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A 90-a aniversare
a nașterii Ini V. 9. Lenin

Prezidiul adunării solemne din salo Teatrului

Adunarea solemnă 
din Capitală

Ședința festivă, 
de la Moscova

IN CINSTEA 
CELUI DE-AL lll-LEA 
CONGRES AL P.M.R.

Noi inovații
CONSTANȚA (prin tele

fon de la corespondentul no
stru). — Chemarea la între
cere a celor 19 întreprinderi 
fruntașe în cinstea celui 
de-al lll-lea Congres al 
Partidului a stîrnit un deo
sebit interes în rindul con
structorilor navali ar șantie
rului din Constanța. Chiar 
din primele zile, după ce co
lectivul de muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri ai șan
tierului a răspuns chemării 
la întrecere, angajamentele 
luate au și început să prindă 
viață. In fruntea întrecerii 
celor 19 brigăzi de tineri 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate se situează 
brigada de tineri frezori con

dusă de Dumitru Subțirică. 
In această perioadă, brigada 
a realizat peste 2000 de lei 
economii |a prețul de cos4, 
din cele 10.000 lei economii 
pa care s-a angajat să le 
realizeze pină la sfîrșitul a- 
nului, mai ales prin realiza
rea unor importante inova
ții. Astfel la cabinetul tehnic 
a fost predată inovația ute- 
mistului Niță Pascu: un no i 
clește de sudură electrică 
care este mult mai ușor și se 
confecționează dintr-un ma
terial mai ieftin și cea a u- 
temistului Căciuloiu Dumitru: 
un dispozitiv pentru tăierea 
coroanelor Interioare la fre
zele orizontale.

Folosind experiența 
acumu lată

CLUJ (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — 
In uzina noastră, ne spune 
tov. Ștefan Lazăr, secretarul 
comitetului U.T.M. al Uzine
lor ,Janoș Herbak“ din Cluj, 
organizațiile de bază U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au acumulat o bo
gată experiență în stimularea 
inițiativelor tineretului, în 
mobilizarea lui la descoperi
rea fi valorificarea tuturor re
zervelor interne, la realiza
rea de cit mai multe econo
mii prin reducerea consumu
rilor specifice la materii pri
me ți auxiliare. încă de la 
începutul întrecerii în cinstea 
Congresului Partidului, acea
stă experiență a fost folosită 
în scopul sporirii contribuției 
tineretului la îndeplinirea

angajamentelor uzinei. Și, e- 
vident, rezultatele n-au întâr
ziat să se arate. Intr-adevăr, 
încă din primele zile ale în
trecerii, tinerii din secția I-a, 
de exemplu, îndrumați de co
muniști, au obținut prin re
ducerea consumurilor speci
fice de materii prime o eco
nomie de 7670 dm.p. piele 
pentru fețe ți 8.000 dm.p. 
căptușeală. Cele mai bune re
zultate le-a obținut brigada 
condusă de Elena Mureșan 
care a economisit 4.110 dm.p. 
piele pentru fețe, brigada 
condusă de Eugen Nagy care 
a economisit 3560 dm.p. piele 
pentru fețe ți brigada con
dusă de Luca Marian care a 
economisit 8.000 dm.p. căptu
șeală.

Angajamentele brigadierilor ieșeni

Elevi ai școlii elementare nr. 120 din București au primit. In 
fața statuii lui V. I, Lenin cravata roșie de pionier.

Foto : P. POPESCU

La monumentul
In cursul zilei de vineri, gru

puri de muncitori din întreprin
derile industriale ți instituțiile 
bucureștene au continuat să vi
ziteze monumentul lui Vladimir 
Ilici Lenin din Piața Scânteii 
și să depună buchete de flori. 
De asemenea activiști de partid 
și U.T.M. din comitetele raio
nale, întreprinderi și instituții 
din raioanele Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Nicolae Bălcescu, Gri-

lui V. I. Lenin
vița Roșie ți altele au făcut de 
gardă la statuia marelui dascăl 
al proletariatului mondial.

In aceeași zi au vizitat monu
mentul lui Lenin ți au depus 
flori grupuri de pionieri din 
școlile elementare ale Capitalei. 
Cu acest prilej a avut loc so
lemnitatea primirii în rîndurile 
pionierilor a numeroși copii.

(Agerpres)

A 22 aprilie, 1n sala Teatru- 
de Operă și Balet al R.P. 

mine a avut loc adunarea se
ină organizată de Comitetul 
ișsnesc București al P.M.R. 
prilejul celei de-a 90-a ani- 

•sâri a nașterii lui Vladimir 
:i Lenin.
De fundatul roșu al scenei 
itrului era înscrisă chemarea 
căiască marxism-leninismul". 
:re drapele purpurii se afla 

mare portret al lui Lenin 
ind de o parte și alta datele 
iversării I870—i960.
In prezidiu au luat loc tova- 
;ii Gheorghe Gheorghiu.Dej, 
livu Stoica, Gheorghe Apostol, 
nil Bodnăraș, Petre Borilă, 
colae Ceaușescu, Alexandru 
ăghici, Alexandru Moghioroș, 
imitru Coliu, Leonte Răutu, 
neral de armată Leontin Să- 
ian, Ștefan Voitec, A. A. Epi- 
r, ambasadorul Uniunii So
dice la București, Janos Fazc- 
șț Florian Dănălache, acade- 
cienii Atanase Joja, lorgu 
-dan și Mihai Beniuc, Virgil 
ofin, prim secretar al C.C. 
U.Ț.M, Al- Codescu, Erou al 

uncii Socialiste, Costache An- 
liu, artist al poporului, Du- 
itru Udrea, ajustor la Uzinele 
3 August", Maria Lăzărescu, 
așinistă la Fabrica de confec- 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

șl Marin Bobe, cazangiu la Uzi
nele „Mao Țze-dun“.

La adunarea solemnă au par
ticipat membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor 
centrale reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, activiști 
de partid, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noa
stră, oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre ariWate.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și ailți membri ai cor
pului diplomatic.

Adunarea solemnă a fost des
chisă de tov. Florian Dănăla- 
che, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Expunerea consacrată celei 
de.a 90-a aniversări a nașterii 
lui Vladimir Hid Lenin a fost 
făoută de tovarășul Dumitru 
Coliu, membru supleant al Bi- 
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Comisiei Controlu
lui de stat.

Expunerea a fost subliniată 
In repetate rinduri cu vil a- 
plauze.

A fost prezentat apoi un con- 
cert festiv.

(Agerpres)

Răspunzînd chemării la între
cere patriotică lansată de brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică din Orașul Stalin și raionul 
Codlea în cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al P M R., ti
nerii brigadieri ieșeni s-au an
gajat să realizeze în cursul a- 
cestui an, prin muncă voluntară, 
economii în valoare de peste 
2.000.000 lei. Ei vor lucra la 
construcția casei de cultură a 
tineretului și a casei de cultură

a ceferiștilor și textiliștilor, la 
construirea Stadionului ,.23 Au
gust", la ridicarea a 400 de a- 
partamente, și la demolarea a 
peste 40 de clădiri vechi, la co
lectarea a 4.000 tone fier vechi, 
amenajarea parcurilor de la Po
dul Roșu și Ciric, taluzarea 
malului rîului Bahlui, la reda
rea de noi terenuri agriculturii, 
dezvoltarea patrimoniului fores
tier etc.

(Agerpres)

In turneul international de fotbal U. E. F. A.
Echipa R. P. Romîne s-a calificat 

în finală învingînd Austria
Vineri s-au desfășurat la 

Viena semifinalele celei de-a 
XilI-a ediții a turneului inter
național de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori. După 
ce învinsese echipele Spa
niei, Franței șl Belgiei in pre
liminarii, reprezentativa de Ju
niori a R. P. Romîne s-a ca
lificat pentru finală, scoțind 
din cursă puternica echipă a 
Austriei. Tinerii fotbaliști ro-

minl au repurtat victoria într-o 
manieră strălucită și la un scor 
concludent: 4—1 (2—0). Ei au 
entuziasmat publicul vienez, 
practicînd un fotbal spectaculos 
și de inaltă factură tehnică.

Duminică, în finală, echipa 
R. P. Romîne va avea ca ad
versar reprezentativa R. P. Un
gare, care s-a calificat Invin. 
gind Portugalia cu 2—1, după 
prelungiri.

Citiți in pagina a 2-a:
Cuvintarea tovarășului D. Coliu

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 22 aprilie, la Palatul Spor’ 
turilor din Lujniki a avut loc 
ședința festivă a organizațiilor 
de partid, sovietice și obștești 
din Moscova consacrată celei 
de-a 90-a aniversări a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin.

In sala cu peste 10.000 de 
locuri a palatului s-au adunat 
muncitori din întreprinderile și 
de pe șantierele din Moscova, 
colhoznici din regiunea Mosco
vei, oameni de știință și cul
tură, ostași ai armatei sovie-

tice și ai flotei maritime mili
tare, tineri.

In prezidiu au luat loc con
ducătorii Partidului comunist și 
ai guvernului sovietic, vechi 
bolșevici care l-au cunoscut pe 
Lenin și au lucrat împreună 
cu el.

Ședința festivă a fost des
chisă de M. Suslov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C 
al P.C.U.S.

Raportul a fost prezentat de 
Otto Kuusinen, membru a! Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Citiți în pagina a 3-a:
Raportul prezentat de tovarășul Otto Kuusinen, membru al Prezi

diului și secretar al C.C, al P.C.U3.

Adunări solemne 
în centrele regionale

în centrele regionale au avut 
loc adunări solemne consacrate 
celei de a 90-a aniversări a naș
terii lui V. 1. Lenin, marele ge
niu al revoluției proletare, în
temeietorul Partidului Comunist 
ți al statului sovietic. Prim se
cretari și secretari ai comitetelor 
regionale de partid au vorbit

despre viața ți opera genialului 
conducător al clasei muncitoare 
și al oamenilor muncii din în
treaga lume. Adunările solemne 
s au încheiat cu programe artis
tice consacrate lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

Se înnoiește Bucureștiul

Sistematizarea șoselei Mihai Bravu 
și a bulevardului Gh. Dimitrov

Construcții de locuințe cu aproape 10.000 apartamente
Pe șoseaua Mihai Bravu, intre bulevardul Muncii și bulevardul 

Armatei Sovietice, precum și pe bulevardul Gh. Dimilrov, pe por
țiunea cuprinsă între șoseaua Mihai Bravu și gara Obor, vor începe 
în curind importante lucrări de sistematizare și modernizare. An
samblul arhitectural cuprinde construcții de locuințe și clădiri cu 
caracter social-cultural, reorganizarea și modernizarea unor piețe, 
amenajarea de spații verzi etc.

Pe șoseaua Mihai Bravu. începi nd din actuala Piață a Mandi 
pină la Piața Obor se vor construi blocuri însumi nd circa S.400 
de apartamente. Majoritatea bocarilor wr avea opt etaje. Piața 
Obor, actuala Piață a lancuhu si Pita Mandi se sistematizează 
prin construirea unor mari ansamW* de locuințe, magazine, așeză
minte soda!-culturale, printre care dacă școii cu cile 24 săli de 
da să.

De-a lungul intregnhd trasee intre Hacuri si partea carosabUâ 
a străzii, se tor amenaja largi spații verzi si plantații. Ansamblul 
rezolvă urxxlaiă probleme legate de organizarea circulației intense 
în zona de intersecție a șosds Mixai Bravu cu Calea Moșilor, 
precum și de-a lungul șosetei Brava, pe care se va crea un
traseu separat pen mi haide de trăsnii, precum și o largă arteră 
carosabilă.

Proiectul pentru si stema maree beCevarduJui Gh. Dimitrov pe 
porțiunea între gara Ober și șoseaua Mthai Bravu, prevede con
struirea unor blocuri cu 4—6 etaje, totalizând drea 15X> de apar
tamente. o școală cu 16 săli de eiasi etc. In piața gării care va 
fi în întregime reconstruită, se vor construi un restaurant, un bufet 
expres și alte unități comerciale.

Reconstruirea șoselei Mihai Bravu se încadrează în planul gene
ral de sistematizare a Capitalei, formînd o parte a magistralei 
inelului nr. 2 de intensă circulație al orașului.

In fotografia de mai jos este înfățișată macheta construcțiilor 
ce urmează a se ridica pe bulevardul Gh. Dimitrov, pe porțiunea 
cuprinsă între gara Obor și șoseaua Mihai Bravu. Literele indică :

A. Ciocuri cu 6 etaje.
B. Blocuri cu 4 etaje.
C. B'.oc cu 2 etaje.
D. Bu’et Expres.
E. Bloc cu magazine și restaurant la parter.
F. locuri cu 8 etaje (de pe șoseaua Mihai Bravu).
G. Bloc cu 10 etaje (cu magazin la parter).
Prin cifre sînt indicate următoarele :
t. — Bulevardul Gării Obor.
2. — Gara Obor.
3. — Piața Gini Obor.
4. — Bulevardul Gh. Dimitrov.
5. — Ștrandul Obor.

In paginile 2-3 publicăm fotografiile care înfățișează două 
porțiuni din macheta lucrărilor de sistematizare și modernizare 
a șoselei Mihoi Bravu, incepind din actuala Piață a Muncii pină 
la Piața Obor.



Â 90-a aniversare a nașterii 
lui Vladimir llici Lenin 
Cumularea tovarășului Dumitru Coliu

TOVAR AȘ!,

Poporul nostru sărbătorește, 
împreună cu întreaga omenire 
progresistă, împlinirea a 90 de 
ani de la nașterea genialului 
învățător și conducător al celor 
ce muncesc. Vladimir' llici Le
nin.

Evoluția istoriei contemporane 
scoate cu putere în relief imen
sa contribuție pe care Lenin a 
adus-o prin activitatea sa teore
tică și practică la progresul so
cietății umane. Continuator cre
dincios al operei lui Marx și 
Engels, Lenin a dezvoltat și a 
aplicat in mod creator teoria 
marxistă la condițiile epocii im
perialism ului și a trecerii de la 
capitalism la socialism. El a ela
borat multilaterali și profund în
vățătură despre partidul de tip 
nou al clasei muncitoare, teoria 
revoluției socialiste, învățătura 
despre imperialism ca ultimul 
stadiu al capitalismului, proble
mele fundamentale ale construi
rii noii societăți, ale stalului dic
taturii proletare, ale războitului 
și păcii, a îmbogățit cu teze de 
cea mai mare importanță econo
mia politică și filozofia marxi
stă.

Lenin a fost un titan al gin- 
dirii și un neîntrecut organizator 
și conducător al revoluției pro
letare. Lui îi revine uriașul me
rit de a fi creat și educat glo
riosul partid bolșevic, exemplu 
pentru partidele revoluționare 
de tip nou, de a fi condus clasa 
muncitoare, popoarele Rusiei ța
riste la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, la 
făurirea și consolidarea primului 
stat socialist din lume.

Realitatea contemporană de
monstrează tot mai convingător 
justețea și vitalitatea, caracterul 
universal și marea forță de in* 
rîurîre a ideilor leniniste asupra 
mersului istoriei mondiale.

Nici o altă teorie din istoria 
gîndirii n-a repurtat asemenea 
victorii mărețe, n-a fost verifica
tă și confirmata in practica atît 
de strălucit ca leninismul; învă
țătură marxist-leninistă este sin
gura care reflectă profund ne
cesitățile obiective ale dezvoltă
rii sociale și exprima interesele 
fundamentale ale omeniri;. Pe 
drept cuvînt epoca noastra este 
denumită epoca triumfului idei
lor marxist-leniniste 1

TOVARAȘi,

Traducind m viață invațatura 
marxistrienimsta despre constru
irea socialismului și comunismu
lui, oamenii sovietici, sud con
ducerea partidului lor leninist, 
au obținut progrese uriașe în 
economie, cultură, asigurarea 
bunăstării poporului. Relevi nd 
uriașul avînt economic al 
U.R.S.S., marile succese in con
struirea desfășurată a comunis
mului și în ridicarea nivelului de 
trai al poporului sovietic, vor
bitorul a arăta! că toate acestea 
ilustrează în mod viu teza lui 
Lenin potrivit căreia societatea 
comunistă se construiește „pen
tru asigurarea deplinei bunăstări 
și a liberei dezvoltări multila- 
terale a tuturor membrilor so
cietății".

Viața a adeverit în totul cu
vintele rostite de Lenin încă la 
începutul existenței prunului 
stat socialist: „...vom reuși sa 
ajungem din urmă celelalte state 
cu o repeziciune la care ele nici 
n-a-u visat”. Astăzi, Uniunea So
vietică nu numai că a ajuns din 
urmă dar a și depășit Statele 
Unite ale Americii in privința 
producției globale intr-un șir 
de donjenii ca: minereu de tier, 
cărbune, material lemnos și o 
serie de produse agro-alimentare 
de bază, țn explorarea spațiului 
cosmic și în multe ramuri ale 
științei și tehnicii, acum Statele 
Unite sînt acelea care-și pun 
problema de a ajunge din urmă 
Uniunea Sovietică.

Ideile nemuritoare ale lui 
Lenin își găsesc o strălucită în
truchipare în existența și dezvob 

tarea sistemului socialist mondial. 
Faptul că in prezent aproape un 
miliard de oameni construiesc 
cu succes socialismul reprezin
tă o victorie de însemnătate is
torică, cea mai măreață cuceri
re a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. înfăptui
rea învățăturii leniniste de că- 
ire partidele comuniste și munci
torești asigură tuturor țărilor so
cialiste un ritm înalt, continuu 
ascendent al dezvoltării econo
mice. între anii 1954—1958 spo
rul mediu anual de creștere a 
producției pe întregul lagăr al 
socialismului a fost de 11 la 
sută față de numai 3 Ia sută în 
lumea capitalistă, determinînd 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. 
Intr-o perspectivă apropiată 
sistemul socialist mondial va da 
peste jumătate din producția in
dustrială mondială.

Tăria țarilor iagarului socia
list constă în unitatea și coeziu
nea lor, în relațiile de colabora
re și intr-ajutorare frățească, pă
trunse de ideile internaționalis
mului proletar. Aceste relații și 
îndeosebi sprijinul puternic, 
multilateral din partea Uniunii 
Sovietice, scurtează tuturor țări
lor socialiste drumul spre comu
nism în care vor intra mai mult 
sau mai puțin în același timp. 
Prin superioritatea lui economică 
și social-politicâ, prin bunăsta
rea pe care o creează oamenilor 
muncii, sistemul mondial socia
list exercită o puternică influen
ță asupra conștiinței tuturor po
poarelor.

Lenin a prevăzut că popoarele 
asuprite se vor trezi, iar lupta 
lor de eliberare națională va lua 
un puternic avînt ducind la 
transformări de mare importan
ță în viața internațională. Trăim 
vremurile în care previziunea 
lui Lenin se împlinește. Popoare
le din 30 de țări afro-asiatice 
s-au smuls din jugul colonial 
și și-au cucerit independența 
politică, iar altele sînt pe cale 
să și-o cucerească. „Popoarele 
din Orient — spunea Lenin — 
se trezesc pentru acțiune prac
tică și pentru ca fiecare popor 
să participe la făurirea destine
lor întregii omeniri'* Majorita
tea omenirii nu se mai află as
tăzi șub docn-aația 'cnperlahs- 
muiu: ș: nu există nici o îndo
ială că in curind colonialismul 
va fi complect lichidat șt acolo 
unde el se mai menține.

Sub infiuența crescindă a le
ninismului, a succeselor siste
mului socialist mondial, in țările 
capitaliste mase populare tot 
mai largi, in frunte cu clasa 
muncitoare, condusă de partide 
marxist-leniniste. luată împo
triva politicii reacționare a mo
nopolurilor imperialiste. împo
triva exploatării, pentru drepturi 
democratice, pentru pace si so
cialism Tot mai anevoioase se 
dovedesc a fi încercările ideolo
gilor burgheziei imperialiste de 
a înșela masele Răspunzind a- 
firmatiitor că americanii „tră
iesc astăzi mai bine ca oricind’*, 
senatorul Kennedy, candidat la 
președinția S.UA-. mărturisea 
zilele trecute: ^Adevărul este câ 
17 milioane de americani se cal
că în fiecare seară flăminzi, 15 
milioane de familii .ocuiesc in 
case necorespunzătoare, 7 mili
oane de familii luptă pentru 
existență avînd un venit anual 
mai mic de 2 000 de dolari La 
noi sim peste patru milioane de 
șomeri*'. Acesta este adevăratul 
tablou al stărilor de lucruri din 
America capitalistă.

Mase din ce In ce mai largi 
de oameni ai muncii din țările 
capitaliste înțeleg tot mai clar 
că numai socialismul poate asi
gura adevărata rezolvare a pro
blemelor arzătoare care-i tră- 
mîntă, deplina satisfacere a ne
voilor lor, cele mai largi posibi

lități de dezvoltare a aptitudini
lor lor creatoare.

Mișcarea comunistă și munci
torească internațională reprezin
tă astăzi o forță cu adevărat 
uriașă- De ar trăi Lenin să vadă 
cum. de la slertul de milion de 
comuniști cîți erau în 1917, rin- 
durile partidelor comuniste și 
muncitorești s-au dezvoltat și 
lărgit, ajungind să numere as
tăzi mai muit de 33 milioane de 
membri 1 Prin eroismul și abne
gația cu care apără interesele 
oamenilor muncii, prin capacita
tea lor de a conduce cu succes 
lupta maselor pentru o viață 
mai bună, pentru un viitor lumi
nos, partidele comuniste și mun
citorești și-au ciștigat un mare 
prestigiu și-și lărgesc continuu 
influența in toate păturile po
porului.

Principalul izvor al tăriei par
tidelor comuniste și muncito
rești consta in fidelitatea lor 
nezdruncinată față de învățătu
ra mirxist-ieninistă. Ele se că
lesc și-și lărgesc rmduriie în 
lupta neîmpăcata și continuă 
împotriva dușmanilor marxism- 
leninismului pentru apararea 
purității teoriei marxist-leniniste.

Pentru partidele revoluționare 
ale clasei muncitoare, bogata ex
periență a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, creat și 
educa: de Lenin, constituie un 
bun de neprețuit, un izvor 
de bogate învățăminte. Apli-cî nd 
teoria marxist-leninistă în mod 
creator, potrivit condițiilor is
torice concrete din tara sa, fie
care partid își aduce contribu
ția la îmbogățirea și dezvolta
rea învățăturii veșnic vii a le
ninismului.

îndeplinind poruncile lui Le
nin, partidele comuniste și 
muncitorești întăresc și dez
voltă neîncetat legăturile fră
țești dintre ele. Unitatea și 
coeziunea indestructibilă a miș
cării comuniste mondiale, clă
dită pe temelia de granit a in
ternaționalismului proletar, s-a 

' -J neînvins, 
cum spunea Lenin, 

i revoluției 
înainteze 

mărețul

dovedit o forță de 
care, așa
„permite avangărzii 
muncitorești să 
pași uriași spre 
țel"...

cu 
său

TOVARAȘI.

Pa-tidul nostru a învățat tot
deauna din imensa bogă*?e de 
idei și experiență revohiț-onară 
exior asâ in eevxir toarea ooeră 
a fui Vladimir lisei Lenin „Xa 
există alt drum de cosstnnre 
a socialismului — a spus tova
rășul Gheorghe Gheo'ghiu-Dej 
— decît acela i nd «cat de mar
xism-leninism. verificat de ex
periența istorică a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice ca și de experiența pro
priului nostru partid și a altor 
partide comuniste și muncito
rești din țările de democrație 
populară. Acesta este drumul 
înlocuirii puterii olaseior ex
ploatatoare și al instau-ării pu
terii clasei muncitoare — sin
gura clasă revoluționară pînă 
la capăt, forța conducătoare a 
luptei masetor asuprite și ex
ploatate : este drumul consoli
dării continue a acestei puteri 
Și al construirii orânduirii noi, 
socialiste-

In continuare, vorbitorul a 
sublimat că partidul și statul 
nostru democrat-pop ui au. înfăp
tuind programul construirii so
cialismului, urmează neabătut 
linia leninistă de industrializare 
socialistă, punind accentul pe 
dezvoltarea industriei grele cu 
pivotul ei. industria construc
toare de mașini. El a arătat că 
marile progrese realizate în 
dezvoltarea economiei naționa
le, constituie rodul bogat al e- 
forturiior oamenilor muncii în
drumați de partid pe calea lu* 
minată de învățătura lui Lenin.

La baza adinei lor transfor
mări care s-au petrecut în anii 
regimului democrat-popular în 
relațiile sociai economice la 
sate, în întregul mod de viața 

a țărănimii noastre muncitoare, 
stă aplicarea creatoare de că
tre partid a planului coopera
tist al lui Lenin. Dezvoltarea 
industriei socialiste a făcut cu 
putință crearea unei baze teh- 
nico-materiale pentru avîntul 
agriculturii pe făgașul socia
lismului. Convingi nd u-se de 
superioritatea agriculturii socia
liste, de rezultatele economice 
ale gospodăriilor agricole co- 
1 active fruntașe, peste 75 la 
sută din totalul familiilor țără
nești s-au unit în gospodării a- 
gricole colective și întovărășiri. 
Progresele realizate in lărgirea 
sectorului socialist și în me
canizarea agriculturii au dus la 
rezultate pozitive în sporirea 
producției agricole. Urmărind 
îmbunătățirea continuă a apro
vizionării industriei cu materii 
prime agricole și a populației 

cu produse agro-alimentare, par- 
tidul și statul nostru democrat- 
popular orientează agricultura 
pe calea creșterii producției de 
cereale, a sporirii șeptelului, pe 
calea dezvoltării intensive a 
tuturor ramurilor ei.

însemnatele realizări obținu
te în industrie și agricultură 
se răsfrîmg direct asupra nive
lului de trai al oamenilor mun
cii. Sporirea salariului real, 
amploarea pe care a căpătat-o 
construcția de locuințe, măsu
rile pentru continua îmbunătă
țire a ocrotirii sănătății po
porului. dezvoltarea largă a în- 
văță-mîntului etc., sînt tot atî- 
tea rezultate ale politicii leni
niste a partidului, al cărei td 
suprem este făurirea bunei stări 
a oamenilor muncii.

Poporul nostru se află în 
preajma unui eveniment de 
mare însemnătate — Congresul 
al III lea al Partidului Munci
toresc Rornîn, care va dezba'.e 
schița planului de perspectivă 
pe următorii 15 ani și proiec
tul planului de dezvoltare eco
nomică pe 6 ani (1960—1965». 
însuflețiți de luminoasa per
spectivă deschisă de partid, 
oamenii muncii din patria noa
stră lărgesc întrecerea socia
listă, muncind cu avînt și per
severență pentru a intimrina 

cu noi succese Congresul parfi- 
dului.

In politica sa par'udui se con
duce neabătut după prtndfiui 
leninist funda mental ai întăririi 
continue a alianței muDcrtoreșri- 
țârâneșt sub conducerea clase 
EH^aci.are. Eroica noasta c asă 
muncitoare își xadeg..neșac cu 
succes roiul său istoric de clasa 
conducătoare a oapormu: rotnin- 
Tarmimea muncitoare, intelec
tualitatea» masele populare cele 
ma. largi depun toate eforturile 
pentru construirea socialismului, 
pentru înflorirea patriei.

învățătura marelui Lemn des
pre ștabul socialist ca instru
ment principal in opera de con
struire a socialismului, de apă
rare și consolidare a cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor inun- 
cii, călăuzește partidul nostru 
în domeniul construcției de stat. 
Democrația socialistă in ‘ara 
noastră își găsește expresia in 
marile drepturi și libertăți de 
care se bucură toți oasm&nii 
muncii, în unitatea și”frăția din
tre poporul român și minorită
țile naționale, in creșterea par
ticipării maselor la conducerea 
și rezolvarea treburilor de stat 
și obștești.

Elaborând învățătura despre 
partidul revoluționar al clasei 
muncitoare, marele Lenin a sub
liniat că victoria asupra capita
lismului este posibilă numai 
dacă în fruntea luptei pentru 
desființarea exploatării și asu
pririi se află un partid puternic. 
Remarcabilele victorii ale oame
nilor muncii din țara noastră 
se datorese conducerii de către 
Partidul Muncitoresc Rornîn, 
partid construit pe bazele ideo
logice, organizatorice, politice ți 
tactice ale leninismului. Avem 
un partid puternic, încercat în 
lupte, strins legat de masele 
largi muncitoare, intransigent ți 
vigilent față de orice influențe 
străine, antipartinice. Unitatea 
de monolit, coeziunea ți disd- 

plina de fier constituie trăsătu
ra caracteristică a partidului 
nostru. El ți-a demonstrat tăria 
de neclintit prin zdrobirea tu
turor încercărilor de a atenta la 
unitatea ți coeziunea sa atît în 
perioada cuceririi puterii, cît și 
în perioada construirii socialis
mului.

Subliniind, în continuare, in
tensa muncă desfășurată de par
tidul nostru pentru educarea 
partinică, marxist-leninistă a 
membrilor săi, vorbitorul a a- 
rătat marea însemnătate pe care 
o are in această privința larga 
răspindire în țara noastră a lu
crărilor lui Lenin — studiate cu 
adine interes de masa membri
lor de partid, de cadrele de par
tid, din aparatul de stat și din 
economie, de intelectuali și de 
•iti oameni ai muncii.

Datorită luptei neînfricate și 
activităiții sale neobosite consa
crate făuririi noii orinduiri, par
tidul nostru se bucură de un 
im^is prestigiu în rândurile ma
selor, care il urmează cu dra
goste și încredere nestrămutată 
și traduc in viață cu hotărîre și 
entuziasm politica partidului, 
socotind-o drept propria lor po
litică.

Strâns unit în jurul partidu
lui, al Comitetului său Central, 
poporul rornîn pășește ferm îna
inte, pe calea luminată de ideile 
leninismului, spre victoria de
plină a socialismului in patria sa.

TOVARAȘI,

încă înainte de Marea Revo* 
juție din Octombrie, V. I. Le
mn a arătat că de la victoria 
socialismului într-una sau în 
citeva țâri pină la victoria lui 
i" iumea întreagă este inevita
bilă o îndelungată perioadă is
torică de coexistență intre sta
tele care s-au desprins din sis
tând capitalist și ede care mai 
rămân in acest sistem. Lenin a 
subliniat ca in întrecerea pașni
că cu capitalismul, socialismul 
va învinge prin superioritatea sa 
pe plan economic, sociai și mo
ral.

Evoluția relațiilor internațio
nale din zilele noastre demons- 
reaza cu țâre justețea prind-

pașnice. Pornrnd de la aceste 
principiî, Uniunea Sosiet.ca și 
eddafte țări socialiste promo
vează consecvent o politică ex
terna de pace, militind cu per
severența pentru stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare reciproc avantajoasă cu 
toate statele, fără deosebire de 
sislem sociai, pentru înlăturarea 
războiului din viața popoarelor și 
statonnicirea metodei trata
tivelor în reglementarea pro
blemelor litigioase. Popoarele 
din lumea întreagă au primit cu 
vie satisfacție și aprobare pro
punerile de însemnătate istorică 
ale Uniunii Sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală.

Are o mare importanță faptul 
că principiile coexistenței paș
nice sînt îmbrățișate astăzi de 
India, Indonezia, Birmania și 
numeroase alte state afro-asia
tice și își croiesc drum în sta
tele din America Latină. Cu o 
forță irezistibilă, aceste princi
pii au cucerit popoarele și pă
trund în conștiința milioanelor 
de oameni de toate categoriile 
de pe globul pămîntesc.

In actualele condiții, cînd ra
portul de forțe este de partea 
socialismului, iar în opinia pu
blică mondială s-au produs 
mari schimbări în favoarea pă
cii, necesitatea coexistenței paș
nice a început să fie recunoscută 
de numeroși oameni politici și 
conducători lucizi, a diferite 
partide politice și chiar de gu

verne din Occident. Tn pofida 
manevrelor de tot felul din par
tea cercurilor imperialiste agre
sive, s-au putut realiza, după 
mulți ani de încordare, progre* 
se evidente pe calea slăbirii 
încordării internaționale.

Metoda tratativelor și a con
tactelor ■ personale între repre
zentanții de frunte ai diferitelor 
state se extinde dovedindu-se a 
fi cea mai justă și mai cores
punzătoare cerințelor vremurilor 
noastre.

Popoarele salută cu bucurie 
rezultatele pozitive ale întâlniri
lor tovarășului N. S- Hrușciov 
cu conducătorii puterilor occi
dentale — contribuție însemna
tă la cauza înțelegerii și colabo
rării între state ; ele așteaptă 
ca apropiata Conferință l-a nivel 
înalt de la Paris să marcheze 
un nou pas spre realizarea unei 
înțelegeri în soluționarea con
cretă a problemelor internațio
nale arzătoare

Este deosebit de actuală oe- 
rinta lui Lenin ca în rezolvarea 
litigiilor dintre state să se facă 
„cît mai puține declarații cu 
caracter genera 1“ și să se ia 
„cit mai muhe hotărî-ri și mă
suri dintre cele mai simple și 
clare, care să ducă într-adevăr 
la pace, dacă nu la înlăturarea 
complectă a pericolului de 
război**.

In ce privește țara noastră, 
ea militează neobosit, împreună 
cu celelalte țări soci-a-lfete, pen
tru realizarea principiilor coexis
tenței pașnice, dezvoltînd relații 
de colaborare economică și cul
turală cu toate statele, indife
rent de sistemul lor social. 
R. P. Romînă, ca membră a Co
mitetului celor 10 state pentru 
dezarmare, își aduce contribuția 
activă la rezolvarea acestei pro
bleme vitale și sprijină orice ini
țiativă care poate duce la în
făptuirea dezarmării generale și 
totale. Poporul rornîn își va a- 
duce și pe viitor contribuția la 
lupta popoarelor pentru destin
dere, pentru înlăturarea primej
diei de război și statornicirea 
păcii în lume.

In fața omenirii se deschide 
asjâzi perspectiva reală ca, prin 
lupta unită și vigilentă a tuturor 
ior’-eiof pâdi — mai numeroase, 
ma: organizate și mai puternice 
ca oricând — sa fie stavifiie for
țele agresive care se crampo
nează de faiunertara politică 
„de pe poziții de forță** și între
țin „războiul rece“, ca războiul 
să fie definitiv înlăturat din 
viața societății și să triumfe 
coexistența pașnică.

TOVARAȘI,

Aniversarea nașterii lui V. I. 
Lenin este o sărbătoare scumpă 
milioanelor de oameni simpli de 
pretutindeni, în a căror forță și 
capacitate de a-și făuri o viață 
nouă Lenin avea o încredere 
nemărginită. „Victoria — spu
nea el — va fi de pairtea celor 
exploatați, deoarece de partea 
lor este vi-ața, de partea lor este 
forța numărului, forța masei, 
forța nesecatelor izvoare a tot 
ce este plin de abnegație, princi
pial, cinstit, a tot ce tinde să 
meargă înainte, Ce se trezește la 
construirea noului, a întregii și 
uriașei rezerve de energie și de 
talente ale așa-numitului „popor 
simplu**, muncitorii șl țăranii. 
Victoria va fi a lor“.

Leninismul este întruchiparea 
celor mai înalte și mai umane 
idei și aspirații ale contempora
neității. Marxism-leninismul este 
de neînvins ca viața însăși. Nici 
o forță din lume nu poate îm
piedica victoria sa deplină.

Trăiască în veci atotbiruitoa
rele idei al€ marxism-leninismu- 
lui I

(Text prescurtat)

In cadrul unor acțiuni de munca patriotica, elevii Școlii elemen
tare de 7 ani din Tg. Frumos, regiunea lași, îngrijesc pomii șl 

plantează noi puieți.
Foto » A VIERU

Manifestări cu prilejul celei de- 
90-a aniversări a nașterii 

lui V. I. Lenin
Sesiune științifică
în cursul zilei de vineri a 

avut loc sesiunea științifică a 
cadrelor didactice ale Institutu
lui de științe economice „V. I. 
Lenin“ din Capitală, consacrată 
celei de-a 90-a aniversări a 
nașterii lui Lepin.

Au fost prezentate referatele 
„Actualitatea învățăturii leni
niste cu privire la rolul condu
cător al partidului fi rolul ma
selor în construirea socialismu
lui" de conf. univ. M. Nico- 
laescu, rectorul Institutului, 
„Genialul plan cooperatist leni- 
niot, călăuză în transformarea 
socialistă a agriculturii în țara 
noastră" de conf. univ. O Boian
giu ; -Lenin despre rolul finan
țelor in conMruirea socialismu
lui" de conf. univ. D. Mărgu- 
lescu. candidat în științe econo
mice ; „Fundamentarea științi
fică a statisticii în lucrările lui

, Locuințe noi la Bacău
Pe calea Mărășești în centrul 

orașului Bacău, zilele acestea au 
început, în baza planului de 
sistematizare a orașului lucră
rile de construcție a 5 blocuri 
de locuințe care cuprind peste 
200 de apartamente.

De la începutul acestui an și 
pînă în prezent la Bacău auSistematizarea șoselei Mihai Bravu

(două porțiuni cuprinse între actuala Piafă 
a Muncii și Piaja Obor)

Prin litere sânt i-ndicate următoarele t
A. Bloc cu 11 etaje (cu magazin la parter și la etajul I).
B. Blocuri cu 9 etaje.
6. Blocuri cu 7 etaje.

D. Bloc cu 12 etaje (cu magazin la parter și la etajul I).
E. Blocuri cu 4 etaje.
F. Magazin universal (cu parter și trei etaje).
G. Viitoarea piață de desfacere a produselor agro-alimentare.
Blocurile cu 8 etaje sînt însemnate cu X.
Numerele indică următoarele :
1. — Piața Muncii (săgețile negre indică traseul șoselei Mihai 

Bravu).
2. — Str. Vatra Luminoasă.
3. — Piața lanțului.
4. — Bulevardul Gh. Dimitrov.
5. — Hala Obor.
6. — Parcul din fața Halei Obor.
7. — Bulevardul Armatei Sovietice.
8. — Galea Moșilor

V. I. Lenin" de
Biji, precum și 
științifice.

prof. univ. M, 
alte lucrări

festivConcert
Tot vineri, orchestra simfo

nică a Filarmonicii de Stai 
„George Enescu", dirijată de
M. Brediceanu^ a prezentat la 
uzinele „Republica" din Capi
tală, un concert festiv consacrat 
aniversării nașterii lui V. I. 
L&nin. Programul concertului o 
cuprins finalul din Simfonia a 
Xl-a de Șostakovici, Concertul 
pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski, solist Varujan Kozv 
ghian, și Rapsodia l-a de Geor
ge Enescu.

Conferință
în aceeași zi, în fața metalur- 

giștilor de la Uzinele „Mao 
Țze-dun“ a conferențiat, acad. 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne, des
pre „Lenin și progresul științei*4.

în încheiere a fost prezentat 
filmul „Amintiri despre Lenin**.

fost date în folosință aproape 
100 de apartamente, iar în cin
stea zilei de 1 Mai constructorii 
s-au angajat să termine încă 
180 de apartamente care în mo
mentul de față se află în sta
diu de finisare.

(Agerpres)



A 90-a aniversare a nașterii 
iui Vladimir llici Lenin

Raportul prezentat de tovarășul Otto Kuusinen, 
membru al Prezidiului și secretar al C. C. al P. C. U. S. 

la ședința festivă de la Moscova
De numele lui Lenin, a spus 

Otto Kuusinen, sînt legate tran
sformările fundamentale din is
toria tării noastre și a mișcării 
muncitorești internaționale în 
secolul al XX-lea Și nu numai 
transformări care au avut ioc 
în istorie în trecut. învățătura 
genială a lui Lenin constituie o 
călăuză de nădejde pentru toți 
cei care luptă pentru transfor
marea societății în interesele o- 
menirii muncitoare. Lumina idei
lor leniniste pătrunde departe și 
în viitor, permite să se vadă 
clar perspectivele dezvoltării is
torice.

Dacă cineva ne-ar întreba pe 
noi, oamenii din vechea gene
rație, prin ce s-a manifestat 
pentru noi în modul cel mai viu 
genialitatea lui Lenin, a spus 
Kuusinen* am putea răspunde 
astfel : El ne-a apărut ca un vi
zionar în cel mai bun sens al 
acestui cuvînt. După cum bine 
a spus Maxim Gorki, Lenin a- 
vea calitatea rară de a privi 
prezentul de pe culmile viitoru
lui

Sub conducerea lui Lenin so
cialismul a trecut pentru prima 
oară din domeniul teoriei în do
meniul practicii vii, a declarat 
raportorul. Fidelitatea față de 
învățătura lui Lenin cere par
tidului nostru ca el, ținind sea
ma de condițiile contemporanei
tății, să dezvolte mai departe 
marxism-leninismul, să aplice 
întotdeauna în mod creator te- 
ze.e sale fundamentale.

In prezent oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică sînt angajați 
în crearea bazei tehnico-materja
le a comunismului. In legătură 
cu aceasta partidul pune pe 
prim plan sarcina electrificării 
tuturor ramurilor industriei și 
agriculturii. Lenin a acordat a- 
cestei sarcini o extrem de mare 
importanță, cu caracter progra
matic, proclamînd celebra sa 
formulă : ..Comunismul înseam
nă puterea sovietică plus electri
ficarea întregii țări“.

In prezent, cînd U.R.SS. a 
pășit în perioada construcției 
desfășurate a comunismului,
N. S. Hrușciov vorbind în nu
mele Comitatului Central al 
P-C.U.S.» a proclamat electrifi
carea întregii țări ca temelie a 
temeliilor dezvoltării economiei 
naționale. In jurul anului 1965, 
a spus Kuusinen, producția de 
energie electrică se va ridica în 
U.R.S.S- la 500—520 miliarde 
kWh. Aceasta înseamnă că pro
ducția de energie electrică va fi 
de peste două ori mai mare de- 
cît cea produsă în momentul în
ceperii septenalul-ui (anul 1959) 
de toate centralele electrice din 
U.R.S.S. construite în anii pu
terii sovietice. Potrivit calcule
lor preliminare ale economiști
lor, producția de energie electri
că va atinge în jurul anului 
1980 aproximativ 2 trilioane 300 
miliarde kWh îndeplinirea aces
tui program va însemna un gi
gantic pas înainte în dezvolta
rea forțelor de producție.

Am pășit, a declarat Kuusi
nen, în epoca unei uluitoare re
voluții tehnice. După lansarea 
sateliților și lunicilor sovietici, 
în străinătate chiar și cei care 
nu ne sînt prieteni sînt nevoiți 
să recunoască rolul de frunte al 
oamenilor de știință sovietici în 
progresul științei mondiale. Re
voluția tehnică începe să cuprin
dă și domeniul agriculturii. E- 
lectrificarea, mecanizarea și chi
mizarea transformă treptat mun
ca din agricultură într-o varie
tate a muncii industriale. Astfel 
se creează baza materială pen
tru îndeplinirea sarcinii mărețe 
de a lichida deosebirile dintre 
oraș și sat.

Subliniind că în U.R.S S. pro- 
ducția și progresul tehnic se 
dezvoltă într-un ritm „inaccesi
bil capitalismului'*, O- Kuusinen 
a spusî

Progresul tehnico-științific — 
nu este slugă la doi stăpîni. El 
poate fi mai degrabă asemuit 
ou un cal care aleargă sprinten 
și sigur cînd socialismul îi dă 
pinteni Cînd însă capitalismul 
încearcă să-l încalece acest ca! 
începe să zvîrle din copite, se 
ridică în două picioare și ame
nință să arunce din șa pe călă
reț.

In continuare, O. Kuusinen 
s-a oprit asupra politicii consec
vente de îmbunătățire a condi
țiilor de lucru ale muncitorilor 
promovată de către partid și de 
către statul sovietic in confor
mitate cu poruncile lui Lenin. 
Partidul urmărește să se ajungă 
la situația ca omului să-i ră- 
mînă, în cele din urmă, numai 
acele funcții ale muncii creatoa
re pe care nu le poate îndeplini 
nici cea mai „inteligentă mași
nă*.

Partidul, a spus raportorul, a- 
doptă de asemenea măsuri im
portante pentru reducerea zilei 
de lucru fără reducerea salariu
lui. In cursul acestui an va fi 
desăvârșită trecerea muncitorilor 
și funcționarilor la ziua de lu
cru de șapte ore, iar a celor 
care lucrează în subteran — la 
ziua de lucru de șase ore, tre
cere care a început să se în
făptuiască în anii precedenți. 
Din 1964 va începe trecerea ia 
ziua de lucru de șase-cinci ore. 
Dar nici aici nu ne vom opri. 
Aceasta este o evoluție firească 
în orînduirea socialistă, a spus 
O- Kuusinen. Din punctul de ve
dere al socialismului, timpul li
ber după muncă este timpul ne
cesar dezvoltării multilaterale a 
personalității umane Societatea 
sovietică urmărește lichidarea 
deosebirilor dintre oamenii mun
cii fizice și oamenii muncii in
telectuale

In ultimii ani, din inițiativa 
partidului au fost înfăptuite mă
suri importante care asigură a- 
vîntul bunăstării oamenilor so
vietici. Totodată se urmărește 
îmbunătățirea situației nu a u- 
nor anumite grupuri și pături 
sociale, ci a celor mai largi pă
turi ale populației.

In prezent în U.R.S.S. se în
făptuiește cu succes grandiosul 
program al construcției de lo
cuințe. Numai în perioada 
1959—1965 în orașele și așeză
rile muncitorești din U.R S S. 
vor fi construite aproximativ 15 
milioane de locuințe, iar la sate 
— aproximativ 7 milioane de 
case de locuit. Se apropie tim
pul cînd fiecare familie sovieti
că va avea un apartament se
parat.

O importantă principală, a 
subliniat O Kuusinen, are di
rectiva partidului cu privire la 
renunțarea treptată la percepe
rea impozitelor de la muncitori 
și funcționari. Spre deosebire de 
orice stat burghez, statul nostru 
socialist nu se gîndește cum să 
sporească impozitele, ci cum 
să-i scutească pe oamenii mun
cii de ele.

O. Kuusinen a relevat că în 
ultimii ani urmînd întrutotul 
spiritul învățăturii lui Lenin, 
partidul a desfășurat o acti
vitate uriașă pentru dezvol
tarea și perfecționarea continuă 
a democrației socialiste. Parti
dul și guvernul, a spus el, au 
pornit cu hotărîre pe calea 
transferării treptate a multor 
funcții, exercitate înainte de 
stat, către sindicate, organizații 
obștești și colective de oameni 
ai muncii- Partidul și guvernul 
vor continua să meargă și de 
acum înainte pe calea dezvoltă
rii continue a democrației socia
liste.

O. Kuusinen a subliniat : A- 
șadar, putem spune cu deplin 
temei împreună cu Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov : „Ceea ce a 
constituit scopul vieții lui Le
nin, ceea ce el a proiectat, ce

ea ce a visat, poporul nostru, 
partidul traduc astăzi cu suc
ces în viață !“

Credincios poruncilor lui Le
nin, partidul nostru a sprijinit 
întotdeauna lupta de eliberare a 
națiunilor asuprite, dreptul lor 
la autodeterminare, a subliniat 
în continuare O. Kuusinen. Cînd 
însă după cel de-al doilea 
război mondial s-a înfăptuit în 
proporții gigantice previziunea 
lui Lenin despre eliberarea po
poarelor din Orient, cînd pe 
ruinele imperiilor coloniale au 
fost create zeci de noi state in
dependente, atunci și în fața 
statului sovietic s-au ridicat sar
cini noi, importante. „Popoarele 
care timp de secole au purtat pe 
umerii lor jugul exploatării co
loniale au nevoie acum nu nu
mai de sprijin moral-politic, dar 
și de ajutor economic pentru 
dezvoltarea economiei lor națio
nale".

O. Kuusinen a subliniat că 
alianța strînsă și prietenia fră
țească, întrajutorarea și colabo
rarea în construirea socialis« 
mului și comunismului caracte
rizează relațiile U.R-S-S cu ță
rile lagărului socialist.

Noi, a spus el, înțelegem că 
datoria noastră internationalist# 
este de a ajuta și acele ponoare 
eliberate care nu fac Darte din 
sistemul mondial al socialismu
lui. Sprijinul multilateral și de
zinteresat acordat în întărirea 
independenței lor politice și eco
nomice constituie baza relațiilor 
noastre cu stateie nou apărute. 
Se înțelege că nu impunem ni
mănui ajutorul nostru, dar îl 
acordăm atunci cînd ni se cere.

După cum a arătat O Kuusi
nen, livrările de utilaj indus
trial modern, sprijinul acordat 
în construirea de mari întreprin
deri. in explorarea si prelucra
rea bogățiilor naturale, în pre
gătirea cadrelor naționale de 
specialiști constituie principalele 
forme ale ajutorului sovietic.

Ca și înainte, a spus în con
tinuare raportorul, puterile occi
dentale împiedică si acum dez
voltarea independentă si in
dustrializarea țărilor slab dez
voltate. Caracterul ..aiutoruluj" 
lor este dictat, după cum se știe, 
de planurile lor militare, vădit 
periculoase pentru independența 
celor care primesc acest ajutor.

Popoarele care s-au eliberat, 
a ‘spus O. Kuusinen, au în față 
două feluri de ajutor, două linii 
politice. Este oare de mirare că 
aceste popoare părăsesc tot mai 
muR politica Occidentului ?

întărirea independenței și dez
voltarea cu succes a țărilor care 
s-au eliberat apropie timpul 
cînd ele iși vor dobîndi dreptul 
legitim de a participa pe picior 
de egalitate cu alte state la re
zolvarea tuturor problemelor in
ternaționale importante. O. Kuu
sinen a spus că încrederea de 
care se bucură politica sovietică 
în țările Orientului va continua 
să aibă înriurire asupra întăririi 
continue a păcii și progresului 
social. El a subliniat că .,această 
încredere o datorăm faptului că 
la baza politicii sovietice stau 
principiile elaborate de marele 
Lenin"

Amintind porunca lui Lenin — 
de a lupta neobosit pentru pace, 
de a obține lichidarea războaie
lor — O. Kuusinen a spus:

In prezent în Occident există 
publiciști isteți care afirmă că 
Lenin ar fi fost adversarul 
coexistenței pașnice a celor două 
sisteme. Dar — a subliniat vor
bitorul — însăși burghezia mon
dială, prin intervenția sa, a im
primat atufici luptei proletaria
tului rus caracterul unei încleș
tări internaționale. Este clar că 
în timpul acestei intervenții 
problema coexistenței pașnice a 
socialismului și capitalismului a 
fost trecută pe planul al doilea.

Acești domni trec cu grijă sub 
tăceire întreaga^jiolitică leninistă 
din primii ani de pace ai puterii 

sovietice, orientarea lui Lenin 
spre organizarea colaborării 
concrete cu statele capitaliste. In • 
această perioadă, Lenin a dez
voltat ideea întrecerii economice 
pașnice intre cele două sisteme.

Principiul coexistenței pașnice 
a s-tat și sta Ia baza întregii po
litici externe sovietice.

După ce a airatat că în ultimii 
ani P.C.U.S. a dezvoltat în mod 
creator această idee a lui Lenin, 
O. Kuusinen a subitnfat impor
tanța hotăritoare pe care a 
avut-o concluzia Congreselor XX 
și XXI ale partidului că în 
epoca noastră nu există o inevi
tabilitate fatală a războaielor, 
că este posibilă preîntîmpiinarea 
războiului. O. Kuusinen a decla
rai! că trăgind această concluzie, 
partidul a adus o nouă contribu
ție la marxism.

Sublinind că au apărut forțe 
puternice care luptă împotriva 
războiului, O. Kuusinen a de
clarat : A trecut pentru tot
deauna timpul ci-nd imperialis
mul domina întreaga lume, tl 
nu mai este în stare să impună 
întregii lumi sa trăiască potrivit 
legilor lui. Există uri puternic 
sistem mondial al socialismului. 
Imperialismul este slăbit de des
trămarea sistemului colonial. A 
apărut o vasta „zonă a păcii". 
Chiar în țările imperialiste for
țele păcii și democrației au de
venit mai unite, mai organizate. 
Toți acești factori puternici au 
o însemnătate reală în soluțio
narea problemei păcii și răz
boiului.

Raportorul a arătat că juste
țea politicii externe sovietice a 
leninismului creator, care se 
bazează pe toți factorii ce ac
ționează în folosul păcii, este 
demonstrată cel mai bine de 
succesele obținute de această 
politică. Lupta perseverentă și 
plirră de inițiativă a guvernu
lui sovietic a dat roade. S-a rea
lizat o simțitoare destindere a 
încordării internaționale. „Răz
boiul rece" descrește treptat. Se 
statornicesc relații economice 
precum și relații culturale între 
state aparținînd unor sisteme 
sociale diferite. Problemele cele 
mai arzătoare ale situației in
ternaționale au devenit, în sfir- 
șit, obiectul unor tratative se
rioase între Apus și Răsărit.

Lupta activă a guvernului 
sovietic pentru pace și coexisted, 
ță pașnică conferă politicii ex
terne sovietice un caracter crea
tor, inovator. Acest lucru își 
găsește expresia în sinceritatea 
cu care se pun cele rna; arză- 
toa'e probleme ale politicii. mon
diale. în imb.narea fermității 
principiale cu dorința de a păși 
la comcronusur:’ rezonabile. A- 
ceasia este o politică externă cu 
adevărat democratică, care ac
ționează deschis m fața popoa
relor.

O. Kuusinen a sublimat im
portanța istorică a vizitelor ofi
ciale ale lui Nikxa Hrușciov 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și alte 
state și pentru însănătoșirea si
tuației internaționale in ansam
blu.

Schimbarea raportului de for
țe pe arena internațională, creș
terea forței lagărului soc:a. st, 
precum și caracterul evderx al 
urmărilor catastrofale pe care ie 
poa-te avea un nou război, :oa:e 
acestea contribuie la o diferen
țiere a pozițiilor și în cercurile 
guvernante ale statelor im- 
perialirte. Aceasta este dialectica 
progresului tehnico-miiitar: no
ile arme create pentru război 
încep să exercite presiuni in 
favoarea păcii.

Succesele obținute în lupta 
pentru pace creează o bază bună 
pentru a se merge mai departe. 
Principala sarcină este acum 
de a se obține dezarmarea. Este 
extrem de caracteristic faptul că 
tocmai statul nostru socialist, a 

cărui superioritate în domeniul 
militar este recunoscută, a pro
pus dezarmarea generală și to
tală punînd această-problemă în 
centrul politicii mondiale.

O. Kuusinen a ‘avertizat că 
pacea mai are încă destui duș
mani. Este necesar, a spus el, 
să se ducă o lupta intensă îm
potriva imperialiștilor război
nici pentru a le zadarnici pla
nurile agresive.

Politica externă a partidului 
nostru, însuflețită de ideile ma
relui Lenin, a fo&t verificată de 
viață și se bucură de o largă 
apreciere internațională, a spus 
vorbitorul. Corespunzi nd în în
tregime intereselor poporului so
vietic, această politică este pă
trunsă totodată de un internațio
nalism consecvent. Ea exprimă 
interesele fundamentale ale tu
turor popoarelor iubitoare de 
pace, interesele mișcării munci
torești internaționale, ale întregii 
omeniri progresiste.

Secolul XX este secolul tra
ducerii Îq viață a mărețelor idei 
ale lui Lenin, a declarat în con
tinuare O. Kuusinen. In primul 
rînd, Alarea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, transformarea 
U.R.S.S. într-o țară înaintată a 
industriei socialiste și a marii 
agriculturi colective, zdrobirea 
de către Armata Sovietică a 
principalelor forțe armate ale 
Germaniei fasciste și ale al iaci
lor ei, ceea ce a asigurat victo
ria totală a coaliției antifasciste, 
cucerirea puterii de către oa
menii muncii în 13 țări din Eu
ropa și Asia, inclusiv în marea 
China, și trecerea acestor țări 
pe calea construirii socialismu
lui, formarea sistemului mondial 
al socialismului ou o populație 
de aproximativ un miliard de 
oameni, eliberarea de sub jugul 
colonialismului a multor popoare 
asuprite din Asia și Africa, între 
care mărite popoare ate Indiei 
și Indoneziei — toate acestea au 
fost caracterizate de O. Kuusi
nen ca fiind transformări uriașe 
pe calea progresului istoric, ce 
nu pot fi comparate cu nici o 
epocă din trecutul istoriei ome
nirii

Aceste uriașe transformări., a 
spus ei, reprezintă un marș 
triumfal al ideilor leninismului 
și o confirmare mai mult decît 
convingătoare a legităților isto
rice descoperite de știința mar- 
xist-leninistă.

Vedem limpede direcțiile prin
cipale ale progresului istoric

In primul rînd poporul sovie
tic va îndeplini cu tot mai mult 
succes programul măreț ai con
strucției comuniste. Pînă la siir- 
șitui celui de-al șapteiea deceniu 
al secolului nostru U.R.S.S. se 
va situa pe primul foc in lume 
nu numai în ce privește volumul 
producției, ci și în producția in
dustrială și agricolă pe cap de 
locuitor, in ceea ce privește vo
lumul venitului național și ni
velul productivității muncii. A- 
tunci Uniunea Sovietică va 
ocupa primul loc in lume și in 
ceea ce privește nivelul bună
stării materiale a poporului.

Dacă vreunul din scepticii de 
peste hotare crede că eroicul 
nostru popor mi va reuși pînă 
la sfîrșitul secolului XX să con
struiască societatea comunistă, 
el se înșeală, a declarat O. 
Kuusinen. Oricare muncitor so
vietic îi va răspunde cu încre
dere și fermitate: „$i această 
sarcină o vom îndeplini înainte 
de termen F

In al doilea rînd, împreună 
cu Uniunea Sovietică vor ur
ca spre culmi și celelalte țări 
ale lagărului socialist.

O. Kuusinen a subliniat că, 
potrivit calculelor economiști
lor, încă în anul 1965 lagărul 

socialist va produce mal mult 
de jumătate din producția in
dustrială mondială. Se apropie 
rapid timpul, a spus el. cînd 
marea famihe a popoarelor so
cialiste va obține superioritatea 
hotăritoare în» întrecerea econo
mică cu lagărul statelor impe
rialiste, iar după aceea va porni 
înainte spre comunism.

In al treilea rînd, țînfind sea
ma de toate premisele, a doua 
jumătate a secohrhii nostru va 
fi marcată de eliberarea depli
nă a popoarelor asuprite și -a 
țărilor dependente. Zilele colo
nialismului sînt numărate.

In al patrulea rînd, marea 
luptă a popoarelor pentru asi
gurarea unei păci trainice în 
întreaga lume va crește și se 
va întări an de an. Ideea leni
nistă a luptei pentru salvarea 
omenirii de coșmarul monstruos 
al războiului a pus stăpînire pe 
masele uriașe ale popoarelor tu
turor continentelor și de aceea 
a devenit o mare forță reală 
care va crește impetuos și va 
face în cele din urmă imposi
bilă orice agresiune militară.

Referindu-se la perspectivele 
țărilor capitalismului contempo
ran. O. Kuusinen a spus : Prin
cipalul constă în faptul că ca
pitalismul, ca orinduire socială, 
și-a trăit traiul. Ca urmare a 
ascuțirii contradicțiilor de nere
zolvat ce-i sînt proprii, capita
lismul contemporan își pierde 
din ce în ce mai mult forțele 
vitale. Cu toate că în prezent 
puterea militară a statului se 
află direct în slujba economiei 
monopolurilor capitaliste, capi
talismul contemporan nu este 
în stare să folosească integral 
capacitățile sale de producție, 
nu poate scăpa de convulsiile 
crizelor care se repetă mai des 
decît înainte. Este limpede că 
organismul capitalismului și-a 
epuizat vitalitatea internă.

O. Kuusinen a ridiculizat 
goliciunea ideologică a imperia
lismului american. El a subli
niat contradicția flagrantă din
tre vorbele și faptele guverne
lor burgheze. Aceasta este ne
norocirea guvernelor burgheze 
— a spus raportorul. Ele, de 
pildă, fac reclamă dragostei lor 
de pace, dar în realitate des
fășoară cursa înarmărilor și în
jghebează blocuri militare a- 
gresive, fac reclamă regimului 
din țările lor. prezentîndu-1 
drept democratic șj liber, dar 
în realitate acest reg;m nu este 
în fond democratic decît pen
tru burghezia monopolistă și li. 
ber Dentm paraziții societății

O. Kuusinen a arătat că în
seși guvernele burgheze au go
lit de conținut în fata maselor 
populare lozincile lor de pace, 
democrație și libertate.

Conștient? de șubrezenia pilo
nilor orinduirii lor sociale, de 
neputința ideologică a politicii 
lor, reprezentanții extremiști de 
dreapta ai capitalului monopo
list cer tot mai insistent ca în 
țările lor să se aplice metodele 
reacționare ale violenței de 
clasă. Experiența istorică a a- 
rătat însă nu o dată că puterea 
reacționară care se bizuie pe 
forțele armate nu poate garanta 
menținerea unui regim care 
și-a irosit vitalitatea. Această 
putere este feroce, dar nu este 
trainică.

Pe noi, toți discipolii și ur
mașii lui Lenin, a declarat în 
încheiere O. Kuusinen, ne însu
flețește conștiința faptului că 
ne este dat să trăim și să mun
cim în epoca celei mai mărețe 
cotituri din istoria omenirii. Se. 
colul XX este secolul traduce
rii în viață a ideilor lui Lenin, 
este marele nostru secol.

După orele de muncă urmează wwățătara. h fotografie : un grup 
de tineri muncitori de Io Fabrica „Țesătura" lași îmdreptîndu-se 

spre școala.
Fatal A. «J

III VIAȚA Șl VIII VA
TINERETULUI

Reduc durata de reparații 
a mașinilor

Tinerii muncitori din atelierul 
mecanic ai secției de transpor
turi Țicleni, aduc o contribuție 
însemnată la realizarea și de
pășirea planului de reparații al 
mașinilor ce deservesc zilnic ne
voile schelei petrolifere.

Brigada condusă de utemistul 
Nănut Ștefan a reușit ca în ul
timul timp să se numere printre 
brigăzile fruntașe pe schelă.

Pe lingă faptul că dau lucrări 
de calitate, tinerii membri ai 
brigăzii, ca de pildă Chiliban 
Nicolae, Badea loan, Ciunete 
Ion, Vlădescu Ion și alții reu

La Colțul Roșu
Deschiderea, in 

preajma zilei de 1 
Mai, a Colțului Ro
șu de la Atelierele 
de zonă C.F.R.-Ora- 
dea a fost primită 
de toți tinerii din în
treprindere cu mul
tă bucurie. Această 
bucurie este justifica
tă de faptul că vom 
avea unde să ne pe
trecem în mod plă
cut ți educativ clipele 
de odihnă.

Colțul Roșu este 
dotat cu o bibliotecă 
cu peste 2.000 volu

me, mese de șah și 
tenis de masă, diferi
te jocuri distractive. 
El a fost amenajat

la propunerea comi
tetului de partid din 
unitate, într-un local 
spațios și corespunză
tor din toate puncte
le de vedere.

Oțelăriilor — cît mai mult fier vechi
Răspunzind chemării lansată 

de comitetul orășenesc U.T M. 
privind mobilizarea tinerilor Ia 
îndeplinirea acțiunii patriotice 
de colectare a fierului vechi, ti
nerii de la Fabrica de țevi din 
Roman, sub conducerea organi
zațiilor de partid, și mobilizați 
de comitetul U.T.M. al fabricii, 
au pornit cu entuziasm la mun
ca pentru strîngerea fierului 
vechi.

Pentru desfășurarea organiza
tă a acestei acțiuni, comitetul 
U.T.M. pe fabrică a întocmit un 
plan pentru fiecare organizație 
de bază, specificîndu-se ziua

Cerc arheologic
La propunerea organizației de 

bază U.T.M. din Școala medie 
nr. 2, pe lingă muzeul de arheo
logie „Vasile Pirvan" din Con
stanța a luat ființă un cerc ar
heologic, format din elevii școlii.

Cercul arheologic urmărește 
dezvoltarea gustului elevilor 
pentru arheologie, urmărește să 
contribuie la dezvoltarea, in rîn- 
dul elevilor, a dragostei pentru 
locul natal.

Membrii cercului sînt ajutați 
și îndrumați în activitatea lor de 
colaboratorii științifici ai muzeu
lui, care explică elevilor trecu
tul istoric al Dobrogei și orașu
lui Constanța.

Cu pnileju'l unei vizite la mu

șesc să reducă simțitor timpul 
de reparație al mașinilor. De 
exemplu, la cele patru mașini 
intrate în reparație recent, ei 
au redus cu două zile timpul de 
reparație planificat.

Pe’ lingă aceasta, datorită re
cuperărilor de piese și materiale 
de la mașinile intrate în repa
rație, tinerii din acest sector de 
activitate reușesc să obțină lu
nar economii care se ridică la 
circa 2.000 Iei.

ROG0BETE AUREL 
tehnician

După orele de pro
ducție pot fi văzuți 
aici mulți tineri ju- 
cînd șah, tenis de 
masă, etc.

Colțul Roșu mai o- 
feră posibilitate ti
nerilor să citească di
ferite cărți din bi
bliotecă, ziare și re
viste etc. La Colțul 
Roșu își desfășoară 
repetiția și brigada 
artistică de agitație 
nou înființată în uni
tatea noastră.
GHEORGHE RUSU 

sudor

respectivă în care să se desfă
șoare acțiunea de strîngere a 
fierului vechi.

Și munca însuflețită a dat 
roade- Astfel, pînă în prezent 
numai organizația de bază 
U.T.M. de Ta serviciul desfaceri, 
al cărei secretar este Ion Bur- 
dujanu, a trimis oțelăriilor din 
țară peste 20 vagoane cu fier 
vechi. S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Toia Gh., Con
stantin Stavarache și Constan
tin Neagu. Acțiunea de colectare 
a fierului vechi continuă.

MARCEL SCORTARU 
lăcătuș

zeu, cercetătorii le-au dat ex
plicații cu privire la obiectele 
aflate aici, le-au tradus inscrip
țiile de pe diferitele obiecte.

Un ajutor practic au dat 
membrii cercului la săpata rile 
oare au loc pentru dezvelirea 
complectă a mozaicului roman, 
descoperit în Piața Ovidiu. Cu 
acest prilej, tinerii arheologi a- 
matori au fost inițiați în tehnica 
lucrărilor de cercetare, pentru 
descoperirea monumentelor ar
heologice,

•
TOMA MAREȘ 

secretar al comitetului orășe
nesc U.T.M,



Lucrările 
Conferinței 

pentru 
dezarmare

Aniversarea marelui Lenin
cinstită în lumea întreagă

R. P. Chineză al P.C. din

PEKIN 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 aprilie 
în sala de ședințe a Adunării 
Reprezentanților Populari d:n 
întreaga Chină din Pekin a 
avut loc adunarea solemnă a 
reprezentanților oamenilor mun
cii din capitala R.P. Chineze, 
consacrată aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui V. 1. 
Lenin. La adunarea convocată 
de C.C. al Partidului Comunist 
Chinez au luat parte Ciu De, 
Lin Biao, vicepreședinți ai C.C. 
al P.C. Chinez, Den Siao-pi.n, 
secretarul general al C.C. al P.O. 
Chinez membri ai Biroului po 

al P.C. Chinez, 
Dun Bi4i, vice- 

R.P. Chineze,

secretar al C.C. 
Cehoslovacia.

La Muzeul V.
Praga s-a deschis 
intr-o atmosferă festivă expozi
ția „Triumful Leninismului".

I. 
la

Lenin din
21 aprilie

R. P. Bulgaria

litic al C.C.
Sun Țim-lin, 
președinți ai 
membri aî guvernului R.P. Chi
neze, S. V. Cervonenko, amba
sadorul U.R.S.S. in China.

Raportul „Să ne unim 
drapelul revoluționar al 
Lenin" a fost prezentat de 
Din-i, membru supleant al 
r oul ui Politic al C.G.

sub 
lui 
Lu 
Bi- 

. al P.G. 
Chinez, care a subliniat că nu
mele lui Lenin este pentru oa- 
merții muncii din întreaga lume 
un ș im bol al triumfului revolu
ției J proletare, un simbol al 
triujnfulu’ socialismului și co-

SOFIA 22 (Agerpres). — La 
21 aprilie a avut loc la Sofia 
o adunare festivă ' consacrată 
celei de-a 90-a adversari a 
nașterii lui V. I. Lenin.

Din Prezidiul ades la aduna
rea festivă au făcut parte To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, Anton lugov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R, P. Bulgaria, Dimităr Ganev, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare, membrii. Biroului 
Politic al C.G. al P.G. Bulgar, 
membrii guvernului și I. K. Pri- 
hodov, ambasadorul U.R.S.S. în 
R.P. Bulgaria.

Raportul „Epoca noastră este 
epocă victoriei leninismului" a 
fost prezentat la adunare de 
Encio Staicov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar.

Lenin, Franțois Billoux, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.C.F., a prezentat raportul 
„Drumul străbătut de la adop
tarea decretului asupra păcii**.

La 22 aprilie ziarul „L’Huma- 
nite“ a publicat ample extrase 
din articolul lui Maurice Thorez 
„Lenin și Franța** apărut în re
vista sovietică .Voprosî Istorii 
K.P.S.S.*4.

In seara de 22 aprilie a avut 
loc în fața casei în care a lo
cuit Lenin la Paris un mare mi
ting.

Finlanda

R. D. Germană

Japonia
—

mutismului.
In încheierea adunării sc* 

lemne a avut loc un mare con
cert.

Adunări ale reprezentanților 
viefti publice consacrate celei 
de-â 90-a aniversări de la naș
terea lui V. I. Lenin au avut loc 
la 22 aprilie în toate orașele 
Chinei.

R. Cehoslovacă
PRAGA 22 (Agerpres). — 

La 21 aprilie a avut loc la Pra
ga ședința festivă consacrată ce
lei «e a 90-a aniversări a naște
rii Hui V. I. Lenin. La ședința 
convocată de C.C. ol P.C. din 
Cehoslovacia, de Comitetul oră
șenesc Praga și Comitetul regio
nal de partid Praga au partici
pat membrii Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comu
nist. din Cehoslovacia în fruti 
te tu Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, membrii guver
nului, conducători ai organi
zațiilor de masă, reprezeman- 
ții opiniei publice din ca
pitala R. Cehoslovace. La șe
dință a participat de asemenea 
M. V. Zimeanin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar ol 
U.R.S.S. în R. Cehoslovacă.

Raportul consacrat celei de-a 
90-a aniversări a nașterii fon
datorului Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Stalu
lui Sovietic,, V. I. Lenin, a fost 
prezentat de Jiri Hendrych, 
membru al Biroului Politic fi

BERLIN 22 (Agerpres). — 
Mii de berlinezi au participat 
la 21 aprilie la ședința festivă 
consacrată celei de-a 90-a ani
versări a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin. In marea sală 
„Friederichstadt Palasta" s-au 
adunat muncitorii și funcțio
narii de la întreprinderile din 
capitala Republicii Democrate 
Germane, reprezentanții parti
delor democrate și organizațiilor 
de masă, cunoscuți oameni 
știință și artă, locuitori 
Berlinul Occidental.

Participanții la ședința festivă 
au întâmpinai cu căldură apari
ția în Prezidiu a lui JFalter 
Ulbricht, Heinrich Rau, A. Neu
mann, W. Stoph, H. Warnke, 
E. Honecker și a altor condu
cători ai Partidului Socialist 
Unit German, precum și a lui 

. M. G. Pervuhin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al UJLS^. în R.D Germană fi 
a general ului-colonel 1. I. laku- 
bovski, comandantul trupelor 
sovietice din Germania.

Raportul consacrat celei da-a 
90-a aniversări a nașterii lui 
V. 1. Lenin a fort prezentat de 
~ - * " - ’ al

al
Erich H< 
Biroului 
PS.U.G.

»necAerv membru 
PoLtâc al C.C.

Franța

de 
din

22 (Agerpres). — Din
P.G. Franc* la 21 

avut loc o mare adu- 
festivă consacrată celei 

I.

PARIS 
inițiativa 
aprilie a 
nare .__ __
de-a 90-a aniversări a lui V.

Situația din Coreea 
de Sud

• încăierare în parlament • Li Sifl Mqti 
re fuză să schimbe guvernai • Au reînceput 
demonstrațiile împotriva regimului iisînmanîst

SEUL 22 {Agerpres). — In di
mineața zilei de 22 aprilie in 
Parlamentul sudeoreean întrunit 
în ședință extraordinară pentru 
analizarea evenimentelor singe- 
roase din ultimele zile au iz
bucnit incidente intre deputatâi 
Partidului liberal de guvernământ 
și ai Partidului democrat de o- 
poziție. După cum transmise a- 
genția France Presse atunci tind 
ministrul de Război a încercat să 
arunce răspunderea pentru vic
timele represiunilor lisinmaruste 
asupra masufestanților. deputății 
partidului de opoziție au protes
tat și in Scurt timp intre mem
brii Parlamentului s-a produs o 
încăierare. Ședința a trebuit să 
fie suspendată.

Pe (^e altă parte, potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, în 
Coreea de Sud au reînceput de
monstrațiile împotriva regimului 
lisînmanist. Agenția United Press 
International transmite că 20.000 
d£ persoane au organizat o 
nouă demonstrație in orașul In- 
cion, la vest de Seul, cerind de
misia lui Li Sin Mau și protes
tând impot'iva atacurilor barbare 
ale poliției cărora le-au căzut 
victimă aProa.pe 1000 de sud-co
reeni. Poliția din Incion a inter
venit trăgind focuri de armă in 
aer dar demonstranții au refuzat 
să se împrăștie. Tn urma ciocni
rilor care au avut loc se sem
nalează răniți de ambele părți.

Cimentând situația din Co
reea de Sud, corespondentul din 
Seu3, al agenției Reuter sublinia
ză că Pe străzile capitalei sud- 
coreene continuă să patruleze 
care blindate și trupe. Reședința 
lui Li Sin Man este înconjurată 
de tancuri, posturi de mitraliere 
și baraje de sîrmă ghimpată.

•ir
PHENIAN 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 aprilie, 
după ce poliția și trupele au 
stabilit controlul la Seul, Li Sin 
Man a dat de înțeles că nu in
tenționează să împartă puterea 
cu adversarii săi politici. în timp 
ce la 21 aprilie se anunțase că 
Li Sîn Man a primit demisia 
miniștrilor săi, a doua zi el a re
fuzat să confirme această hotă-^ 
rîre și a convocat de dimineață 
o ședință a guvernului pentru a 
stabili planul acțiunilor viitoare.

Ce reprezintă acest plan se

judeca după evenimentele 
petreeu:e la Kvanciju. în acest 
oraș, in care partidul democrat 
de opoziție se bucură de u mare 
influență, „indivizi necunoscuți" 
au atacai sediul central al aces
tui partid. Huligani faci nd par
te din poliția secretă lisînma- 
nistă au amenințat cu represiuni 
pe preîendenții La putere, cum 
au făcut și în trecut ori de cile 
ori membri ai partidului demo
crat au încercat să preia pu
terea.
Rivalii lui nu se dau bătuți însă. 

Ei cer ținerea unor noi alegeri 
prezidențiale in locul alegerilor 
falsificate din 15 martie datorită 
cărora Li Sin Man a avut posi
bilitatea să rămini pentru a pa
tra oară președinte al Coreei de 
Sud.

La sesiunea extraordinari a 
parlamentului din 22 aprilie ei 
s-au încăierat cu deputății din 
partea partidului de guvernâ- 
mînt. In încăierare. membrii 
partidului democrat au fost spri
jiniți de independențe pe ai 
căror reprezentanți abia cu o zi 
înainte Li Sin Man îi lingușea 
făcirul aluzie la posibilitatea for
mării unui nou guvern cu parti
ciparea lor.

După ce încăierarea s a poto
lit. membrii parlamentului s au 
înțeles să creeze o comisie mixtă 
„pentru reglementarea crizei po
litice". Opoziția nu renunță la 
speranța că va reuși să obțină 
concesii din partea lui Li Sin 
Man. Ședința următoare a par
lamentului a fost fixată pentru 
25 aprilie.

Potrivit știrilor sosite din Co
reea de Sud, la 22 aprilie. Li 
Sin Man a refuzai categoric să 
schimbe guvernul. El intențio
nează să procedeze cel mult la 
o remaniere a guvernului. dar 
cu condiția ca majoritatea actua
lilor miniștri să rămînă în gu
vern.

Deși la Seul liânmaniștii și au 
consolidat întrucîtva pozițiile, 
situația lor în alte localități ră- 
mine șubredă. In provincie de
monstrațiile continuă.

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
Asociația Fini arida-Uniunea So
vietică a deschis la Casa cui- 
turii din Helsinki o expoziție de 
fotografii consacrată cefei de-a 
99-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin. La deschiderea ex
poziției an participat T. Kargo- 
nen, secretarul general al aso
ciației, V. Pessi, secretarul ge
neral al P.C. din Finlanda, A. 
Aaltonen, președintele P. C. din 
Finlanda.

In centrul expoziției, pe stan
dul cu insariipția „Din mîiniile 
lui. Lenin F'inlanda și-a căpătat 
independența" se află o foto
copie a Decretului Consiliului 
Comisarilor Poporului din 
R.S.F.S.R., semnat de Lenin, 
cu privire la recunoașterea in
dependenței de stat a Finlandei. 
La expoziție sînt expuse textul 
Decretului asupra păcii și de
clarațiile lui V. I. Lenin cu 
privire la coexistența pașnică în 
care se arată că încă din pri
mele zile ade existenței sale sta
tul sovietic a dus cu consec
vență o politică de pace.

Un sectar al expoziției 
consacrat șederii lui Ilici 
Finlanda în 1905-1907 și 
1917.

TOKIO 22 (Agerpres).
TASS transmite : La 22 aprilie » 
in sala „Tosima Koka-ido*, situa- 4 
tă țntr-un cartier muncitoresc al 
capitalei japoneze, a avut loc un'" 
miting festiv al oamenilor mun-f 
cii din Tokio consacrat aniver
sării a 90 de uni de la nașterea ' 
lui V. 1. Lenin.

Prezentând în fața asistenței 
raportul „Lenin și revoluția ja- 
poneză", Sandzo Nosaka, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
a subliniat uriașa influență a în
vățăturii conducătorului proleta
riatului mondial asupra formă
rii concepțiilor clasei muncitoare 
din Japonia, asupra luptei ei și 
activității comuniștilor japonezi. 
Sioiti Kasuga, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
a prezentat raportul „Lenin și 
lupta noastră**.

După miting a fost prezentai 
filmul sovietic „Vladimir Ilici 
Lenin**,

Coroane de flori 
la Mausoleul 
Lentn-Sialin

este
în
în

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea lui V. 1. Lenin, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Moscova, tov. Mihail Dalea, îm
preună cu membrii ambasadei, 
au depus o coroană la Mauso
leul Lenin-Stalin. Pe panglica 
tricoloră și roșie, a coroanei era 
scris în limbile romînă și rusă: 
„Marelui Lenin, genialul învă
țător al proletariatului interna
țional. Din partea Ambasadei 
Republicii Populare Romîne, 22 
aprilie i960".

In aceași zi la mausoleu au 
depus coroane membrii ambasa
delor celorlalte țări socialiste.

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agen
ției TASS, transmite: La șe- 
dința din 21 aprilie a Comitetu
lui celor zece state pentru de
zarmare a continuat discutarea 
propunerilor prezentate comite
tului spre examinare. Răspun- 
zînd reprezentanților țărilor oc
cidentale NOSEK, reprezentan
tul Cehoslovaciei, a explicat că 
delegațiile țărilor socialiste se 
pronunță în favoarea unui con
trol internațional efectiv și ri
guros asupra măsurilor cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală și consideră că instituirea 
unui astfel de control nu poate 
fi numai în interesul unui stat 
sau al unui grup de state. Toate 
statele, a spus delegatul ceho
slovac, care participă la tratatul 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală sînt la fel de in- 
teresate într-un 
trol.

Cuvîntarea 
Statelor Unite 
EATON, a demonstrat că dele
gația americană nu intenționea
ză să discute măsurile concrete 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală și tinde ca și pînă 
acum să determine 'comitetul să 
examineze măsurile de control 
înainte de a se fi căzut de acord 
asupra măsurilor pentru dezar
mare.

V. A. ZORIN, șeful delegației 
sovietice, a arătat că delegația 
sovietici nu obiectează împotri
va principiilor generale enunța
te de Eaton, că nici o măsură 
pentru dezarmare nu se va rea
liza fără control și că nici o 
măsură de control nu va avea 
un caracter real înainte de a se 
aplica măsurile pentru dezarma
re. Totuși, principiile generale 
expuse de Eaton nu se pot apli
ca la măsurile concrete de care 
a vorbit delegatul american.

Dacă puterile occidentale vor 
manifesta nu în vorbe ci în fap
te preocupare ca spațiul cosmic 
să nu f:e folosit niciodată în 
scopuri de război, a declarat 
V. A. Zorin atunci ele trebuie 
să renunțe la abordarea unilate
rală a acestei probleme și 
pășească pe calea 
dicale a tuturor 
dezarmării, adică 
zarmării generale

astfel de con.

reprezentantului
ale Americii,

să 
rezolvării ra- 

problemelor 
pe calea 
și totale.

de-

s-ar putea realiza mari obiective economice
Cuvîntul șefului delegatei romîne în Comisia 

pentru Europa
GENE V7 A 22 (Agerpres). — 

Corespondență specială : în șe
dința din ziua de 21 aprilie, Ia 
„discuția generală asupra activi
tății de ansamblu a Comisiei e- 
conomice pentru Europa", a luat 
cuvîntul șeful delegației romîne 
GOGU RADULESCU, ministrul 
Comerțului al R. P. Romîne.

în cadrul unei analize amănun
țite șeful delegației romîne a 
trecut în revistă principalii fac
tori care trebuie să contribuie la 
lărgirea activității Comisiei eco
nomice pentru Europa, în inte
resul general european.

G. Radulescu a arătat că în 
condițiile favorabile create acum 
Comisia economică pentru Euro
pa poate și trebuie să îmbună
tățească simțitor activitatea sa 
pentru a putea susține în mod 
eficace rolul său de organ inter
național economic, cel mai re
prezentativ din Europa.

Vorbitorul a amintit apoi pro
punerile făcute în ultimii ani, 
care bine studiate și judicios 
puse în aplicare, ar fi putut să 
ridice simțitor nivelul și intensi
tatea muncii comisiei și anume 
propunerea privind încheierea u- 
uui acord paneuropean de cola
borare economică, convocarea 
unei conferințe a miniștrilor co
merțului, crearea unei organiza
ții internaționale europene pen
tru comerț.

Astfel de propuneri destinate 
să dea un impui» considerabil 
colaborării economice și tehnico- 
științifice, ridicării activității și 
nivelului de viață al tuturor ță
rilor europene și nu Dumai euro
pene. sjnt conținute în memo
randumul guvernului U-R-S.S. 
privind „măsurile de dezvoltare 
continuă a economiei tuturor ță
rilor europene și 
cooperării între 
și celelalte țări

în continuare 
R. P. Romîne a 
zarmarea este problema cea mai

a dezvoltării 
țările europene 
din lume**.

reprezentantul 
subliniat că de-

importantă și mai urgentă a zile
lor noastre.

Din calculele făcute de «nu
miți economiști, a spus el, rezul
tă că folosind resursele cheltuite 
anual pentru înarmare (aproxi
mativ 100 miliarde dolari), s-ar 
putea procura utilaje și efectua 
investiții pentru mari obiective 
economice.

Studierea în cadrul Comisiei 
economice pentru Europa a pro
blemei implicațiilor economice 
ale dezarmării reprezintă un o- 
biectiv de cea mai mare impor
tanță practică. Noi sperăm că 
acest caracter al propunerii so
vietice va fi ridicat la justa lui 
valoare de către celelalte dele
gații.

„Delegația noastră, a spus 
Gogu Radulescu în continuare, 
va prezenta în cursul d-iscuției 
diverselor puncte de pe ordinea 
de zi anumite propuneri privind 
activitatea viitoare a Comisiei.

Este un fapt bine cunoscut că 
în cursul ultimilor ani industria 
chimică și petrochimică a luat 
un avînt impetuos. Ritmul mediu 
al dezvoltării sale este simțitor 
mai ridicat decît indicii medii 
de creștere a industriei globale. 
Ea este sursa unei 
de bunuri esențiale 
mice și ea este în 
un factor important 
rilor internaționale, 
sale de dezvoltare viitoare 
dintre cele mai promițătoare, așa 
cum ne arată investițiile masive 
care se fac în această ramură 
industrială.

Un studiu asupra tendințelor 
de dezvoltare ale industriei chi
mice ar completa în mod logic 
acțiunea întreprinsă în prezent 
în cadrul Comisiei economice 
pentru Europa.

O altă propunere pe care de
legația noastră dorește s-o pre
zinte privește generalizarea unei 
practici interesante introduse în 
acest an de către Comitetul ener
giei electrice, constînd în a ține

vaste game 
vieții econo- 
același timp 
al schimbu- 

Perspectivele 
sînt

Vizita premierului Ciu En-lai 
în India

DELHI 22 (Agerpres). — Tn 
d-jpâ-amiaza zilei de 21 aprilie, 
a avut loc cea de-a 3-a convor
bire ir.t-e J Nehru, primul mi
nistru a’ Indiei, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
R. P. Chineze, care a sosit 
India la invitația lui Nehru-

al 
în

în 
la

DELHI 22 (Agerpres). — 
dimineața zilei de 22 aprilie 
Delhi a arul loc o noua întilnire 
intre primul ministru al Indiei 
J. Nehru și premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai. Convorbirea confidenția
lă intre cei doi oameni de stat 
a durai 3 ore fi 10 minute.

DELHI 22 (Agerpres). — In

economică a O. N. U,

la curent pe membrii săi 
preocupările, programul 
muncă și planurile de acțiune 
organelor subsidiare care 
vează țn domeniul energiei elec
trice în cadrul altor comisii eco
nomice regionale".

★
MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.SB., a adresat lui 
Tomasso Notarangeli, președinte
le celei de-a 15 a sesiuni a Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Europa, și lui S. Tuomioja, se
cretarul executiv al acestei Co
misii, un mesaj de salul în care 
urează participanților la sesiune 
succes în rezolvarea sarcinilor 
pe care le are de îndeplinit se
siunea.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. își exprimă 
speranța că cea de-a 15-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, respectând prin
cipiile coexistenței pașnice, va 
aduce un aport important la 
cauza întăririi acestei colaborări 
și, prin aceasta, la cauza întăririi 
păcii în întreaga lume.

cu 
de 
ale 

acti-

Pan 
Chi- 

mare

seara zilei de 21 aprilie 
Tzî-li, ambasadorul R. P. 
neze în India, a oferit o 
recepție in cinstea lui Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, care se află 
intr-o vizită în India.

La recepție au participat 
S. Radhakrishnan, vicepreședin
tele Indiei, și J. Nehru, primul- 
ministru al Indiei.

Din partea chineză au partici
pat mareșalul Cen I, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat 
și ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze, Cijan Han-fu. 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R- P. Chineze, și ce
lelalte persoane' care îl 
țese pe Ciu En-lai.

înso-

Un Important eveniment 
în lupta tinerei generații 

pentru pace, coexistență pașnică, 
împotriva colonialismului

Conakry, capitala tinerel re
publici Guineea, a găzduit nu 
de mult reuniunea comitetului 
executiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. .însuși 
faptul că. reprezentanții celor 
mai puternice organizații de ti
neret de pe toate continentele 
s-au întrunit pe pămîntui unui 
stat african ce abia și-a cîștigat 
independența este plină de sem
nificație. F.MT.D. a demonstrat 
încăodată și prin aceasta, spriji
nul ferm pe care-l acordă tine
retului și popoarelor ce luptă 
pentru independență națională, 
pentru coexistență pașnică, pen
tru un viitor mai bun. La Co
nakry am putut cunoaște mai 
bine spiritul de luptă al tinere
tului african, tineret ce iubește 
cu ardoare pacea șl libertatea și 
care dorește să îngroape pentru 
totdeauna odioasa dominație co
lonială. Intîlnirile noastre cu ti
nerii din Guineea și cu condu
cătorii organizației J R.D.A. (Ti
neretul Adunării Democratice A- 
fricane) ne-au prilejuit momente 
de neuitat. Am cunoscut un ti
neret însuflețit de dorința pro
gresului, de dorința de a munci 
pentru a șterge urmele îndelun
gatei dominații a colonialiștilor, 
dornic să cunoască viața nouă 
a tineretului din țările socialiste 
printre care și țara noastră. Ceea 
ce ne-a impresionat cel mai mult 
a fost faptul că tînăra genera
ție a Africii se dovedește con
știentă de răspunderea pe care 
o are în lupta popoarelor aces
tui continent împotriva colonia
lismului, se dovedește conștientă 
de faptul că colonialiștii în ciu
da înfrîngerilor pe care le-au 
suferit încearcă să-și păstreze 
dominația folosind cele mai per
fide mijloace

Reuniunea Comitetului execu
tiv al F.M.T.D. a avut o ordine 
de zi bogată. La primul punct 
din ordinea de zi a fost prezen- 
tat de către președintele 
F.M.T.D-, Piero Pieralli rapor
tul intitulat: „Rolul și activita
tea F.M.T.D. în noua situație 
internațională pentru dezvolta
rea cooperării între organizați
ile de tineret, pentru creșterea 
contribuției noii generații la 
cauza dezarmării generale și a 
coexistenței pașnice*'. Raportul 
a subliniat o serie de idei deo
sebit de importante. Pornind de 
la noua realitate internațională, 
de la procesul de destindere ce 
se petrece în viața internațio
nala. raportorul a subliniat în
semnătatea pentru tineret a con
solidării păcii, a dezarmării ge
nerale și totale- Raportul bogat 
în fapte, cu o puternică argu
mentare, a subliniat faptul că 
în mijlocul secolului al XX-lea, 
secol al marilor cuceriri ale ci
vilizației, se găsesc pe glob 
700.000.000 de adulți care nu 
știu nici să scrie, nici sa citea
scă. Vorbind despre cele 
100.000.000 000 de dolari ce se 
cheltuiesc anual pentru înarma
re, raportul a arătat că cu ace
ste sume s-ar putea construi 
10.000.000 de locuințe cu cîte 
trei camere, 20.000 de școli cu 
cîte zece săli de clasă fiecare, 
10.000 de spitale cu cîte 200 
paturi. A reținut atenția partici- 
panților la sesiune un exemplu 
concludent: unul din avioanele 
de bombardament americane a- 
daptat la folosirea bombei H 
costă 26,7 milioane de dolari. 
Fiecare livră din acest avion 
costă 568 dolari, adică cu 8 do
lari mai mult decît o livră de 
aur. Deci acest bombardier daca 
ar fi fost făcut din aur pur ar 
fi costat mai puțin.

Raportul lui Piero Pieralli a 
subliniat necesitatea ca tînăra 
generație să lupte energic pen
tru pace în lumea întreagă, pen
tru dezarmare generală și tota
lă. Pe platforma luptei pentru 
pace și dezarmare generală și

C. Ctrțînâ
secretar al C.C. al U.T.M.

Din toate colțurile lumii
IMPORTANTE REALIZĂRI 

ALE CHIMIȘTILOR 
CEHOSLOVACI IN DOMENIUL 

MASELOR PLASTICE
Chimiștii cehoslovaci au reușit 

să rezolvp în laborator o proble
mă importantă a chimiei compu
șilor macromoleculari. Este vor
ba de așa-zist polimerizare în 
grup a poliamidelor — o catego
rie cunoscută de fibre artificiale, 
în chimia mondială această pro
blemă nu a fost rezolvată pînă 
în prezent

Această nouă metodă înseamnă 
o cotitură în tehnologia de fa
bricație a poliamidelor și deter
mină o reducere simțitoare a 
cheltuielilor de producție. Ea des- 
schide largi posibilități în fabri
carea diferitelor produse — plăci, 
piese profilate din mase plastice 
etc., care au o rezistență nelimi
tată. Tn afară de aceasta noua 
metodă dă posibilitate de a se 
înlocui metalele neferoase și alte 
materiale cu mase plastice

DECLINAȚIA MAGNETICA 
LA ADÎNCIME

Geofizicianui sovietic acad. Va
sili Șuleikin a stabilit că la adîn
cime declinația magnetică este 
mai mică decît la nivelul ocea
nului.

Există temeiuri să se creadă, 
a declarat Vasili Șuleikin, că a- 
b at ere a acului magnetic de la 
direcția meridianului geografic 
este determinată de curenții e- 
lectrici de adîncime.

Omul de știință sovietic a co
municat că de la descoperirea 
curenților electrici In apele Mă
rii Barenț în anul 1934 acest fe
nomen a fost observat în multe 
alte locuri. Exploratorii sovietici

au stabilit printre altele că_
renți cu mult mai intenși stră
bat apele Oceanului Indian și. 
în special, ale Oceanului Atlan
tic. Cu ajutorul unui aparat au- 
toînregistrator acad. Șuleikin a 
înregistrai pentru prima oară în 
anul 1957 o creștere simțitoare 
a curenților elț&trici de adîncime.

Acad. Șuleikin a entis ipoteza 
că declinația magnetică foarte 
mare din zona tropicală a Ocea
nului Atlantic este legată de 
sporirea intensității curenților de 
adîncime.

5 VOLUME 
DESPRE ANTARCTICA 
EDITATE IN U.R.S.S.

cu-

fostTn Uniunea Sovietică au __
editate cinci volume ale lucrări
lor expediției sovietice in Antarc
tica, care își desfășoară activi
tatea din. 1956. Ediția este tipă
rită de institutul pentru Arctica 
și Antarctica.

A fost editată de asemenea 
,,Specificația denumirilor geo
grafice din Antarctica răsăritea
nă", care cuprinde denumirile o- 
biectivelor descoperite de expedi
ția sovietică.

NOU ORAȘ 
IN STEPA BIELORUSA

Noul oraș Soligorsk oare va a- 
vea o populație de 40.000 de lo
cuitori ia naștere în sudul re
giunii Minsk dm Bielorusia, unde 
se construiește cel mai mare 
combinat de potasiu din Uniunea 
Sovietică.

în stepă au apărut primele 
străzi și cvartale de clădiri cu 
două și trei etaje.
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totală pot găsi un limbaj comun 
cele mai diferite organizații de 
tineret indiferent de apartenen
ța lor politică Tinerii de pretu
tindeni sînt dornici de pace, în
țeleg că doar prin dezarmarea 
generală și totală războiul poate 
fi definitiv eliminat din viața 
societății. Comitetul executiv al 
F.M.T.D. s-a adresat printr-o 
scrisoare organizațiilor interna
ționale de tineret reînnoind o se- 

'rie de propuneri ce au fost fă
cute încă la a V-a Adunare a 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. ținută anul trecut la 
Praga. In scrisoarea F.M.T.D. 
se arată necesitatea trecerii la 
un schimb de opinii între toate 
organizațiile internaționale de 
tineret, în vederea întăririi și 
mai mult a unității tineretului 
în lupta pentru pace și progres. 
Procesul de destindere interna
țională ce are loc în relațiile 
dintre state este favorabil con
tactelor între toate organizațiile 
internaționale de tineret

Pe linia contactelor între or
ganizațiile de tineret de diferite 
orientări comitetul executiv al 
F.M.T.D. a hotărît ca să susțină 
propunerea organizațiilor de ti
neret din Uniunea Sovietică de 
a se ține la Moscova în cursul 
verii lui 1961 Forumul Mondial 
al Tineretului/ Forumul Mondial 
al Tineretului de la Moscova 
poate să devină o tribună pen
tru a discuta problemele coope
rării organizațiilor de tineret de 
diferite tendințe în vederea rea
lizării obiectivelor comune tutu
ror tinerilor: pacea, prietenia, 
un viitor mai bun. Organizațiile 
membre ale F.M.T.D. au fost 
invitate să ia parte activă la 
pregătirile în vederea Forumu
lui. Problemele legate de pregă
tirea acestei importante manifes
tări de tineret vor trebui să fie 
larg popularizate pentru ca în 
cadrul Forumului să se facă 
auzite opiniile maselor largi de 
tineri de pretutindeni. In iulie 
1960 la Moscova va avea loc o 
reuniune pregătitoare menită să 
stabilească modalitățile de orga
nizare a Forumului.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
tineretul patriei noastre spriji
nă cu căldură inițiativa organi
zațiilor de tineret din Uniun?a 
Sovietică și îșj va aduce din 
plin contribuția la reușita acestei 
mari acțiuni a tineretului care 
va avea loc la Moscova.

Pe linia acțiunilor menite să 
mobilizeze tînăra generație la 
lupta pentru pace se află și ho
tărîrea de a se organiza o întîl- 
nire a tineretului din Europa. 
La această întilnire se va face 
auzit glasul tineretului continen
tului nostru, tineret hotărît să 
lupte împotriva reînvierii fas
cismului, împotriva pregătirilor 
de război, pentru pace trainică, 
pentru dezarmare generală și to
tală. intilnirea va avea loc în 
septembrie in localitatea Buchen- 
wald, localitate ce amintește o- 
menirii de îngrozitorul lagăr 
fascist al morții.

Cel de-al doilea punct al or- 
dinei de zi a sesiunii comitetului 
executiv al F.M.T.D. l-a consti
tuit raportul prezentat de Cheik 
Bara L6, secretar general ad
junct al F.M.T.D., intitulat: 
„întărirea solidarității mondiale 
a tineretului și lupta tineretului 
african pentru recîștigarea și 
consolidarea independenței na
ționale și unității Africii".’Rapor
tul a oferit participanților la în- 
tîlnire un amplu tablou al situa
ției din Africa. In acest conti
nent ce cu secole în urmă era 
leagănul unei strălucitoare civi
lizații, colonialismul a lăsat o 
îngrozitoare moștenire. Domina
ția colonialistă a frînat înflori
rea civilizației africane și a a- 
dus popoarele Africii intr-o sta
re de mizerie și ignoranță cu
tremurătoare. In anii din urmă, 
datorită marilor schimbări petre
cute pe plan mondial ca urmare 
a uriașelor succese istorice obți
nute de lagărul socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică, mișca
rea de eliberare națională 
Africa a repurtat victorii 
victorii. Numeroase state 
cane printre care Guineea, 
na. Sudan, Maroc, Libia, 
sia. Camerun au cîștigat 
pendența. Anul acesta vor de
veni libere popoarele din Nige
ria, Togo, Somalia italiană și 
Congo belgian. în I9G0 două 
treimi clin populația marelui 
continent negru va fi de-acum 
liberă. în fața noilor state inde
pendente ale Africii se ridică 
însă o serie de probleme deose-

din 
după 
afri- 

Gha- 
Tuni- 
inde-

bit de acute. Cercurile colonia
liste vor să-și păstreze doar na
ția folosind cu perfidie greutățile 
economice ale noilor state. In 
privința aceasta cercurile mono
poliste din S.U.A. desfășoară o 
intensă activitate. E caracteris
tic faptul că în Africa capitalul 
american a crescut 
200.060.000 dolari cît 
timpul celui de-al doilea 
mondial, la 1.000.690.000 
în 1950 pentru ca astăzi 
prezinte 2.000.000.000 
Monopolurile americane 
beneficii uriașe. Dar ele 
mulțumesc să jefuiască munca și 
bogățiile popoarelor africane, ci 
vor să le atragă în tot felul de 
pacte agresive, să obțină baze 
militare pe teritoriul lor. Tinere
tul și popoarele africane își dau 
seama tot mai bine despre pri
mejdia pe care o reprezintă ma
nevrele colonialiștilor și ale u- 
neltelor lor care vor să readucă 
Africa la situația tragică de o- 
dinioară.

Organizațiile de tineret din 
Africa membre ale FJVLT.D. de
vin tot mai puternice și mai ac
tive. Ele se bucură de un mare 
prestigiu și desfășoară o nobilă 
activitate în sprijinul luptei pen- 
.......................................................a

a.
cit 
Ș» 

„ . ca
Africa să fie cu adevărat liberă, 
în lupta sa, tineretul african se 
bucură de sprijinul puternic al 
F.M.T.D. și al organizațiilor sala 
membre. Tineretul de pretutin
deni este solidar cu tineretul iu
bitor de pace al Africii. Organi
zațiile democratice de tineret 
și-au exprimat solidaritatea cu 
tineretul Algeriei care de peste 
cinci ani luptă pentru libertate. 
Se bucură de sprijinul tuturor 
tinerilor cinstiți lupta pentru li
bertatea tineretului din Came
run, din Rhodezia și Nyassa- 
land. Situația din Uniunea Sud- 
Africană a produs un val de in
dignare în lumea întreagă. Co
mitetul executiv al F.M.T.D. a 
condamnat cu energie sîngeroa- 
sele represiuni organizate de 
guvernul rasist din Uniunea 
Sud-Africană.

Participanții la sesiunea comi
tetului executiv al F.M.T.D, au 
acordat o înaltă prețuire rolului 
pa care eroicul tineret al Africii 
îl are în cadrul mișcării pentru 
eliberarea acestui continent. Co
mitetul executiv al F.M.T.D. a 
reafirmat poziția fermă a Fede
rației contra colonialismului șt 
imperialismului în toate manifes
tările sale și și-a exprimat de
plina solidaritate cu lupta tine
retului african. F.M.T.D. a ho- 
târîf să dezvolte mișcarea de 
sprijinire și da solidaritate cu 
organizațiile de tineret africane. 
F.M.T.D. sprijină ideea realiză
rii unui festival al tineretului 
clin Africa care să se țină la 
Conakry în 1961 șj a unei con
ferințe pan-africane a tineretului 
care să aibă loc chiar în acest 
an. Cu ajutorul fondului inter
național de solidaritate, F.M.T.D. 
va organiza o serie de acțiuni 
menite să ajute tineretul african 
în lupta sa și să faciliteze pre
zența reprezentanților organiza
țiilor de tineret africane la ma
rile manifestări internaționale 
ale tinerei generații.

Comitetul executiv al F.M.T.D. 
a adoptat 13 documente finale în 
legătură cu problemele discutate. 
Printre aceste documente se a- 
flă un apel către tineretul lumii, 
un memorandum asupra proble
mei luptei tineretului' pentru 
dezarmare, rezoluții de solidari
tate cu poporul șj tineretul al- 
gerian, camerunez și altele.

Sesiunea comitetului executiv 
al F.M.T.D. a prilejuit, o puter
nică manifestare a forței și 
prestigiului de care se bucură a- 
ceastă mare organizație în rîn- 
durile căreia se găsesc 87 mi
lioane de tineri din 94 de țări. 
La sesiune, tineretul romin și-a 
exprimat hotărîrea sa fermă de 
a sprijini acțiunile Inițiate de 
F.M.T.D. pe linia luptei pentru 
pace, pentru coexistență pașnică, 
împotriva colonialismului. Tine
retul romin, care are fericirea 
de a trăi intr-o țară de democra
ție populară, al cărei guvern pro- 
movează o consecventă politică 
de pace, se declară solidar cu 
lupta tineretului de pe continen
tul african pentru libertate și 
pace, pentru o viață mai bună.

In viața tineretului lumii, se
siunea de la Conakry a F.M.T.D. 
reprezintă un eveniment impor
tant ce va exercita o amplă in
fluență în ce privește lupta ti
nerei generații pentru pace, 
coexistență pașnică, pentru do- 
borirea definitivă a colonialis
mului.

de la 
era in 
război 
dolari 
să re- 
dolari. 
obțin 

nu se

tru libertate și Independență 
popoarelor africane. Militanțil 
cestor organizații au înfruntat 
curaj teroarea colonialistă 
luptă cu abnegație pentru

NEW YORK. — Li 20 aprilie 
la Organizația Națiunilor Unite 
a avut loc alegerea noii condu
ceri a Comisiei de statistică 
O.N.U. Reprezentantul R. p, 
Romîne, Mihail Levente, a fost 
reales în funcția de vicepreșe
dinte al comisiei.

WASHINGTON - La 22 apri
lie a sosit la Washițiigtan, într-o 
vizită oficială, președintele Fran
ței, De Gaulle.

El a fost întîmipinat pe aero
port de președintele S.U.A., Ei
senhower și de alte persoane 
oficiale

COPENHAGA. — Astăzi dimi
neață, la conferința de la Copen
haga, a luat cuvîntul în cadrul 
colocviului In care se discută

despre acțiunile .Asociației feml- 
nine și ale tuturor femeilor in fa
voarea destinderii internaționale, 
a dezarmării și cooperării Intre 
popoare Sanda Ra-ngheț. mem
bră a delegației femeilor din 
R. P. Romînă.

CAIRO. — La 22 aprilie pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, a 
sosit la. Cairo Pe aeroport el a 
fost întâmpinat de președintele 
R.A.U., Nasser.

BERLIN. — La Dortmund a 
început un nou proces politic. 
Este vorba de procesul intentat 
lui Karl Netzel tn vtrstă d£ 32 
de ani. acuzat de „activitate tn 
folosul P.C. din Germania". 
K. Netzel a fost arestat în vara 
anului trecut la NUrnberg.

£TAS 3452 52.


