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Sub steagul victorios
al leninismului

Tnfreaga omenire muncitoare 
cinstește cu profundă dragoste 
aniversarea a 90 de ani de la 
nașterea lui Vladimir llici Le
nin, genialul învățător și condu
cător al proletariatului interna
țional, întemeietorul și cond. :ă- 
torul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al primului 
Slat socialist. Titan al gîndirii și 
practicii revoluționare, Lenin a 
întruchipat tot ce are proletaria
tul cu adevărat măreț și eroic : 
gindire neînfricată, voință de 
fier neînfrintă, atotbiruitoare, 
ură de moarte față de robie și 
asuprire, pasiune revoluționară 
care mută și munții din loc, 
credință nemărginită în forțele 
creatoare ale maselor, uriaș ge
niu organizatoric. Numele lui 
Lenln a devenit simbolul unei 
vieți noi, libere de exploatare.

D scipol credincios și genial 
continuator al operei lui Marx 
și Engels, Lenin a dezvoltat 
creator marxismul în noile con- 
diț.i istorice, îmbogățindu-l. Le
ninismul — farul luptei pentru 
eliberarea socială a omenirii — 
este marxismul epocii imperia
lismului și a revoluțiilor prole
tare, al epocii construirii socia
lismului și comunismului. V. I. 
Lenln a creat învățătura despre 
imperialism ca ultim stadiu al 
capitalismului, a elaborat o nouă 
teorie a revoluției socialiste, a 
fundamentat învățătura despre 
partid ca avangardă și forță 
conducătoare a clasei muncitoa
re in lupta pentru ins-taurarea 
și consolidarea puterii celor ce 
muncesc, a dezvoltat învățătura 
marxistă despre dictatura prole
tariatului, a elaborat, sub toate 
aspectele, ideia alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare. Lenin a înarmat 
partidul comunist cu programul 
științific fundamentat al con
struirii socialismului, a trasat 
liniile directoare pentru trecerea 
de la socialism la comunism.

în urmă cu aproape 43 de 
ani, sub conducerea lui V I. 
Lenin genial strateg revoluțio
nar a fost înfăptuită Marea Re-

voluție Socialistă din Octom
brie, deschizătoare a unei noi 
ere în istoria omenirii. Pe baza 
programului de construire a 
socialismului elaborat de Lenln, 
P.C.U.S. a dus poporul sovietic 
la victoria deplină și definitivă 
a socialismului in U.R.S.S. Pla
nul septenal a marcat intrarea 
Uniunii Sovietice în perioada 
construcției desfășurate a comu
nismului.

Pe drumul leninist, deschis de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și luminat de bogata 
experiență a P.C.U.S- merg 
astăzi, alături de U.R.S.S., toa
te țările de democrație populară 
din Europa și Asia.

Nici o învățătură n-a exerci
tat o asemenea influență pro
fundă asupra conștiinței oame
nilor, asupra destinelor popoare
lor ca marxism-leninismul. Forța 
de neînvins a învățăturii leni
niste izvorăște din faptul că 
exprimă adevărul vieții, legile 
universal valabile ale revoluției 
și construcției socialiste, năzuin
țele și interesele vitale ale po
poarelor.

Lumea socialismului, marea 
comunitate a țărilor socialiste, 
a devenit întruchiparea reală și 
convingătoare a ideilor leninis
mului. „Socialismul — spunea 
Lenin — ascunde în el forțe .u- 
riașe... omenirea a trecut acum 
la un nou stadiu de dezvoltare 
care oferă posibilități extraordi
nar de strălucite".

Peste un miliard
din țările socialiste 
și Asia au devenit

de oameni 
din Europa 
stăpînl pe

soarta lor, constructori ai vieții 
noi. Calea indicată de Lenin i a 
scăpat pentru totdeauna de cri
ze, de nesiguranța zilei de mîi- 
ne. de șomaj, de asuprire națio
nală și de celelalte calamități 
ale capitalismului. Socialismul 
a eliberat și a pus în mișcare 
forțele gigantice care dormitau 
în străfundurile societății ome
nești. Lumea întreagă e uimită 
de ritmul fără precedent al dez
voltării economiei lagărului so
cialist, de inf aricea fără prece
dent a culturii, de avîntul uriaș 
al științei in țările socialiste.

Vechea Rusie înapoiată s-a 
transformat intr-o gigantică pu
tere mondială, a doua putere 
industrială a lumii, care nu 
peste mult timp va depăși cel 
mai avansat stat capitalist — 
S.U A. — din punct de vedere 
economic. In 1959 producția in
dustrială a U.R.S S. a fost de 
40 de ori mai mare decit în 
1913 ; planul septenal însumea
ză o creștere a producției In
dustriale echivalente cu crește
rea producției pe ultimii 20 de 
ani. Sputnicii și lunicii sovietici 
au uimit lumea, racheta sovie
tică a dus fanionul Revoluției 
din Octombrie pe Lună.

Țările de democrație populară 
din Europa și Asia au depășit 
nivelul antebelic al producției 
industriale în proporție de 4—18 
ori.

După ce a ajuns din urmă 
sistemul capitalist In ce prive'te 
producția industrială pe cap de 
locuitor, sistemul mondial socia-

...Ieri, tn prezența conducăto
rilor Partidului nostru Muncito
resc, în fața imensului edificiu 
al Casei Soi-nteii In care se tipă
resc ziarele clasei muncitoare, 
s-a desvelit statuia celui mai 
uman dintre oameni, dascălul 
celor ce muncesc pretutindeni pe 
fata pămintului. Lenin. La mo
numentul lui au făcut de gardă 
oameni simpli, oameni in ele 
căror destine (al tuturor la un 
loc și destinul fiecăruia în 
perte) apare Lenin și Revoluția 
Socialistă cu care el se con
funda. Aducînd buchete de ga
roafe roșii, veghind lingă trupul 
de bronz, muncitorii. recapitu
lau drumul propriei lor vieți, din 
dipa ki care a11 putut rosti tare 
numele lui Lenin, fara să se mai 
aștepte a fi înhățați de Sigu
ranțe.

In picioare, ei vegheau sta
tuia. In depărtare sunau sirenele 
fabricilor, și Lenin părea că le 
ascultă. Sînt fabricile socialiste, 
aparțin poporului, nimănui alt
cuiva. In depărtarea șoselei se 
vedea orașul: schele pretutin
deni : luminile s-au aprins în 
noua Piață a Palatului Repu
blicii: 1.000 de apartamente; 
urmea'za construcția noii artere 
a Griviții muncitorești cu șapte, 
nona și douăsprezece etaje: 
3.000 de apartamente. In aparta
mente,, muncitori, ceferiști. Sta
tuia lut Lenin privește Bucu- 
reștiul oraș socialist.

O dragoste simplă șî mare, 
iată sentimentul cu care munci
torii își ridică privirea spre 
chip 1 in bronz a lui llici. Și ei, 
de-a rit ea ori, au strins în pumn, 
cu gestul cel mai simplu, mai fi
resc din lume, 
tară. llici este 
este cel dintâi 
Omul a cărui statuie o veghează 
a dat vieții lor un sens, gîndirii 
lor — o perspectivă, energiilor 
lor — 0 armă de neînfrlnt: le
ninismul. Omul a cărui statuie 
o veghează, liiptî-nd pentru ei, a 
cunoscut deportarea, exilul, ame
nințarea morții ; a conchis re
voluția. și-apoi un stat de 
150.000.000 de oameni. Omul a 
cărui statuie o veghează, ascul
tat, venerat' și urmat de po
poarele lumii, a trăit pînă în 
ultima clipă cu o modestie care 
r.e uimește

Lenln — 
cuprinzător

ridică

șapca lor prole- 
unul de-al lor, 
dintre ai lor.

și ne zguduie ființa, 
nu există nume mai 
decit acesta I

In interiorul ziarului
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în domeniul literaturii 
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Ieri, în Capitală a avut loc
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Solemnitatea
dezvelirii monumentului

Joi dimineața, la București, in 
Piața Scinleti, « avut loc dezve
lirea monumentului lui Vladimir 
llici Lenin, genialul învățător și 
conducător al oamenilor muncii 
din lumea întreagă, făuritorul 
Partidului Comunist ol Uniunii 
Sovietice și al Statului Sovietic.

La solemnitatea dezvelirii mo 
numentului au participat tovară 
șii Gheorghe Gheorghiu-Dei 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol. 
Emil Bodnăraș, Petre BorUă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș,

Vladimir Iii ci Lenin
Dumitru Coliu, Leonte Răuiu, 
general de armată Leontin Solă- 
jart, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, lanoș Fasekaș, Gherasim 
Popa, membri ai C'.C. al P.M.R.. 
miniștri, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

In fața monumentului se aflau 
un mare număr de oameni ai 
muncii, activiști de partid, vechi 
mildanți ni mișcării muncito
rești, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de artă și cultură, 
generali fi ofițeri superiori, zia

riști romi ni și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, 
șefii altor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 11, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dcj a dezvelii monu
mentul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romine și Uniunii 
Sovietice.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

Dej a rostii o cuvintore, core « 
fost viu aplaudată.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
intonarea Internaționalei.

★
In cursul zilei numeroși oa

meni ai muncii din întreprin' 
dorite și instituțiile Capitalei, 
pionieri, elevi și studenți nu 
depus flori la monumentul lui 
Vladimir llici Lenin. In semn de 
omagiu adus marelui Lenin, oa
menii muncii au făcut de gardă 
la monument.

(Agtrpres)

Cuv întarea tovarășului

Dragi tovarăși și prieteni,

Inaugurăm astăzi monumentul 
genialului ginditor revoluționar, 
continuator al operei lui Marx 
și Engels, conducătorul primei 
revoluții socialiste victorioase din 
lume și făuritorul primului stat 
socialist, învățătorul oamenilor 
muncii de pe întreg globul pă- 
mintssc — Vladimir llici Lenin.

Lenin a fost discipol fidel al 
lui Marx, dar se știe că el nu 
i-a fost simplu discipol. Apli- 
cîr,d marxismul în condițiile ca
pitalismului muribund, ale impe
rialismului, geniul lui Lenin a îm
bogățit cu tezaurul de neprețuit 
al tezelor sale noi învățătura 
marxistă despre înlocuirea so
cietății capitaliste prin societa
tea socialistă, despre strategia 
și tactica proletariatului revolu
ționar.

Marxism-leninismul s-c dove
dit a fi expresia științifică a ne
cesităților de neînlăturat ale 
evoluției istorice a umanității, 
singura teorie în măsură să răs
pundă la marile întrebări pe 
care această evoluție le pune 
în fața fiecărui popor, in fața în
tregii omeniri, singura teorie care 
arată drumul izbăvirii oamenilor 
de mizerie, incultură și nesigu
ranța zilei de mii ne, de sclavie 
și războaie sin geroase. Ideile 
lui Marx și Lenin sint mereu vii, 
înriurirea lor tot mai puternică, 
justețea lor tot mai evidentă, tot 
mai cler demonstrată da însuși 
mersul istoriei.

Rod al dezvoltării de către Le
nin a marxismului a fost victoria 
Marii Revoluții Socialiste din

tătucii proletare - Uniunea So
vietică, construirea victorioasă a 
socialismului in U.R.S.S. Tradu- 
cînd in viață învățătura lui Le
nin, poporul sovietic repurtează 
in prezent izbînzi istorice în 
construcția desfășurată a comu
nismului. Lenin prevedea că vic
toria socialismului in Uniunea 
Sovietică va exercita o forță de 
atracție cnescîndă asupra altor 
țări și popoare. In vremea noas
tră popoarele unui șir de țări 
din,Europa și Asia, printre care 
și poporul nostru, călăuzindu-se 
de învățătura lui Lenin, sub con
ducerea partidelor marxist-leni- 
niste, au răsturnat dominația 
claselor exploatatoare. Țările la
gărului socialist unite prin legă
turi internaționaliste de nezdrun
cinat, făuresc socialismul, bucu- 
rindu-se de un permanent spri
jin frățesc din partea Uniunii 
Sovietice, cit și de roade'® în- 

între toate țăriletrajutoro-ii 
socialiste.

Succesele 
lismului și 
U.R.S.S. și în celelalte țâri ale 
lagărului socialist si nț rezultatul 
aplicării în practică a învățătu
rii lui Mon, Engels și Lenin de 
către partidele comuniste, oare 
o îmbogățesc neîncetat cu noi 
teze și concluzii de mare în
semnătate teoretică și practică. 
Deosebit de valoros este in a- 
ceastă privință aportul Portidu- 
lui Comunist ol Uniunii Sovieti
ce, partid 
dă înaltă 
muniste și 
țările.

Numele
țct cu venerație în toate Iimb4e

construcției socio - 
comunismului în

care constituie o piF 
pentru partidele co- 
muncitorești din toate
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Octombrie, crearea statului die- lumii ; in ta'c nocstro el c
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acesta a avan- 
ultima vreme- 
cu aproape 3 

era

Const, uctorii de pe șantienul 
Hidrocentralei din Bicaz. care 
poartă numele lui Vladimir llici 
Lenin, cinstesc cu realizări deo
sebi. e cea dc-a 90-a aniversare 
a nașterii marelui învățător al 
proletariatului din intreaga lu
me. Construcția hidrocentralei 
pg care muncitorii de aici s-au 
angajat să o dea în funcțiune, 
parțial, anul 
sat mult in 
La 10 aprilie, 
luni mai devreme decit 
stabilit în plan ei au terminat 
construcția tunelului de aduc- 
țiune — noua cale subterană a 
apelor Bistriței. La barajul hi
drocentralei s-a turnat pmă a- 
cum peste 85 la sută din volu
mul total de beton prevăzut. De 
la începutul acestui an și pînă 
în prezent constructorii baraju
lui au turnat în corpul marelui 
stăvilar 33.000 mc de beton peste 
■lanul la al.

fl
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venit scump întregului • popor 
munOitor, care știe că numele 
lui Lenin este indisolubil legat 
de cauza socialismului și comu
nismului, de cauza păcii între 
popoare.

Lenin a urmărit cu multă a- 
tenție frămintările sociale și 
luptg proletariatului din toate 
țările, printre 'care și din țara 
noastră. In perioada avî'ntului 
revoluționar care a cuprins Ro
mînia după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, Lenin a 
numit Romînia printre țările pe 
care revoluția începe să le 
cereasca. „Flacăra a trecut 
Romînia", scria el în 1918 
mai tirziu, după greva

“ el sublinia

cu- 
în 

iar 
9«-

nerală din 1920, 
că in Romînia „brișcărea revolu
ționară a muncitorilor și țărani
lor crește mereu“.‘ Lenin avea 
convingerea că în toate țările, 
oamenii muncii vor cuceri pînă 
la urmă victoria asupra putredei 
orinduiri burghezo-moșierești. In
tro scrisoare a sa, referindu-se 
la valorile artistice care fusese
ră dote spre păstrare în Rusia

de Guvernul romîn în timpul 
primului război mondial, Lenin 
scria câ aceste valori „trebuie 
păstrate cu cea mai mare grija, 
spre a fi predate în buna stare 
poporului romin după doborîrea 
contrarevoluției romîne".

A t^ecuț de atunci un sfert de 
secol și clasa muncitoare, în a- 
lianțâ cu' țărănimea muncitoare, 
sub conducerea Partidului comu
nist a doborît contrarevoluția 
burghezo-moșierecscă în țara 
noastră, devenind stăpîna pe 
toate avuțiile țării, care înainte 
slujeau , la îmbogățirea minorită
ții exploatatoare iarazi sint pus? 
în valoare și înmulțite pentru 
dezvoltarea economică și cultu
rală a patriei, pentru bunăsta
rea poporului. In opera de fău
rire q noii orinduiri, partidul no
stru se călăuzește neabătut 
după teoria marxist-leninistâ, 
după învățăturile lui Lenin pri
vind trecerea de la capitalism la 
socialism și construirea orindui- 
rii socialiste, aplicind aceste a-

(Continuare in pag. 2-a)

Lenin
și coexistența

pașnică
A. Mălnățan

adjunct al ministrului Afacerilor Externe

de- revoluției tate fatală a războaielor și că se 
‘ posibilitatea înlăturării 

a războaielor din viața
de la faptulfi creează p< 
ojr trec—M .definitiv

1 rasatulconcomi-*1 
t pentru o anumită perioadă 

a doua sisteme sociale de tip 
diferit — sistemul socialist și 
cel capitalist

Lenin a arătat câ principiul 
coexistenței și colaborării pașnice 
dintre cele două sisteme sociale 
are o bază trainică, determinată 
de o aerie de f 
(politica externă 
pace a statului 
socialiste, forța 
tor state. sprijiniri acordat 
lor de către întregul proleta
riat mondial etc.) și de (ac
tori economici. Analizînd acești 
din urmă factori, Lenin a spus: 
..Există o forță mai puternică 
decit dorința, voința și hotărî 
rea oricăruia din guvernele sau 
clasele ostile nouă ; această for. 
ți o constituie relațiile econo
mice mondiale generale care Ie 
silesc să pășească pe aceasta 
cale a stabilirii de legături cu 
noi". El a relevat că în lagărul 
capitalist există două tendințe 
față de Țara Sovietică și a de
finit sarcina politicii externe a 
statului socialist de a stimula, 
încuraja pe toate căile și folosi 
tendința de coexistență pașnică 
și de stabilire de relații comer
ciale, contrară tendinței de a- 
tacuri și de agresiuni anlisovie- 
tice.

Congresele XX și XXI 
P.C.U.S., dezvoltînd în 
creator învățătura leninistă 
privire la necesitatea și posibi-' 
ta tea coexistenței pașnice, au 
formulat concluziile istorice ■ cu 
privire la faptul că în epoca 
noastră nu există o inevitabili-

factori politici 
iubitoare de 
sau statelor 
și tăria aces-

«le 
mod 

cu

«^tura principală a epocii 
noastre o constituie crearea sis
temului socialist mondial, for
marea și întărirea lagărului sta
telor socialiste. între statele la
gărului socialist s-au format re
lații interstatale eu totul noi, 
de un tip nemaiîntâlnit în tre
cut, bâzâie pe prietenie și aju
tor reciproc frățesc, ceea ce asi
gură lagărului socialist o unitate 
de monolit.

Ținind seama de actualul ra
port de forțe pe arena mon- 

. ' • • aj
coexistenței pașnice are un ră
sunet nou. se mărește sfera a- 
plicării liii, crește influența sa 
asupra întregii desfășurări a eve
nimentelor internaționale. Prin
cipiul coexistenței pașnice își 
găsește o largă aplicare ca bază 
a relațiilor politice și economice 
între statele lagărului socialist 

• și țările Asiei și Africii, care 
au scuturat jugul colonial și 
au dpbindit independența poli- 
t că Cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice — respecta
rea reciprocă a integrității teri
toriale și suveranității, neagre
siunea, neamestecul îh treburile 
interne, egalitate și avantaj 
crproc, coexistență pașnică 
ciuse în declarația comună 
Conlerinței de la Bdndung 
1955, la rare au participat 
de state din Asia și Africa, 
găsii «o larg dcou

. , ri arena i
dială, principiul leninist

sunet nou, se mărește sfera

re
in- 

a 
diu
29
au 

gâsri un larg ecou și au îoM 
îmbrățișate de sute de milioane 
de oameni din zeci de țări ale 
lumii. ?■’

în decursul ultimului deceniu,

(Continuare în pag. 3-a)



Cuvîntarea. tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Vrmare din pag. l-a)
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devăruri fa condițiile specifice 
ale țărîi noastre. .......... '

Din operele lui Lenta, din ex- \ 
periența Paftiduilui: Comunist ol ; 
Uniunii Sovietice, învață partidul ’ 
nostru să unească spiritul crea
tor, eianul’revoluționar, perspec ’ 
tiva istorică largă cu studierea 
temeinică a realităților, a con-i 
dițiilor și necesităților concrete 
ale momenWkp dat,, a etapelor 
ce trebuie parc urse ’ta drumul i 
spre țel.

'■ Ltfmn ârâta ’.că facto ru l^bof ari- 
tor păn.tru victoria meii -orindulri 
este construirea economiei so
cialiste, făurirea -bai^i- ecohomi- ’ 
ce a socialismului.,.,Nai prețuim • 
comunismul, spunea el, numai- 
atunci cînd el ’este' fundamentat 
economisește. După cum se știe, 
pa Midiuf VdStHf* Lșt' ’corfifehtreâ z ă 
eforturile principale în direcția 
dezvoltării economice a țării, a 
sporirii producției industriale și 
agricole, a ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Aceste 
obiective se vor afla ta centrul 
dezbaterilor apropiatului Con
gres al partidului nostru, care 
urmează să adopte schița pla
nului de perspectivă de 15 ani 
și planul de dezvoltare a econo
miei naționale pepenii 19Ș0-1965 
— program măfțpț’de'l'J^tă c?pă- 
porului nostru J munditar -oeetru 
avîntul continuu ol economiei si 
culturii, pentru înfloriree patrie 
noastre, pentru 4»so»T-«>. ®- 
perei de construi» e soc O’ f-‘ 
mului.

niilor prin care clasele domi
nante din lumea- capitalistă în-- 
cearcă să înăbușe mișcarea co
munistă. Adversar neîmpăcat al 
tuturor falsificatorilor marxismu
lui, al reformiștilor} revizioniști
lor și oportuniștilor de tot soiul, 
Lenin cerea comuniștilor din 
toate țările să păstreze ca lumi
na ochilor unjtatea 'lor, să -fie' 
intransigenți, față de dușmapțr- 
marxismulub să fie credincioși? 
internaționqfișmului proletar, tă
ria partidelor comuniste și mun
citorești stă' irt. aceea-că ele ur
mează cu fidelitate aceste In 
vățăminte ale -lui Lenta, stă 
în unitatea și coeziunea indiso
lubilă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Țările socialiste, partidele co
muniste și muncitorești din toată

menirii poate deveni realitate 
■prin -acțiunea unită a tuturor a- 
cestor forțe, prin lupta lor îm
potriva promotorilor războiului 
rece și ai încordării internațio
nale, împotriva oricăror încer
cări de subminare a pocii- in 
orice parte a lumii.

n.’ *Dragi teyarași și prieteni, 
Ideile marxism-tentaismu^ui p 

seda o uriașa pute o mobiliza
toare, ele pun in fata omenirii 
muncitoote sccpur- Iun* noase, 
pentru o dptar infoptulre friptă 
cu abnegație milioane de oa
meni simp oato lumea.
Chiar jț. L convinși pi
capitalismului mărturisesc că sis
temul capitalist nu este in stare 

T ________ 50 contropună ideilor sooalismu-
lUaltea .cLc.a lypUi peaeverente —-<=V« .josufieieaș- 
pentru traducerea ta vioță a poporul. Vechea sooetate 
principiului leninist al coexisten
ței pașnice intre toate țările, 
fă-ă deosebire de orinduire so
cială. \

Soî-a de poce a tovarășului ' 
Hrușciov in mai multe țări ale 
lumii, inițiativei 
seve'erte ate

Lenin
și disciplina 

revoluționară
plina revoluționară de partid 
fiind prin excelență o disciplină 
conștientă, trebuia să fie împle
tită organic, firesc, cu grija 
deosebită pentru om, pentru ne
voile, lui. In anii grei ai răz
boiului civil Lenin îi mustra 
aspru pe acei dintre colabora
torii săi care munceau pină la 
epuizare și-și periclitau sănătatea 
Cu .pe\ drept — le spunea el 
—ri: vă permiteți să risipiți în
trețin -mod nepermis avutul sta
tului ?: ’„Avutul statului44 era 
sănătatea luptătorilor pentru 
victoria comunismului. Dar ma- 
nifestînd o atitudine plină de 
înțelegere pentru fiecare om în 
fiecare situație concretă, 
era de neînduplecat ori de 
ori era vorba de cauză, de 
cinile date de partid sau 
organele de stat sovietice, 
nu îndeplini o sarcină dată 
condițiile luptei echivala pentru 
Lenin cu dezertare.

Exemplul de disciplină revo
luționară pe care-1 dădea în 
orice împrejurare Lenin era ex
presia directă și nemijlocită a 
principialității sale, a patosului 
revoluționar cu care-și închina 
întreaga viață țelului măreț al 
comunismului.

...Lenin a murit însă leninis
mul trăiește...

Trăiește și ne călăuzește ne
încetat în munca și lupta noa
stră. Pentru victoria cauzei con
struirii socialismului 
de disciplină leninistă, fermă 
conștientă.

Orice activitate în cadrul 
fortului general de construire

In amintirile contemporani
lor despre Lenin se găsește ur
mătorul episod repțudus in- 
tr.un articol (Komrnunist nr. 2/ 
1960) al scriitorului Boris Po
levoi

„tngrijindu-se ntent de cei 
din jur, de condițiile de muncă, 
sănătatea, hrana, odihna 
Limit mir Ilici uita adesea 
sine însuși. Încărcat cu tot 
de treburi, muncea atit de 
incit suferea de dureri de cap 
și insomnie. Atunci, dindu și sea
ma de starea lui, .\adejda Kon- 
sUinUnoca telefona la C.C, al 
Partidului, iar C.C. lua hotări- 
rea : a se acorda lui L. 1, L'lia- 
nov (Lenin) un concediu obli- 
gatoriu de ati tea zile. Hotărî rea 
se transmitea telefonic :

— Fladimir Nici, s a luat 
hotărî rea de a vi se acorda un 
concediu obligatoriu de atitea 
zile.

Drept răspuns se auzea obiș
nuitul bombănit „hm-hm-hm“, 
intonat eu vădita supărare, apoi 
o întrebare tăioasă :

— Cind dispuneți să intru în 
concediu ?

Față de o hotărire a C.C., 
chiar intr-o chestiune atit de 
strict personală, Lenin avea o a- 
titudine de maximă seriozitate. 
Căpătând concediul, pleca din 
Moscova, mergea la vinătoare, 
pescuia, culegea ciuperci și in
tr-adevăr în aceste zile nu 
ocupa de nici

I6r> 
de 

felul 
mult

tă poporul.
capitalistă, vechile clase domi
nante, teoriile șt concepțiile lor 
și-cu trăit traiul : vl‘tarul este ol 
vocalism4ui, pl comjmsimdul I 

A 90-c coive-sene o neșterii 
lui Lenin este un inalt imbold 
pent-u comuniști dm toete țo- 

ports^a’c comun sie 
W Jin tenie eolțu- 

pentr-J tor bomenii 
devoȘot. ide-io- pmg-esv u;. de- 
moeroțîei și pâcii de c -usc cu 

ixnbdțe pent'- î*iu.rif 
■de» rtebae.

Mi poy. 'âzoa aw 
scou ifî cee rr-oi \ 
aoorie » dta **

Convorbiri despre Lenin 
la locul de producție

,Tpvoră|i,.
Este cunoscut taluf Tjnoș e‘ 

Iul Lenta'ca învățăto* ri eentfu- 
cător al taîșcării eamuntate v 
muncitorești mondiale. Az< c- 
proape nu ex*stă tarii ta are 
să nu' acționeze pciee momt 
leniniste, pe care masele mun
citoare le privesc ca pe purtăto
rii de drapel el luptei pentru 
democrație, pentru cond»țir se 
viață mei bune, pentru p-og es 
social, pentru pace. PcrtOe-e 
comuniste și muncrto^e«h 
numără -ta prezent pes*^ 33 de 
milioane de membri sin» 
de sute de milioane de apaaem. 
iar rindurile ocestețiiwt estete 
a muncii cresc or ide «4. ce
da opreliștilor, terorii șj x o*-

Tinerii cinstesc a 90-*a aniversare 
a nașterii iui V. I. Lenin

. Exporte
Cuv:nt»< gh4u’„, e »♦- 

sui' munc.tor ol .r’-« pă
trund io . SeprăOf
muncitori j 
imputata motei-jî coMwCâte* 
al profoterietulu». V 1

,,Vladimir iiici c fc 
•Iov emtaent. față, 
aici, fotocopia carnet__ $ă-
cq note le obspAnrea efesei 
o IV-o de liceu. Pr. ț etăun- 
fetocopifl dipfome; de ■ne- t 
și fotografic medcUel. de oax 
primită ;a cc;: 
a V a c - - 2
birsk".

Expoziție deseh să ne le 
mult . în saki clubului Uzine*

AJ uniri

Lenin 
cite 
sar. 

de 
A 
în

Cu prilejul aniversării o 90 de 
ani de la nașterea lui V. I. Le
nin s-a dsschis, in cadrul Facul
tății de filologie din București, 
un stand cu lucrări din opera 
genialului conducător a| prole
tariatului. In fotografie un grup 
de studenți io fața standului;într-o sala frumos 

amenajată « -clubului 
l iweAcr. „Semănâ- 
tnafeâ’ t-aAOțganizat 
de r'rriwd o expozi
ție. consacrată celei 
de a 90-a aniversări 
a Iui Lenin. Sînt ex
puse aici peste 20 de 
tablouri oglindind 
^iața și activitatea 
lai V. I. Lenin. Ex
poziția a fost vizitată 
de Mile de muncitori, 

toate secțiile poți ve
dea fotomontaje și 
ștanduri cu operele 
tai Lenin. Pentra a
maoa«te

ca: turnătorie, strun- 
gărie. montaj suban- 
samble s-a ținut con
ferința cu titlul : 
„Chipul lui Lenin in 
literatură". De ase
menea și tinerilor de 
la școala profesiona
li li s a 
conferința: 
viața și < 
lui Lenin".

In această 
dă inai eu 
mulgi tineri 
la bibliotecă 
cărți care < w 
lupta revoluționară 
marelui Lenin.

D. DAN

viața și activitatea 
marelui Lenin, orga
nizația L.TM.. sub 
conducerea organiza
ției de partid. an 
trenează tinerii în 
numeroase acțiuni. 
Astfel, s-au organi
zat convorbiri la lo
cul de producție des
pre ..Marea Revoluție 
Socialistă din Octom
brie". Propagandiștii 
au ținut in cercurile 
de învățământ politic 
L’.T.M. un referat pe 
tema: „începutul ac
tivității revoluționa 
re a lui Lenin".

In diferite

Foto : A. VIERU

prezentat 
,J)npre 

act uita tea

i perioa- 
seama 

solicită 
i diferite 
oglindesc 

a

Manifestări 
consacrate 

aniversării nașterii 
lui V. I. Lenin

se 
un fel de tre- 

buri, îndeplinind cu strictețe ho' 
ferirea C.C.".

Episodul "este semnificativ 
pentru felul cum înțelegea Lenin 
disciplina de partid. Pentru cîr- 
maciul Marelui Octombrie a-

e nevoie
»î
e* 
a 

unei lumi noi este parte inte
grantă a luptei pentru comu
nism. A da dovadă de disciplină 
înseamnă, în primul rînd, a-ți 
îndeplini sarcinile încredințate 
de partid la locul unde te afli.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Roniîn, a Comitetu
lui său Central înaintăm în rîn- 
duri strînse, în ritm susținut 
către, un țel m^reț, în 'această 

: înaintare fiecare are ''sarcina sa, 
postal său, răspunderea 3a pen
tru un anumit sector. Orice de
lăsare,. orice slăbire a ritmului, 
orie* nejndeplinire a sarcinii 

; concrețe prejudiciază mersul 
înainte. Construcția socialistă 
reclamă disciplină totală, con
știentă, mobilizatoare. A nu res
pecta această disciplină înseam
nă a încălca una din poruncile 
de bază ale leninismului.

Această Concluzie este deoseJ 
bit de importantă pentru justa 
orientare a activității^ tineretu
lui. Avîntul. energia clocoti
toare, heastîmpărul, curiozitatea, 
toate aceste trăsături care dau 
farmec tinereții nu numai eă 
nu rontrazic- principiul discipli
nei leniniste, ci dimpotrivă îl 
presupun. Pentru că și disciplina 
leninistă izvora din uriașul său 
patos revoluționar. A da cît mai 
mult, a se realiza cît mai deplin, 
a trăi viața cît mai bogat — 
oare nu acestea sînt - dorințele 
arzătoare- ale fiecărui tînăr cons
tructor ■ al socialismului^ Dar 
toate acestea nu pot fi cucerite 
fără disciplină. Pentru că anar- 
hla, individualismul, nesneotirea 
unei discipline ferme dezorgani
zează munra, irosesc energiile și 
in mod inevitabil duc la slăbi' 
rea elanului. Orice avînt numai 
atunci e fertil eind e bine orien
tat către un scop care este în 
patria noastră pentru toți — 
și vîrstnici și tineri t— construi- 
rea socialismului. Iată de ce a- 
vintului tineretului trebuie să-i fie 
caracteristic și disciplina. Oricine 
năzuiește să poarte titlul de 
einate de luptător leninist tre
buie să cultive în el o 
plină revoluționară și s-o 
tive in așa fel îneît a lupta pen. 
tru îndeplinirea sarcinii 
mite să devină pentru el 
lot atit de fireac ca a se adresa 
vecinului cu cuvintnl cel mai 
scump — „tovarăș".

sărbătoririi a 90 
nașterea lui V. I.

Cu prilejul 
de ani de la 
Lenin, in întreaga tară au loc 
expuneri in fata activiștilor de 
partid și de stat, adunări ale 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții, sesiuni știin
țifice. conferințe, manifestări 
artistice consacrate genialului 

neater. »1. proletaiiMuhii 
^31. .

In fata activultft de pârtid 
din Capitală a conferențiat, tfv. 
Florian Dănălacheț. prim-secre
tar al Comitetului orășenesc' 
București al P.M.R., despre 
„Epoca noastra, epoca marilor 
victorii ale leninismului". A 
fast rrezentat apoi filmul „Aici 
a trăit Lenin". t.

In fata activelor de partid 
ata raioanelor V. I. Lenin și 1 
M> au tiaut conferințe despre 
marele Lenin kwarâșh Comtan- 
frw Xita y Gh. Pasă, «eceeter 
a -CaudtateH. Buru-

a P M R
In ’ața ?nanrftor*4or de la 

Uzinele „23 August* tw. Au
re! Milnășan, adiunct al mi- 
mstrulu; Afacerilor Externe, a 
conferențiat desrre „Principiile 
leniniste ale politicii externe a 
statelor socialiste*4 Tn conti
nuare ansamblul „Ciocîrfia** a 
prezentat un program artistic.

ceasta disciplină trebuia să fie 
o 
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Ur m -.-cto<xe depun Hori ta monu men tul lui V. I. Lenta.
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Pipnie/ii din ScoțU nf- 

102 din Capitală au ficat 
pregătiri intecae ;n mitr ? - 
narea aniversar*, a de a~ 

de la nașterea lui \iad-T»r 
Ilici Lenin.

Pionierii clasei a V-a £

ibm*
MV? U-« A

de pildă, au ținui să «uao»- 
scă îndeosebi copilări' jf »■ • '• 
dolescența lui Lenin-. Și iată 
că însemnările tovarășei sfe 
de \iaîâ. N K. b 
seamă ie'ârticeta ta *
ziare, pe care le-au citit 
adunare au răspuns in binu 
pajte h 
acești pionieri 
după adunare un interesant 
fotomontaj cu aspeciț._ ew 
viata lui Lenin.

O adunare Se detașâleâl

CLUJ. — La Teatrul Națio
nal din Cluj a avut loc o adu
nare solemnă consacrată celei 
de-a 90-a aniversări a nașterii 
lui V. I. Lemn. La adunare au 
participat muncitori fruntași din 
întreprinderile ' clujene, repre
zentanți at organelor locale de 
partid și de stat, oameni 
știință, artă și 
meroși oameni 
localitate.

cultura și 
ai muncii

de 
nu- 
din

Grgo-esca H ac să
____ hatacgcBKi acaaaaâ adann 

interesulid c fpn To# ; 50r^ț »
ionieri ao

In

PITEȘTI. —
numeroși oameni ai muncii 
întreprinderile și instituțiile o- 
rașului Pitești a avut loc joî, 
la Teatrul de Stat „Al. Davilla", 
adunarea solemnă consacrata 
aniversării nașterii lui V; I. Le
nin.

In prezenta a 
din

(Agerpree)

(Vrman dm paf l-«j

list II va depăși in 1M5 si la 
volumul absolut al producții. 
Nu e departe ziua cind țările 
socialiste vor produce peste lu- 
mătate din producția industrială 
mondială. Ca urmare a realiză
rii planului septenal al U.R.S.S 
și a planurilor de perspectivă 
ale țărilor democrat-populare. 
socialismul va obține intr-un 
timp scurt superioritatea depli
nă față de capitalism in sfera 
hotăritoare — sfera producției 
materiale. Unitatea de neclintit 
a țărilor lagărului socialist, re
lațiile de colaborare și intr-aju
torare reciprocă dintre țările 
socialiste — relații pătrunse de 
ideile leniniste, ale internaționa
lismului proletar — se dovedesc 
o puternică forță a, progresului 
acestor țări, chexășuiesc inde
pendenta lor și construirea cu 
succes a socialismului, posibili
tatea acestor țări de a scurta 
drumul spre comunism in care 
vor păși mai mult sau mai pu
țin in același timp.

In cadrul familiei frățești a 
țărilor socialiste Pășeșie și pa
tria noastră, Republica Populară 
Rbmina. fnainiînd pe calea so
cialismului, Sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romin, po
porul nostru s-a convins prin 
propria sa experiență de viață 
că leninismul este arma constru
irii vieții noi, fericite. Politica 
leninistă a partidului nostru este 
însușită și înfăptuită cu entu
ziasm de masele celor ce mun-

Sub steagul victorios al leninismului

totală, neadmițîndu-se nici 
deviere, nici o excepție, 
mult : trebuia să fie o trăsătură 
de caracter. Se știe cu cîtă 
perseverență își cultiva Lenin 
această trăsătură încă din anii 
adolescenței și ai tinereții, cu 
cîtă conștiinciozitate își împli' 
nea obligațiile școlare și fami
liare. eu cîtă* tărie cerea același 
lucru și celor din jurii! sau. 
Cînd s-a simțit atras către iniș- 
care» revoluționari ți ji a dat 
tfeamaf 'ă perttril deafâsurareă ei 
» nevoie de V «wtei cunoștințe- — 
și-a impus sie-și un regim de 
studiu de la care nu s-a abătut 
niciodată. A fi disciplinat în 
viață, adică a respecta cuvîntul 
dat era pentru Lenin o condiție 
a* demnității. Iar intrarea în rin
durile revoluționarilor fiind în 
concepția lui Lenin un cuvînt 
dat poporului, clasei muncitoare 
de a nu precupeți nimic pentru' 
deborirea exploatatorilor și cu- 
eerirea anei vieți mat bune. 5e 
iațel^f* de re și în conducerea 
revoluției Lenin milita cu a- 
creași intransigență pentru cea 
mai riguroasă disciplină. Pen
tru Lenin principiul disciplinei 
de fier era o problemă de 
conștiință, o parte integrantă a 
învățăturii despre partid, acea
sta din urmă fiind la rîndul 
său o parte integrantă a știin
ței despre revoluția proletară și 
construirea socialismului.
un stat major ,__ ,
partid' monolit, unitar, 
disciplină 
nu putea să învingă, 
pentru că înțelegea mai 
decît oricine altul această 
eesitate Lenin a cheltuit cu dăr
nicie geniul său, energia și în
țelepciunea sa, pentru crearea 
unui partid muncitoresc de tip 
nou. De la bătălia pentru sta
tutul partidului în 1903 și pînă 
la sfârșitul vieții, întreaga acti
vitate a lui Lenin a fost stră
bătută de o grijă neîntreruptă 
pentru unitatea partidului, pen
tru puritatea lui ideologică, 
pentru tăria lui, pentru apăra
rea neabătută a principiilor dis
ciplinei revoluționare.

A te supune disciplinei revo
luționare era pentru Lenin o 
consecință firească a hotăririi 
de a servi pînă la capăt revo 
luției. Noi avem nevoie — spu
nea Lenin — de oamenii care 
dedică revoluției nu doar serile 
libere, ci întreaga viață. Disci-

Fără 
oțelit, fără un 

cu o 
de fier proletariatul 
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cesc. Mie Iturârâi irime 
și ririag ie turce teta doteedrte 

bte» ie co«s tre rea 
S-a dcz*ehat pu

ternic «ndevtria patriei noastre,
au fo«< dobândite ezn reafaări 
in transformarea sedalistă a 
agnewttwlt. crește ceattemi ni- 
vefel de trai a! cefor te mun
cesc Succesele de pwia acnm 
au creat prem»ele pentru an 
ritm și mai seMinei de dezvol
tare a economiei naționale. Con
gresul al Ill-tea a* P.M.K. vr* 
mează si adopte schița pfooti 
lut de perspectivă pe 15 ani și 
planul de dezvoltare a econo 
rntei naționale pe anii i960— 
1965. Sarcina fundamentală pe 
care partidul o pune ta fața oa-1 
me ni lor muncii ta perioada 
I960—1965. este terminarea, in 
linii mari, a construcției socia
lismului și trecerea intr-o nouă 
etapă de dezvoltare, aceea a de- 
săvirșirH construcției socialiste.

Avîntul economiei noastre, al 
economiei tuturor țârilor socia
lismului. demonstrează uriașa 
vitalitate și rezervele nesecate 
ale economiei socialiste, dezvol- 
tarei ei ta linie ascendentă 
continuă.

Cu fiecare zi apar în fața ma
selor din țările capitaliste, mai 
putgmic, mai izbitor în con- 
trași cu socialismul ta plină 
înflorire -r-. plăgile de nevin
decat, ale capitalismului: mi
lioane de șomeri lipsiți de 
Itțcru și care flăminzesc. ală- 
furi de un pumn de miliar
dari in goană după profituri ta 
buloase, nesiguranța zilei de

weer peefru oemerr rmincM. 
mgueie He r-ugresuiut 

’ehme. curse kteSi a inermâ- 
riter cert apeeâ pe —ierii ma
ster.

Așa ceai a prestat Lemn, 
>ucceseie eoene—n seaaJvste as 
deseriK pnaapteta «ioc pnn 
care idede z—aim—lsi ași 
eierdtâ forța de araci*.

Ferța uriașă de atracție a 
ideifor coMeinesIsi se dato- 
rește corespofidentei for ce »•- 
ieresele maselor de oameni ai 
mane# fi ea va crește continuu 
in viilor. Cind toate lumea va 
vedea — spune M/S. Hrușcfo*— 
că in țările socialiste oamenii 
trăiesc din ce in ct mai bine- 
că se bucură toți de drepturi 
rgale. au locuințe bune, au cea 
mai redusă zi de lucru, deoarece 
'<ni stâpirriî mijloacelor de pro
ducție. că toți cel ce doresc a« 

superioare, au 
ate să-și dez- 

I aptitudinile și 
talentele, alunei numai indivizii 
cei mai se vor pronunța
impptriv infernului.

Viața arată că leninismul a 
devenit adevăratul stindard al 
forțelor progresiste ale timpului 
nostru. Teoria leninistă a lumi 
nat și luminează drumul spre 
eliberare al tuturor păturilor 
populației asuprite de monopo
luri- . . ; ;

Se împlinesc previziunile lui 
Lenin despre avintul mișcării 
de eliberare a popoarelor colo
niale. despre destrămarea siste
mului colonial. In prezent, ma
joritatea țărilor din Asia s-au

elibwit de dependența colo
niali aamKotomalâ. La
sfw»itu| acestui an peste */, 
d>n țtrile Africii iși vor fi ciști- 
git independența de stat. Un pu
ternic val de eliberare naționali 
s-a ridicat in America Latini. 
Existența sistemului mondial so
cialist constituie cel mai de nă
dejde sprijin al mișcării de eli
berare a popoarelor, care văd in 
solidaritatea și prietenia sinceră 
cu țările socialiste o condiție e- 
sențială pentru realizarea aspi
rațiilor lor de consolidare a in
dependentei naționale, de pro 
pășire economică și progres 
multilateral.

Omenirea contemporană nu 
cunoaște o ideologie care 
exercite o asemenea forță 
atracție ca leninismul. Acesta 
se manifestă și in triumful ideii 
leniniste a coexistenței pașnice 
a țărilor cu sisteme social-poli- 
tice diferite, in momentul de 
fața nu există in lume idee mai 
populară și care să fi pus mat 
puternic stăpinire pe conștiința 
milioanelor de oanieni deci! 
ideea coexistenței plșnlce — 
ideie formulată de Lenin încă 
din primele luni după Revoluția 
din Octombrie.

Sub steagul leninismului s-a 
creat o puternică forță 'materia 
lă, politică și morală pusă in 
slujba păcii și colaborării inter
naționale — lagărul socialist 
capabil să împiedice și să 
zdrobească aVenturtl* agresive 
ale imperialismului. A apărut 
astfel, pentru prima oară ta 
istoria multimilenară a omeni-

să 
de

rii posibilitatea reală de a înlă
tura războiul din viața societă
ții. Promo vi nd cu consecvență 
învățătura leninistă despre 
coexistența pașnică, statele so
cialiste manifestă o permanentă 
inițiativă pe arena internaționa
lă in scopul destinderii interna
ționale. Mase mereu mai largi 
din toate colțurile pâmintului 
sprijină cu hotărire politica le
ninistă de pace a 
liste.

Epoca noastră 
triumfului ideilor 
Marile victorii ale 
ism-leninismului 
numai învățătura

. nistă e in stare să prevadă, să 
dezvăluie și să analizeze pînă 
la rădăcină fenomenele complexe 
ale evoluției sociale -contempo
rane, că numai această învăță 
tură poate ajuta omenirea mun
citoare la făurirea unei vieți li 
bdre, fericite.

Cu recunoștință și dragoste 
sorb din izvorul mereu viu ăl 
învățăturii lepîniste tinerii Ina- 

• |ntați din lumea întreagă.
Lenin a făurit și educat pri

ma Uniune a Tineretului Comu; 
iiist din lume — Comsomolul, a 
trasat principiile care stau la 
baza organizației comuniste de 
tineret și a arătat că principiul 
fundamental este conducerea or
ganizației comuniste de tineret 
de către partid. Călăuzindu-se 
după învățătura leninistă, după 
exemplul P.C.U.S. Partidul Co
munist din (ara noastră a creat 
și a crescut cu dragoste organi
zația revoluționară a tineretului,

țarilor socia-

este epoca 
leninismului, 
ideilor marx- 
do vede sc că 
marxist-leni-

Uniunea Tineretului Comunist 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
continuatoarea tradițiilor glorioa
se ale U.T.G., păzește ca lumina 
ochilor principiul leninist al 
conducerii de către partid, con
tribuie activ la înfăptuirea poli
ticii leniniste a partidului.

Lenin a chemat tineretul să 
învețe cu perseverență co
munismul, să-și însușească 
în mod critic bogăția cunoștin
țelor acumulate de omenire și 
să lege zi de zi activitatea de 
învățătură și educație, de munca 
și luptă revoluționară pentru 
victoria comunismului.

De la Lenin învățăm să sub
ordonăm orice acțiune interese
lor poporului muncitor, să ne 
iubim cu înflăcărare patria 
noastră socialistă, să iubim cu 
înflăcărare eroica noastră clasă 
muncitoare, și gloriosul nostru 
partid și să fim totodată credin
cioși principiilor internaționalis
mului proletar. p.

Cunoașterea amănunțită a vie
ții de luptă neînfricată a lui 
Lenin, însușirea tezaurului învă
țăturii leniniste dau tineretului 
credință și dragoste fără mar
gini pentru popor, încredere în 
victoria catizei comunismului.

Străduindu-se să fie adevărați 
tineri comuniști, adevărați tineri 
leniniști, tinerii constructori ai 
socialismului din patria noastră, 
luptă cu entuziasm pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid, răspunzîhd cu cinKtV în
crederii partidului iubit, fn felul 
acesta ei cinstesc cel mai bine 
amintirea lui Lenin.

MIHAI NOVICOV

Casa de pe strada Oktiabriska ia d;n localitatea Minusinsk 
unde a locuit V. I. Lenin in anul 1900, după reîntoarcerea sa 

din exil.



Lenin

I

: f 
I

(Urmare din pag. l-a)

•ocialismul a devenit o 
uriașă incit nici un om care
are eît de cit bun simț nu mai 
poale vedea în ideea leninistă a 
coexistenței pașnice „un indiciu 
de slăbiciune*4. încercările de a 
compromite această idee prin di
ferite născociri cum ar fi aceea 
de a o declara „un truc propa 
gandistic" al comuniștilor, sau de 
a o denumi ,,o absurditate'*, au 
Bufe ți t un eșec rușinos.

întreaga desfășurare a situației 
internaționale confirmă faptul 
că în zilele noastre coexistența 
pașnică a devenit o necesitate 
imperioasă a vieții, de care tre
buie să țină seama orice om po
litic . lucid. Acum — a arătat 
N. S. Hrușciov în raportul pre 
zentat'la cea de a lil a sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— nu se pune problema dacă 
trebuie sau nu trebuie să coexis
tăm pașnic. Noi coexistăm și vom 
coexista dacă nu dorim nebu
nia unui război atomic mon
dial. Esențialul constă în a 
coexista pe o bază rațională**. 
Ce înseamnă aceasta ? Renunța
rea la război ca mijloc de re
glementare a litigiilor și diver
gențelor internaționale, rezolvarea 
lor exclusiv pe calea tratativelor, 
renunțarea la amestecul in tre
burile interne ale altor țări. în 
scopul de a schimba orînduirea 
lor de stat, modul de viață, sau 
pentru oricare alt motiv.

Coexistența pașnică în sensul 
ei adevărat și profund nu este 
numai o politică „fără război** 
ci un larg program pozitiv de 
îmbunătățire a relațiilor inter
naționale : lichidarea „războiu
lui rece44 și dezvoltarea unor re
lații normale între statele socia
liste și cele capitaliste, exclude
rea din relațiile internaționale a 
tot ceea ce generează pericolul 
unor ciocniri armate.

Țările socialiste concep coexi
stența nu numai ca între cele 
două sisteme să nu existe stare 
de război, ci și ca o întrecere 
economică pașnică în,tre ele. Por
nind de la aceasta statele so
cialiste consideră că în prezent 
există posibilități depline de 
elaborare a unui program con
cret și real de largă colaborare 
economică între cele două sis
teme, care să cuprindă extinde
rea comerțului, ajutorarea țări
lor slab dezvoltate în crearea 
unei industrii naționale și ridi
carea nivelului de -trai al mase
lor, realizarea unor proiecte 
comune de transformare a natu
rii etc.

Politica leninistă de pace în
făptuită cu perseverență și cu 
mult spirit de inițiativă de către 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale lagărului socialist este 
sprijinită de mase de milioane de 
oameni pe întregul glob, influen
țând puternic și irezistibil desfă
șurarea eveninipntelor politice 
contemporane. Tuare popoarele 
s-au ridicat la lupta împotriva 
războiului, care. în condițiile ac
tualei dezvoltări a tehnicii, at 
însemna o adevărată calamitate 
pentru civilizația umană. Pentru 
victoria definitivi asupra forțe
lor reacționare, războinice, pen
tru triumful coexistenței pașnice, 
este necesară unirea tuturor oa
menilor cinstiți, interesați în 
cauza picii și a progresului so
cial.

★
Aplicînd în mod creator învă

țătura leninistă, Partidul Munci
toresc Romîn pornește de la fap
tul ci sarcina principală a po
liticii externe a R.P. Romîne 
este de a asigura securitatea po
porului romîn, condiții interna
ționale cît mai favorabile con
struirii socialismului, de a con
tribui în permanență, în spiri
tul coexistenței pașnice, la con
solidarea păcii în întreaga lume. 
Aceasta înseamnă in primul 
rând dezvoltarea necontenită a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și întrajutorare frățească 
cu U.R.S.S. și celelalte țâri so
cialiste, întărirea unității și 
coeziunii lagărului socialist.

Republica Populară Romînă, 
alături de celelalte țări ale la
gărului socialist, promovînd cu 
consecvența în politica sa exter
nă principiul leninist al coexi
stenței pașnice între state cu 
orânduiri sociale diferite, luptă 
ca aceste principii să fie adop
tate și puse în practică de 
toate statele în relațiile lor in” 
ternaționale. în acest spirit gu
vernul romîn a acordat o deo
sebită atenție îmbunătățirii re
lațiilor eu statele balcanice ve* 
cine care au o altă orânduire 
decît a sa.

Este cunoscut faptul că Par
tidul Comunist al Uniunii < So
vietice și Lenin personal au 
sprijinit întotdeauna cu fermi
tate lupta popoarelor balcanice 
pentru eliberarea națională și 
progres social. în numeroase ar
ticole publicate încă înainte de 
primul război mondial, Lenin a 
demascat politica imperialistă de 
dezbinare a popoarelor balca
nice, șovinismul și planurile 
expansioniste ale cercurilor reac
ționare autohtone.

Apariția după cel de-al doilea 
război mondial a unui grup de 
țări socialiste în Balcani, care 
au'stabilit între ele relații fră
țești de colaborare, pe baza in
ternaționalismului socialist și 
promovează o politică consec
ventă de pace, constituie un pu
ternic factor stabilizator și de a- 
propiere a tuturor țărilor din a- 
ceaștă regiune.

Pornind de la analiza factori
lor obiectivi care fac necesară și 
posibilă colaborarea dintre toate 
statele balcanice, guvernul1 R.P.R. 
a făcut cunoscutele sale propu
neri privind realizarea înțelegerii 
balcanice. Deși pînă in prezent 
propunerile R.P.R. nu au fost 
acceptate de guvernele din Tur
cia și Grecia, ele au avut un pu
ternic ecou în rândurile popoare

lor din țările balcanice și din 
alte țări și continuă să-și păstre
ze întreaga lor actualitate.

Poporul romîn nutrește o cal
dă siinpatie și solidaritate față 
de popoarele Asiei și Africii 
care luptă pentru apărarea și 
consolidarea independenței lor 
naționale, pentru progres econo
mic.

R. P. Romînă a stabilit relații 
diplomatice, economice și cultu
rale cu un inare număr de state 
afro-asiatice. Aceste relații se 
bazează pe acceptarea comună a 
principiilor coexistenței pașnice, 
pe poziția, comună în lupta îm
potriva colonialismului și pentru 
preîntâmpinarea unui nou război, 
fapt relevat și cu ocazia vizitei 
pe care delegația guvernamentală 
a R.P. Romîne, condusă dc to 
varășul Chivu Stoica, a făcu l-o în 
India și Birmania în primăvara 
anului 1958. Declarațiile romîno- 
indiene și romîno-birinanc, pre
cum și declarația comună romî- 
no-indoneziană recent adoptată 
an subliniat nu numai acordul 
părților semnatare cu privire la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
dar și punctele lor de vedere co
mune într-o serie de importante 
probleme internaționale actuale. 
Guvernul R. P. Romine a luat 
în mod consecvent poziție la 
O.N.L. și pe alte căi împotriva 
politicii agresive a puterilor co
lonialiste pentru dreptul la inde
pendența națională a popoarelor.

Schimbările intervenite pe >- 
rena internațională in favoarea 
socialismului și a păcii precum 
și politica dc colaborare pașnică 
promovata de guvernul mamn. 
au contribuit la îmbunătățirea 
relațiilor R.P.R. eu statele capi
taliste din Europa apuseană și 
S.L.A.. in spiritul destinderii 
încordării în relațiile internațio
nale.

Acordurile comerciale, cultura
le, tehnico-științifice precum -i 
rezolvarea unor probleme fiwn- 
ciare pendinte cu unele state ca
pitaliste demonstrează dorința 
sinceră a R.P.R. de a-ți aduce 
contribuția la îmbunătățirea cli
matului internațional.

Guvernul R.P.R. acordă o ma
re atenție dezvoltării relațiilor 
internaționale economice reciproc 
avantajoase — baza unor relații 
pașnice între atatc. In prezent 
R.P.R. întreține relații economi
ce cu peste 70 de țări, iar trans
formările adinei intervenite în 
structura economiei noastre na
ționale, creșterea nivelului de 
trai și a capacității de cumpăra
re a maselor au drept urinare 
continua lărgire a posibilităților 
de import și export.

Oglindind avîntul economiei 
noastre naționale, extinderea co
merțului exterior constituie un 
factor important în strângerea 
relațiilor dintre R.P.R, și cele
lalte state. Elocvent în această 
privință este creșterea ^u 24% a 
comerțului exterlpr al1' R.P.R> 
prevăzută în planul de stat pe 
anul 1960.

Desigur câ pentru lărgirea 
relațiilor comerciale între statele 
lagărului socialist și statele ca
pitaliste este necesară înfrângerea 
rezistenței adepților ..războiului 
rece41, care iscearva să mențină 
barierele artificiale in calea co
merțului internațional

In realizarea politicii sale ex
terne de coexistență pașaicâ. gu
vernul R. P. Romiae acordă im
portanță lărgirii schimburilor 
cultural-artistice, științifice, care 
contribuie 11 apropierea dintre 
popoare.

Dezvoltarea relațiilor culturale 
și științifice ale R.P.R. cu țările 
capitaliste, contribuie la cunoaș
terea reciprocă a valorilor spiri
tuale ale popoarelor, la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre po
porul romîn și popoarele din a- 
ceste țări. Totodată statul nostru 
democrat-popular se opune ori
căror încercări ale cercurilor po 
litice burgheze ca. «ub masca re
lațiilor culturale și așa-zisei „cir
culații libere de idei*4 să fie ras 
pîndite în țara noastră idei duș
mănoase canzei socialismului, 
cauzei păcii ;i prieteniei intre 
popoare. în această privință 
partidul nostru se eondnee 

mod neabătut după teza lenini
stă conform căreia coexistența 
pașnică între state nu poate fi 
extinsă asupra luptei ideologice. 
Subliniind că lupta împotriva 
ideologiei burgheze constituie 
una din sarcinile cele mai im
portante ale partidului nostru, 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
Congresul al Il-lea al P31.R.. a 
arătat că : „Nici vorbă nu poate 
fi de o cît mai mică slăbire a 
luptei duse de Partidul nostru 
împotriva ideologiei dușmane, 
necum despre o pretinsă „pauză"* 
în lupta ideologică41.

Alături dc Lniunea Sovietică 
și de celelalte țări socialiste 
R.P.R. participă activ la lupta 
pentru rezolvarea pe calea trata
tivelor a problemelor internațio
nale litigioase.

Pornind de la experiența isto
rică care arată că pentru statele 
imperialiste cursa înarmărilor a 
constituit întotdeauna preludiul 
dezlănțuirii războaielor, precum 
și de la faptul că în momentul 
de față s-au creat mijloace de 
distrugere în masa, care, dacă ar 
fi folosite ar duce omenirea la 
dezastru, U.R.S.S. a propus în
cheiere* unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
Propunerile Uniunii Sovietice au 
găsit un larg ecou și sprijin din 
partea poporului romîn- He 
publica Populară Romînă s-a 
declarat întotdeauna in favoarea 
dezarmării șâ a luat măsuri con
crete in direcția reducerii forte 
lor armate m a fondurilor buge
tare alocate pentru apărarea na
țională. Ca membrj a Comitetu
lui celar lt'jlata care, examinez 
xă Ia Geneva problemele dezar
mant R.P.R. iți aduce contri
buția la realizarea amu acord 
care m asiaure reaolvarea acestei 
probleme a rntoare.

Realizarea deaannâriî generale 
și totale <a numeroase
eforturi din partea statelor so
cialise și lupta activă a tuturor 
forțelor păcii. Faptele arată eâ 
in țările imperialiste există 
cercuri agresive influente. care 
se cramponează de țelurile și 
metodele «războiului rece**, în
cerci nd sâ se opună realizării u- 
nor acorduri reciproc acceptabile 
în problemele majore ale situa
ției internaționale actuale. In 
exponent «1 acestei politici con
trare intereselor păcii și secu
rității internaționale, este, după 
cum s« știe, cancelarul Adenauer 
*i cercurile revanșarde militariste 
pe care le reprezintă. Poziția 
ostilă a guvernului de la Bonn 
față de problema încheierii Tra
tatului de Pace cu Germania și 
în general față de destinderea 
internațională, proclamarea tot 
mai fățișă a tendințelor expasio- 
niște și revanșarde ale imperia
lismului vest-gernian constituie o 
amenințare pentru pace în Euro
pa ?i în lumea întreagă. Calea 
pentru preîntâmpinarea unor noi 
aventuri ale militarismului ger
man revanșard, este 
propunerilor Uniunii I 
cu privire la încheiere, 
lui de poce ce R. D Gei 
R. F. Germană și 
tuației anormale 
occidental.

Guvernul R F.R 
trutotul propunerile l’JLS-S. me
nite sâ ducă la lichidarea “rmă; 
rilor celui 
mondial și 
Europa.

adoptarea 
Sovietice 
•Tșatatu- 

■rmenâ și 
lichidarea 
dia Berlinul

sprijină i»-

pâriî n

★
Succesele obținute de poporul 
»tru sub conducerea Partidu-nostru sub conducerea Part’du

lăi Muncitoresc Romin in dez 
voltarea economie’ și culturii 
socialiste. continua întărire a sta
tului democrat-popular, unitatea 
erescindă naoral-pelitieă a po 
porului mucilor precum și con
ducerea de către Partid a politi
cii externe leniniste a Republi 
cii Populare Romine au du» Ia 
creșterea prestigiului țârii noa
stre pe arena interna»ieaali

Dezvoltarea situației interna 
ționalc după victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, demonstrează inevitabilita
tea triumfului in întreaga lume 
a ideilor leniniste ale păcii «i 
prieteniei intre popoare.

Campionatul 
mondial de șah

ri sa'z

m cea

atrofo: Pașkin din 
desfășura; joi sea. 
5-a partădă a me- 
t tfni mondial de 

sah drotr. Bo:v nnA si TM. Cu 
albele a jucat Ta’ ți după pri
mele mutări pe tablă a aoărut 
cunoscuta variantă apărarea 
Kaco-Kann Mult timr partida 
a decurs sub semnul luptei po- 
I’tionale La ■ jtarea 22 Tal a 
oferii pe neașteptate un sacri
ficiu de pion. La prima vede-e 
acest aacrit.ciu ararea ca o cre- 
țelă a albelor dar analiza de- 
raliată a poziției demonstra că 
in cazul acceptări; jertfei ne
gru! ar ii pierdut partida. Bot. 
vinnft a seri sat irtoâ cursa cq 
i-o întindea adversarul sau și a 
respini afcriifciul. Dună schim
bul cailor partida a intrat in
tr-un final ușor favorabil lui 
Tal și s-a întrerupt la mutarea 
41. Botvinnik a dat muUirea în 
plic.

Lată poziția de întrerupere: 
alb (Tal) Ra3, Te4. Tg5, Nb3, 
pioni la a2, b4, d4, ho; negru 
(Botvinnik) Rf8, Tc8, Tf2, Ng8, 
pioni la a7. b6. e6, g7. Această 
partidă va fi continuată astăzi. 
Reamintim că scorul 
este de 
Tal.

meciului
8—6 în favoarea lui

Fotbal
de fotbal Dinamo 

care se află in turneu
Echipa

București
R.D. Germani a intilnit pein

Avansează construcțiile din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara

La combinatul siderurgic Hu
nedoara se execută anul acesta 
importante lucrăn de mâT-’e a 
capuatatw de toanrare a oit- 
luiuî și pentru mai buna folo- 
atfitf a :<r»nuațtior dg erodur- 
țîe existente. La laminarul Biu- 
ming. de e.xe~Sti. s-au r 
nat de curiud lucrările dk 
s jucție ia cei de-ai 3-lea 
adine din cele 6 care se 
struiesc anul acesta. Ac 
lucrează la prelungirea 
noilor cuptoare adinei 
toarnă fundațiile pentru 
mele 3 cuptoare. Se lucrează 
asemenea !a fundația instala
ției care va transporta blumu
rile de la cuptoarele adinei la 
caja de laminare.

La laminorul de 650 mm. se 
apropie de «teșit lucrările de 
construcție a unui nou cuptor, 
care de asemenea contribuie 1>

stadionul din Dresda m prezen
ța a 7W») de spectMn. echsoa 
locali Dinamo. Folbatnțjr ro- 
mtni au prestat un joc de cali
tate. obțin’nd victoria cu sconri 
de 4—1 (1—0). Ku marcat lar
ga (2). Anjhd ri BuLossy Go
bi.' gazdelor a fost uiscn- de 
Legler.

♦
In meci retur pentru 

prealimptc de f tribul _ _
5-a europeana) Irlanda a î«?jm 
Olanda cu f>—3 (4—7). Din •- 
ceasta grupă la turneul de U 
Roma s-a calificat echipa An
gliei cure a totalizat 7 puncte 
din 8 posibile. Irlanda • reali
zat 3 puncte iar Olanda 2 punc
te.

♦
Comitetul de argawzare a 

turnfuiui âe L.EJA a
hotărî; marcuri seara si na se 
mai d»spi/t-' mscturi pentru cla
samentul echipelor necatificate 
in semifinale. In aces- fel vor 
avei loc numai semifinalele in
tre cefe 4 cingătoare de serii: 
R.P. Rominâ. R.P. Lngară. Aus
tria și Portugalia. Echipele în
vinse in semifinale iși vor dis
puta locurile 3—4. Comitetul de 
organizare a aprobat ca celelal
te formații participante la tur
neu să poată susține meciuri a- 
micale intre ele.

Semifinalele vor avea loc vi
neri la Viena: R.P. Romînă va 
juca cu Austria iar R.P. Unga
ră cu Portugalia. Finala se va 
desfășura duminică tot in capi
tala Austriei.

[lățirea proces de 
producție și sporirea producției 
de laminate Alte colective de 
constructori lucrează imens la 
mărirea capacității de produc- 
tie a laminorului de 800 mrr. 

•a executarea unei instalații 
preparare a minereului 

Așa cum s-au angajat 
spunsu! dat

□trecere iu cinstea 
lll-lea Congres al 
jTucton- sideruroși 

___ in
Ia chemarea la 

ceha de-al 
P.M.R. con- 

_ wti sint hotă, 
riți sâ dea aceste aj^e^ate ir 

ț:e înainte de termenoi 
cat

în cinstea celui de-al IlI-lea Congres al P. M. R.

Noi colective de muncă
răspund chemării la întrecere socialistă

întrecerea socialistă în cin
stea celui de al Iil-lea Congres 
a P.M.R, inițiată de cele 19 în
treprinderi fruntașe, antrenează 
cu fiecare zi ce trece tot mai 
multe colective de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile patriei noa
stre- Hotăriți să întîmpine Con
gresul Partidului cu realizări 
deosebite in muncă și, prin a- 
ceasta, să contribuie intr-o mă
sură tot mai mare la înflorirea 
patriei și la ridicarea bunăstă
rii poporului, oamenii muncii își 
fixează oa obiective principale 
in întrecere, îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor și 
reducerea prețului de cost al a- 
cestora. Analizind posibilitățile 
de care dispun in cadrul unor 
însuflețite adunări, colectivele a 
83- de întreprinderi din regiunea 
Iași, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, și o parte din-întreprin
derile din Capitală, s-aii anga
jat să realizeze anul acesta 
peste plan, un. voltinr total de 
97.W4.OOO lei. economii la prețul

Dind zilnic piese.de cea mai 
bună calitate' așă jntimpi- 
rtă tînărul strunga^ Anton 
Moise de la Uzinele „Steaua. 
Roșie" din Capitală cel de al 
lll-lea Congres qI Partidului 
Muncitoresc Romîn. lată-l In 
fotografie, împreună cu con
trolorul Ionel Gheorghe, ve- 
rificînd calitatea pieselor 

executate.

Foto : A. VIERU

Foto : P. POP

Tovarășului
Ghaorgha Gheorghlu-Da), 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului
Chivu Stoica,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Rom mo

Tovarășului
Ion Gheorghe Maurer, 

președintele Prezidiului Marii Aduniri Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Bucureștt
DraSP tovarăși,

Pr’.miți nt'.’lțumiriie noastre cordiale pecitou felicitările dv. fră- 
țești ș' ‘î’Tcerele urări de bine adresate cu pridejul celei de-a 15-a * 
aniversari a eliberării poporului ungar.

Colancrarea frățească tot mai strânsă dintre poporul ungar ?î 
peparui romin. care se bazeaza pe mărite principii ale inter-natio- 
na' snv.rlu’ proletar, este pusă îm slujba popoarelor noastre și con
tribui’ toirdată la lupta minunată a tăriilor lagărului sociailist în 
frunte cu Uniunea Sovietică pentru victoria definitivă • a sociaiis-

S’n-.em fe'tn convinși că această luiptă care, călăLiziinidu-se tot
odată după jetentoeie gerKrale ate întregii omeniri, se duce pentru 

iga Iț.me. pentru lichidarea definitiva a pe- 
' Ce razbe* vă'fi fuctfnuniftă cu suieCesull daptlfa, a»l sociia‘li'<s- 

pl iurțrior pecii. • ,
ISTVAN DOB!,

președintele Consiliului Prezidențial al 
Republkii Populare Ungare

JANOS KADAR, 
prim-secretar il Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

dr. FERENG MONNIGH 
președintele guvernului revoluționar 

muncitorescțirănesc ungar

Inapoiaraa in Capitală 
a tov. Vatile Viku
J-x ia amiază s-a înapoiat in 

Capitală, venind din Finland a 
tov. Vasile Viku, membru su
pleant ai C.C ai P-MJU ptud- 
secretar al Com».eiuiui regtoual 
Constanța ai P-M R care a re 
p-ezentat Partidul 'tancitorese 
Pomla cel de-al Xll-lea Cou- 
2-es ai Pamdului Comun st d n 
Finlanda.

La sosire pe aeroportul Ba- 
neasa au fost de față tovarășii 
Pave’ Daju. lori Pas. Vas;le 
Patihnet. Gh-.zeia Vase, Pivei 
Tugu.’. Ș.eiaa X'otcu, activiști de 

a.I î
(Agerpres)
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O importantă 
descoperire arheologică 
in apropierea Văii Jiului

In urma unor lucrări și stu
dii inlreprinse la inălțimea nu
mită Piatra Cetății sau Dealul 
Bolii, din apropierea Văii Jiu
lui, cercetătorii Muzeului regio
nal din Deva au făcut recent o 
importantă descoperire arheolo
gică- Pe culmea acestui deal 
s-au găsit urmele unui puternic 
turn de supraveghere, iar in a- 
propiere. pe două terase artifi
ciale. s-au găsit alte construcții 
din blocuri de piatră cioplită 
după siatemul construcțiilor ca
racteristice societății dacice. Cer
cetările făcute au scos Ia iveală 
materiale ceramice, chirpici și 
alte materiale, ceea ce dovede
ște că aici au existat construc
ții din lemn și lut.

Pe baza cercetărilor făcute s-a 
stabilit că pe acest dea! se afla, 
in urmă cu 2000 de ani. o im
portantă fortificație dacică. For
tificația făcea parte din siste
mul de apărare al dacilor din 
munții Orăștiei ; ea apăra dru
mul care duce pe Valea Jiului 
și pe Valea Streinhri spre ca
pitala Daciei libere. Sarmisege- 
taza.

Această nouă descoperire este 
de mare importanță pentru Is
toria străveche a bazinului Văii 
Jiului și a întregii regiuni.

de cost și 65.456.000 lei bene
ficii. Printre acestea se numără: 
Fabrica de rulmenți Bîrlad, Fa
brica de antibiotice Iași, Fabri
ca „Țesătura" Iași, Atelierele 
C.F.R. Pașcani, Ateiliierede C.F.R. 
„Ilie Pintilie*’ Iași, Depoul 
C.F R. Pașcani, Fabrica de tri
cotaje „Moldova** lași, Fabrica 
de confecții Bîrlad, întreprinde
rea regională de industrializare 
a cărnii, Trustul regional de 
construcții Iași, Direcția econo
mică forestieră din regiunea 
Iași, Complexul de prelucrare, 
și industrializare a lemnului Gă- 
lăuțaș, Fabrica de zahăr „Ber- 
nath Andrei**, întreprinderea 
industrială locală „Lazăr Odon", 
Uzinele textile „Gheorghe Do- 
ja“-Sf. Gheorghe, întreprinderea 
regională de industrializarea 
cărnii,' întreprinderea industria
lă de Stat „Secera și Ciocanul4*, 
întreprinderea de reparații auto 
nr. 2 Tg. Mureș. Fabrica de piese 
de schimb „Encsel Mauriciu*4, 
întreprinderea industrială de 
Stat „Ludovic Minski",Iîntre
prinderea forestieră Toplîța, în
treprinderea forestieră Gheorghi- 
eni, I.R.T.A. Tg Mureș, termo
centrala „Steaua Roșie” Sin- 
georgiu de Pădure, toate din 
Regiunea Autonomă Maghiară

La cele 20 de întreprinderi 
din Capitală care au răspuns 
ehemării la întrecere-s-âu adău-] 
gat în ultimele zile încă 54 în-, 
treprinderi. Acestea s-au anga
jat să realizeze în anul 1960, in 
afara sarcinilor de plan, un vo-1 
țum de 58.319.000 lei economii - 
la prețul de cost și 29068.000 
lei beneficii. Printre acestea se

Tovarășului
Avram Bunaciu

ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Tovirlfe ministru,
P.SmiU m .-niri!» mele cordiale pentru felicitării» dv. sincere 

d: ■? t tra..unise cu ocaeia celei de-a 15-a aniversări 
a Țe-3- . ;gar. îmi exprim convingerea ca dezvoltarea
’•țs' -lor d?-»re popoarele noastre va sluji cu succes In-
tartrii pe mai departe a lagartrlia socialist și va contribui la reait- 
zarea ma'i.or noastre țeluri comune.

Dr. SIK ENDRE. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Ungare

Pionierii Bencou Virgrl și Drăgh ici Rodica sint doi din „așii“ 
orchestrei de mandoline a noului club muncitoresc o Combina

tului Siderurgie Hunedoara.
Foto : P. PAVEL

aflâ : Uzinele „23 August", Fa
brica de cabluri și materiale e-, 
lectroizolante, Uzinele ,‘,Kle- 
ment Gottwald", întreprinderea 
„Termotehnica", Uzinele meta
lurgice „Grivita", întreprinderea 
„Tricotehnica", întreprinderea 
poligrafică nr. 5, întreprinderea 
de panificație „Avram Iancu", 
Trustul 1 construcții și magazi
nul „Victoria".

Colectivele de muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri din 
cele 83 de întreprinderi din re-

Din rezultatele întrecerii
Tinerii de la Uzinele „Timpuri X’oi“ 

reduc rebuturile
Brigăzile de tineret din 

secția turnatorie a Uzinelor 
„Timpuri Noi“ din Capitala 
și-au luat angajamentul ca 
în- întrecerea în cinstea Con
gresului Partidului sâ reducă 
rebuturile cu 1.5 la suta. An 
gaja-mentul lor a și început 
so prindă viață. Astfel, bri
gada a IV-a condusă de 
Gheorghe Iliescu a obținut 
pînă acum cele mai impor
tante rezultate. De la în
ceputul lunii și pînă la 8 a- 
prl'lie, brigada rebutase șase 
cilindri ceea ce însemna 
pierderea a 634 kg. fontă 
turnată. De la răspunsul dat 
chemării la întrecerea lansată 

giunea Iași și Regiunea Auto- 
nornă Maghiar, la care se adaU; 
gă șl noile întreprinderi din Ca
pitală, și-au fixat sarcini con
crete în vederta reducerii con
sumurilor Specifice de materii 
prime și materiale, combustibil 
și energie, și folosirii mai ra
tionale a mașinilor și utilajelor 
precum și a tuturor capacități
lor de producție, printr-o mai 
bună și mai temeinică organi
zare a producției și a lucrului 
la fiecare Ioc de muncă.

brigada l-c

de ce le 19 i ntrep r inderr frufl- 
tașe, prin îmbunătățirea pro
cesului de producție, prin îm
bunătățirea muncii fiecqryi 
tînăr, brigada a reușit să nu 
mai aibă nici un rebut. Rea
lizări similare au obținut șl 
utemiștii din 
condusă de Stan Anton. Da
că de la începutul lunii apri
lie și pînă la 12 aprilie In 
brigadă fuseseră rebutate 
șapte capace suport de la 
compresor, după această 
dată situația s-a schimbat 
radical. Brigada n-a mai dat 
nici un rebut.

T. ION

piese.de


Decernarea premiilor Lenin 
pe anul 1960 în domeniul 

literaturii și artei
uvifO

MOSCOVA 21 (Agerpres).—TASS transmite : 
Comitetul’ pentru premiile Lenin In. domeniul li
teraturii și artei a decernat premiile pe anul 
I960.

In domeniul literaturii au fost distinși cu 
premiul Lenin poetul ucrainean MAKSIM 
RILSKI pentru virfumele de poezii «Trandafiri 
și struguri" și „Zări îndepărtate", poetul tadjik 
MiRZO TllRSUN-ZADE pentru volumul de 
versuri și poeme „Vocea Asiei", și pentru poe
mul „Hasan-Arbakeș", MIHAIL SOLOHOV 
pentru volumele I și II ale romanului „Pămint 
desțelenit".

In domeniul ziaristicii și publicisticii a fost 
distinsă cu premiul Lenin, cartea „Fată in fafă 
cu America, Desprt vizita lui N. S. Hrușciov in 
S.U A." Autorii ei sint : ALEKSEI ADJUBEI, 
NIKOLAI GRIBACIOV, GHEORGHI JLIKOV, 
LEONID ILICIOV, VLADIMIR LEBEDEV,

VIKENTI MATVEEV, 
PAVEL ȘATÎUKOV, 
ANDREI ȘEVCENKO

EVGHENI LITOȘKO, 
VLADIMIR ORLOV, 
OLEG TROIANOVSKI, 
și GRIGORI ȘUISKI.

Au fost distinși cu premiul Lenin actorul și
regizorul de film SERGHEI BONDARCIUC șl 
operatorul VLADIMIR MONAHOV, pentru fil
mul artistic „Soarta unur om", regizorul RO
MAN KARMEN și operatorii DJAVANȘIR MA
MEDOV și SERGHEI MEDINSKI pentru 
mele documentare tehnicolore „Petroliștii 
Caspica44 și „Cuceritorii mării44.

Pentru realizări remarcabile în domeniul 
Zidi și artei interpretative premiul Lenin a 
decernat violonistului DAVID OISTRAH. Com
pozitorul GHEORGHI SVIRIDOV a fost distins 
cu premiul Lenin pentru ..Oratoriul patetic44 pe 
versurile lui Vladimir Maiakovski.

fil- 
dln

mu- 
fost

4
I
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Cu prilejul aniversării
nașterii lui V. I. Lenin

De peste hotare
Lucrările Conferinței pentru dezarmare

Dineu oferit 
de ambasadorul 

R. P. Romine 
in U. R. S. S.

Decernarea premiilor Lenin 
pe anul 1960 in domeniul 

știinfei și tehniciia

(Agerpres) —TASS transmite : 
decernarea premiilor Lenin în 
șl tehnicii a decernat premiile

MOSCOVA 21 
Comitetul pentru 
domeniul științei 
pe anul 1960.

Au devenit laureați ai premiului Lenin fizi* 
cienii SERGHEI VERNOV. ALEKSANDR CIU- 
DAKOV, ȘMAIA DOLGHINOV și NIKOLAI 
PUȘKOV pentru descoperirea șl cercetarea zonei 
exterioare de radiație a PămintulMÎ, precum și 
cercetarea cîmpurilor magnetice ale Pămîntutui 
și Lunii. Premiul Lenin a fost decernat lui 
ALEKSANDR LEIPUNSKI. OLEG KAZACI- 
KOVSKI, IGOR BONDARENKO și LEV USA- 
CIOV pentru cercetări în domeniul fizicii reac
toarelor nucleare cu neutroni rapizi.

Premiul Lenin a fost decernat Iui VLADIMIR 
FOK pentru cercetări in domeniul teoriei cuan
tice a cimpulni. Premiul Lenin a fost decernat 
post-mortem specialistului in domeniul mecani
cii NIKOLAI CETAEV (IW2-I959) pentru 
lucrări In domeniul stabilității mișcării și in do
meniul mecanicii anafHke.

Printre laureați figurează AN ATOLI—KR4SS 
căruia i se datoreșle lucrarea ..Microbiologia 
marină (a straturilor profundale)*, un grup de 
chirurgi alcătuit din ALEKSANDR VI$NEVSKI. 
PIOTR KUPRIANOă. EVGHENI MEȘALKlN 
și BORIS PETROVSKI pentru elaborarea de 
noi intervenții pe cord și pe vasele mari. Au 
primit Premiul Lenin SERGHEI PONOMA- 
RIOV, VADIM BIDERMAN. KONSTANTIN 
LIHAREV, VLADIMIR MAKUțIN. NIKOLAI 
MALININ si VSEVOLOD FEDOSIEV pentru 
lucrarea științifică „Cakale de rezhlență !■ 
construcții de mașini", fiiicia—I IAKOV ȚIP* 
KIN — pentru lucrări iu dam mol teariti srsae- 
melor automate ca impulsuri și ca raiee.

Cu premiul Lenin au fost distinse o serie de 
lucrări remarcabile în domeniul tehnicii- Un 
grup de ingineri și oameni de știință fizicieni, 
printre care SAVELI FAINBERG, VLADIMIR 
GONCEAROG, PIOTR HRISTENKO, a primit 
premiul pentru construirea unor reactoare ato
mice apă-apă.

Laureați ai premiului Lenin au devenit ILIA 
KOROBOV, VASILI SUVOROV, ANATOLI 
CECIURO — inginer} metalurgiști și conducă
tori de întreprinderi metalurgice. Ei au folosit 
gazele naturale in procesul de elaborare în 
furnal.

Prezintă o mare valoare practică munca des
fășurată de ALEKSEI ULITOVSKI, NIKOLAI 
AVERIN și VENIAMIN KRASINKOV - lau
reați ai Premiului Lenin — în domeniul obți
nerii firelor metalice hiperfine direct din metal 
lichid-

Un grup de geologi : LEONID JUKOVSKI, 
SERGHEI ILIN, ABDULHALAT BAKIROV au 
fost premiați pentru descoperirea și explorarea 
zăcămintelor de gaz natural din Gazli in Uzbe
kistan.

Printre laureații premiului Lenin se află un 
grup de selecționatori. printre care OLGA KO- 
LOMIEȚ, MARIA BOR DO NOS și ALEKSANDR 
POPOS . care au obținut pentru prima oară 
soiwi de sfeclă de zahăr cu roade cu o singură 
sămință

Au deven t laureați ai premiului Lemn cu- 
■ ~i iralul CMstrvctor de avioane SERGHEI 
ILJUȘIN, iwui/adarnl de motoare ALEK- 
SANDR f>CE\KO wetei petot de «cexare 
ALAMKY lO«IINAfli «I «Xi ~ pata f» 

a n» •?

înaintează lucrările 
pentru realizarea sistemului 

energetic
Pe baza unor hotăriri ,le Con

siliului de Miniștri, ano: acesta 
ăe construiesc ma: multe Itnrr de 
înaltă tensiune pentru transpor
tul energiei electrice și se fac 
lucrări de dublare a circuitelor 
unor linii existente.

Se află intr-un stadiu înain
tat lima de 110 kilovoiti Bicaz- 
Suceava, care va racorda reg.u- 
nea Suceava la sistemul ener
getic national. Recent a început 
construirea noii linii de înaltă 
tensiune . Govora-Pitești, prin 
care se vor alimenta cu ener
gie noile uzine de produse so
dice din Govora.

O altă linie de înaltă tensiu
ne aflată în construcție este 
cea dintre Chișcani și Medgidia, 
care traversînd Dunărea prin 
cablu sublluvial, va 'racorda la 
sistemul energetic al tării regiu
nea Constants, contribuind la 
o mai bună și mai sigură ali
mentare cu energie electrică' a 
acestei părți ■ tării.

S-ău deschis d, asemenea 
șantierele pentru construcția li
niilor de HO kV Singiorgiu-O-

Articol al toyarăștilui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
publicat în ziarul Pravda

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
în paginile consacrate ce- 

lei de-a 90-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin și in
titulate „Sintem peste un 
miliard— pășim pe drumul le
ninist", ziarul „Pravda" din 
21 aprilie publică articolul 
„Izvorul mărețelor victorii** 
semnat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

GENEVA 21 (Agerpres). — 
Cores-pondendul special al agen
ției TASS transmite:

La 20 aprilie în Palatul .Na
țiunilor a avut loc, sub preșe
dinția reprezentantului Franței, 
o nouă ședința a Comitetului ce
lor 10 state pentru dezarmare.

După cum s-a aflat, delegatul 
Poloniei, Naszkowski în declara
ția sa a arătat că măsurile pro
puse de puterile occidentale liu 
sînt măsuri de dezarmare, întru- 
cit ele se reduc la control și 
doar în etapele tîrzii se prevede 
o reducere extrem de neînsem
nată a forțelor armate.

Reprezentantul S.U.A., Eaton, 
referindu-se la declarația sa an
terioară in care erau enumerate 
măsurile prevăzute de planul

f

Sesiunea Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa

* Șeful delegației romîne ales în unanimitate 
vicepreședinte al Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 21 (Agerpnu). - 

La ședința din 21 aprilie a se
siunii Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, ca preșe
dinte a fost ales Tomasso Nota- 
rangeli, șeful delegației italiene. 
La propunerea șefului delegați? i 
engleze. Robert Allan. propu
nere susținuta de N. P. Firiubia, 
șeful delegației sovietice. Gogu 
Radulescu, ministrul Comerțului, 
șeful delegației R. P. Romine, a 
fost ales in unanimitate vicepre
ședinte al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

în cuvîntarea rostită cu oca
zia alegerii sale, Gogu Rădulescu 
a arătat câ votul unanim a 
membrilor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa constituie 
o dovada a bunelor raporturi care 
există între R. P. Romînă p 
țările membre ale Comisiei.

Șeful delegației romîne a sub
liniat că R.P. Romînă depune 
eforturi susținute pentru promo- 
Mrea principiilor coexistenței 
pașnice și că această politică își' 
găsește expresia în lărgirea con
tinuă a relațiilor sale economi
ce ți tehnico-științifice cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor 
economic și politic.

In cursul ședinței, N. P. Fi* 
riobin. șeful delegației sovietice 
la cea de-a 15-a sesiune a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, a predat mesajul adre* 
sal de N. S. Hrușciov. președin- 
t*le Consiliului de Miniștri al 
I R.S.S.. celei de-a 15-a sesiuni 
a Comisiei Economice pentru 
Europa.

Mesajul lui N. S. Hrușciov, 
aarohat de asistență cu o mare 
atenție a fost primit cu aplauze.

occidental, a spus că așteaptă 
din partea delegațiilor statelor 
socialiste să „aleagă'** oricare 
din aceste .masuri pentru, a fi 
discutata, -ț J -,z-i ; tAl

A luat apoi cuvintul șeful de
legației U.R.S.S., V. A. Zorin. 
El a subliniat ca recomandarea 
Iul Eaton de a alege din măsu
rile propuse în planul occidental 
orice punct care să fie exami
nat este inacceptabilă. Toate 
punctele enumerate de Eaton, 
cu excepția unuia, nu sînt decît 
măsuri de control, și anume mă
suri d? control asupra înarmă
rilor iar nu asupra dezarmării. 
De aceea delegația sovietică'nu 
poate porni pe o cale care să 
îndepărteze Comitetul celor zece 
de sarcina dezarmării generale 
și totale pe care o are de 
făptuit.

Totodată, a declarat V. 
Zorin, noi sîntem de părere 
pentru a face într-adevăr 
pas serios în direcția îndeplinirii 
sarcinilor dezarmării generale și 
tataie, este necesar ca încă la 
începutul programului unei ast
fel de dezarmări să s^ prevadă 
o reducere substanțială a forțe
lor armate și armamentelor cla
sice, ceea ce ar permite să se 
pună un fundament temeinic 
pentru înfăptuirea unor măsuri 
ulterioare în vederea realizării 
dezarmării generale și totale.

în-

A. 
că 
un

Tocmai o astfel de rșducere 
substanțială a forțelor armate 
și armamentelor clasice este pro- 
pusă de Uniunea Sovietică ;n 
prima etapă a programului no
stru de dezarmare generală și 
totală (piuă la 1,7 milioane oa
meni pentru S.U.A. și U.R.S.S. 
șj pînă la 650.000 pentru Anglia 
și Franța).

Șeful delegației U.R.S.S. a 
subliniat că reducerea efectivu
lui forțelor armate și a arma
mentelor clasice, efectuată de 
Uniuriea Sovietică in mod unila
teral, are o uriașă importanță 
internațională.

Din păcate, a arătat V. A. 
Zorin, pînă în prezent nici unul 
din statele occidentale nu a ur
mat exemplul Uniunii Sovietice 
în ce privește reducerea unilate
rală a forțelor lor armate.

Conducătorul delegației sovie
tice, V. A. Zorin, răspunzînd la 
declarațiile reprezentanților oc
cidentali a subliniat câ Uniunea 
Sovietică înlocuiește armamentul 
vechi prin armament nou, așa 
cum fac și țările occidentale. 
Insa Uniunea Sovietică efectuea
ză totodată reducerea forțelor 
sale armate și a armamentelor 
în timp ce în țările occidentale 
acest lucru nu se știe de ce nu 
are loc. Uniunea Sovietică 
un exemplu bun care trebuie 
mat.

MOSCOVA 21. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

La 20 aprilie Mihail Dalea, 
ambasadorul R. P. Romîne în
U. R.S.S. a oferit un dineu cu 
prilejul vizitei la Moscova a de
legației guvernamentale economi
ce a R.P. Romîne condusa do 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine.

Din partea U.R.S.S. la dineu 
au participat A. N. Kosîghin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, miniștrii U.R.S.S.: M.
V. Hrunicev, E. S. Novoselov^ 
S. A. Skacikov, președintele Co
mitetului de Stat pentru relații 
economice externe de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și alte persoane oficiale.

Din partea R.P. Romîne, îm
preună cu Alexandru Bîrlădea
nu la dineu au participat Gh. 
Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării 
al R.P. Romîne, miniștri: Carol 
Loncear, Mihai Florescu, Cons
tantin Scarlat, adjunct al șefului 
Direcției economice a C.C. al 
P.M.R., și alții.

In timpul dineului M. Dalea, 
A. Bîrlădeanu și A. N. Kosîghin 
au rostit cuvîntări prietenești.
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Vizita premierului Ciu En-lai 
în India

Proiect sovietic de 
Consiliului Economic

rezoluție prezentat 
și Social al O.N.U.
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DELHI 21 (Agerpres). — In 
seara zilei de 20 aprilie J* 
Nehru, primul ministru al In
diei, a oferit în palatul preziden
țial un banchet în cinstea lui 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care 
se află la Delhi. In timpul ban
chetului la care au participat 
S. Radhakrishnan, vicepreședin
tele Indiei, oameni de stat și 
fruntași ai vieții publice, mem
bri ai corpului diplomatic și alte 
persoane oficiale, Nehru și Ciu 
En-lai au rostit cuvîntări.

In cuvîntarea sa primul 
nistru Nehru a subliniat că j 
tenia de veacuri dintre 
două mari vecine — India 
China — a fost o garanție a 
păcii în Asia. Prietenia cu 
marea noastră vecină, a spus 
Neh u, a devenit piatra de te
melie a politicii Indiei.

în cuvintul său de răspuns, 
p-emieru! Chi En-’ai 

in interesul celor 
interesul păcii in

mi- 
prie- 
cele 

i și

a declarat, 
două țări, 
Asia și in

caîntreaga lume este necesar 
colaborarea prietenească dintre 
cele două țăiri să continue să se 
întărească pentru ca, împreună 
cu celelalte state și popoare iu
bitoare de pace, aceste țări să 
poată aduce o contribuție impor
tantă la pacea generală.

Sper din toată inima, a spus 
Ciu En-lai, că actuala întîlnire 
dintre premierii celor două țări 
va avea rezultate pozitive și 
utile.

rezultate pozitive și

★

21 (Agerpres). — Tn 
zilei de 21 aprilie

DELHI 
dimineața
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a fă
cut o vizită vicepreședintelui In
diei, S. Radhakrishnan, și a a- 
vut o întrevedere cu G- B. Pant, 
ministrul Afacerilor Interne al 

.. sindici.
In cursul aceleiași zile, R. 

Prasad, președintele Indiei, a 
oferit un dejun in cinstea lui 
Ciu En-'ai.

Copenhaga 21 (Agerpres). 
— La 21 aprilie, în sada Idra- 
etshuset, cea mai mare sală 
sportivă diin Copemhaga, pa
voazată cu drapelul de stat al 
Danemarcei, și-a început lucră
rile intîlnirea internațională a 
femeilor, consacrată celei de-a 
50-a aniversări de la adopta
rea de către cea de-a doua ' 
conferință intiernaționială a fe
meilor socialiste a hotărîrii cu 
privire la sărbătorirea la 8 
Martie <a Zilei Internaționale a 
Femeii.

La întîlnire participă peste 
650 de delegate reprezentînd 69 
de țări din toa'.e continentale 
lumii, numeroși oaspeți străini 
și danezi.

Esther Brink (Danemarca) 
membră a Comitetului de ini
țiativă. a vorbit pe scurt despre 
dezvoltarea mișcării interna- 
ționade a femeilor în ultimii 50 
de ani.

Apoi, 
raportul 
Cotton, 
despre rolul și datoria femeilor 
de a preîntimpina războiul și 
loame.ea și- de a lichida neștiin
ța de carte.

delegatele au ascultat 
prezentat de Eugenie 

președinta F.D.I.F.,

____ __ se 
fac pregătiri in vederea Începe 
rii lucrărilor la liniile Hâșmaș- 
Dej și Timișoara-Arad.

Lucrările pentru dublarea li
nii or de malta tensiune Bor- 
zești-Focșam și Bacau-Roma?- 
Piatra-Neamț sînt aproape de 
sfirșit. Ele au o importanță de
osebita pentru asigurarea unor 
cantități sporite de energie e- 
lectrică cerute de dezvoltarea e- 
conomica a regiunilor Bacău și 
Galați-

Prin linia de HO kilovolți care 
urmează ă se construi pentru 
racordarea regiunii Oradea se 
îndeplinește importanta sarcină 
trasața de plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 de a se rea- 
iza complet in anul 1960 sis
temul energetic național. Inter
conectarea tuturor regiunilor pa
triei intr-o rețea de înaltă ten
siune va asigura o mai bună 
distribuire a energiei ■ produse 
de centralele electrice, construite 
în cadrul planului decenal de e- 
lectriljcare a țării.1- ’

(Agerpres)

Informați e
Joi după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală venind din R. D* 
Vietnam echipa sanitară romînă 
condusă de conf. dr. Ion Spînu, 
care timp de un an de zile a 
activat pe linie sanitaro-antiepi- 
demică în diferite regiuni ale 
R. D. Vietnam.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față dr. Octavian 
Berlogea, adjunct al ministru.ui

Sănătății și .Prevederilor Socia
le, funcționari superiori din Mj* 
riisterul Sănătății și Prevederi
lor ; Sociale, cadre medicale de 
specialitate.

A fost de față Nguyen Minh 
Chuong, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D- Vietnam la 
București, și membri ai Amba
sadei.

GAGRA. — Lc 20 aprS'-e \ 
Hrușciov. președintele 
lui de Mintftri al C.R.SS . 
preund cu soția au ' 
prim in cinstea Iui I 
primul mznisuu și 
Afacerilor 
encode

GAGRA
Hrușciov. _ 
lui de Miniștri al U.R.S.S.. 
întîlnit la vila sa cu Muhammed 
Etaud. primul ministru a Afga 
nisUmului, care se află la od h 
nă oe coasta caucaziană a Mări; 
Negre. Hrușciov și Daud au fă
cut împreună o plimbare pe 
țărmul mării, în cursul căreia a 
avut loc o convorbire priete
nească

Apoi N. S. Hrușciov și soția sa 
bu oferit un prînz tn cinstea lui 
Muhammed Daud. și soției.

L’M.V BATOR. După cum n- 
, nunță agenpa Monțame, minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Mongole. P. Șagdarsuren, a ofe
rit la aprilie o recepție cu pri
lejul celei de-a 10-a aniversări a 
sta pitirii relațiilor diploniiitic e, 
dintre R. P Mongolă, pe de.o 
parte, și R D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria 
și Rominia — pe de altă Dane.

MOSCOVA *- Guvernul sovie
tic și-a exprimat speranța că gu
vernul Marii Britanii își va re
vizui punctul de vedere și va ii 
de acord ca cei doi președinți ai 
COrfferinței de ta Geneva pentru 
Indochina să ceară guvernului 
Laosuhd ca acesta sa respecte 
acordurile de .ta Geneva cu pri- 
virp la Laos în ceea ce privește 
foștii participant! - la mișcarea 
din Patet Lao și să reia colabo
rarea cu Comisia' internațională 
pentru Laos.

Intr-o notă adresată de Minis
terul Afacerilor Externe al.. 
U.R.S.S. Ambasadei Marii Brita
nii ta Moscova se spune că ar
gumentele aduse de guvernul
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a veghea 
rîkx de l
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dat publxitiții s»* arat 
vernul irakian \a acorda pa 
ților algerieni un ajutor i 
loare de 2 milioane dinar 
Hieni

PARIS. — Corespondenții 
gențici Reuter din ParS U 
mite că poliția franceză a con
fiscat numerele de jo: a două 
săptămînale franceze ..LTxpress- 
și ..France Observat eu r" sub mo- 
tiirul că er fi publicat zrtxole 
care ..îndeamnă la dezordine- în 
rindurile fbrțaior militare fran
ceze din Algeria.

ODES A. — Nava greacă ,.Kri- 
ti * pe bordul căreia se aflau. 250 
de turiști suedezi a e^uat U 17 
aprilie pe un banc de nisip ta 
22 de mile de Odesa. Nava a fost 
salvată de cutere sovietice.

MOSCOVA. — Grupul de stu- 
denți și aspiranți romini care în
vață la Moscova a organizat la 
Universitatea „Lomonosov" o 
seară- închinată prieteniei ro- 
mino-sovietice. In fața celor adu
nați a luat cuvintul Viktor Ska- 

■ terscikov, profesor la Conserva
torul ,,Ceaikovskiu din capitală.

După expunerea prof. Skater- 
scikov a urmat un concert.
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A apărut revista
Cercetări filozofice** nr. 2*1960,, *!

A apărut' nr. 2/1960 al--re
vistei „Cercetări» fi lozofice**, 
număr special consacrat ani
versării a 90 de ani de la 
nașterea marelui Vladimir 
llici Lenin- Studiile revistei 
se referă la diferite laturi a!e 
uriașe» moșteniri filozofice 
leniniste. Sumarul revistei 
cuprinde studiile : Elaborarea 
logicii dialectice de către 
V. I. Lenin în raport cu e- 
voluția generală a logicii, de 
acad. AL Joja; Victoria le
ninismului in gindirea și 
practica socială revoluționa
ră din Rominia, de acad. C.l. 
Gulian și Mihail Cernea; 
învățătura leninistă și pro
blemele științelor naturii, de 
prof. V . Nov acu, membru co
respondent al Academiei 
R.F.R.; Dezvoltarea de că

tre V. I. Lenin a învățătu
rii marxiste despre stat și 
dictatura proletariatului de 
I. Ceterchi; Eticul și politi
cul in teoria leninista de 
Niculae Beliu; Actualitatea 
luptei lui V. I. Lenin împo
triva pozitivismului de Al* 
Boboc.

La rubrica „Critică și bi- 
bliognafie** sînt recenzate cu
legeri din operele lui V. I. 
Lenin, precum și lucrări fi
lozofice consacrate . contribu
ției lui Lenin la dezvoltarea 
filozofiei marxiste.

Revista cuprinde de ase
menea rubricile: „Pe scurt 
despre cărți44, „Din viața ca
tedrelor”, „Viața științifică4*, 
„Mișcarea filozofică de peste 
hotare**, „Note".

Reprimarea puciului 
antiguvernamental 

din Venezuela
CARACAS îl. (Așerpraa). — 

După cur axiinâ z-a-e e ioca'e
■ ■ ’ - - - - _ _ - - 

litar antigavennmenta! din Ve
nezuela i ' re?-.mat in linii 
mari de *m>e e guvernamentale. 

După rum transmit agențiile 
de presă străin?, unclen. princi
pal al torțe x rebele, ca*» se 
aciuase in orașnl San Cristobal, 
a ca? -di^enaL

lise.

In Coreea de Sud situația 
continuă să fie încordată
EL’L 21 (Agerpres). — Du- 
cum rclateaza ageiițiile de 
a. situația din Coreea de 

coniinua sa raminâ incor- 
:a. Pe străzile din Seul pa- 

faleaza tmpe. Palatul preziden
țial ș? uite dadiri guvernamen
tale sînt păzite de tancuri. A- 
ceste tnipe cart fac parte din 
așa-num te.e forțe a-mate a e 
O.N L\ cortst’luhe in timpul 
răzbriul'-E i i Coreea, au lost 
2du*- - grabă ia Se 1 dintr-o 

situată la sud de p3ra- 
Idu 3^ cu asentimentul genera- 

-locotenent Cumming. co- 
rnandan* ad-interim a’- forțelor 
armate aîe O.N.U. din Coreea.

Autoritățile militare au aver
tizat pc locuitorii orașului sâ 

părăsească locuințele dec:t în 
: dc absoluta nece itah. Poli- 
coitinuâ să 

arestări in masa.
Ia 19 aprilie.
fost arestate

trem de încordată, continuă să 
evolueze cu repeziciune.

După cum transmite agenția 
France Presse, in dimineața z.lei 
de 21 aprilie cei 12 membri ai 
cabinetului sud-coreean, copleșiți 
de amploarea demonstrațiilor 
antiguvernamentale, și-au pre
zentat demisia in bloc președin
telui marionetă Li Sîn Man.

Agenția United Press Interna
tional anunță că Li Sin Man a 
acceptat demisia membrilor ca
binetului. După cum relatează 
agenția, demisia s a produs după 
o nouă întrevedere intre amba
sadorul american Mc Connaught? 
ți Li Sîn Man. care a durat mai 
mult de o oră.

efectueze razii 
începi nd 

numai la Seul 
peste 450 de

rj? 
Va 
ș.’ 
de
au
persoane.

In cartierele o 
orașului Seul, după cum anunță 
ager*: ie de presă, se mai aud 
i?câ împușcaturi. In dimineața 
zi’ei de 20 aprilie, citeva sute de 
studeați au organizat o de
monstrație in partea de nord- 
vest a orașului. împotriva de- 
monstranților au fo&t trimise 
tancuri, trupe și unități de poli
ție. Au fost omorite mai multe 
persoane. Tot la 20 aprilie au 
*nai avut Joc demonstrații în 
orașele Taegu, Incion, Gonciju, 
Suvon și alte patru orașe sud- 
coreene.

mărginașe ale

SEL L 21 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agențiilor de 
presă situația din Coreea de Sud, 
unde domnește o atmosferă ex-

Doua aspecte în timpul tulbur arilor din Coreea de Sud. Pe străzile orașului Seul, populația demonstrind împotriva regimu 
lui lisinmanist (st înga). Orașul Massan dupâ violentele ciocniri între poliție și populație (dreapta).

Foto : JAPAN PRESS
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• Demisia cabinetului 
sudeoreean - o farsă 
in scopul liniștirii opiniei 
publice • Comanda
mentul american a 
adu» la Seul o divizie 
de infanterie e Acțiuni 
sîngeroase ale politiei • 
Concentrări de trupe, 
tancuri și mașini blin
date • Comunicațiile 

între orașe au fost 
întrerupte

SEUL 21 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat cei 12 mi
niștri ai guvernului sudeoreean 
și-au prezentat lui Li Sîn Man 
demisia. Li Sîn Man le-a aecep- 
tat-o. Această farsă a fost ju
cată in scopul liniștirii opiniei 
publice, in scopul de a da spe
ranță că noul guvern, pe care îl 
va forma tot Li Sîn Man, va fi 
mai bun decit cel anterior. 
Este insă puțin probabil că a- 
ceastă manevra avind drept scop 
menținerea regimului antipopu
lar existent va putea induce in 
eroare pe cineva. Patrioții nu 
cer o simplă remaniere de gu
vern ei luptă pentru lichidarea 
intregului regim lismmanist. 
Ei, de asemenea, nu cred că se
siunea extraordinară a paria- * 
mentuiui, convocata pentru data 
de 22 aprilie, va putea satisface ' 
fie și in cea mai mică măsură 
năzuințele populației din Coreea 
de Sud.

In timp ce dictatorul înspâi- 
mîntat șl clica lui întreprind 
manevre politice pentru a men
ține puterea, pe străzi-le Seulu
lui se iau noi măsuri cu carac
ter militar. In jurul clădirilor 
guvernamentale, în piețe, in 
parcuri, la intersecția străzilor 
au fost aduse tancuri și mașini
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blindate, se construiesc noi 
puncte de fortificaț e, sz concert, 
trează mereu trupe. După ce a 
împrăștiat mulțimea • de
monstranților și a împins grupu
rile înarmate ale populației spre 
periferiile orașului, divizia a 
15-a de infanterie, adusă de ur
gența la Seul de către coman
damentul american' blocliea'că 
to.it; caile de comunicație. Po
liția care a primit întăriri im. 
portante continuă raziile și a- 
restările. Detașamentele de pe- 
depsire care au impinzit orașul, 
interzic procesiunile de înmor- 
mintare. Lisiinmaniștii se tem că 
procesiunile de înniormîntare a 
demonstranților îm-pușcați se pot 
transforma in noi acțiuni anti
guvernamentale.

Situația încordată se menține 
și in alte regiuni ale Coreei de 
Sud. Desfășurind acțiuni sn- 
geroase împotriva locuitorilor din 
Seul, unitățile de pedepsire fac 
eforturi pentru a lichida focarele 
revoltei maselor din Pusan, 
Taegu. Incion, Suvon, Cihonciju, 
In, Cvanciju și din alte locali
tăți.

Comunicațiile 
fost întrerupte, 
cenzură strictă 
Ziarelor li s-a 
blice informații _ r._ 
lui victimelor și 11 s-a cerut să 
se limiteze numai la datele ofi
ciale. Firește că aceste date ofi
ciale nu reflectă situația reală. 
Dacă a' fi să le dam crezare ar 
reieși că în urma ciocnirilor 
populației cu poliția și trupele au 
mur’-t numai 115 oameni și au 
fost răniți aproximativ 800. Po
trivit știrilor oare răzbat dm 
Coreea de Sud, numărul victime
lor este mult mai mare. Cenzura 
a interzis, de asemenea, să se 
publice știrea că în Statele 
Unite răsună glasuri care cer 
președintelui Eisenhower să re
nunțe la vizita la Seul prevăzută 
pentru iunie anul acesta.

între orașe au 
S-a stabilit o 
asupra presei, 

interzis sâ pu- 
asnpra ntimăru-

SEUL 21 (Agerpres). —- La 
farsa demisionării guvernului 
s-a adăugat un nou element. 
După cum anunță coresponden
tul agenției Reuter, în cursul 
zl ei de 21 aprilie a demisionat 
de asemenea și Comitetul Cen
tral a! Partidului liberal al lui 
LI Sîn Man. în felul aces a, 
Li Sin Man a rămas singur la 
conducerea Coreei de Sud.

Totodată, corespondentul din 
Seul a| agenției France Presse 
anunță că în unele cercuri ame
ricane se declară că Li Sîn Man 
intenționează să-și dea denii- 
sia.


