentruIngăduiți-mi tovarăși 
să expun în această ordine de 
idei unele considerente asupra 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și Uni
unea Comuniștilor din Iugosla
via. Mi se pare că este indicat 
să expun aceste considerente la 
Congresul d'v. deoarece aceasta 
nu se referă numai la relațiile 
dintre P.C.U.S. și U.C.I., ci afec
tează totodată relațiile tuturor 
partidelor frățești cu Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia.

După cum s-a remarcat mai 
sus, în Declarația partidelor fră
țești și-a găsit expresia punctul 
lor de vedere unanim, au fost 
stabilite pe baza principiilor 
marxism-leninismului concepțiile 
lor comune despre cele mai im
portante probleme ale contempo
raneității.

Marx, Engels, Lenin au acor
dat întotdeauna o importanță 
primordială luptei pentru purità, 
tea principiilor ideologice ale co
munismului științific, ei au fost 
intransigenți față de orice încer
cări de a înlătura spiritul revo
luționar din teoria de luptă a 
clasei muncitoare. Ei ne-au învă
țat că teoria comunismului știin
țific este principala armă ideo
logică a clasei muncitoare în 
lupta pentru eliberarea sa și 

om al muncii conștient că nu In 
acest fel poți dezvolta economia 
socialistă. Despre ce fel de succe
se ale socialismului mai poate fi 
vorba aici, despre ce fel de dez
voltare a teoriei marxist-leniniste 
mai poate fi vorba aici I

Chiar dacă astfel de pseudo- 
teoreticieni nu înțeleg uneori ce 
prejudiciu pot aduce cauzei cla
sei muncitoare „teoriile“ lansate 
de ei. în schimb cercurile impe
rialiste știu bine ce vor și fac 
tot ce depinde de ele pentru a 
susține și a stimula ceea ce le 
ajută în lupta lor împotriva co
munismului.

Statele Unite ale Americii 
nu pot fi nicidecum bănuite 
că ar fi interesate în întări
rea socialismului și în dez
voltarea teoriei marxist-le
niniste. (Risete in sală, apla
uze). Reprezentanții aces.ei 
țări pretind că noi am deviat 
de la marxism-leninism și că 
ei s-ar afla pe poziții juste. 
Rezultă o situație destui de 
ciudată — imperialiștii vor 
„să dezvolte“ marxism-leni- 
nismul prin intermediul a- 
cestei țări. (Rîsete în sală). 
Este cazul să amintim cu
vintele juste ale lui Bebel: 
Dacă dușmanul te laudă, să 
știi că ai făcut o prostie. 
(Rîsete în sală, aplauze pre
lungite).

In timp ce imperialiștii își 
unesc eforturile în atacurile îm
potriva socialismului, împotriva 
clasei muncitoare, unii conducă
tori care își zic luptători pentru 
socialism încearcă să slăbească 
voința clasei muncitoare în lupta 
împotriva capitalismului, să slă
bească avangarda clasei munci
toare — partidele comuniste și 
muncitorești, să adoarmă vigi
lența lor, să slăbească unitatea 
țărilor socialiste.

muncitorești au judecat în una
nimitate cu asprime revizionis
mul, declarind că în actualele 
condiții el este principala primej
die în mișcarea comunistă inter
națională Revizionismul înseam. 
nă oportunism de dreapta, mani
festarea ideologiei burgheze care 
paralizează energia revoluționară 
a clasei muncitoare și cere men- 
ținerea sau restaurarea capitalis
mului. In Declarație se sublinia
ză absolut just că „existența in
fluenței burgheze este izvorul in
tern al revizionismului, iar ati
tudinea de capitulare în fața pre
siunii exercitate de imperialism 
este izvorul extern al acestuia".

Comuniștii din toate țările au 
aprobat cu căldură Declarația a- 
doptată la Consfătuirea partide
lor frățești din țările socialiste, 
au recunoscut-o ca fiind cel mai 
important document programatic 
al mișcării comuniste internațio
nale, în care se face o profundă 
analiză marxist-leninistă a legi
lor fundamentale ale dezvoltării 
sociale în epoca actuală și în 
care sînt stabilite cu o claritate 
excepțională sarcinile mișcării 
comuniste mondiale.

Dintre toate partidele co
muniste și muncitorești nu
mai un singur partid •— U- 
niunea Comuniștilor din 
iugoslavia — și-a afirmat 
dezacordul față de Declara
ție, opunîndu se astfel tutu
ror partidelor marxist-le
niniste din lume. Această 
poziție a conducătorilor iugo
slavi și-a găsit expresia cea 
mai clară in proiectul de 
program al Un’ nil Comu
niștilor din lugcs'ivia, în 
lucrările Congresului al 
VII-lea al U C.l.

Toate partidele comuniste și 
muncitorești au dat dovadă de 
unanimitate deplină condamnînd 
cu hotărîre tezele revizioniste, 
contrare marxism-leninismului, 
ale proiectului de program, po
ziția greșită a conducătorilor 
iugoslavi.

transformarea societății 
baza principiilor comuniste. 

Ei ne-au învățat că fără teorie 
revoluționară nu poate exista 
mișcare revoluționară.

Noi știm cu toții cît de uriaș’ 
a fost lupta dusă de V. I. Lenii. 
împotriva revizionismului inter
național, împotriva oportunismu
lui lui Bernștein, Kautsky și al
tora de o teapă cu ei, apărînd 
marxismul revoluționar, creator. 
In această luptă ideologică in
transigentă au crescut, s-au în
tărit și s-au călit partidele marx
ist-leniniste ale clasei muncitoare 
care astăzi au devenit o vigu
roasă forță organizatoare și în- 
suflețitoare a mișcării muncito
rești internaționale.

Credincioase poruncilor învăță, 
torilor și conducătorilor noștri 
partidele comuniste și muncito
rești păzesc cu vigilență purita
tea principiilor marxism-leninis
mului, ele sînt foarte sensibile la 
orice denaturări și abateri de la 
aceste principii, partidele marx
ist-leniniste Iau cu hotărîre și în 
mod consecvent atitudine împo
triva acelora care încearcă sf

(Continuare în pag. 3-a)
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slăbească unitatea partidelor co
muniste frățești, să submineze 
unitatea internațională a clasei 
muncitoare din toate țările, să 
dezorganizeze lupta lor revolu
ționară.

Deosebit de primejdioși pentru 
mișcarea revoluționară sînt acei 
care intitulîndu-se marxiști-leni- 
niști, în fapt, fie că o vor sau 
nu, îndeplinesc rolul de agentură 
a dușmanului de clasă in mișca, 
rea muncitorească. De aceea par
tidele comuniste și muncitorești 
sînt extrem de atente în proble
mele teoriei, ele sînt intransigen
te față de orice încercări de re
vizuire a marxism-leninismului. 
(Aplauze).

Relațiile partidelor noastre cu 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia își au istoricul lor. Este 
cazul acum să fie amintite unele 
momente importante ale acestei 
istorii.

Știți că pînă în 1948, între 
Iugoslavia și Uniunea Sovietică 
au existat relații bune, statorni
cite în lupta comună împotriva 
cotropitorilor fasciști în anii ce
lui de-al doilea război mondial 
și în primii ani postbelici. In 
septembrie 1947, cînd reacțiunea 
imperialistă a început să atace 
intens țările socialiste, partidele 
Comuniste ale Uniunii Sovietice, 
ale țărilor de democrație populară 
din Europa, precum și unele par
tide comuniste din țările capita
liste din Europa au organizat 
Biroul Informativ al partidelor 
comuniste și muncitorești (In- 
formbiroul), ale cărui organe de 
lucru aveau în perioada inițială 
sediul la Belgrad.

Aruncînd o privire înapoi tre
buie să spunem că într-o anumi
tă etapă Biroul Informativ a avut 
un rol pozitiv în istoria mișcării 
revoluționare marxist-leniniste, în 
unirea forțelor partidelor comu
niste și muncitorești pe baza 
principiilor internaționalismului 
proletar, în lupta pentru o pace 
trainică, pentru democrație și 
socialism. (Aplauze prelungite).

Partidul Comunist din Iugo- 
slavia. împreună cu P.C.U.S. și 
cu o serie de alte partide frățești, 
a fost unul din organizatorii Bi
roului Informativ și participant 
activ la lucrările lui în perioada 
inițială. Așa au stat lucrurile 
pînă în 1948. Apoi s-a produs o 
înrăutățire a relațiilor dintre 
Partidul Comunist din Iugoslavia 
și celelalte partide frățești.

In 1948 consfătuirea Biroului 
Informativ a adoptat rezoluția 
„Cu privire la situația din P.C.I.“ 
care cuprindea o critică justă a 
activității Partidului Comunist 
din iugoslavia într-o serie de 
probleme princip iade. In linii ge
nerale această rezoluție a fost 
justă și ea corespundea interese
lor mișcării revoluționare. Mai 
țîrziu, în 1949-1953, cînd în 
cursul luptei s-au făcut greșeli, 
cînd au apărut reziduri care au 
prejudiciat cauza noastră comu- 
nă, s-a produs un conflict între 
Partidul Comunist din Iugosla
via și celelalte partide frățești.

Pe deplin conștient de răspun. 
derea sa față de țările și po
poarele noastre, față de mișcarea 
comunistă internațională, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovieti
ce a dat dovadă de inițiativă 
pentru a lichida acest conflict, 
pentru a obține normalizarea 
relațiilor dintre țările noastre, 
pentru a stabili contactul și co
laborarea între P.C.U.S. și U.C.I., 
pe o bază marxist-leninistă. In 
acest scop din inițiativa noastră 
au fost duse în mai-iunie 1955 
tratative între reprezentanții U- 
niunii Sovietice și Iugoslaviei, 
care s-au încheiat prin semnarea 
Declarației de la Belgrad. Este 
foarte important să menționăm 
că în timpul tratativelor de la 
Belgrad tov. Tito a fost de păre
re că trecutul nu trebuie răsco- 
lit, că relațiile noastre trebuie 
începute pe o bază nouă. Am ac
ceptat bucuroși aceasta și în ceea 
ce ne privește am făcut totul 
pentru întărirea relațiilor de prie. 
tenie. Totodată ne-am dat seama 
că între partidele noastre au 
continuat să existe divergențe 
ideologice într-o serie de proble
me importante. Noi am dat do
vadă de multă stăipînlre de sine 
și răbdare pentru a realiza uni
tatea de vederi pe o bază prin
cipială, pe baza marxism-leninis- 
mului.

Viața a arătat însă că povara 
trecutului apăsa prea greu asu
pra conducătorilor iugoslavi și 
ei s-au arătat a nu fi în stare să 
abandoneze pozițiile lor greșite 
și să se situeze ferm pe pozițiile 
marxisni-Ieninismului. Și după 
normalizarea relațiilor, conducă
torii iugoslavi au continuat să 
facă declarații antisovietice, s-au 
dedat la atacuri împotriva lagă
rului socialist și împotriva parti
delor comuniste frățești. Condu
cătorii iugoslavi au adus un pre
judiciu deosebit de mare cauzei 
socialismului prin declarațiile lor 
publice, prin acțiunile lor din pe
rioada evenimentelor din Ungaria. 
In timpul rebeliunii contrarevolu
ționare ambasada iugoslavă la 
Budapesta a devenit de fapt un 
centru pentru acei care porniseră 
la lupta împotriva orînduiirii de- 
mcorat-populare din Ungaria, un 
refugiu pentru grupul capitulard’- 
trădător Nagy-Losonczi. Aminti- 
ți-vă de discursul fără precedent 
rostit de tov. Tito la Pola în 
care s-s luat apărarea rebelilor 
din Ungaria, iar ajutorul frățesc 
acordat de U.R.S.S. poporului 
ungar a fost calificat drept „in
tervenție sovietică“, discurs care 
conținea îndemnuri directe adre
sate anumitor forțe din celelalte 
țări socialiste de a urma așa-zisa 
„linie iugoslavă“.

Știm bine, tovarăși, ce linie 
este aceasta. Cine vrea n-are de- 
cît să urmeze această linie. Dar

partidele oare se .află într-adevăr 
pe pozițiile marxism-leninismului 
nu o vor urma. (Aplauze). Țări
le noastre socialiste, călăuzin- 
du-se după busola marxist-Ieni- 
nistă, se îndreaptă cu fermitate 
spre comunism (Aplauze prelun
gite).

Avînd în vedere poziția condu
cătorilor iugoslavi noi am fost 
nevoiți să criticăm deschis con
cepțiile și acțiunile lor. Poziția 
noastră a fost sprijinită întru- 
totul de toate partidele comuniste 
și muncitorești. Așa dar, nu par
tidele frățești care se află pe 
pozițiile principiale marxist- 
leniniste, ci conducătorii iugo
slavi,- prin acțiunile lor scizionis
te împotriva țărilor socialiste și 
împotriva partidelor frățești, au 
izolat Iugoslavia și U.C.I. de ță
rile socialiste și de mișcarea co
munistă internațională.

Ulterior, din inițiativa condu
cătorilor iugoslavi, în august 
1957 a avut loc la București cu
noscuta întîlniire a delegațiilor 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei.

In timpul acestei întîlniri noi 
am expus deschis conducătorilor 
iugoslavi părerile noastre în ce 
privește politica Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, atît în 
problema ungară cît Și în alte 
probleme. In urma tratativelor 
s-a căzut de acord asupra princi
palelor probleme ale situației 
internaționale actuale, deși s-a 
recunoscut că între noi există 
anumite divergențe în problemele 
ideologice.

In timpul întîlnirii de la Bucu
rești am sperat că vom găsi un 
limbaj comun și că vom netezi 
calea pentru o viitoare colabo
rare prietenească. Totodată noi 
am declarat deschis conducători
lor iugoslavi că dacă își vor per
mite și de acum înainte să se 
dedea la atacuri împotriva țărilor 
lagărului socialist și a partidelor 
frățești nu vom lăsa fără răspuns 
nici o manifestare de acest fel. 
Aceasta o declar cu tot simțul 
răspunderii în fața Partidului 
Comunist Bulgar frate, pe care 
îl stimăm pentru curajul său și 
pentru fidelitatea sa față de mă
rețele idei ale marxism-leninis- 
mului. (Aplauze furtunoase, pre
lungite).

In cadrul întîlnirii de la Bucu
rești s-a căzut de acord ca o de
legație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia să participe la 
Consfătuirea partidelor frățești 
din țările socialiste, care era în 
curs de pregătire și la elaborarea 
proiectului de declarație a acestei 
consfătuiri. Evenimentele ulteri
oare au arătat însă că conducă
torii iugoslavi au deviat de la 
pozițiile asupra cărora se căzuse 
de acord.

Refuzînd să semneze De
clarația partidelor comuniste 
și muncitorești din țărilț so
cialiste, conducătorii iugo
slavi au hotărît să prezinte 

- propria lor platformă —- pro
iectul de program al U.C.I.» 
care este opus concepțiilor 
unanime ale partidelor mar
xist-leniniste și are pretenția 
de a îndeplini rolul unui do
cument-program pentru miș
carea comunistă și muncito 
rească internațională.

Programul U.C.I. este, firește, 
o chestiune internă a comuniști
lor iugoslavi. Dar întrucît în pro
iectul acestui program se fac a- 
precieri tendențioase, jignitoare 
la adresa altor partide si țări 
socialiste și se revizuiesc bazele 
teoriei revoluționare a marxism- 
leninismului, partidul nostru a 
considerat că este datoria sa di
rectă să critice tezele antimar
xiste ale acestui document. Po
ziția principială a partidului 
nostru, expusă în scrisorile C.C. 
al P.C.U.S. și în presa noastră 
de partid, a fost sprijinită și a- 
probată în unanimitate de toate 
partidele comuniste și muncito
rești.

Respingînd critica princi
pială tovărășească din partea 
partidelor frățești, conducă
torii iugoslavi s-au pomenit 
din nou izolați, continuînd să 
susțină cu încăpățînare con
cepțiile lor greșite, anti
marxiste. In loc să analizeze 
cu seriozitate cauzele care 
au adus Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia într-o si
tuație grea, conducătorii iugo
slavi încearcă să învinuiască 
partidele frățești de o atitu
dine neobiectivă față de ei și 
de amestec în treburile in
terne ale U.C.I. Aici intr-a
devăr se poate spune că vina 
este aruncată pe un nevino
vat! (animație în sală).

Unii tovarăși iugoslavi încear
că să caute deosebiri în felul în 
care sînt apreciate greșelile lor 
de către diferitele partide comu
niste și muncitorești. Ei atacă 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. ei vor să separe într-un 
fel Partidul Comunist Chinez, 
susținînd că el ar critica într-un 
mod deosebit greșel'le lor. În
cercările de a găsi anumite dife
rențe de nuanță în critica adusă 
de partidele frățești revizionis
mului contemporan sînt însă za
darnice. Toate partidele frățești 
sînt unanime în această privință.

Noi considerăm că tovară
șii chinezi, la fel ca și cele
lalte partide frățești, critică 
absolut pe bună dreptate și 
în mod aprofundat tezele 
revizioniste ale proiectului 
de program al U.C.I., apă- 
rînd consecvent principiile 
marxism - leninismului. Noi 
sîntem întrutotul de acord cu 
această critică principială. 
Forțele socialismului, unita
tea partidelor comuniste și

muncitorești se pot întări nu
mai în lupta împotriva revi
zionismului, în lupta pentru 
puritatea teoriei marxist-le
niniste. (Aplauze prelungite).

Recent, în săptămînalul „Ko- 
munist“, organul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a apărut 
un articol consacrat împlinirii a 
trei ani de la semnarea Declara
ției de la Belgrad. La prima ve
dere acest articol poate da im
presia că este scris pe un ton 
calm și că are drept scop să mic
șoreze încordarea care s-a creat 
în relațiile U.C.I. cu celelalte 
partide frățești. In realitate însă 
acest articol este profund nejust 
încercînd să justifice poziția gre
șită a conducătorilor iugoslavi.

Așa de pildă în articol se afir
mă că lupta pentru pace ar con
stitui conținutul principal al lup
tei pentru socialism. Nu putem fi 
de acord cu această afirmație.

Indiscutabil, acei care luptă 
pentru socialism luptă consec
vent pentru cauza păcii. Dar pen
tru cauza păcii luptă și mulți oa
meni care nu sprijină principiile 
socialismului. Pentru pace luptă 
chiar unii conservatori, slujitori 
ai cultelor religioase și diferite 
personalități burgheze din viața 
publică și politică. Se înțelege că 
noi ne unim eforturile cu ale lor 
în lupta pentru pace. Astfel în 
lupta pentru pace se pot uni și 
se unesc oameni și organizații cu 
vederi și convingeri politice di
ferite.

Altfel se pune problema cînd 
este vorba de lupta pentru victo
ria socialismului. Aici nu se poa
te conta pe unirea 
clasei muncitoare cu ale capita
liștilor, ale partidelor comuniste 
cu ale partidelor burgheze. Lupta 
pentru victoria sociab'smului im
pune unitatea de vederi, unitatea 
de acțiune a partidelor clasei 
muncitoare care se situează pe 
pozițiile marxism - leninismului, 
aplicarea consecventă a principii
lor internaționalismului proletar 
și într-ajutorării frățești a popoa
relor ce construiesc 
(Aplauze).

NE-AM SITUAT 
TUAM PE POZIȚIA 
NECESARA ÎNTĂRIREA PRIN 
TOATE MIJLOACELE A COLA
BORĂRII DINTRE TOATE STA
TELE IN LUPTA PENTRU PA
CE ȘI SECURITATEA POPOA
RELOR. DORIM SĂ ÎNTREȚI
NEM RELAȚII DE ACEST FEL 
ȘI CU REPUBLICA POPULARĂ 
FEDERATIVA IUGOSLAVIA.

Dar noi, fiind comuniști, am 
dori mai mult. Am dori să reali
zăm înțelegere reciprocă și cola
borare pe linie de partid. Comu
niștii iugoslavi au suficientă ex
periență revoluționară și mari 
merite în lupta împotriva dușma
nilor noștri de clasă comuni.

Clasa muncitoare, întregul po
por muncitor din Iugoslavia, au 
adus o contribuție însemnată la

eforturilor

socialismul.

ȘI NE SI
CA ESTE

lupta împotriva fascismului în 
anii celui de-al doilea război 
mondial. Desigur, dacă colabora
rea pe linie de partid nu va reuși, 
vom menține și vom dezvolta cu 
Iugoslavia relații normale pe linie 
de stat. TOTODATĂ DECLARAM 
FĂRĂ ÎNCONJUR CA NU 
VOM ÎMPACĂ CU 
RĂRI IN PROBLEME 
LOGIE, CA VOM 
STRAJA UNITĂȚII PARTIDE
LOR MARXIST-LENINISTE Șl 
VOM LUPTA PENTRU PURI
TATEA TEORIEI 
NARE.

Tovarăși I 
discuție pe 
conducătorii 
cînd, într-o 
am făcut un schimb de 
Vorbind despre divergențele noa
stre am atras atunci atenția tov. 
Tito asupra necesității de a se 
analiza mai profund evenimen
tele și relațiile dintre noi, de a 
aprecia just situația care s-a 
creat, pentru a realiza mai repe
de unitatea de vederi pe o bază 
principială. Cu acest prilej am 
amintit cunoscuta expresie pla
stică : „Toată compania ține ca
dența, numai un soldat pierde 
cadența" și am întrebat: Cine 
trebuie să-și îndrepte pasul, com
pania după soldat sau soldatul 
după companie (animație în sa
lă). Cocea Popovici, care era de 
față la această discuție, a între
bat :

— Dar cine este compania și 
cine este soldatul ?

La aceasta i-am răspuns:
— Gîndiți-vă singur cine-i com

pania și cine-i soldatul.
— In orice caz, am spus eu, 

orice soldat știe că o companie 
este o companie, că soldatul nu 
este decît o parte a acestei com
panii și de aceea nu compania 
ține cadența după soldat, cj dim
potrivă (animație în sală. A- 
plauze).

Dacă vă aflați pe o altă pozi
ție spuneți direct că nu sînteți un 
soldat al acestei companii comu
niste, în care toți merg în aceeașj 
cadență, călăuzindu-se după 
marxism-leninism. (Aplauze pre
lungite).

VOM PĂZI TOTDEAUNA CU 
SFINȚENIE UNITATEA MARII 
NOASTRE ARMATE INTERNA- 
ȚIONALE MARXIST-LENINIS
TE A LUPTĂTORILOR PEN
TRU COMUNISM. PARTIDELE 
COMUNISTE FRĂȚEȘTI ALE 
UNIUNII SOVIETICE, CHINEI, 
BULGARIEI ȘI CELORLALTE 
ȚÂRI SOCIALISTE, PARTIDE
LE COMUNISTE DIN ÎNTREA
GA LUME SINT STRÎNS UNI
TE, ELE SE PRONUNȚA CU 
HOTĂRÎRE ÎMPOTRIVA REVI
ZIONISMULUI CONTEMPO
RAN. COMUNIȘTII DIN TOA
TE ȚĂRILE ȚIN SUS STEAGUL 
VICTORIOS AL MARXISM-LE
NINISMULUI ȘI SUB ACEST 
STEAG GLORIOS PĂȘESC CU 
ÎNCREDERE SPRE MĂREȚUL 
LOR ȚEL. (Aplauze prelungite).

NE 
DENATU- 
DE IDEO- 
STA DE

REVOLUȚIO-

amintesc de o 
am avut-o cu

îmi
care
iugoslavi în 1956 
convorbire amicală, 

păreri.

pentru faptul că între partidele 
noastre și între statele noastre a 
existat întotdeauna și în toate 
problemele o deplină înțelegere 
reciprocă și alianță frățească. 
Orice probleme am discutat îm
preună am văzut întotdeauna că 
reprezentanții Partidului Comu
nist Bulgar frate abordează a- 
ceste probleme de pe aceleași po
ziții ca și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice — de pe pozi
țiile marxism-leninismului. (A- 
plauze furtunoase, prelungite. 
Aclamații de aprobare. Toți se 
ridică în picioare).

Acest fel de a înțelege sarcini
le noastre comune se întemeiază 
pe aplicarea fermă a principiilor 
marxism-leninismului după care 
ne călăuzim și pe care le traduce 
consecvent în viață Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar în frunte cu Biroul său 
Politic, cu tovarășul Jivkov, 
prim-secretar al C.C. (Aplauze 
furtunoase).

Deosebit de favorabil se dez
voltă relațiile noastre cu Repu
blica Populară Bulgaria pe linie

de stat. Intre țările noastre, ca 
și între partidele noastre nu nu
mai că nu a existat niciodată 
vreo divergență, dar nici măcar 
o umbră de divergență. Guvernul 
Republicii Populare Bulgaria în 
frunte cu tovarășul Iugov, 
călăuzindu-se după interesele vi
tale ale poporului său, ale statu
lui său, după interesele păcii în 
întreaga lume, urmează consec
vent această linie în toate pro- . 
blemele dezvoltării interne a ță
rii și în domeniul relațiilor in
ternaționale. (Aplauze).

Punctele noastre de vedere nu 
au fost niciodată diferite de cele 
ale tovarășilor bulgari, concepți
ile și aprecierile noastre au 
coincis întotdeauna. Și aceasta 
este lesne de înțeles, deoarece 
țările noastre sînt conduse de 
partide care stau ferm pe pozi
țiile marxism-leninismului, pe 
pozițiile întăririi legăturilor fră
țești dintre toate partidele comu
niste și muncitorești, dintre toate 
statele socialiste, pe pozițiile in
ternaționalismului proletar. (A- 
plauze furtunoase).

Unitatea și coeziunea partidelor 
comuniste și muncitorești — o forță 

care se întărește continuu

Poporul bulgar poate fi mîndru 
de partidul său comunist

Tovarăși 1 Congresul al VII- 
lea al Partidului Comunist Bul
gar face bilanțul unei perioade 
importante a construcției socia
liste în Bulgaria și stabilește căi
le înaintării în viitor spre socia
lism. Este neîndoielnic că noile 
sarcini trasate de dv. vor fi în
deplinite cu succes de poporul 
bulgar, strîns unit în jurul par
tidului său de luptă al comuni
știlor.

Pe bună dreptate clasa munci
toare bulgară și întregul popor 
bulgar pot fi mînd'ri de partidul 
lor comunist. (Aplauze furtunoa
se). In decurs de decenii el s-a 
călit în lupte înverșunate împo
triva reacțiunii imperialiste, îm
potriva forțelor fascismului, a 
mobilizat clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare la luptă pen
tru o Bulgarie socialistă liberă. 
Mulți dintre cei mai buni fii ai 
partidului dv. și-au dat viața 
pentru măreața cauză a clasei 
muncitoare.

Partidul dv. a fost educat de 
Dimitr Blagoev, Gheorghi Dimi
trov în spiritul unei profunde fi
delități față de marxism-leninism, 
în spiritul intransigenței față de 
orice devieri de la acesta. Ace
ste minunate calități se manife
stă cu o forță nouă în lupta dîr- 
ză a comuniștilor bulgari pentru 
construirea socialismului, pentru 
prietenia și unitatea de nezdrun
cinat a tuturor țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și munci
torești.

Prin
listă 
mentul 
comună, Partidul Comunist Bul
gar și-a cîștigat un profund res
pect în mișcarea comunistă inter
națională. în rîndurile tuturor 
partidelor frățești. (Aplauze pre
lungite).

Nouă, Partidului Comunist a! 
Uniunii Sovietice, ca partid fră
țesc care a fost întotdeauna 
strîns legat de Partidul Comunist 
Bulgar, ne este plăcut să con
statăm că linia și politica justă 
a Partidului Comunist Bulgar a- 
tît în problemele construcției so
cialiste a Republicii Populare 
Bulgaria cît și în problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale dovedesc ma. 
turitatea marxist-leninistă a con
ducerii sale, priceperea Comite
tului său Central de a elabora 
în mod creator și de a 
practică principiile 
leninismului. (Aplauze 
te).

Sîntem ferm convinși 
du-și și mai strîns rîndurile în 
jurul acestei conduceri încerca
te, Partidul Comunist Bulgar va 
repurta victorii noi, și mai mari

în construirea socialismului 
Republica Populară Bulgaria 
va fi întotdeauna în primele rîn- 
duri ale mișcării comuniste inter
naționale. (Aplauze furtunoase).

RELAȚIILE DINTRE PARTI
DUL COMUNIST AL UNIUNII 
SOVIETICE ȘI PARTIDUL CO
MUNIST BULGAR AU FOST 
ÎNTOTDEAUNA ȘI CONTINUĂ 
SA FIE RELAȚIILE CELE MAI 
BUNE, CU ADEVĂRAT FRĂ
ȚEȘTI. Așa au fost ele atunci 
cînd în fruntea conducerii Parti. 
dului Comunist Bulgar se afla 
marele fiu al poporului bulgar, 
Gheorghi Dimitrov, aș® sînt ele 
și după moartea lui cînd la con
ducerea Partidului Comunist Bul
gar și a Republicii Populare 
Bulgaria se află discipolii fideli 
ai lui Dimitrov, marxist-leniniști 
fideli în frunte cu Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).

Ingăduiți-mi ca în numele Co
mitetului Central 
Comunist al 
să vă exprim

în
Și

al Partidului 
Uniunii Sovietice 

bucuria noastră

politica sa internaționa- 
ieninistă, prin devota 
său față de cauza noastră

aplica în 
marxism- 
prelungi-

Unitatea noastră, coeziunea 
noastră sînt nu numai o lo
zincă, nu sînt numai o che
mare. Unitatea și coeziunea 
partidelor comuniste și mun
citorești reprezintă o forță 
care există in realitate și 
care se întărește continuu. 
Ele au devenit o necesitate 
organică pentru toate parti
dele noastre. Fiecare partid 
comunist și muncitoresc face 
totul pentru întărirea conti
nuă a unității partidelor care 
se situează pe pozițiile marx
ism leninismului, deoarece a. 
ceasta contribuie la atingerea 
țelului nostru măreț — cons
truirea societății comuniste. 
Așa înțelegem și înfăptuim 
în practică măreața chemare: 
„Proletari din toate țările, 
uniți-văl", lansată acum pes- 
te 100 de ani de întemeieto
rii comunismului științific. 
(Aplauze prelungite).

UNINDU-NE RÎNDURILE, ÎN
TĂRIND PUTERNICUL LAGAR 
AL SOCIALISMULUI, LUPTIND 
PERSEVERENT PENTRU pACE 
IN LUMEA ÎNTREAGA, RES
PINGEM CU MINIE CALOM
NIILE LA CARE SE DEDAU 
REPREZENTANȚII UNUI ANU- 
MIT PARTID, CARE IȘI ZIC 
COMUNIȘTI, DAR DE FAPT 
DUC O POLITICA STRĂINĂ DE 
PRINCIPIILE COMUNISTE. Ei 
raționează cam în felul următor: 
dacă nu există divergențe între 
partidele comuniste frățești, a- 
ceasta înseamnă că un anumit 
partid își impune voința celor-

lalte partide că aceste partide 
s-ar afla într-o situație de de
pendență față de un partid.

Dacă ar fi să acceptăm acest 
punct de vedere ar însemna ca, 
făcînd jocul imperialiștilor, să 
scindăm unitatea partidelor co
muniste și muncitorești, să con
struim relațiile dintre ele în așa 
fel îneît fiecare din aceste parti
de să acționeze izolat, fiecare 
cum îl taie capul, ignorînd expe
riența acumulată de fiecare par
tid. Toate acestea ar duce par
tidele comuniste și muncitorești 
la acțiuni opuse și în cele din 
urmă la divergențe. Tocmai a- 
cest lucru îl doresc anumite 
cercuri imperialiste care nu pre
cupețesc mijloacele pentru ca, 
prin tot felul de pomeni, să gă
sească în țările socialiste aliați, 
promotori ai ideologiei lor străi
ne marxism-leninismului.

Este mai presus de orice îndo
ială că o astfel de politică 
bucura firește pe dușmanii 1 
tri, deoarece ea ar aduce 
prejudiciu uriaș, într-adevăr 
parabil. mișcării comuniste 
muncitorești, întregii cauze 
rețe a construirii socialismului 
și comunismului.

Dar niciodată nu vom oferi 
dușmanilor noștri prilejuri de 
bucurie. Noi sîntem comuniști, 
iar aceasta înseamnă că sîntem 
internaționaliști consecvenți și fi. 
deli. Partidele comuniste con
damnă cu hotărîre orice politică 
care este opusă întăririi priete
niei dintre partidele comuniste, 
care se îndepărtează de la prin
cipiile marxism-leninismului.

SOFIA 4 (Agerpres). — La șe
dința din dimineața zilei de 4 iu
nie a Congresului al Vll-lea al 
P. C. Bulgar a luat cuvîntul 
Dimităr Ganev, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. El a analizat a- 
mănunțit problemele muncii ideo
logice a partidului, relevînd suc
cesele dobîndite de P.C. Bulgar 
în acest domeniu. Vorbind despre 
rădăcinile și esența revizionismu
lui contemporan, D. Ganev a de
clarat : Partidul nostru a luptat 
timp de decenii împotriva revizio
nismului, indiferent de formele în 
care s-ar manifesta el. Nici acum 
el nu se va abate de la această 
datorie sfîntă.

Pencio Kubadinski, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Russe al P. C. Bulgar, a vorbit 
pe larg despre marile succese 
obținute de gospodăriile agricole 
cooperative de muncă din re
giune.

★

SOFIA 4 (Agerpres). — La 
începutul ședinței de după-amia- 
ză a Congresului a-1 Vll-lea a-1 
Partidului Comunist Bulgar a 
luat cuvîntul Vîlko Cervenkov, 
membru aii Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar. El a rele
vat marea importanță a Plenarei 
din aprilie a C.C. al P.C.B. pen
tru îmbunătățirea conducerii de 
către partid a construcției socialis
te, pentru noi succese în dome
niul cooperativizării agriculturii. 
Referindu-se la succesele realiza
te în domeniul cooperativizării 
agriculturii, Vîlko Cervenkov a 
subliniat că Partidul Comunist 
Bulgar a repurtat victoria în do» 
meniul cooperativizării agricul
turii prin aplicarea consecventă 
în Bulgaria a principiilor planu
lui cooperatist al lui Lenin.

Boian Bîlgaranov, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar a

Nikola Pelov, secretar al Ca», 
mitetului raional Lukovit (regiu
nea Pleven) al P.C.B., a arătat 
că unul din principalele izvoare 
ale forței Partidului Comunist 
Bulgar, ale uriașului său presti
giu în rîndurile poporului sînt 
legăturile strînse, adînci între 
partid și masele populare.

La 4 iunie au adresat cu
vinte de salut Congresului al 
Vll-lea al Partidului Comunist 
Bulgar: Erich Muckenberger,
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, Ze- 
non Kliszko, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Lajos Feher, membru 
al Biroului Politic ai C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

★

rostit o cuvîntare consacrată dez. 
voltării democrației socialiste in 
țară. El a criticat concepțiile re
vizioniștilor în problema dispa
riției statului, a trecerii evoluti
ve de la capitalism la socialism.

Ghiorghi Karaslavov, prim- 
secretar al Prezidiului Uniunii 
scriitorilor bulgari, s-a ocupat 
de problemele dezvoltării noii 
culturi socialiste, de problemele 
realismului socialist și de succe
sele obținute în ultimii ani de li
teratura beletristică.

In ședința de după-amiază 
Congresul a fost salutat de Li He 
Sun, membru supleant al Prezi
diului C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea ; Abdel Kader Al-Vah- 
ra-ni, din partea Partidului Co
munist din Algeria ; Ngrien TI 
Than, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam.

împotriva primejdiei 
de război

i-ar 
noș- 

un 
ire- 

I și
mă-

întotdeauna fideliComuniștii vor fi 
învățăturii marxist-leniniste

SÎNTEM CONVINȘI CA RE
LAȚIILE FRĂȚEȘTI, BAZATE CU --------------  —-----------
TE 
TE 
și 
ÎNTĂRI ȘI VOR ÎNFLORI 
PE VIITOR .......... ............
TINGERII MĂREȚULUI ȚEL 
CARUIA II SLUJIM, PENTRU 
A CĂRUI ÎNFĂPTUIRE LUP. 
TĂM — CONSTRUIREA SOCIE
TĂȚII COMUNISTE — CEA 
MAI DREAPTĂ SOCIETATE DE 
PE PAMINT. 
gite).

COMUNIȘTII AU FOST ȘI 
VOR Fi ÎNTOTDEAUNA FI
DELI ÎNVĂȚĂTURII MARXIST. 
LENINISTE, AU ÎNDREPTAT 
ȘI VOR ÎNDREPTA ÎNTOT
DEAUNA FOCUL ÎMPOTRIVA 
ACELORA CARE, PRIN ACȚIU
NILE LOR, SLĂBESC FORȚA 
UNITĂȚII PARTIDELOR CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI, 
SLĂBESC UNITATEA LAGĂRU
LUI ȚARILOR SOCIALISMU
LUI CARE CREȘTE ȘI SE ÎN
TĂREȘTE. (Aplauze).

Comuniștii leniniști se deose
besc de așa-zișii „comuniști“ toC. 
mai prin faptul că ei știu să dis- 
cearnă în mod just orice mane
vre ale dușmanilor îndreptate 
spre slăbirea forțelor mișcării 
comuniste și muncitorești, în
dreptate spre slăbirea avangardei 
maselor muncitoare — partidele 
lor comuniste și muncitorești.

ADEVARAT PE EGAL1TA- 
IN DREPTURI INTRE TOA- 

PARTIDELE COMUNISTE 
MUNCITOREȘTI, SE VOR . Ș| 

IN VEDEREA A-

(Aplauze

* 
tovarăși, 
de salut

prelun-

Ingăduiți-mi, 
citire mesajului 
de Comitetul Central 
dului Comunist 
vielice celui de-al Vll-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar :

să dau 
adresat 

al Parti
al Uniunii So-

Către Congresul al Vll-lea
al Partidului Comunist Bulgar

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice salută în mod călduros pe dele
gații la Congresul al VH-lea al Partidului Comu
nist Bulgar, pe comuniștii bulgari și pe toți oa 
menii muncii din Bulgaria și le urează noi succese 
în construirea socialismului. (Aplauze furtunoase).

Partidul Comunist Bulgar, călăuzindu-se în mod 
neabătut după principiile marxist-leniniste și apli 
cindu-Ie in mod creator la condițiile țării sale, a 
obținut succese remarcabile in construirea socie
tății socialiste. Socialismul a repurtat în Republica 
Populară Bulgaria o victorie hotărîtoare nu numai 
la orașe, ci și la sate. Bogată experiență a parti
dului dv. în opera de transformare socialistă a 
agriculturii constituie un aport valoros la teoria 
și practica construcției socialiste.

in lupta pentru construirea vieții noi s-a întărit 
și mai mult alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, sa consolidat unitatea mo- 
ral-politică a poporului bulgar, a crescut activita
tea sa în muncă, ceea ce dovedește întărirea con
tinuă a statului socialist ca instrument puternic 
de construire a societății noi.

Partidul Comunist Bulgar ține sus steagul vic
torios al marxism-lenlnismului și luptă cu intran
sigență pentru puritatea teoriei revoluționare, îm
potriva oricăror încercări de revizuire a acesteia. 
Păstrînd cu sfințenie și înmulțind glorioasele tra
diții revoluționare ale clasei muncitoare bulgare

urmînd poruncile eminentului activist al mișcării 
comuniste bulgare și internaționale, Gheorghi 
Dimitrov, comuniștii bulgari, sub conducerea Co
mitetului lor Central, au dat dovadă de înaltă 
principialitate și fermitate în lupta pentru măre
țele idei ale internaționalismului proletar, pentru 
unitatea puternicului lagăr socialist și a mișcării 
comuniste mondiale.

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice urează din toată inima comu
niștilor bulgari și tuturor oamenilor muncii din 
Bulgaria noi victorii in construirea socialismului, 
în lupta pentru înflorirea patriei lor libere și fe
ricite, pentru consolidarea unității și prieteniei 
dintre toate țările socialiste, în lupta pentru pace 
in lumea întreagă.

Trăiască și înflorească Republica Populară Bul
garia frățească și eroicul ei popor — constructor 
al socialismului! (Aplauze furtunoase, prelungite, 
U-rale. Toți se ridică în picioare).

Trăiască Partidul Comunist Bulgar — conducă
tor încercat al poporului bulgar I (Aplauze furtu
noase, prelungite Urale).

Să se întărească și să se dezvolte prietenia 
veșnică și de nezdruncinat dintre popoarele sovie
tic și bulgar, unitatea și coeziunea popoarelor tu
turor țărilor socialiste 1 (Aplauze furtunoase, pre
lungite. Urale).

Apelul Comitetului 
Executiv 

al Consiliului Mondial 
al Facil adresat 
opiniei publice

VIENA 4 (Agerpres). — în
tre 31 mai și 2 iunie la Viena 
a avut loc plenara lărgită a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii cu participarea 
membrilor comitetului de contri
buție la convocarea Congresului 
pentru, dezarmare și colaborare 
internațională. La ședințe a fost 
adoptat textul unui apel adresat 
cupiniei publice în care se spune 
printre altele:

„La 16 iulie la Ștockholm se 
deschide Congresul pentru dezar
mare și colaborare internațională.

In rîndul opiniei publice mon
diale s-au produs schimbări în
semnate care fac posibilă unirea 
oamenilor care năzuiesc spre 
pace.

Omenirea nu mai poate să con
sidere că este normai să trăiești 
într-o lume în care se produc și 
se răspîndesc tipuri groaznice de 
arme.

Orice conflict local sau chiar 
orice accident poate duce la ca
tastrofă.

Pină în prezent nu s-a ajuns 
la un acord în problema dezar
mării. încetarea de către Uniu
nea Sovietică a experiențelor cu 
bomba atomică nu a dus încă la 
încetarea generală a acestor ex
periențe.

Oricine tinde spre pace trebuie 
să se întîinească pentru a găsi 
calea învingerii dificultăților care 
împiedică guvernele să ajungă la 
un acord cu privire la dezarmare, 
inclusiv controlul asupra dezar
mării dorit de toți și pentru a 
stabili de asemenea o strînsă co
laborare între popoare pe baza 
respectării independenței lor.

Acesta este țelul Congresului 
pentru dezarmare și colaborare 
internațională. Noi chemăm pe 
toți să dezbată aceste probleme, 
să studieze posibilitățile rezol
vării lor și să trimită reprezen
tanți la Ștockholm pentru a pre- 
întîmpina războiul și pentru a in
staura o pace îndelungată“.

Fruntași ai viefii publice 
din diferite fări care s-au 

declarat de acord 
cu Congresul 

de la Ștockholm
VIENA 4 (Agerpres). — Comi

tetul de sprijinire a Congresului 
pentru dezarmare și colaborare

internațională, care va avea loc 
la Stockholm de la 16 la 22 iu
lie, a dat publicității o primă 
listă a fruntașilor vieții publice 
din diferite țări care s-au decla
rat de acord cu ținerea acestui 
congres.

Pe listă figurează, printre al
ții: ALBERTO CASELLA, ingi
ner. membru al Juntei executive 
naționale a partidului democrat 
progresist din Argentina, fost 
rector al Universității din La 
Plata, reverendul dr. S. BAR
TON BABBAGE, decan de Mel
bourne (Australia), ROBERT 
HOLT, deputat laburist în parla
mentul australian, W. H. de SIL
VA, ministrul Justiției al Ceylo
nului, JEAN-MARIO DEMO- 
NACH, directorul revistei „Es
prit“ (Franța), scriitorul JEAN- 
PAUL SARTRE, lordul BOYD 
ORR, fiziolog, membru al Socie
tății Regale, laureat al Premiului 
Nobel (Anglia), ANWAR SA
DAT, membru al Consiliului Su
prem Executiv al Egiptului, vice
președinte al Adunării Naționale, 
pastorul MARTIN NIEMÖLLER, 
președintele Bisericii evanghelice 
dim Hessen-Nassen (R. F. Ger
mană) și senatorul social-demo
crat suedez GEORG BRANTING.

O puternică 
demonstrație 

la Frankfurt pe Main
FRANKFURT PE MAIN 4 

(Agerpres). — ADN transmite: 
In după-amiaza zilei de 3 iunie 
a avut loo la Frankfurt pe Main 
o demonstrație împotriva înar
mării atomice a R. F. Germane la 
care au participat 50.000 de per
soane. La ora 4 muncitorii tuturor 
marilor întreprinderi și-au între
rupt lucrul și au plecat la demon
strația convocată de Comitetul da 
acțiune de luptă împotriva morții 
atomice. In ciuda ploii puternice 
demonstranții au format 4 coloa
ne lungi străbătând în rînduri ne- 
sfîrșite străzile orașului. In centrul 
orașului circulația a fost întreruptă 
pentru multă vreme. Personalul 
transportului publio a părăsit 
tramvaiele și autobusele alăturîn- 
du-se demonstranților.

Demonstranții s-au îndreptat 
spre piețele orașului unde au a- 
vut loo mari mitinguri. Muncitorii 
au purtat pancarte care exprimau 
hotărîrea de a continua cu toată 
consecvența lupta împotriva înar
mării atomice. Printre altele se 
vedeau lozincile: „Cerem să se 
organizeze pretutindeni un refe
rendum popular“, „Grevă gene
rală împotriva morții atomice”, 
„Pentru o zonă denuclearizată“.

Noi reguli pentru admiterea 
în școlile superioare din U. R. S. S.

Comitetul Central al 
Comunist al Uniunii

Partidului 
Sovi etice

(Ovații furtunoase, prelungite. , Prietenie veșnică!“ „P.C.U.S.1“ 
Ridicîndu-se'în picioare pârtiei- ’ _ ... DrlI<-
panții la Congres seandeaza ; „P.u.u.a. i , „f.u.u.o. i ).

(Sublinierile șl subtitlurile din 
textul cuvlntării tovarășului N. S. 
Hrușciov aparțin redacției).

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ministerul Invă- 
țămîntului Superior al U.R.S.S. a 
aprobat noi reguli pentru admite
rea în școlile superioare.

In vederea îmbunătățirii com
ponenței studenților, oa și anul 
trecut în școlile superioare vor fi 
primite în primul rînd persoane 
care au un stagiu de cel puțin doi 
ani de muncă practică și care au 
dat dovadă de o atitudine justă 
în muncă. Această regulă se ex
tinde și asupra militarilor demo
bilizați. Ca și pînă acum, pârtiei, 
panții la Marele Răz’boi pentru 
Apărarea Patriei vor fi admiși fără 
concurs.

Persoanelor care sg află în oîm-

pul muncii li se va acorda pentru 
examenele de admitere un conce
diu neplătit de 15 zile.

Incepînd cu anul acesta se des. 
ființează înlesnirile de pînă acum 
în baza cărora absolvenții școlilor 
medii, decorați cu medalii de aur 
și argint, premianții școlilor medii 
speciale, precum și copiii ai căror 
părinți lucrează în regiuni înde- 
părtate ale țării au fost admiși 
fără concurs în școlile superioare. 
Ei vor da exâmene de admitere 
pe baza regulilor generale; cele
lalte condiții rămînînd însă ne
schimbate, el se vor bucura de 
dreptul de prioritate la admitere

Din comisiile de admitere vor 
face parte reprezentanți ai vieții 
publice.



Lucrările celui de-al VII-lea Congres al P.C. Bulgar

Cuvîntarea rostită de tovarășul

Nicolae Ceaușescu,
membru al Biroului Politic al C. C. al P. M. R. 

secretar al C. C. al P. M. R. celei de a 42-a sesiuni

s.

■

Dragi tovarăși,
Sîntem bucuroși să aducem 

celui de-al VII-lea Congres al în
cercatului Partid Comunist Bul
gar și tuturor comuniștilor bul
gari, salutul frățesc al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn, și să transmitem 
harnicului popor bulgar frate, 
sentimentele de caldă prietenie 
ale poporului romîn.

Sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, poporul bulgar a 
dobîndit mari succese in dezvol
tarea industriei socialiste și trans
formarea socialistă a agriculturii, 
în înflorirea culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Victoriile obținute dovedesc 
justețea politicii Partidului Co
munist Bulgar în frunte cu Co
mitetul său Central care aplică 
cu fermitate, în mod creator, în
vățătura marxist-leninistă.

In urma înfăptuirii primelor 
două planuri cincinale, producția 
globală industrială a R. P. Bul
garia a crescut de aproape 8 ori 
față de 1939; peste 90 la sută 
din suprafața agricolă a țării a- 
parține sectorului socialist al a- 
griculturii.

Astfel, în Bulgaria socialistă 
se făurește viața nouă pentru 
care au luptat și s-au jertfit cei 
mai buni fii ai poporului bulgar.

In lupta pentru cauza eliberă
rii oamenilor muncii de asuprirea 
socială și națională, clasa mun
citoare și poporul bulgar au avut 
conducători de seamă ca Gheor- 
ghi Dimitrov a cărui figură lu
minoasă este vie în inima poporu
lui nostru. Victoriile istorice ale 
poporului bulgar în construirea 
socialismului, umplu de bucurie 
inimile oamenilor muncii din Re
publica Populară Romînă, vecină 
și prietenă a R. P. Bulgaria.

Scumpi tovarăși,
Poporul romîn muncește neobo

sit sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru con
struirea socialismului, dezvolta
rea necontenită a economiei și 
culturii socialiste, pentru ridica
rea nivelului său de trai. Produc
ția industrială a R.P.R. este de 
peste 3 ori și jumătate mai mare 
decît cea dinainte de război. Ca 
urmare a muncii de convingere 
a țărănimii de a păși pe drumul 
transformării socialiste a agricul
turii, aproape 50 la sută din nu
mărul familiilor de țărani mun
citori și peste jumătate din su
prafața agricolă a țării slnt cu
prinse în sectorul socialist.

In opera de construire a socia
lismului în țările de democrație 
populară un mare rol îl au rela
țiile de tip nou, de colaborare și 
ajutor reciproc multilateral, sta
bilite între țările lagărului socia
list.

în cadrul relațiilor de tip nou 
dintre țările lagărului socialist 
se dezvoltă necontenit și în for
me din ce în ce mai variate co
laborarea frățească și ajutorul 
reciproc dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria ; ele primesc din 
partea poporului sovietic un pu
ternic ajutor frățesc, care le dă 
posibilitatea să atingă un înalt 
ritm de dezvoltare economică.

Hotărîrile adoptate recent la 
Consfătuirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările participante la Consi
liul de ajutor economic reciproc 
vor dezvolta și mai mul; relațiile 
de colaborare și ajutor reciproc, 
care unesc țările noastre în fami. 
lia frățească a țărilor socialiste.

Prietenia dintre popoarele ro
mîn și bulgar, închegată în de
cursul luptelor comune pentru 
libertate, independență națională 
și progres social, s a cimentat și 
mai mult pe baza unității țelului 
care Ie animă — construirea' so
cialismului și apărarea păcii. A- 
ceastă prietenie și colaborare 
frățească au fost consfințite în 
tratatele încheiate între țările

noastre. Vizitele reciproce făcute 
în Romînia și Bulgaria de dele. 
gațiile de partid și guvernamen
tale au constituit o puternică ma
nifestare a prieteniei care ne 
unește și au dus Ia întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colabo
rării între popoarele romîn și 
bulgar. Ele au contribuit totoda
tă la întărirea unității puterni
cului lagăr socialist în frunte cu 
forța sa conducătoare — marea 
Uniune Sovietică.

Relațiile dintre partidele și ță
rile ncastre se întemeiază pe 
principiile nobile ale internațio
nalismului proletar, care stau la 
baza unității de nezdruncinat a 
întregii mișcări muncitorești re
voluționare mondiale. Această 
unitate și a găsit o strălucită 
confirmare în documentele adop
tate de Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești care a avut loc la 
Moscova în noiembrie 1957. Prin
cipiile înscrise în Declarația a- 
doptată la această Consfătuire 
constituie un program care orien
tează în prezent activitatea tutu
ror partidelor marxist-Ieniniste 
ale clasei muncitoare.

In Declarație se subliniază că, 
în condițiile actuale, principalul 
pericol în mișcarea muncitoreas
că îl constituie revizionismul, a- 
dică oportunismul de dreapta —• 
ca manifestare a ideologiei bur
gheze — menit să slăbească miș
carea revoluționară și să ajute 
capitalismul condamnat de isto
rie la pieire inevitabilă.

P.M.R.. Ia fel ca și P.C.B., șl 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești, semnatare ale ace
stei Declarații, consideră ca o 
datorie a sa de căpetenie să ape
re cu fermitate puritatea ideolo
giei marxist-Ieniniste, să demaș
te și să combată cu vigoare revi
zionismul și încercările acestuia 
de a submina unitatea și coeziu
nea partidelor comuniste și mun
citorești și încrederea oamenilor 
muncii în victoria socialismului.

Programul U.C.I. reprezintă 
oglindirea deplină a concepțiilor 
antimarxiste și antileniniste ale 
revizionismului contemporan. De 
aceea P.M.R., ca și celelalte par
tide comuniste și muncitorești 
frățești, condamnă acest program 
care aduce prejudicii mișcării 
muncitorești comuniste și ser
vește de fapt imperialiștilor duș
mani ai socialismului.

P.M.R. își va aduce și în viitor 
contribuția la întărirea continuă 
a unității partidelor comuniste 
și muncitorești în avangarda că
rora se află gloriosul P.C.U.S., 
care, primul în lume, a condus 
proletariatul la victoria revolu
ției socialiste și a cărui expe
riență istorică a devenit un bun 
al întregii mișcări muncitorești 
revoluționare, farul ei luminos în 
lupta pentru transformarea revo
luționară a societății.

Manifestul Păcii adoptat de 
participanții la Consfătuirea de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești a înarmat puternica mișca
re contemporană pentru pace și 
în primul rînd detașamentul ei 
de frunte, partidele revoluționare 
ale clasei muncitoare, cu un pro
gram concret de luptă pentru 
apărarea păcii în lume.

încercările imperialiștilor, în 
frunte cu imperialiștii americani, 
de a împinge omenirea în pră
pastia unui război atomic pustii
tor vor putea fi zădărnicite prin 
consolidarea continuă a unității 
de acțiune a forțelor iubitoare de 
pace și progres, prin întărirea ne
contenită a unității de neclintit 
a bastionului păcii și libertății 
popoarelor — lagărul țărilor so
cialiste.

Recentele hotărîri și Declarația 
adoptată la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, printre care se numără 
și țările noastre, constituie o do-

vadă convingătoare că politica 
țărilor socialiste exprimă cel mai 
fidel năzuințele de pace ale tu
turor popoarelor. Aceste docu
mente constituie în același timp 
o expresie a hotărîrii țărilor par
ticipante la Consfătuire de a în
tări necontenit unitatea lagărului 
socialist — chezășia libertății și 
independenței naționale a fiecă
reia dintre ele și principala ga
ranție a apărării cu succes a pă
cii în lume.

Ca și celelalte țări socialiste. 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria se 
orientează în politica lor externă 
după principiul leninist al coexi
stenței pașnice intre state, indi
ferent de orînduirea lor socială. 
Ele luptă pentru realizarea des
tinderii încordării în relațiile in
ternaționale, împotriva politicii 
„de pe poziții de forță" a puterilor 
imperialiste agresive în frunte cu 

mod deosebit statele 
străduiesc să-și aducă 
întărirea prieteniei și 
popoarelor din Bal- 

ce ar contribui la în-

S.U.A. In 
noastre se 
aportul la 
colaborării 
cani, ceea 
tărirea păcii pe plan mondial.

Inițiativele luate în această di
recție de Guvernul R. P. Romîne 
au găsit un sprijin puternic din 
partea guvernului și poporului 
bulgar și a celorlalte state so
cialiste cît și a unor cercuri largi 
ale opiniei publice din țările bal
canice și din alte țări.

Dragi tovarăși,
Ne exprimăm convingerea că 

cel de-al VII-lea 
tidului Comunist 
la un nou avînt 
construirea deplină a socialismu
lui în patria dumneavoastră.

Vă dorim din toată inima, dum
neavoastră și tuturor oamenilor 
muncii din Bulgaria, succes de
plin în înfăptuirea sarcinilor mă
rețe trasate de cel de-al VII-lea 
Congres cu privire la dezvolta
rea economiei naționale, a cultu
rii și bunăstării oamenilor mun
cii, precum și noi victorii în lupta 
pentru pace și prietenie între po
poare.

Trăiască Partidul Comunist 
Bulgar, inițiatorul și organizato
rul victoriilor poporului bulgar !

Trăiască prietenia și colabora
rea frățească dintre 
Populară Roimînă șl 
Populară Bulgaria !

Trăiască și să se 
unitatea lagărului țărilor socia
liste în frunte cu Uniunea Sovie
tică !

Trăiască pacea între popoare !

Congres al Par- 
Bulgar va duce 
în lupta pentru

Republica
Republica

întărească

VA «MfORMAM'

Deschiderea
a Conferinței Internaționale a Muncii

•— Alegerea delegatului

GENEVA 4 (Agerpres). 
iunie a.c. s-a deschis la

42-a sesiune a
4 
cea de-a 
rinței Internaționale a Muncii.

Delegația R.P.R. la această Con
ferință este formată din: Eduard 
Mezincescu, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, de
legat guvernamental ; Ștefan Gal, 
reprezentant permanent al R. P. 
Rornine pe lingă C.E.E., delegat 
guvernamental ; Mihai Marin, se
cretar al C.C.S. delegat al munci
torilor ; Ion Marinescu, directorul 
general al Combinatului chimic

guverna mental al R.P.R. ca vicepreședinte 
al Conferinței —
— La

Geneva
Confe-

din orașul Victoria, delegat al di
rectorilor de întreprinderi.

Procedîndu-se la alegerea orga
nelor de conducere ale Conferin
ței, B. K. Dass, ministrul Muncii 
din Pakistan, a fost ales președin
te al Conferinței.

La propunerea delegatului gu
vernamental al Pakistanului, spri
jinită de delegații U.R.S.S., Aus
triei și R.P.F. Iugoslavia, E. Me- 
zincescu, șeful delegației romîne, 
a fost ales în unanimitate vice
președinte al Conferinței.Manifestare artistică romîno-arabă la Cairo

CAIRO 4 (Agerpres). — Cen
trul de Arte plastice și Muzică din 
Ministerul Educației al Republicii 
Arabe Unite, sub conducerea sub
secretarului de Stat adjunct Ah
mad Youssef, a organizat la 3 iu
nie în sala Muzeului de Arte din 
Cairo, un program artistic intitu
lat „Cîntece folclorice romînești Partea a II-a a programului a 
și arabe“.

Cu acest prilej, viee-decanul 
Institutului Superior de Muzică 
din Cairo, Bossaina Farid, a făcut

o expunere despre muzica popu
lară romînească și aspectul folclo
ric în opera lui George Enescu.

Expunerea a fost însoțită de un 
program de muzică romînească și 
opere muzicale de George Enescu, 
înregistrate pe bandă de magne
tofon.

Strălucitul succes 
în alegeri al Frontului 
Democratic al Albaniei i

TIRANA 4 (Agerpres). — La 4 
iunie Comisia electorală centrală 
a publicat datele definitive cu 
privire la rezultatele alegerilor 
pentru Adunarea Populară. Din 
numărul total de 780.061 alegă
tori au participat la vot 779.935, 
adică 99,98 la sută din numărul 
alegătorilor. Pentru candidați i 
Frontului Democratic au votat 
779.624 persoane sau 99,97 la 
sută dintre participanții ia vot.

Alegerile în Adunarea Popu
lară, se arată în comunicat s-au 
desfășurat pretutindeni într-o 
atmosferă de mare avînt poiitic. 
Ele au constituit o nouă victorie 
strălucită a Frontului Democratic 
al Albaniei. Rezultate e alegeri
lor în Adunarea Populară au 
demonstrat unitatea de oțel a po
porului nostru în cadrul Frontu
lui Democratic condus de 
tidul Muncii din Albania.

Par-

cuprins cîntece populare egiptene 
ți siriene, executate de corul In
stitutului Superior de Muzică.

Programul a fost radiodifuzat.

După vizita delegației Sfatului popular 
al Capitalei

MOSCOVA 4. Corespondentul 
Agerpres transmite : La invitația 
Comitetului executiv al Sovietului 
din Moscova aproape două săptă
mîni s-a aflat în U.R.S.S. o dele
gație a Sfatului popular al orașu
lui București. înainte de a părăsi 
Moscova tov. Dumitru Diaconescu, 
șeful delegației, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, a făcut co
respondentului Agerpres o decla
rație în care a spus printre altele:

„Comitetul Executiv al Sovietu
lui din Moscova a făcut totul pen
tru ca șederea noastră în capitala 
Uniunii Sovietice să fie cît mai 
agreabilă și utilă și pentru a ne 
pune la curent cu realizările gos
podărești ale unei asemenea me
tropole imense cum este Moscova.

Ne întoarcem la București cu un 
material bogat, care ne va folosi 
în străduințele noastre de a obți-

la Moscova
ne o gospodărire cît mai buna a 
oapitalei R.P. Romîne.

Și cu prilejul vizitei noastre 
s-a manifestat din plin sprijinul 
tovărășesc dat de oamenii sovie
tici poporului romîn în munca 
sa de construire a socialismului“.

Lupte îndirjite în Cuba
HAVANA 4 (Agerpres). — In ca

drul marel ofensive dezlănțuite de 
armata cubană împotriva forțelor 
răsculate conduse de Fidel Castra, 
in apropiere de Bayamo, locali
tate din munții Maestra (provincia 
Oriente), are loc o luptă indirjită. 
Armata cubană folosește bombar
diere, avioane de vînătoare, tancuri 
și artilerie de munte împotriva 
forțelor răsculate care rezistă ferm.

Partizanii lui Castro acționează 
șl tn alte localități. La Santiago 
de Cuba (provincia Oriente) șase 
soldați din armata guvernamentalii 
au fost uciși în cursul uno-r atacuri 
individuale. De asemenea' s-au 
format grupuri de răsculați In 
provinciile Las Villas și Cama- 
guay.

Antarctica trebuie folosită 
de toate țările exclusiv 

în scopuri pașnice
Scrisoarea adresată de ambasada U. R. S. 

din S. U. A,, Departamentului de Stat
zațiile și cetățenii tuturor țăriloe 
trebuie să se bucure de liberta-i 
tea de a efectua cercetări știin
țifice în întreaga Antarctica, pa 
bază de egalitate.

Guvernul sovietic declară din 
nou că nu’a recunoscut și nu 
poate să recunoască ca legală o 
rezolvare separată a problemei 
apartenenței Antarcticei la vreun 
stat. I

Arătînd că U.R.S.S. își păs
trează toate drepturile bazate pa 
descoperirile și cercetările navi
gatorilor și oamenilor de știință 
ruși, inclusiv dreptul de a pre
zenta pretenții teritoriale cores
punzătoare în Antarctica, guver
nul Uniunii Sovietice consideră 
totodată că este posibil și de do
rit să se ajungă la un acord in
ternațional care să asigure liber
tatea cercetărilor științifice în 
Antarctica și folosirea ei exclu
siv în scopuri pașnice.

Guvernul U.R.S.S. propune să 
se evite includerea în acordul 
proiectat a umor prevederi referi
toare la pretențiile teritorial® îa 
Antarctica care ar putea fi consi
derate ca punînd unele state ta- 
tr-o situație de inferioritate față 
de altele. ,

Guvernul sovietic propune ca 
la discutarea problemei Antarctk 
cei să participe toate statele cara 
își vor exprima dorința în acest 
sens.

(Agerpres)MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 iunie am
basada U.R.S.S. din S.U.A. a a- 
dresat Departamentului de Stat 
al S.U.A. o scrisoare care consti
tuie răspunsul la scrisoarea a- 
cestuia din 2 mai in problema 
Antarcticei.

In scrisoarea .ambasadei sovie
tice se spune că guvernul sovietic 
este gata să participe la o confe
rință care să discute problema 
folosirii Antarcticei exclusiv în 
scopuri pașnice și problema liber
tății pentru toate țările de a 
efectua cercetări șliințif.ce în a- 
ceastă regiune pe bază de egali
tate. Guvernul sovietic este de a- 
semenea gata să participe la pre
gătirea unui, proiect corespunză
tor de acord international.

ConStatîhd că între reprezen
tanții cercurilor științifice ale ță
rilor care efectuează în Antarc
tica cercetări în cadrul progra
mului Anului Geofizic Internațio
nal se desfășoară o colaborare 
rodnică, Uniunea Sovietică de
clară că este gata să acorde și 
pe viitor tot sprijinul posibil dez
voltării acestei colaborări. După 
părerea guvernului U.R.S.S,, a- 
ceastă colaborare trebuie să aibă 
la bază recunoașterea faptului 
că Antarctica trebuie folosită de 
toate țările exclusiv în scopuri 
pașnice și că guvernele, organi-

In çapte state din S.U.A. — segregația 
în școli fără excepție

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Revista ameri
cană „United States News and 
Warld Report“ relatează că în 
prezent în șapte state din S.U.A.

(Alabama, Florida, Georgia, Lui- 
slana, Mississipi, Carolina de Sud 
Și Virginia), segregația rasială se 
menține în toate instituțiile de îrw 
vățămînt fără excepție.

5900 de răsculați libanezi țin sub controlul 
lor întreaga regiune a orașului Baalbek

BEIRUT 4 (Agerpres). — Co
municatele publicate de guver
nul libanez dovedesc că în ciu
da demonstrațiilor de forță exe
cutate de țările imperialiste și a 
sprijinului nemijlocit primit din 
partea țărilor Pactului de la 
Bagdad, răscoala populară din Li
ban nu poate fi stăvilită. La 3 
iunie telegramele agențiilor de

Evoluția situației politice

presă au remarcat 
punctele nevralgice 
constată o intensificare a lupte
lor dintre insurgenți și trupele 
guvernului. Cele mal grele lup
te au avut loc în jurul orașului 
Baalbek unde răsculații în nu
măr de 5.000 mențin ferm sub 
controlul lor întreaga regiune. 
Liderul forțelor răsculaților care 
operează, acolo, Sabri Habadi a 
anunțat că forțele insurgente vor 
ataca valea Bekaa cunoscută sub 
numele de „grînarul Libanului“.

că în toate 
din Liban se

*

Frumoasa comportare 
a parașutistelor noastre

Miercuri în cadrul concursului 
internațional de parașutism s-a 
desfășurat proba de salt indivi
dual de Ia 2500 m. (cădere liberă 
30-45 secunde) cu executarea de 
figuri în cădere și cotarea sti
lului.

Concursul feminin a fost domi
nat de reprezentantele R. P. Ro- 
mîne clasate pe primele trei 
locuri. Elisabeta Popescu a arătat 
din nou o înaltă măiestrie, cuce
rind o remarcabilă victorie care

îl consolidează poziția de frun
tașă în clasament după trei pro
be. Pe locul doi s-a clasat Elisa
beta Kiș, iar pe locul trei Elena 
Suciu.

La bărbați victoria a revenit 
parașutistului bulgar Doinski, ur
mat de concurenții romînț Gh. 
Iancu și I. Negroiu.

Astăzi este zi de repaus, ia» 
mîirie se

grupîn
desfășoară proba de salt 
de la 1500 m.

P E 5 C U R T

De Gaulle a
PARIS 4 (Agerpres). — Vineri 

la amiază, generalul De Gaulle, 
însoțit de ministrul de război 
Guillaumat, ministrul pentru pro
blemele Saharei, Max Lejeune, 
șeful statului major generalul 
Ely, Jacquinet, ministru fără por
tofoliu și alte personalități a so
sit cu avionul la Alger unde i s-a 
făcut o primire triumfală. Șeful 
guvernului francez a fost întâm
pinat însă numai de acei politi
cieni care au condus lovitura de 
stat militară din Algeria. După 
cum relatează agenția France 
Presse, Jacques Chevalier, pri
marul orașului Alger, a demisio
nat după ce „Comitetul salvării 
publice“ s-a pronunțat împotriva 
intenției sale de a-1 întâmpina pe 
De Gaulle la aeroport.

sosit la Alger
Generalii dezidenți în frunte 

cu Massu și Satan, precum și 
Jacques Soustelle, liderul ultra- 
colcinialiștilor, au organizat o de
monstrație uriașă pentru a subli- 
nia că ei sînt acei care l-au a- 
dus la putere pe De Gaulle.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press observă că „majo
ritatea covîrșitoare a celor care 
au venit să-l întîmpine pe De 
Gaulle erau europeni“ și că „o- 
mul care a recoltat cele mai mul
te urale a fost nu De Gaulle, cl 
Soustelle care mergea alături de 
acesta și care este considerat 
simbolul viu al rebeliunii".

După demonstrație, De Gaulle 
a conferit cu liderii rebeli.

NEW YORK. — La Minneapolis 
fee ține în prezent cea de-a 11-a 
sesiune a Organizației 'Mondiale 
a Sănătății. In cadrul comisiei 
de program și buget a luat cu- 
vîntu’l în numele delegației romî
ne dr. Octaviian Belea, oare ia vor
bit despre unele aspecte ale pro
blemei educației sanitare în lume.

PEKIN. — Uzina constructoare 
de mașini de la Șansi a produs 
cu titlu de experiență prima lo
comotivă electrică chineză. Loco
motiva electrică cîniărește ' 80 de 
tone și va putea conduce o gar
nitură formată din 20 de vagoane 
a 50 ae tone.- Viteza este de 70 
de kilometri pe oră.

STOCKHOLM. — La Stockholm 
a sosit într-o vizită de răspuns, 
o delegație ia Crucii Roșii din 
R P. Romînă condusă de tov. 
Aura Mesaros, vicepreședinta 
Crucii Roșii a R.P.R.

DELHI, — La 4 iunie primul 
ministru al Indiei, Nehru, a ținut 
o conferință de presă in cadrul 
căreia s-a referit la mesajul adre. 
sat președintelui Eisenhower de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară și îndeosebi 
în problema convocării conferin
ței experților pe'ntru rezolvarea 
problemelor tehnice. Nehru a de
clarat că India este gata să par
ticipe la o astfel de conferința 
dacă va putea fi astfel de vreun 
ajutor și dacă participanții princi
pali la această conferință doresc 
participarea ei.

BANGKOK. - Autoritățile tai- 
țandeze au anunțat că la 23 mai 
în Tailanda s-au înregistrat 1033 
cazuri de holeră, 172 de persoane 
eu murit.
' LONDRA. — După cum a anun
țat postul de radio Londra, în di. 
ptineața, sdlei de 4 iunie un nu-

măr de 2500 de docheri de la 
docurile din Tilbury au hotărit să 
se alăture grevei declarate de 
docherii din Londra. In port aș
teaptă să fie încărcate sau des
cărcate peste 100 de nave. Numă
rul docherilor englezi aflați in 
prezent în grevă atinge 18.000 de 
oameni.

PRAGA. — La 3 iunie s-a înche
iat la Bratislava conferința între
prinderilor de navigație pe Dunăre 
pentru problemele folosirii în cele 
mai bune condiții a Dunării în ve
derea transportului de mărfuri. 
La conferință au participat repre
zentanți ai întreprinderilor de na
vigație și ai Ministețelor Comer
țului Exterior din Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria, România și 
U.R.S.S.

CAIRO. — Nkrumah, premierul 
Ghanei, a sosit la 3 iunie la Khar- 
tum, capitala Sudanului, venind 
din Etiopia. Nkrumah face un tur
neu prin cele șapte state indepen
dente africane care au participat 
la recenta conferință de la Acera.

MOSCOVA. — La 4 iunie a sosit 
la Moscova pe bordul unui avion 
,,Tu-104“, Mahendra, Regele Ne
palului, cu soția și persoanele care 
îi însoțesc. Regele Nepalului a 
sosit în Uniunea Sovietică la in
vitația lui K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

NEW YORK. — Alegerile preli
minare din California, care pre
ced alegerile pentru postul de gu
vernator ce vor avea loc tn no
iembrie și care constituie o indi
cație asupra tendinței alegătorilor, 
au constituit un succes net pen
tru partidul democrat. Candidatul 
democrat Edmund Brown, a în
trunit 509.952 de voturi, în timp ce 
candidatul republican, senatorul 
William Knowland, a întrunit 
360.907 voturi. | i

4 (Agerpres). — In 
Oficial de miercuri au 
următoarele numiri : 

Cornut-Gentille a fost

Numiri în guvernul francez
PARIS

Jurnalul 
apărut 
Bernard
numit ministrul teritoriilor de 
peste mări, Max Lejeune a fost 
numit ministru pentru problemele 
Saharei, iar scriitorul Andre 
Malraux a primit titlul de mi- 
nistru-delegat pe lingă preșe
dinția Consiliului de Miniștri.

inl-fuseseră numiți 
fără portofoliu.

; ministru pentru

Toți aceștia I 
țial miniștri

Funcția de 
problemele algeriene nu a fost 
încredințată încă nimănui.

Agenția France Presse a anun
țat că guvernul va fi complectat 
definitiv abia în urma Consiliu
lui de cabinet care va avea loc 
la Paris sîmbătă după întoarce
rea lui De Gaulle de la Alger.

Pinay prevestește noi poveri financiare 
pe seama

PARIS 4 (Agerpres). — După 
cum transmite France Presse, 
Antoine Pinay, ministru de Fi
nanțe în guvernul De Gaulle, a 
ținut miercuri o conferință de 
presă în care a vorbit despre pla
nurile economice ale guvernului. 
Pinay s-a pronunțat împotriva 
„blocării generale a prețurilor“.

In ce privește angajamentele 
Franței în cadrul pieții comune,

Declarația Biroului Politic al P. C. Francez 
în legătură cu actuala situație politică 

din Franța
PARIS 4. Corespondentul A- 

gerpres transmite : Biroul Politic 
al C.C, al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității în zia
rul „L’Humanité" din 4 iunie o 
declarație în legătură cu actuala 
situație politică din țară.

„Primul obiectiv al rebelilor a 
fost atins, se subliniază în decla
rația Biroului Politic. în prezent 
se deschide o nouă etapă a bătă
liei pentru salvarea Republicii, 
care a început la 13 mai“.

După ce arată că instaurarea

poporului
Pinay a arătat că 
normeă a țării nu 
de bună pentru a 
plinirea integrală a acestor anga
jamente, în afară de cazul cînd 
pînă la sfîrșitul anului se vor 
depune eforturi foarte mari“.

Pinay a atras atenția asupra 
faptului că vor fi probabil „nece
sare noi impozite, în scopul aco
peririi cheltuielilor din Algeria“.

„situația eco- 
este suficient 
permite înde-

dictaturii personale nu ar fi fost 
posibilă fără politica socialiștilor 
care au violat programul ratifica.' 
de popor la 2 ianuarie 1956, de
clarația Biroului Politic ol C.C. 
al P.C.F. subliniază in continuare:

• „Anticomunismul apare astfel 
în ochii tuturor republicanilor ca 
o unealtă a fascismului. Nu tre- 
bue să ascundem gravitatea situa
ției create prin formarea guvcrnu 
jui De Gaulle. Deținînd întreaga 
putere și înconjurat fiind de mi
niștri ce-i sînt aserviți, De Gaulle

constituie o gravă amenințare pen
tru instituțiile republicane și pen
tru drepturile muncitorești.

Sprijinindu-se pe ultracolonia- 
liști și pe militariști guvernul Do 
Gaulle constituie o piedică în c» 
lea reglementării pașnice a pro
blemei algeriene.

Reprezentînd interesele 
ale elementelor celor mai 
nare și colonialiste,. acest 
va înrăutăți și mai mult condi
țiile de trai ale muncitorilor.

Dar există forțe pentru a bara 
calea fascismului. Evenimentele nu 
s-au desfășurat potrivit planurilor 
elaborate de rebeli. Instaurarea 
dictaturii prin surpriză, înainte ca 
muncitorii și democrații să fie 
avertizați, a fost evitată. Partidul 
Comunist Francez a chemat la 
luptă în timp util clasa muncitoa
re și poporul. Poporul s-a ridicat 
în apărarea Republicii. în Aduna
rea Națională numeroși deputați 
făcînd parte din partidele socia
list și radical s-au opus 
și au votat împreună cu 
tii împotriva învestiturii.

Biroul Politic al C.C. al 
Iută călduros pe toți bărbații și pe 
toate femeile care au luptat pen
tru Republică. El cheamă pe toți 
antifasciștii să-și dezvolte unitatea, 
să consolideze această unitate 
creind mii de comitete pentru 
apărarea Republicii în întreprin
deri la orașe și sate.

In declarație se face de aseme
nea apel la organizațiile locale de 
partid să creeze în întreprinderi, 
cartiere de locuit și centre popu
late noi celule de partid, „să des
chidă larg porțile partidului pen
tru marele număr de oameni ai 
muncii care s-au declarat de acord 
cu politica noastră și participă la 
acțiunile sale. în 
asigura primirea 
durile partidului 
rării Republici*.

Forfele guvernamentale 
indoneziene au ocupat 

ultimul centru 
definut de rebeli 

în insula Halmahera

Atleții noștri fruntași conti- 
să se pregătească în

egoiste 
reacțio" 
guvern

rebelilor 
comunij-

P.C.F. sa-

felul acesta se va 
cu succes în rin- 
în vederea apă-

PARIS 4. Corespondentul Ager
pres transmite: Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a 
hotărît să convoace plenara Co
mitetului Central 
tru zilele de 9 și 
derea discutării 
după formarea 
Gaulle.

Grupul parlamentar comunist 
a dat publicității o declarație în 
care anunță că deputății comu
niști se vor întruni la fiecare 15 
zile în timpul vacanței parlamen
tare.

al P.C.F. pen- 
10 iunie în ve 
situației create 
guvernului D*
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DJAKARTA 4 (Agerpres). — 
Serviciul de informații al armatei 
indoneziene anunță că forțele gu
vernamentale au ocupat orașul 
Djailolo, ultimul centru deținut 
de rebeli în insula Halmahera (din 
arhipelagul Moluce). Eliberarea 
orașului Djailolo de către forțele 
guvernului denotă eșecul total al 
planului rebelilor de a-și extinde 
controlul asupra insulelor din par
tea de răsărit a Indoneziei. In 
cadrul măsurilor pentru eliberarea 
restului Indoneziei, agenția Reu- 
ter anunță că autoritățile de la 
Djakarta au decretat blocada to
tală a coastelor Celebesului de 
nord. Nici unei nave comerciale 
sau vas de pescuit sub pavilion 
străin nu i se va permite să pă
trundă în aceste ape.

Discyfarea conflictului 
franco-tunisian 

în Consiliul de Securitate 
a tost amînată

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Miercuri dwpă amiază Consiliul 
de Securitate a reluat dezbate
rile în problema conflictului fran- 
co-tunisian.

Ahmed Mestiri, ministrul tuni
sian al Justiției a cerut evacua
rea imediată a trupelor franceze 
din Tunisia. „Prezența trupelor 
franceze, a spus el, nu se bazea
ză pe nici un statut juridic. Ea 
constituie o primejdie pentru pa
cea și securitatea internațională 
în această regiune avînd în ve
dere strinsa cooperare dintre for
țele franceze din Tunisia și cele 
din Algeria". El a subliniat că 
Franța ar trebui să trateze cu 
Tunisia de pe poziții de egalitate, 
nu „după metoda cuceritorilor din 
secolul al XlX-lea care au inven
tat colonialismul“.

Referindu-se la mesajul adre
sat de generalul De Gaulle pre
ședintelui Burghiba delegatul tu
nisian, a declarat: „Respectul pe 
care îl datorăm șefului guvernu
lui francez nu ne oprește să con
statăm că în acest mesaj nu exi
stă nici un element pozitiv și 
nou“.

Reprezentantul Franței Geor- 
ges-Picot a propus amînarea cu 
două săptămîni a dezbaterilor 
Consiliului de Securitate pentru 
ca între timp guvernele celor 
două țări să poată duce trata
tive. Consiliul de Securitate a ac
ceptat această propunere. Dele
gatul Tunisiei a cerut să se pre
cizeze că lucrările vor. fi reluate 
la 18 iunie.

★ 
nuă 
rea apropiatelor întîkiiri interna
ționale Și a campionatelor euro
pene de la Stockholm.

Sîmbătă pe stadionul Repu
blicii cu începere de la ora 17,30 
va avea loc un concurs de veri
ficare în cadrul căruia vor evo
lua Iolanda Balaș, C. Grecescu, 
Z. Vamoș și alții.

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
un grup de Opt atleți romîni, a- 
vînd în frunte pe I. Balaș, M. 
Diți și N. Rășcănescu, vor par
ticipa la tradiționalul concurs 
„Memorialul Kusoc.nski“ de la 
Varșovia.

* Duminică 8 iunie se va des
fășura la Muckeln (regiunea 
Halle) întîlnirea internațională 
de haltere dintre echipele selec
ționate.ale R. P. Romîne și R.D. 
Germane.

★ Intre 11 și 15 iunie va avea 
loc la Lodz o competiție interna-

vede-
de volei la care participă 

feminine ale U.R.S.S,
țională 
echipele . _____ „
R. P. Romîne și R. P. Polone.

*_ Miercuri a părăsit Capitala 
plecînd în R.P.F. Iugoslavia echi
pa masculină de volei a R.P. Ro
mîne. Voleibaliștii romîni vor 
evolua la Belgrad în cadrul unei 
competijii alături de echipele 
R. P. Ungare și R.P.F. Iugo
slaviei.

Lotul echipei R.P.R. cuprinde 
pe Roman, Corbeanu, Nicolau, 
Rusescu, Derszi, Pănoiu și Micu- 
lescu.

■A- Intre 21 și 23 Iunie va avea 
loc la Sofia competiția interna
țională de lupte libere „Cupa 
Mondială“. La aceste întreceri 
vor participa și luptătorii romîni. 
Din lotul echipei R.P.R., care se 
pregătește în vederea acestui eve
niment fac parte printre alții: 
Fr. Ballo (cat. semigrea), C. Uj- 
ban (cat. mijlocie) și C, Hat, 
hâzi (cat. semimijloc.e).
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