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Sub conducerea încercată 
a Partidului Muncitoresc Romin, 

înainte spre victoria deplină 
a socialismului și comunismului 

în scumpa noastră patrie!

ADUNAREA FESTIVĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 40 DE ANI
DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST DIN ROMÎNIA

40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor
al marxism-leninismului

Luni după>-amiază in sala Palatului R. P. 
Romine a avut loc adunarea festivă cu 
prilejul aniversării a 40 de ani de la crea

rea Partidului Comunist din Romînia.
Marea sală avea un aspect sărbătoresc. Pe fun

dalul scenei, de o parte și de alta a medalio
nului cu portretele dascălilor clasei muncitoare 
internaționale — Marx, Engels, Lenin — erau în
scrise datele festive: 1921—1961. Dedesubt, între 
drapele roșii și tricolore era înscris: „40 de ani 
de la crearea Partidului Comunist din Rominia".

In sală se aflau numeroși membri de partid 
din ilegalitate din toate regiunile țării, primii 
secretari ai comitetelor regionale ale P.M.R., 
conducători ai organizațiilor de masă și institu
țiilor centrale, președinții sfaturilor populare re
gionale, fruntași în producție din industrie și 
agricultură, militari ai forțelor noastre' armate, 
oameni de știință și cultură.

Erau de față șefii misiunilor diplomatice ale 
țărilor socialiste acreditați în R. P. Romină-

Primiți cu puternice aplauze și urale, la masa 
prezidiului iau loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș. Dumitru Coliu, Leonte Rău tu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voifec, Mthai Dalea, 
precum și Gheorghe Stoica, Mihail Cruceanu, 
Mihail Macavei, Constantin Mănescu, partici
pant’. la primul Congres al Partidului Comunist 
din Romînia, P. Constantinercu-Iațî. Iancu Ol- 
teanu, Constantin Țiulescu, veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, membrii Comi
tetului Central al P.M.R.

Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului Central al P.M.R.

In ovațiile asistenței a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.M.R., președintele Con- 
siltului de Stat al R. P. Romine, core a prezen
tat raportul: „49 de ani de luptă sub steagul 
atotbiruitor al marxism-leninismului".

Urmărit cu deosebită atenție, raportul a fost 
subliniat în repetate rtnduri de aplauzele pu
ternice și îndelungate ale asistenței.

După încheierea raportului, minute în șir în 
sală răsună urale și ovații. Se aud lozincile: 
„Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, Comite
tul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej!", „Trăiască detașamentul de 
frunte al mișcării comuniste internaționale — 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice „Tră
iască unitatea lagărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale!“, „Trăiască pacea în 
întreaga lume și cei ce luptă pentru ea

Pe adresa C.C. al P.M.R. au sosit numeroase 
telegrame de salut din partea organizațiilor de 
partid, colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi industriale, unități socialiste din 
agricultură, instituții, organizații obștești.

De asemenea s-au primit numeroase telegrame , 
și mesaje de salut din partea partidelor comu
niste și muncitorești frățești

In aplauzele entuziaste ale miilor de partici
pant la adunare, se dă citire telegramei sosite 
din partea Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

In sală răsună puternice urale pentru marele 
partid făurit de Lenin — P.C.U.S. — pentru Co-

(Continuare în pag. 3-a)

Raport prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,
Poporul romîn sărbătorește astăzi aniversarea 

unui măreț eveniment din istoria țării noastre — 
40 de ani de la crearea Partidului Comunist din 
Rominia, 40 de ani de luptă neabătută, sub steagul 
atotbiruitor al marxism-leninismului, pentru binele 
celor ce muncesc, pentru libertate și independența 
țării, pentru cucerirea și consolidarea puterii popu
lare, pentru triumful nobilei cauze a socialismu
lui șî păcii. (Aplauze puternice, îndelungate).

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, Comite
tul Central al Partidului Muncitoresc Romîn aduce 
un călduros omagiu puternicului nostru partid, sub 
a cărui conducere înțeleaptă clasa muncitoare. în 
alianță cu țărănimea muncitoare, au răsturnat do
minația capitaliștilor și moșierilor, au instaurat pu
terea celor ce muncesc și construiesc cu succes orin- 
duirea nouă, socialistă; membrilor de partid care 
militează cu abnegație și devotament fără margini 
pentru mobilizarea poporului muncitor la înfăp
tuirea politici; partidului ; eroicei clase muncitoare, 
din mijlocul căreia s-a plămădit partidul nostru și 
care își îndeplinește cu cinste înalta ei misiune 
istorică de conducătoare a tuturor oamenilor muncii 
in lupta pentru construirea societății socialiste ; 
vrednicului și talentatului nostru popor, milioane
lor de oameni ai muncii de ia orașe și sate, care 
urmează cu dragoste și încredere partidul, cu con
vingerea nestrămutată că el ii călăuzește spre noi și 
noi victorii, spre culmile cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației umane, societatea comunistă. 
(Aplauze puternice).

In această zi memorabilă, gindurile noastre se 
dreaptă spre luptătorii care au cimentat cu 
lor fundamentul edificiului luminos al 
Iui pe care-1 înălțăm astăzi.

Glorie veșnică eroilor căzuți in lupta pentru 
libertatea și fericirea poporului, pentru indepen
dența patriei, pentru socialism.

în amintirea 
de reculegere. 
reculegere).

lor propun să păstrăm un moment 
(Asistența păstrează un minut de

Făurirea 
Partidului Comunist 

din Romînia — 
o necesitate istorică 

Tovarăși, 
încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

proletariatul din Rominia începuse să se afirme 
ca o forță socială înaintată, ridicând steagul luptei 
pentru drepturi și libertăți democratice, pentru in
teresele vitale ale celor ce muncesc. Ca rezultat 
al dezvoltării mișcării muncitorești și al răspîndirii 
ideilor marxiste, a fost creat in 1893 Partidul So
cial-Democrat al Muncitorilor din Rominia. Dato
rită însă trădării elementelor . burghezo-liberale 
strecurate în conducerea sa — grupul așa-zișilor 
„generoși" — partidul s-a dezorganizat.

începând din 1905, sub impulsul elementelor re
voluționare muncitorești și al creșterii conștiinței 
de clasă a proletariatului, iau ființă $i se dezvoltă 
sindicatele organizate pe principiul luptei de clasă 
care joacă un rol important în reconstituirea în 1910 
a Partidului Social-Democrat din Romînia. 
Deși a adus o contribuție prețioasă la ridicarea 
conștiinței politice a clasei muncitoare, la organi
zarea luptei sale revendicative, Partidul Social- 
Democrat era dominat de ideologia reformistă a 
Internaționalei a II-a, care mergea pe linia cola
borării și compromisului cu burghezia.

Un rol de seamă în răspândirea marxismului l-a 
avut Dobrogeanu Gherea, care a formulat platforma 
de revendicări general-democratice a cercurilor mun
citorești. El a apreciat însă greșit condițiile obiective

evidențiat-o este aceea că țărănimea nu poate în
vinge în lupta împotriva exploatării moșierești, 
pentru pămînt, deeit in alianță și sub conducerea 
proletariatului — clasa cea mai revoluționară a 
societății. Sprijinul acordat de către muncitori țără
nimii răsculate prevestea alianța muncitorească- 

țărănească reali
zată mai tirziu, 
prin lupta perse
verentă a partidu
lui comunist.

în anii premer
gători primului 
război mondial 
combativitatea e- 
lementelor înain
tate din mișcarea 
socialistă a cres
cut și s-a afirmat 
puternic in lupta 
riasei noastre mun
citoare împotriva 
participării Româ
niei la războiul 
imperialist.

în 1914 marile 
puteri imperialiste 
au dezlănțuit răz
boiul de jaf și co
tropire, pentru o 
nouă reîmpărțire 
a lumii. La izbuc
nirea războiului, 
liderii Internațio
nalei a II-a, con
ducătorii oportu- poporul să se împotrivească jefuirii țării de către 
niști ai partide
lor 
erate 
hotărîrile Congre
sului socialist in
ternațional de la 
Basel din 1912 —

• au trădat cauza 
socialismului, au trecut de partea propriilor guver
ne și a propriei burghezii, sprijinind războiul im
perialist.

Aceasta a însemnat falimentul social-democrației, 
falimentul Internaționalei a II-a.

Vladimir Ilici Lenin a desfășurat o uriașă acti
vitate de clarificare ideologică și mobilizare a 
mișcării muncitorești mondiale împotriva războiu
lui imperialist, lansînd lozinca transformării 
acestuia în război civil pentru răsturnarea 
burgheziei și cucerirea puterii de către proleta
riat. înfăptuirea acestei lozinci de către gloriosul 
partid bolșevic a dus în Rusia la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Partidul Social-Democrat din Romînia, fără să fi 
ajuns la înțelegerea clară a ideii leniniste cu pri
vire la transformarea războiului imperialist în 
război civil, a participat la Conferința socialistă 
internațională de la Zimmerwald, iar reprezentan
ții săi au făcut parte din grupul zimmerwaldienilor . 
de stingă, organizat din inițiativa lui Lenin.

Partea cea mai avansată a clasei noastre munci- 
toare, în frunte cu aripa de stingă, revoluționară, 
din partidul social-democrat s-a ridicat cu hotă- 
rîre împotriva participării Romîniei la primul

■ război mondial imperialist, a organizat curajoase 
greve și demonstrații de protest, care au culminat 
cu eroica manifestație de la Galați din 13 iunie 
1916, înăbușită în sînge de guvernul liberal.

Victoria de însemnătate mondială a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a deschis o nouă 
epocă în istoria omenirii — epoca trecerii de Ia 
capitalism Ia socialism. Ideile ei s-au răspîndit în 
întreaga lume și au avut un uriaș ecou în rîndurile 
maselor largi din Romînia, găsind în condițiile eco
nomice și sociale din țara noastră un teren deosebit 
de fertil.

Rominia a pășit pe calea dezvoltării capitaliste 
mai accentuate- în perioada trecerii capitalismului 
apusean în stadiul monopolist. Ca urmare,

capitalul monopolist internațional a pătruns în 
principalele ramuri ale economiei, ceea ce a per
petuat infeudarea economică și politică a Romîniei 
de către marile puteri imperialiste. Aceasta a 
ascuțit puternic toate contradicțiile sociale, masele 
muncitoare fiind crunt oprimate, lipsite de cele 
mai elementare drepturi.

Primul război mondial, care a pricinuit poporului 
imense suferințe, doliu, foamete, ruină economicii, 
a făcut să crească mai mult ca oricind ura și 
revolta maselor muncitorești și țărănești împotriva 
stăpînirii burghezo-moșierești.

Exemplul revoluției din Octombrie a fost flacăra 
înnoitoare, care a întețit lupta maselor muncitoare 
din țara noastră. Trăiește viu in amintirea ma 
tabloul măreț și emoționant al evenimentelor din 
Moldova, în imediata apropiere a frontului, unde 
mă aflam ca tînăr muncitor. (Aplauze). Starea de 
efervescență revoluționară a trupelor rusești care, 
refuzind să mai lupte, ii arestau pe ofițerii țariști 
și creau comitete de soldați, ecoul instaurării pu
terii muncitorești-țărănești în Rusia, aveau o in
fluență puternică asupra populației muncitoare și 
insuflau muncitorimii și țărănimii un curaj și o 
hotărâre de luptă încă necunoscute la noi în țară.

Procesul de radicalizare a maselor s-a desfășurat 
rapid. Demonstrațiile muncitorești, grevele munci
torilor mineri, petroliști, forestieri au luat o puter
nică amploare transformîndu-se în mari acțiuni de 
clasă. în focul acestor lupte, partidul socialist și 
sindicatele s-au reorganizat, mișcarea muncito
rească devenind in scurt timp o largă mișcare de 
masă cum nu fusese niciodată pină atunci.

în teritoriul ocupat de trupele germane, organi
zațiile socialiste, acționînd în stare de ilegalitate* 
ridicau masele la luptă pentru pămînt, pîine, pace, 
libertate, fiind singura forță politică ce chema

socîal-demo-
— încâlcind

In timpul adunării festiva

ale etapei în care se afla țara noastră, nu vedea 
că în Romînia - țară cu o economie înapoiată în 
care predomina agricultura — capitalismul era în 
plină dezvoltare, iar odată cu aceasta creștea 
proletariatul industrial, ca o clasă revoluționară 
de sine stătătoare și în plină ascensiune. în opo
ziție cu ideile pro
movate de Lenin 
despre rolul pro
letariatului ca he
gemon în lupta 
pentru desăvîrși
rea revoluției bur
gh ezo-democratice. 
Gherea — purtă
tor al unor con
cepții de esență 
menșevică — sus
ținea că burghezia 
este clasa socială 
căreia i-ar reveni 
misiunea de a în
făptui revoluția 
democratică. El a 
elaborat concep
țiile antimarxiste 
despre * așa-zisa 
„neoiobăgie", des
pre „socialismul 
■yy'țările înșipoiac 
** care condssșt- ’ 

clasa munci- 
la pasivitate?

ignorau imensele 
rezerve de ener
gie revoluționară 
ale țărănimii și 
negau posibilitatea 
alianței muncito
rești-țărănești, du
ceau proletariatul 
la remorca bur
gheziei.

în mișcarea muncitorească din Transilvania 
dominau în acel timp concepțiile reformiste, austro- 
marxîste, care duceau la fărâmițarea forțelor oame
nilor muncii de diferite naționalități.

Una din cele mai glorioase pagini ale istoriei 
poporului nostru au fost răscoalele țărănești din 
1907. Ele au avut un caracter deosebit de ascuțit 
și au cuprins întreaga țară, zguduind temeliile 
orinduirii burghezo-moșierești. Lenin a apreciat 
că această răscoală a țăranilor din Rominia „a 
jucat același rol în ceea ce privește îmbunătățirea 
situației lor ca revoluția din 1905—1907 în Rusia’*.

Cînd țara a fost cuprinsă de vîlvătaia marilor 
răscoale, organizații muncitorești locale și militanți 
revoluționari din mișcarea socialistă, ridieîndu-se 
împotriva elementelor oportuniste din conducerea 
mișcării, au sprijinit lupta dreaptă a țărănimii. 
Muncitorii din București. Buhuși. din Ploiești și din 
localitățile petroliere de pe Valea Prahovei, din 
Iași, Galați, Brăila, au organizat numeroase acțiuni, 
greve, întruniri și demonstrații de sprijin și 
solidaritate cu țărănimea răsculată; muncitorii! 
ceferiști din Pașcani și de pe linia ferată Dolhasca- 
Fălticeni au eliberat cu forța pe țăranii arestați. Presa 
muncitorească făcea să răsune glasul clasei munci
toare împotriva masacrelor săvîrșite de guvernul 
reacționar în reprimarea țărănimii. „Arătați 
pretutindeni pe dușmanul adevărat - se adresa 
ziarul „Romînia Muncitoare" către muncitorii îm- 
brăcați în haine militare — și dacă va fi nevoie 
și dacă va fi cu putință, dați-vă de partea răscula- 
ților ca să luptați contra acestui dușman". Partea 
conștientă a proletariatului vedea în țărănimea 
răsculată o forță de luptă împotriva dușmanului 
comun — clasele exploatatoare și orînduirea bazată 

pe jugul capitaliștilor și 
moșierilor.

Răscoala a 
în singe, cu 
ură bestială, 
că pe care

fost înecată 
sălbăticie și 
Lecția istori- 
răscoalele au

ocupanți.
Puternice acțiuni revoluționare au început în 

Transilvania, unde lupta de clasă a proletariatului 
se împletea strîns cu lupta împotriva asupririi 
naționale, pentru scuturarea jugului habsburgic.

Plini de încredere in forța creatoare a poporului* 
socialiștii romîni, intr-un manifest răspîndit în 
1917* adresau maselor muncitoare cuvinte calde de 
îndemn la luptă revoluționară : „Ceea ce noi cerem* 
in Rusia s-a și înfăptuit. Sus inimile! Societatea 
capitalistă trebuie să dispară ! Jos cu aservirea eco
nomică și politică ! Jos cu democratismul fals șî 
ipocrit! Jos cu războiul dintre popoare, trăiască 
războiul între clase ! Trăiască organizarea, curajul, 
voința proletariatului din Rominia !... Aținti ți-vă 
privirea și îndreptați-vă pașii numai intr-acolo 
unde flutură steagul roșu".

Valurile luptei revoluționare amenințau exis
tența regimului capitalist în țara noastră. Muncito
rimea își manifesta solidaritatea frățească cu 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie; prin 
mari greve și demonstrații de stradă, ea se ridica 
împotriva intervenției mârșave a reacțiunii române 
contra tinerei puteri sovietice.

Sub presiunea acestor lupte, clasele dominante 
au fost silite să satisfacă un șir de revendicări 
muncitorești și să acorde unele drepturi democra
tice. în multe locuri țărănimea a trecut la împăr
țirea pământurilor moșierești și alungarea autorită
ților. Frământările revoluționare s-au întins și în 

. rândurile armatei, în rîndurile marinarilor flotei 
de pe Dunăre și din Marea Neagră care s-au răs
culat, au ales comitete revoluționare și au arborat 
pe vase steagul roșu al revoluției. S-au creat bata
lioane revoluționare romîne care au luptat pe teri
toriul Rusiei, alături de Armata Roșie, împotriva 
forțelor contrarevoluționare.

Burghezia și moșierimea au înțeles că prăbușirea 
propriei lor puteri devenea inevitabilă dacă miș
carea revoluționară a proletariatului se unea cu 
lupta pentru pămînt a maselor țărănești. înspăi
mântate de înrîurirea Revoluției ruse care a dat 
pămînt țăranilor, clasele stăpînitoare au vînturat 
încă din 1917 promisiuni cu privire la o reformă 
agrară, înfăptuită în 1921 în mod ciuntit, incomplet, 
ea menținînd mai departe marea proprietate moșie
rească. Scopul urmărit a fost mărturisit limpede 
de un reprezentant al așa-numitului Comitet agrar
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------ Comitetului Central ------  
al Partidului Muncitoresc Romin

Dragi tovarăși I

In numele tuturor comuniștilor 
și al poporului sovietic, Comite
tul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice vă tri
mite un -fierbinte salut și vă 
felicită din toată inima și prin 
dumneavoastră pe toți membrii 
P.M.R. și poporul frate romin cu 
prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Partidului Muncitoresc 
Romin.

In condițiile grele ale celor 20 
de ani de ilegalitate, Partidul 
Comunist din România, înarmat 
cu teoria imarxist-leninistă, a 
condus cu pricepere lupta cla
sei muncitoare și a țărănimii 
muncitoare împotriva terorii dic
taturii fasciste, pentru răsturna
rea orânduirii burghezo-moșie- 
rești, pentru libertatea și feri
cirea poporului romin.

Un rezultat însemnat al acti
vității eroice desfășurate mulți 
ani de Partidul Comunist din 
România a fost unificarea deta
șamentelor înaintate ale clasei 
muncitoare române, înfăptuirea 
unității politico-ideologice și or-
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ganizatorice a acesteia pe baza 
ma rx ism-Ien i n ism ui u i.

Partidul Muncitoresc Romin - 
moștenitorul tradițiilor eroice ale 
Partidului Comunist din Romînia 
- a cucerit, prin lupta sa plină 
de abnegație pentru interesele 
oamenilor muncii, pentru con
struirea unei Romînii noi, socia
liste, încrederea profundă a po
porului romin. El conduce cu 
succes poporul român pe calea 
socialismului, aplicînd în mod 
creator principiile generale ale 
construcției socialiste la condi
țiile concrete ale țării sale. Pe 
această cale, Republica Popu
lară Română a obținut succese 
remarcabile în crearea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui, în înfăptuirea revoluției cul
turale, în ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii. Crește și se 
întărește unitatea moral-politică 
a poporului romin.

In politica sa externă. P.M.R 
se călăuzește neabătut după 
principiile leniniste ale coexis
tenței pașnice a statelor cu orân
duiri sociale diferite. Republica 
Populară Romînă se pronunță

Comitetul Central

pentru întărirea prin toate mij
loacele a prieteniei frățești și 
colaborării strînse cu Uniunea 
Săvietică și celelalte țări din la
gărul socialist, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie cu 
toate statele iubitoare de pace, 
pentru asigurarea unei păci 
trainice și a securității popoare
lor.

Partidul Muncitoresc Român, 
partid marxist-leninist, întâmpină 
cea de-a 40-a aniversare glo
rioasă a sa mai strâns unit ca 
oricând, monolit, în jurul Comite
tului Central, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
eminent activist de partid și de 
stat.

Partidul Muncitoresc Romîn 
ține sus steagul marxism-leninis
mului, îi educă pe oamenii mun
cii din R.P.R. în spiritul interna
ționalismului socialist. P.M.R., ca 
unul din detașamentele de luptă 
ale mișcării comuniste mondia
le, luptă în mod consecvent îm
preună Cu celelalte partide co
muniste și muncitorești pentru 
puritatea teoriei morxist-leninis- 
te, împotriva revizionismului con-

al Partidului Comunist

temporan, a dogmatismului și 
sectarismului. Bizuindu-se pe do
cumentele Consfătuirii din 1960 
de la Moscova, Partidul Munci
toresc Romîn contribuie cu vred
nicie la întărirea continuă a 
unității lagărului socialist, a în
tregii mișcări comuniste și mun
citorești internaționale.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și poporul sovietic urează din 
toată inima Partidului Muncito
resc Romîn și Comitetului său 
Central, tuturor oamenilor mun
cii din Republica Populară Ro
mînă noi și mari succese în în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al HI-Iea al P.M.R. 
pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului în Romînia, în lupta 
pentru întărirea păcii în lumea 
întreagă.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn — conducătorul încercat 
și călit al poporului romîn !

Trăiască și înflorească priete
nia veșnică și de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și Republicii Populare Ro
mâne !

al Uniunii Sovietice



RAPORTUL PREZENTAT RE TOVARĂȘUL CIILORGHL GHEORGHIU-OU
(Urmare din pag. I-a)

din România 1 „o amânare a reformelor agrare... ar 
fi avut drept consecință, fără nici o îndoială, grave 
tulburări sociale și politice și, în circumstanțele 
actuale, ale periculoasei vecinătăți cu bolșevismul 
rus și ungar... n-ar fi fost exclus ca profundele ne
mulțumiri ale țăranilor să fi izbucnit printr-o re
voluție politică redutabilă".

Greva generală din octombrie 1920, a ridicat Ia 
luptă aproape întregul proletariat din România, 
scoțînd in evidență gradul de radicalizare și capaci
tatea de luptă revoluționară a clasei muncitoare.

în condițiile în care masele muncitoare desfășu
rau mari bătălii de clasă, linia oportunistă a condu
cerii. Partidului Socialist a ajutat burghezia să ma
nevreze, să înăbușe pe rînd luptele revoluționare 
ale proletariatului și ale țărănimii, să prelungească 
existența regimului burghezo-moșieresc cu un sfert 
de veac.

Sub influența exemplului lui Octombrie. în focul 
luptelor revoluționare se producea însă o profundă 
schimbare în modul de a gin di al clasei munci
toare. Aceasta s-a manifestat în ascuțirea luptei 
ideologice din sinul partidului socialist, în apariția 
și dezvoltarea grupelor comuniste, în orientarea tot 
mai hotărâtă a membrilor partidului și a maselor 
muncitoare spre ideile marxism-leninismului.

Prin propria sa experiență, clasa noastră munci

Partidul — luptător neînfricat pentru apărarea 
intereselor vitale ale poporului

Tovarăși,
De la înființarea sa, partidul comunist și-a închi

nat toate forțele luptei pentru „triumful marelui 
ideal socialist" — așa cum a proclamat încă la pri
mul său Congres.

Pentru a înfăptui acest ideal al clasei muncitoare 
el a. avut de luptat împotriva elementelor oportu
niste, reformiste care, cu sprijinul burgheziei și 
moșierimii au scindat mișcarea muncitorească. A- 
această sciziune, a durat aproape 30 de ani, și a 
avut urmări nefaste, slăbind forța de luptă a prole
tariatului. înscriind pe steagul său ideea făuririi u- 
nității politice și organizatorice a clasei muncitoare, 
partidul. a desfășurat de-a lungul anilor o vastă 
activitate în mijlocul sindicatelor și al celorlalte or
ganizații de masă muncitorești, în fabrici și uzine, 
a militat cu,perseverență pentru închegarea frontu
lui unic muncitoresc.

Ilegalizat în 1924, Partidul Comunist din Romî- 
nia, înfruntând teroarea și prigoana sălbatică a cla
selor stăpînitoare, a dat nenumărate jertfe din rân
durile celor mai buni fii ai poporului muncitor, 
aruncați în închisori, schingiuiți bestial în beciu
rile siguranței, asasinați. In momentele cele mai 
grei® pentru oamenii muncii, cuvîntul partidului 
răsuna cu curaj, indicând drumul ce trebuia ur
mat, insuflând poporului forță și încredere în vic
torie. (Aplauze îndelungate).

între anii 1923—1928, partidul a inițiat, organizat 
și condus numeroase acțiuni greviste ale metalur- 
giștilor din București, Reșița, Cluj, ale minerilor 
din Valea Jiului și Banat, ale lucrătorilor industriei 
lemnului din Valea Mureșului și Suceava, ale petro
liștilor din Valea Prahovei, ale textiliștilor din 

. București, Buhuși, Timișoara, ale tipografilor și ale 
muncitorilor din porturi, acțiuni ale țăranilor îm
potriva poverilor fiscale și executărilor silite și 
altele.

Partidul folosea în lupta sa toate posibilitățile 
legale. Numărul important de voturi obținut în 
alegerile parlamentare din 1931 de candidații Blo
cului Muncitoresc Țărănesc, arată influența de care 
se bucura partidul.

O armă puternică de răspîndire în mase a cuvîn- 
tului partidului, de propagare a ideilor marxist-le- 
niniste, a fost presa ilegală — „Scînteia", „Lupta de 
clasă", nenumăratele publicații și broșuri editate 
de partid. Cititorii care au astăizi la îndemână în 
tiraje de sute de mii și milioane de exemplare 
presa partidului, ediții complete ale operelor mar
xism-leninismului, o vastă literatură politică, își pot 
cu greu reprezenta activitatea plină de abnegație pe 
care o desfășurau comuniștii în ilegalitate pentru a 
tipări și răspîndi cuvîntul partidului.

Partidul a luptat cu hotărâre pentru deplina, ega
litate în drepturi a oamenilor muncii de toate na
ționalitățile, împotriva asupririi naționale, a com
bătut cu intransigență naționalismul, șovinismul, 
antisemitismul, a promovat neobosit ideile interna
ționalismului proletar.

Popularizarea largă a realizărilor Uniunii Sovie
tice, demascarea minciunilor și calomniilor prin 
care dușmanii socialismului încercau să ponegreas
că puterea sovietică, a fost întotdeauna o parte im
portantă a politicii partidului nostru, un mijloc din 
cele mai puternice de a arăta maselor perspecti
vele luminoase pe care socialismul le deschide po
porului muncitor. (Aplauze).

Combătând neobosit politica cercurilor reacționa
re care transformaseră România într-un pion al 
intereselor marilor puteri imperialiste, într-un cap 
de pod al pregătirii războiului antisovietic, partidul 
a militat cu consecvență și tenacitate pentru o po
litică de prietenie și alianță cu Uniunea Sovietică. 
El a arătat permanent poporului că „războiul con
tra U.R.S.S. ... va fi totodată războiul nemilos con
tra maselor muncitoare din România însăși", că „a- 
pătînd U.R.S.S., ele se apără totodată pe ele însele, 
apără interesele lor zilnice, interesele lor vitale și 
istorice..."

în procesul de întărire organizatorică și de călire 
ideologică, partidul a dus o luptă îndârjită împo
triva concepțiilor reformiste, ca și împotriva a tot 
felul de curente oportuniste, de dreapta și de 
stingă, lichidatoriste, anarhice și în mod deosebit 
a tendințelor sectariste, de izolare de mase.

în anul 1929, tocmai în perioada cind Romînia 
intrase în criza economică, partidul trecea prin
tr-o grea încercare. Elemente provocatoare, aventu
riste, ce se strecuraseră în conducerea sa, grupate 
în două fracțiuni — Pauker-Luximin și Barbu — 
au rupt în două partidul, sindicatele, U.T.C.-ul și 
au dezlănțuit în interiorul partidului o luptă frac- 
ționistă fără de principii/care a durat doi ani. Ei 
au subminat grav forțele și prestigiul partidului, 
ău creat o atmosferă de dezorientare și demorali
zare a membrilor de partid, au desconspirat nu
meroși activiști care au căzut în mâinile -organelor 
represive ale statului burghezo-moșieresc. Desigur, 
organele siguranței nu erau străine de această 
provocare.

Luptele fracționiste au paralizat partidul, l-au 
dus la un pas de lichidare, împiedicîndu-1 să joace 
rolul de conducător politic și organizatoric al luptei 
împotriva încercărilor claselor exploatatoare de a 
ieși din criză pe spinarea celor ce muncesc.

Numai datorită ajutorului politic dat de Comi
tetul Executiv al Internaționalei Comuniste luptele 
fracționiste au putut fi lichidate, restabilindu-se 
unitatea rândurilor partidului;

Un rol de seamă în evoluția mișcării revoluționare 
din România l-a avut Congresul al V-lea al P.C.R., 
care a făcut analiza caracterului și perspectivelor 
revoluției în țara noastră, a stabilit linia strategică 
și tactică a partidului în vederea desăvârșirii revo
luției burghezo-democratice și trecerii ia revoluția 
socialistă. Pe baza orientării date de Congres, aten
ția partidului a fost îndreptată spre detașamentele 
principale ale proletariatului — muncitorimea ce
feristă, din industria petrolieră, minieră, spre 
întărirea organizațiilor de partid din întreprinderi.

Partidul a organizat un șir de mari acțiuni 
muncitorești. Ele au . culminat cu eroicele lupte din 
ianuarie-februarie 1933 ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști care s-au ridicat cu hotărâre împotriva 
curbelor-de sacrificiu, mizeriei, înrăutățirii condiții-, 
lor de . trai ale clasei muncitoare, împotriva în- 
feudării tot mai mari a țării puterilor imperialiste, 
pentru a bara drumul fascismului și al războiului 
antisovietic. PRIN ÎNALTUL LOR NIVEL DE OR
GANIZARE, PRIN AMPLOAREA ȘI SPIRITUL 
LOR REVOLUȚIONAR, ACESTE LUPTE AU 

toare a verificat valoarea de neprețuit a cuvintelor 
lui Lenin: „Numai partidul comunist, dacă el e 
într-adevăr avangarda clasei revoluționare... numai 
un astfel de partid este în stare să conducă prole
tariatul în lupta cea mai necruțătoare, cea mai 
hotărâtă, în lupta finală împotriva tuturor forțelor 
capitalismului. Pe de altă parte, numai sub condu
cerea unui asemenea partid proletariatul e în stare 
să desfășoare asaltul său revoluționar in toată 
vigoarea lui..."

UN ASTFEL DE PARTID A LUAT FIINȚĂ LA 
NOI IN ȚARA ACUM 40 DE ANI CÎND CON
GRESUL GENERAL AL PARTIDULUI SOCIA
LIST, ÎNTRUNIT LA 8 MAI 1921 A HOTARlT 
CU O MAJORITATE ZDROBITOARE DE VOTURI 
CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ȘI AFILI
EREA LUI LA INTERNAȚIONALA A III-A CO
MUNISTĂ. (Aplauze furtunoase). ASTĂZI PUTEM 
APRECIA IN PERSPECTIVA ISTORICA URIAȘA 
ÎNSEMNĂTATE PE CARE A AVUT-O ÎN VIAȚA 
CLASEI MUNCITOARE SI A ÎNTREGULUI NOS
TRU POPOR, ACEST MĂREȚ EVENIMENT. A ÎN
CEPUT O ETAPĂ NOUA IN LUPTA PROLETA
RIATULUI ȘI A MASELOR MUNCITOARE. IN 
FRUNTEA LOR SE AFLA ACUM UN CONDUCĂ
TOR DEVOTAT PÎNA LA CAPĂT CAUZEI 
DEZROBIRII CELOR CE MUNCESC, HOTARlT 
SA CONDUCĂ LA VICTORIE LUPTA POPORU
LUI PENTRU ELIBERAREA DE ORICE 
EXPLOATARE ȘI ASUPRIRE. (Aplauze puternice).

MARCAT UN MOMENT DE COTITURĂ IN DEZ
VOLTAREA PARTIDULUI ȘI A INTREGH MIȘ
CĂRI MUNCITOREȘTL (Aplauze puternice).

Cu toate că luptele din ianuarie-februarie 1933 
au fost înăbușite în singe, ele au frânat ofensiva 
capitalistă împotriva condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, au dat o lovitură pu
ternică politicii de fascizare a țării, au contribuit 
la creșterea conștiinței politice și la îmbogățirea 
experienței de luptă a proletariatului. Au crescut 
influența și autoritatea partidului, numeroși mun
citori din marea industrie care au stat in fruntea 
acestor eroice acțiuni, au intrat în rândurile lui îm- 
bunătățindu-i compoziția socială și intărindu-i le
găturile cu clasa muncitoare.

Fiind prima mare ridicare a proletariatului îm
potriva fascismului pe plan internațional după in
staurarea hitlerismului în Germania, luptele mun
citorești din ianuarie-februarie 1933 au dus la 
creșterea prestigiului internațional al clasei noastre 
muncitoare. (Aplauze),

Călăuzit de îndrumările prețioase ale Congresu
lui al VII-lea al Internaționalei Comuniste, parti
dul și-a intensificat activitatea pentru făurirea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare și strângerea în 
jurul proletariatului a tuturor păturilor și catego
riilor sociale interesate în propășirea democratică 
a țării, apărarea păcii și a independenței naționale, 
în vederea închegării unui larg front popular anti
fascist. Au fost create numeroase organizații de 
masă legale ca Liga Muncii, Comitetul Național 
Antifascist, Asociația „Amicii U.R.S.S.", Blocul. 
Democratic, Frontul studențesc democratic, etc.; 
alături de ziarele și revistele ilegale, a fost editat 
un mare număr de publicații legale, cu caracter 
democratic, progresist. Toate acestea ilustrează am
ploarea pe care a căpătat-o activitatea partidului 
în această perioadă, marea bogăție a metodelor pe 
care le-a folosit, priceperea cu care a știut să îm
bine formele muncii ilegale cu cele legale ți semi
legal e.

In ciuda obstrucțiilor și sabotajului partidelor 
burghezo-moșiereș:: ți conducătorilor oportuniști al 
Partidului. Social-Democrat, partidul a izbutit să 
ralieze un șir de organizații democratice — Blocul 
Democratic, Frontul Plugarilor, Madosz-ul, unele 
organizații locale ale Partidului Social-Democrat — 
într-un front comun de luptă, care a obținut suc
cese importante în alegerile parlamentare parțiale 
și comunale din 1936 și 1937. Roadele activității 
partidului s-au văzut totodată în numeroasele ac
țiuni greviste desfășurate pe baza frontului unic, în 
acțiunile publice de masă cu caracter antifascist și 
antirăzboinic, între care puternicele demonstrații 
care au avut Ioc la 1 mai 1939, în aproape toate 
centrele mari din țară și în primul rând în Bucu
rești, împotriva dictaturii regale.

Frânarea pentru un timp a procesului de fasci
zare a țării s-a datorat luptei pline de abnegație 
dusă, sub conducerea partidului, de clasa munci
toare și de forțele progresiste grupate în jurul ei.

1N ANII ÎNTUNECAȚI AI DICTATURII FAS
CISTE, CÎND CLASELE EXPLOATATOARE AU 
ÎMPINS ȚARA IN PRĂPASTIA RĂZBOIULUI 
CRIMINAL ANTISOVIETIC ALĂTURI DE GER
MANIA HITLERISTA, PARTIDUL COMUNIST A 
FOST SINGURA FORȚĂ POLITICĂ CARE 
S-A RIDICAT IN APĂRAREA INTERESE
LOR NAȚIONALE, PENTRU IEȘIREA ROMlNIEI 
DIN ACEST RĂZBOI ȘI ÎNTOARCEREA ARME
LOR ÎMPOTRIVA GERMANIEI HITLERISTE. 
(Aplauze îndelungate).

Se cunoaște în ce condiții grele s-a desfășurat 
activitatea partidului. O mare parte a activiștilor sa 
aflau în închisori și lagăre ; în conducerea partidu
lui se strecurase o clică de trădători, care desfășu
rau o activitate criminală de descompunere și lichi
dare a organizațiilor de partid, dădeau pe mâna si
guranței cadre de partid devotate, încercau prin 
toate mijloacele să împiedice desfășurarea luptei 
împotriva războiului hitlerist.

înfruntind teroarea sălbatică comuniștii devotați 
cauzei partidului ți însuflețiți de patriotism fierbinte, 
au dus o luptă neînfricată pentru mobilizarea ma
selor împotriva dictaturii fasciste și a ocupanților 
hitleriști, au organizat numeroase acțiuni de sabota
re a mașinii de război fasciste. Ei erau hotărâți să 
nu-și cruțe forțele, să-și dea în caz de nevoie și 
viața pentru libertatea și viitorul fericit al poporu
lui. Procesele, care s-au ținut lanț în fața Consilii
lor de Război, condamnările la moarte și execuțiile 
sânt mărturii ale luptei lor eroice.

Comuniștii romini aveau o încredere neclintită 
în victoria Armatei Sovietice, fiind pe deplin con
vinși că se apropia ziua cînd forța monstruoasă a 
hitlerismului, care amenința civilizația și progresul 
întregii omeniri, va fi sfărimată pentru totdeauna.

Loviturile zdrobitoare date armatelor fasciste în 
anii 1942—1943 de Armata Sovietică au provocat o 
profundă criză politică și militară a dictaturii fas
ciste antonesciene, au ascuțit contradicțiile interne 
ale regimului burghezo-moșieresc și au dat un pu
ternic impuls luptei antifasciste, stării de spirit 
antihitleriste din rîndurile maselor. Comuniștii au 
dus o muncă perseverentă pentru a strânge laolaltă 
toate forțele patriotice într-un front comun de 
luptă, pe baza unei platforme largi, în vederea răs
turnării dictaturii militaro-fasciste și eliberării 
țării.

Supunind unei multilaterale analize situația in
ternă și internațională pe plan politic și militar, 
cadrele de bază ale partidului au trecut încă in 
luna august a anului 1943 la elaborarea planului 
de organizare a insurecției armate. înfăptuirea 
acestui plan a început prin înlăturarea din condu
cerea partidului a elementelor trădătoare și capi
tulante, ceea ce a făcut posibilă mobilizarea tu
turor forțelor partidului pentru lărgirea frontului 
antihitlerist și pregătirea răsturnării guvernului 
antonescian. (Aplauze).

Partidul a trecut la organizarea și înarmarea in 
Capitală, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Banat și 
Țara Bîrsei a formațiunilor de luptă patriotice, al
cătuite din muncitori comuniști, uteciști și fără 
de partid, patrioti hotărîți să lupte cil arma in 
mină pentru doborirea dictaturii militaro-fasciste 
și alungarea hoardelor hitleriste.

Pentru concentrarea forțelor patriotice a avut o 
deosebită însemnătate faptul că Partidul Comunist 
din România, datorită muncii sale perseverente pen
tru unitatea de acțiune cu Partidul Social-Democrat, 

a reușit să înfăptuiască, la 1 mai 1944, Frontul 
Unic Muncitoresc.

în ce, privește așa-numitele partide „istorice" ale 
burgheziei și moșierimii — Partidul național-țără- 
nesc și Partidul național-liberal — se știe că acestea 
se autodizolvaseră încă din timpul dictaturii regale 
a lui Carol al II-lea. In întreaga perioadă a dicta
turii militaro-fasciste, ele au rămas „partide" fără 
organizații și fără membri, fără măcar să încerce 
organizarea unor acțiuni politice de masă și fără 
ca un singur fruntaș al lor să se fi expus unei 
condamnări pentru activitate antihitleristă. Hotă
rârea de „autodizolvare" conducătorii național-țără- 
niști și liberali au respectat-o și în tot timpul cri
minalului război antisovietic. Singura activitate a 
partidelor „istorice" ai căror conducători se pă
taseră prin sprijinul acordat împingerii Romîniei 
în războiul hitlerist a constat în această perioadă 
în acțiuni de culise sterile și în pertractări cu 
Antonescu pînă în preziua răsturnării lui.

Atît conducătorii partidelor burgheze, cît și 
cercurile palatului în frunte cu regele au manevrat 
vreme îndelungată în vederea înfăptuirii așa-nu- 
mitei „variante balcanice" a lui Churchill, de ocu
pare a Romîniei și altor țări din Balcani de către 
trupele anglo-americane. De această „variantă", 
forțele politice reacționare legau speranțele lor de 
a stăvili lupta maselor populare, de a salva orân
duirea capitalisto-moșierească.

După ani de zile de respingere a propunerilor 
partidului nostru cu privire la acțiuni comune 
împotriva dictaturii militaro-fasciste, abia cînd Ar
mata Sovietică în ofensiva ei eliberatoare pășise pe 
pămîntul Romîniei, cînd masele erau cuprinse de 
profunde frământări, iar în armată creștea puter
nic starea de spirit antihitleristă, conducătorii 
Partidului național-țărănesc și Partidului național- 
liberal, temîndu-se să rămînă In afara evenimente
lor și în izolare totală, au acceptat crearea, îm
preună cu Partidul Comunist din România și Parti
dul Social-Democrat, a Blocului Național Democrat, 
pe baza unei platforme largi elaborate de partidul 
nostru.

Acțiunea partidului a cuprins, de asemenea, un 
număr de generali și ofițeri patrioți care, în fața 
dezastrului iminent, au ajuns la concluzia că răs-

în fruntea revoluției populare victorioase
Tovarăși,
După 20 de ani de ilegalitate, partidul nostru a 

trecut la reorganizarea și întărirea rândurilor sale 
potrivit noilor împrejurări. Zeci de mii de munci
tori și alți oameni ai muncii au intrat în partid. 
Mișcarea sindicală, reorganizată pe baza frontului 
unic, a cuprins în scurtă vreme marea majoritate a 
muncitorilor și funcționarilor; s-a reorganizat și 
și-a lărgit rîndurile Uniunea Tineretului Comunist.

Puternica influență și autoritate dobîndite de 
partid în mase, marea sa forță mobilizatoare s-au 
vădit cu putere în perioada luptei pentru înfăp
tuirea reformelor democratice pe baza platformei 
elaborate de partid, pentru defascizarea aparatului 
de stat, zădărnicirea uneltirilor reacpunii care sa
bota participarea Romîniei la războiul antihitlerist 
și adîncea haosul economic, pentru iasUuiarea 
unui guvern democrate. La chemarea partidului, 
masele populare, sub conducerea comuniștilor, 
luau cu asalt primăriile ți prefecturile, instalând 
în fruntea acestora pe proprii lor reprezentanți; 
țărănimea, cu sprijinul direct al clasei muncitoare, 
punea stăpânire pe pământurile moșierești.

Valul luptei populare a înlăturat succesiv de la 
cîrma țării cele 3 guverne cu majoritate reacțio
nară, hotărând soarta bătălie, pentru putere. In
staurarea la • martie 1945 a guvernului democratic, 
ccodus de dr. Petru Greaa. a deschis drum liber 
unor profunde transformări revoluționare in viata 
•ccootnkă ți soci al -pok tică a Bomiri«. - âpinuei.

Prin Înfăptuirea și legiferarea refcemn agrare a 
fost rezolvată problema fund?—mtală a desăvârși
ri! revoruțâes burgheaodemocratk-e s s-a tnrNegat 
alianța dintre clasa nrunatcare ți țârir.umea mun
citoare. Pe baza programului elabora: <je Conferința 
Națională a P.CJL din octombrie 1945. s-a trecut 
la refacerea economiei națkxtale, s-au înfăptuit im
portante reforme cu caracter anticapitalist, a fost 
democratizat aparatul de stat. Forțele democratice, 
conduse de partid, au înfrânt încercările reacțiunii 
de a restaura vechile stări de lucruri și au pus capăt 
pentru vecie dependenței țării de puterile imperia
liste. Discreditate in fața poporului, lipsite de bază 
în mase, partidele politice reacționare au suferit o 
zdrobitoare înfrângere în alegerile din 1946 și au 
dispărut curind de pe arena politică a țării.

La sfârșitul anului 1947 a fost înlăturată monar
hia, Romînia proclamîndu-se Republică Populară. 
(Aplauze însuflețite). Aceasta a marcat momentul 
istoric al încheierii primei etape a revoluției demo- 
crat-populare și al trecerii la înfăptuirea sarcinilor 
mărețe ale revoluției socialiste.

Pentru rezolvarea acestora era necesară realiza
rea unității depline politice și organizatorice a cla
sei muncitoare. Unificarea Partidului Comunist și 
• Partidului Social-Democrat, pe baaa ideologiei

Sub conducerea partidului, spre noi și mărețe 
victorii în construcția socialistă

Tovarăși,

Odată cu trecerea la făurirea societății socialiste, 
creșterea puternică a forțelor de producție, dezvol
tarea și eonsolidârea relațiilor de producție socia
liste au devenit sarcina centrală a partidului.

In elaborarea politicii sale economice, partidul s-a 
condus și se conduce după indicația lui Lenin că (Continuare în pag. 3-a)

Ieri după amiază, numeroși oameni ai muncii au urmărit cu deosebit interes In fața aparatelor de radio și televiziune, Raportul prezentat de tovarășul Gheorgne 
Gheorghiu-Dej la Adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Romînia. In clișeu : Un aspect de la Casa 

de cultură a tineretului din raionul N. Bălcescu

turnarea dictaturii fasciste era singura cale de sal
vare a țării de la catastrofă.
. Situația militară tot mai proastă, creșterea re
voltei poporului împotriva războiului antisovietic 
au dus la adîncirea contradicțiilor dintre Antones
cu și cercurile palatului, care vedeau în participa
rea regelui la înlăturarea lui Antonescu și la tre
cerea Romîniei de partea coaliției antihitleriste 
singura speranță de a scăpa de răspunderile grele 
ce apăsau pe umerii regelui și ai sfetnicilor săi 
pentru tîrîrea Romîniei în războiul împotriva 
U.R.S.S.

în aceste condiții regele și cercurile palatului au 
fost nevoite să accepte planul de acțiune stabilit de 
Partidul Comunist, singura forță politică reală care 
acționa în vederea răsturnării guvernului antones
cian și ieșirii Romîniei din războiul hitlerist.

însuși faptul acesta constituie recunoașterea ro
lului hotărîtor jucat de partid în acest moment 
crucial pentru destinele țării.

La 23 August 1944, în conformitate cu planul 
insurecției, guvernul Antonescu a fost arestat, uni
tăți ale armatei împreună cu formațiuni de luptă 
patriotice din Capitală și din alte centre ale țării 
au ocupat principalele instituții publice, au atacat 
și dezarmat unitățile hitleriste. Armata romînă a 
întors armele împotriva Germaniei fasciste și, în
suflețită de scopurile nobile ale războiului antihit
lerist și de dragoste de patrie, a luptat eroic, ală
turi de glorioasa Armată Sovietică «liberatoare, 
pînă la victoria deplină asupra Germaniei hitle
riste. (Aplauze vii, prelungite).

In focul războiului dus împotriva fascismului s-a 
făurit frăția de arme romîno-sovietîcă, s-au întărit 
prietenia frățească a poporului nostru față de țara 
socialismului victorios, Uniunea Sovietică, recunoș
tința fierbinte față de Armata Sovietică elibera
toare, ai cărei ostași și-au dat sîngele pentru li
bertatea țării noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate).

INSURECȚIA ARMATĂ VICTORIOASA DIN 
AUGUST 1944 A DESCHIS O ERĂ NOUĂ ÎN IS- 
TORIA POPORULUI ROMIN, A ÎNSEMNAT ÎN
CEPUTUL REVOLUȚIEI POPULARE, CARE A 
SCHIMBAT DIN TEMELH VIAȚA ȚĂRH.

marxist-lenîniste, și crearea Partidului Muncitoresc 
Român — a însemnat victoria deplină și definiti
vă a leninismului în mișcarea muncitorească din 
Romînia. (Aplauze îndelungate).

Partidul nostru a manifestat o neslăbită atenție 
pentru întărirea continuă a rînduriior sale, a uni
tății sale și disciplinei de partid, pentru justa 
reglementare a compoziției șale sociale, pentru 
îmbunătățirea activității organizatorice, ideologice 
și politice de masă a organelor și organizațiilor de 
partid.

Din numărul total de 868.759 membri și candidați 
de partid la 31 martie 1961 — numărul muncitorilor 
reprezintă 51,09 la sută, față de 42,61 la sută cît re
prezenta la sfârșitul anului 1955, în timpul Congre
sului al II-lea. Dacă adăugăm șj pe membrii și 
car.didații de partid proveniți din rîndurile munci
torilor și care dețin funcții în aparatul de stat și 
in economie, rezultă că procentul total al munci
torilor in partid este de 54,85 la sută. In același 
timp au iest primiți în partid numeroși țărani mun
ca::. .melectuali și alți oameni ai muncii, devotați 
cauzei socialismului. PARTIDUL ÎNTRUCHIPEA
ZĂ TOT CE E MAI BUN IN POPORUL NOSTRU ; 
EL ESTE INIMA FIERBINTE SI CONȘTIINȚA 
POPORULUI. ÎNȚELEPCIUNEA ȘI VOINȚA SA 
COLECTIVA (Aplauze entuziaste, îndelung repe
tate. Ureicj

Lntrar.s_sent față de orice manifestări străine, 
fațăc* ance devieri de la luda partidului, față de 
eâcseetei* cu srâei de sp-.t anarhice, mâc-burgbe- 
*e. fani de mCu-ențeie dușmănoase, partidul și-a 
urtăr.t ccc.-suu unitatea p coeziunea, curățindu-și 
rindunle de eiemen’.eie fracționiste, antipartinice.

Partidul desfășoară o muncă intensă de călire 
ideologică a membrilor de partid, de înarmare a lbr 
cu învățătura marxist-leninistă cu cunoașterea teze
lor fundamentale ale politicii partidului, de edu
care a membrilor de partid în spiritul combativi
tății față de orice denaturare sau deformare a 
teoriei marxist-leniniste, față de manifestările de 
oportunism, de șovinism, nationalism, ca și față 
de orice alte influențe ale ideologiei burgheze. Da
torită activității educative largi și multilaterale 
desfășurate de partid, a crescut nivelul politic și 
ideologic al membrilor săi, capacitatea lor de a re
zolva sarcinile ce le revin în diferite sectoare ale 
construcției socialiste.

Așa cum a subliniat Congresul al Iîl-leâ, PARTI
DUL NOSTRU, LEGAT PRIN MII DE FIRE DE 
MASELE CELE MAI LARGI ALE POPORULUI, 
ESTE ASTĂZI MAI OMOGEN ȘI MAI UNIT IN 
JURUL COMITETULUI SĂU CENTRAL, CUM 
N-A FOST NICIODATĂ ÎN DECURSUL CELOR 
PATRU DECENH DE EXISTENȚĂ. (Aplauze fur
tunoase, ovații).

„interesul principal și fundamental al proletariatu
lui după ce a cucerit puterea de stat este de a mări 
cantitatea de produse, de a spori în proporții uriașe 
forțele de producție ale societății".

Crearea bazei tehnice-materiale a socialismului 
constituie temelia marilor prefaceri săvirșite în 
toate domeniile vieții sociale de către oamenii mun
cii eliberați de exploatare.

în centrul activității partidului stă industrializa
rea socialistă — dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele cu pivotul ei industria construcțiilor de 
mașini, capabilă să asigure înzestrarea cu mașini și 
utilaje a tuturor ramurilor industriei, agriculturii, 
transporturilor.

Primatul producției mijloacelor de producție cre
ează condițiile pentru dezvoltarea și perfecționarea 
neîncetată a producției socialiste, pe'baza tehnicii 
celei mai înalte, pentru creșterea râpidă și neîntre
ruptă a productivității muncii sociale, — în ultimă 
instanță, chezășia victoriei noii orânduiri, — pentru 
asigurarea unui belșug de bunuri materiale și spi
rituale, în scopul satisfacerii tot mai depline a 
cerințelor crescînde ale oamenilor muncii.

încă în octombrie 1945, în Raportul prezentat la 
Conferința Națională a Partidului Comunist Ro- 
mîn se sublinia că progresul țării noastre este în 
directă și: nemijlocită legătură cu progresul indus
trializării, cu creșterea în ritm rapid a industriei 
grele — baza dezvoltării întregii economii.

Realizarea programului de transformare a Romî
niei într-o țară cu o industrie dezvoltată a devenit 
posibilă după naționalizarea principalelor mijloace 
de producție din industrie și trecerea la economia 
planificată.

Infrîngînd prin muncă devotată și eforturi perse
verente greutățile inerente începutului, clasa mun
citoare, oamenii muncii conduși de partid au ridi
cat în întreaga țară sute de noi întreprinderi în
zestrate cu tehnica modernă, au imprimat un ritm 
înalt dezvoltării industriei și celorlalte ramuri ale 
economiei. Numai în ultimii zece ani, industria și-a 
sporit producția de 3,5 ori, devenind factorul hotă
rîtor al avântului întregii economii, dînd împreună 
cu construcțiile și transporturile 57 la sută din ve
nitul național.

Caracteristic dezvoltării industriei în anii de de
mocrație populară este ritmul rapid de creștere a 
producției. în timp ce în Romînia burghezo-moșie- 
rească creșterea medie anuală a producției indus
triale în perioada 1929—1938 a fost de circa 4 la 
sută, în perioada 1951—1960 această creștere a fost 
de 13 la sută. în 1960, în mai puțin de 11 săptămîni, 
a fost realizată o producție egală cu întreaga pro
ducție a anului 1938. (Aplauze).

Schimbări esențiale au intervenit în structura 
producției industriale; industria producătoare de 
mijloace de producție dă astăzi peste 60 la sută din 
întreaga producție industrială a țării.

Producția industriei constructoare de mașini a 
crescut în ultimii 10 ani de 7 ori. A apărut și s-a 
dezvoltat producția în serie de utilaj petrolier, ma- 
șini-unelte, pentru prelucrarea metalelor, motoare 
cu combustie internă, mașini electrotehnice, pro
ducția de tractoare și mașini agricole, autocamioa
ne, locomotive Diesel electrice și altele. Ca urmare 
a îndeplinirii și depășirii planului de 10 ani de elec
trificare a țârii, producția de energie electrică și 
termică a crescut de 4,2 ori ; consumul de energie 
electrică pe fiecare muncitor industrial a sporit de 
la 2.323 kWh în 1950 la 4.924 kWh în I960.

înzestrarea industriei cu mașini moderne, extin
derea mecanizării și automatizării proceselor de 
producție, ridicarea calificării muncitorilor, au con
tribuit ca productivitatea muncii în industrie să 
crească de 2,2 ori în-ultimii 10 ani.

Prin aplicarea perseverentă a politicii de repar
tiție rațională a forțelor de producție pe teritoriul 
țării, în regiuni în trecut rămase în urmă din punct 
de vedere economic —- Moldova, Dobrogea, Oltenia, 
Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, — s-au 
construit și se construiesc puternice complexe in
dustriale care schimbă harta economică a țării.

Avem acum condiții deosebit de prielnice pen
tru a merge mai departe. Planul de șase ani elabo
rat de Congresul al IlI-lea al partidului reprezin
tă un măreț program de luptă și de muncă al parti
dului, al întregului popor, pentru creșterea con
tinuă a forțelor de producție și încheierea proce
sului de făurire a relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie, pentru desăvirșirea construc
ției socialiste. (Aplau ze puternice, prelungite).

Acest program prevede continuarea în ritm sus
ținut a industrializării țării. Producția globală in
dustrială va crește de 2.1 ori. eu un ritm mediu a- 
nual de circa 13 la sută, față de aproximativ 10 la 
sută în cei șase ani anteriori. în 1960, primul an 
al planului șesenal, producția industrială a sporit 
față de anul precedent cu aproape 17 la sută, 
realizîndu-se o creștere superioară celei prevăzute 
inițial; în primul trimestru al acestui an volumul 
producției industriale față de perioada corespun
zătoare a anului I960 a crescut cu 18 la sută, de- 
pășindu-se cu 4 la sută producția planificată. Aces
te cifre confirmă una din cele mai importante legi 
ale economiei socialiste : continuitatea și ritmul 
înalt al creșterii producției sociale.

în cinstea glorioasei aniversări a partidului, co
lectivele întreprinderilor și-au luat angajamente 
să realizeze în acest an economii peste plan care 
însumează 1 miliard lei și beneficii peste cele pla
nificate de 600 milioane lei.

Numeroasele angajamente, propunerile făcute 
pentru folosirea unor procedee tehnice superioare 
menite să ridice calitatea produselor, realizările 
obținute în ultimele luni dovedesc încă odată spi
ritul de inițiativă creatoare, entuziasmul cu care 
oamenii muncii răspund chemărilor partidului, dra
gostea și atașamentul lor față de Partidul Munci
toresc Român. (Vii aplauze)

Oțelarii, constructorii de mașini, minerii, petro* 
liștîi, muncitorii din industria bunurilor de consuni 
și din alte ramuri, care și-au luat angajamente în- 
suflețitoare și le înfăptuiesc cu succes, merită stima 
și mulțumirea fierbinte a întregului popor ! (Aplauze 
însuflețite)

Tovarăși;
Problema cea mal grea și complexă a construcției 

socialiste— trecerea țărănimii de la gospodăria mică 
bazată pe proprietatea privată Ia marea gospodăria
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Solemnitatea înmînării
unor

*• •

Treptele de marmură ale 
Palatului R. P. Romîne 
le-au urcat în această 

dimineață mulți tovarăși. Sa
lutați cu respect și dragoste, 
pășeau cei cu părul albit dar 
cu inima mereu tinără - vete
rani ai mișcării comuniste din 
țara noastră. Unii din ei se 
aflau printre întemeietorii 
partidului în urmă cu 40 de 
ani și au stat neclintit pe ba
ricadele luptei de clasă. Cin
stirea Pe care poporul întreg 
le-o aduce își găsește expresie 
în decorațiile ce le împodobesc 
piepturile. Alături de ei, pă
șesc tovarășii mai tineri, cres
cuți și educați de partid, cei 
ce poartă mai departe glorioa
sele tradiții de luptă ale parti
dului nostru marxist-leninist.

Cu prilejul marii aniversări 
a creării partidului, în dimi
neața aceasta, în sălile în care 
odinioară stăpînea huzurul o- 
dioasei monarhii, sute de oa
meni ai muncii primesc înalte 
distincții pentru îndelungata 
activitate în mișcarea munci
torească ți pentru merite deo
sebite în opera de construire a 
socialismului.

Asculți rostindu-se numele 
unor tovarăși ce au cunoscut 
groaznicele temnițe ale bur
gheziei ca ți ale unora vestiți 
în anii noștri pentru realizări 
în muncă, pentru creații deo
sebite în domenii felurite de 
la fizica atomică ți pînă la 
poezie. Aplauze răsună mereu. 
Tovarășii Ștefan Voitec și A- 
vram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, înmînează înaltele 
distincții.

La ora 12 aplauze puternice 
și îndelungate salută sosirea 
conducătorilor partidului și 
statului — tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin 
Sală fan, Mihai Dalea.

înalte distincfii
Se înmînează Medalia jubi

liară „40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din 
Romînia", conferită membri
lor de partid din ilegalitate, 
precum și altor membri de 
partid cu activitate îndelunga
tă, care au adus o contribuție 
însemnată in construcția de 
partid ți de stat.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
înmînează înalta distincție 
membrilor și membrilor su- 
pleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretarilor 
C.C. al P.M.R., membrilor 
C.C. al P.M.R,, precum și unor 
veterani ai mișcării muncito
rești.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, înmînează tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Me
dalia jubiliară „40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia". In sală 
răsună aplauze îndelungate și 
ovații puternice pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn con
ducătorul încercat al poporului 
nostru pe drumul socialismu
lui, pentru Comitetul Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

După înmînarea distincțiilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
a spus :

Dragi tovarăși,
Cu prilejul marii aniversări 

a creării partidului, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn a stabilit să se 
instituie Medalia jubiliară „40 
de ani de Ia înființarea Parti
dului Comunist din Romî- 
nia“, care se conferă membri
lor de partid din ilegalitate, 
precum și activiștilor de 
partid și de stat, din domeniul 
economiei și culturii, cu un 
stagiu îndelungat în partid, 
care au adus o contribuție de 
seamă la dezvoltarea și întă
rirea partidului, la lupta pen
tru victoria socialismului in 
patria noastră.

Conferirea acestei medalii și 
decorarea unui mare număr 
de tovarăși cu alte ordine și 
medalii ale Republicii Popu
lare Romîne este o expresie 
a înaltei prețuiri pe care po
porul o dă activității voastre 
devotate puse in slujba cauzei 
partidului și a poporului mun
citor.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romin, al Consiliului de 
Stat, al Guvernului Republicii 
Populare Romine și in numele 
meu personal vă felicit din 
toată inima pentru distincțiile 
ce v-au fost acordate.

Sînt convins că veți munci 
și de aci înainte cu pasiune și 
abnegație pentru înfăptuirea 
sarcinilor de mare răspundere 
ce vă sînt încredințate, pentru 
întărirea continuă a partidului 
și înfăptuirea politicii sale, 
spre binele și fericirea po
porului, pentru triumful so
cialismului și păcii.

Să trăiți, tovarăși 1
In numele celor distinși au 

mulțumit tovarășii Iancu Ol- 
teanu, Stana Drăgoi și Marcel 
Breslașu.

Ca unul dintre cei care au 
luptat în rîndurile partidului 
în toți cei 40 de ani ai exis
tenței sale — a spus tov. 
Iancu Olteanu, veteran al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră — sint fericit că tră
iesc astăzi marile transfor
mări înfăptuite în țara noas
tră sub conducerea gloriosu
lui nostru partid. Idealul pen
tru care au luptat și s-au 
jertfit comuniștii în anii grei 
ai ilegalității a devenit astăzi 
realitate, ca urmare a muncii 
pline de abnegație a poporu
lui romîn, în frunte cu eroica 
noastră clasă muncitoare, care 
sub conducerea partidului în
făptuiește cu succes sarcinile 
desăvîrșirii construcției so
cialiste. La această măreață 
aniversare ne îndreptăm gîn- 
durile pline de fierbinte re
cunoștință către partidul nos
tru marxîst-lenintst, mai pu-

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer irnnineazâ tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej Medalia jubi
liară „40 de ani de la inființprea Partidului Comunist din Rominia*

Ăi40.00(Meâ âutovehicu
în ziua de 8 Mai colectivul 

Uzinelor „Steagul Roșu“ din 
Brașov a înscris o nouă victo
rie în producție: realizarea 
celui de-al 40.000-lea autove
hicul. Sărbătorind acest succes 
pe care îl închină glorioasei 
aniversări a partidului, mun
citorii uzinelor au retrăit cli
pele de entuziasm din anul 
1953 cînd partidul a pus în 
fața lor sarcina construirii 
primelor autocamioane romî- 
nești. Astăzi dacă privești 
uzina, oamenii, aproape că nu 
mai recunoști nimic. S-au con

struit o turnătorie de fontă, â 
hală de forje, o sculărie mo
dernă, o secție de tratament și 
ateliere înzestrate cu utilaj de 
mare capacitate și mașini 
agregat.

In ultimii 4 ani creșterea 
producției cu peste 80 la sută 
s-a făcut îndeosebi pe seama 
sporirii productivității muncii. 
Ca urmare a perfecționării 
procesului de producție, cali
tatea autocamionului a fost 
continuu îmbunătățită, iar 
prețul de cost al lui a fost re* 
dus cu peste 70 la sută.

Țesături mai multe și mai bune
TIMIȘOARA (prin telefon).

- în cinstea glorioasei aniver
sări a partidului colectivele 
de muncitori din întreprinde
rile textile din regiunea Ba
nat au obținut importante 

succese în îndeplinirea anga
jamentelor luate. în primele 
4 luni ale acestui an ele au 

: realizat peste plan 250.000 
. m.p. de țesături. La „Industria 

linei" din Timișoara, unde 
I lucrează mulți tineri s-au ob

ținut în acest interval de 
timp 31.000 m.p. de țesături 
de calitate extra peste angaja- 
rnentul luat. Productivitatea 
muncii a crescut cu 3 la sută 
iar valoarea economiilor rea
lizate în acest timp se ridică 
la 280.000 lei. O contribuție 
de seamă la obținerea acestor 
realizări au adus-o cele 22 
brigăzi de producție ale tine
retului antrenate in întrecerea 
socialistă, avînd ca obiectiv

Instituirea medaliei jubiliare 
„A 40-a aniversare de la înființarea 
Partidului Comunist din Rominia“

Manifestări cultural-artistice consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a înființării 

Partidului Comunist din Romînia

La propunerea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romin, Consiliul de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne a instituit medalia 
jubiliară: „A 40-a aniversare 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia“.

Medalia se conferă membri
lor de partid din ilegalitate, 
precum și altor membri de 
partid eu activitate îndelun
gată, care au adus o contri
buție însemnată în construc
ția de partid și de stat.

Medalia este din metal au
rit, Pe o față are stema Par

tidului Muncitoresc Romîn, în 
partea de jos aflîndu-se in
scripția : „1921-1961“. Pe cea
laltă parte se află o ramură 
de lauri și inscripția : „40 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia". 
Panglica medaliei este din 
mătase roșie și are 4 dungi 
galbene longitudinale.

în ierarhia decorațiilor, lo
cul medaliei „A 40-a aniver
sare de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia" 
este înaintea medaliei „Elibe
rarea de sub jugul fascist".

temic și mai unit ca aricind, 
către Comitetul Central în 
frunte cu scumpul nostru to
varăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Prețuite pentru munca lor 
— a spus tov. Stana Drăgoi, 
vicepreședintă a Consiliului 
național al femeilor — femeile 
din țara noastră se bucură de 
o viață demnă; în fața lor 
sînt deschise larg căile spre 
știință, tehnică, cultură, ele 
sînt stimate mai mult decît 
oricind, ca mame, ca educa
toare ale tinerelor vlăstare 
ale țării. Mulțumim din ini
mă conducerii de partid și de 
stat pentru distincțiile ce 
ne-au fost acordate și ne an
gajăm ca în activitatea de zi 
cu zi să depunem toate efor
turile pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului 
nostru drag.

Cărturarii cu adevărat 
vrednici de acest nume — a 
spus scriitorul Marcel Bres
lașu — au înțeles că numai 
sub steagul comuniștilor vor 
putea izbindi, că singură cla
sa muncitoare îi va duce — 
ca și pe întregul popor — la li
manul fericit, visat de atîtea 
veacuri. Vom purta cu mîn- 
drie aceste semne ale prețuirii 
noastre.

Solemnitatea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, entu
ziastă.

★
Solemnități pentru înmî

narea Medaliei jubiliare „40 
de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia" 
și a unor ordine ale R- P, Ro
mine, au avut loc și în cen
trele regionale ale țării.

Au fost decorați cu ordine și 
medalii ale R. P. Romîne nu
meroși tovarăși.

In întreaga țară au avut loc 
duminică numeroase manifestări 
cultural-artistice consacrate ce
lei de-a 40-a aniversări a în
ființării Partidului Comunist din 
Romînia.

PLOIEȘTI. - La Palatul Cul
turii din Ploiești s-a deschis 
expoziția „40 de ani de la crea
rea Partidului Comunist din Ro
mînia-. Expoziția oglindește, 
prin fotomontaje, trecutul de 
luptă al partidului, iar prin gra
fice sînt înfățișate mărețele 
realizări înfăptuite în țară și 
în regiunea Ploiești de po
porul muncitor, sub conducerea 
partidului în onii puterii popu
lare.

La cluburile petroliștilor din 
Moreni, Boldești și Tîsgoviște au 
avut loc spectacole festive con
sacrate glorioasei aniversări 
prezentate de formațiile artistice 
ale petroliștilor.

Pionierii și școlarii din orașul 
Ploiești au vizitat în cursul zilei, 
Muzeul regional de istorie a 
partidului și au depus flori la 
placa comemorativă ce reprezin
tă locul unde a avut loc cel 
de-al ll-leo Congres al P.C.R.

ORADEA. - Peste 350 de 
oameni ai muncii din raioanele 
Beiuș, Salonta, Marghita și ora
șul Oradea au plecat cu tre-
nuri speciale și autocare, prin 
agenția O.N.T. „Carpați“-Ora- 
dec, in excursie, pentru vizita
rea Muzeului Doftana și Mu
zeului de istorie a partidului din 
București.

In ultimele luni, aproape 2.000 
muncitori din întreprinderile 
orădene, colectiviști și țărani 
întovărășiți din orașele și satele 
regiunii au vizitat Muzeul Dof
tana și Muzeul de istorie a 
partidului.

CONSTANȚA. - Peste 3.000 
de oameni ai muncii din orașul 
Constanța au participat la 
spectacolele prezentate la Pa
latul sporturilor din localitate 
de formațiile artistice fruntașe 
din regiune. Artiștii amatori au

„Cursa Păcii"

Ion Cosma a cîștigat etapa a 6-a
Campionatul categoriei 

A la fotbal

Un nou succes strălucit al 
cicliștilor romîni în Cursa 
Păcii : după Gabriel Moicea- 
nu, învingător la Gdansk, Ion 
Cosma este al doilea repre
zentant al echipei R. P. Ro
mîne, care reușește să cîștige 
o etapă în actuala ediție a a- 
cestei mari competiții sportive 
internaționale. I. Cosma a 
trecut ieri primul linia de so
sire pe stadionul din portul 
Rostock, întrecînd detașat la 
șprint un pluton de alergători 
valoroși, printre care se aflau 
Iuri Melehov, purtătorul tri
coului galben, campionul o- 
limpic V. Kapitonov și cunos
cutul rutier german, Gustav 
Schur.

Etapa a 6-a Szczecin—Ros
tock (206 km), în cursul că
reia cicliștii au intrat pe teri
toriul R. D. Germane, a fost 
deosebit de grea. începînd de 
la kilometrul 60 întrecerea 
s-a desfășurat pe o ploaie to
rențială, Însoțită pe alocuri cu 
grindină. Evadarea decisivă 
s-a produs la km 78 unde 10 
alergători izbutesc să se des
prindă de grosul plutonului și 
șă-și creeze pînă la sosire un 
avans de peste 9 minute. Tot 
timpul cursei, Cosma a fost 
principalul animator. El a 
cîștigat nu numai sprintul fi

nal, dar și cele două sprinturi 
cu premii, disputate de-a lun
gul traseului. Alături de Cos
ma s-a comportat remarcabil 
Ludovic Zanoni, sosit și el cu 
grupul fruntaș. Minutele pre
țioase aduse de Cosma și Za
noni au făcut ca echipa să 
treacă de pe locul 6 pe locul 
4 în clasamentul general pe 
țări.

Clasamentul etapei: 1. I. 
Cosma (R.P.R.) a parcurs 206 
km în 5h 57’54’’; 2. Melehov 
(U.R.S.S.) 5h 58’16”; 3. Forna- 
lezyk (R. P. Polonă) 5h 58’26”; 
4. Schur (R.D.G.); 5. Piechac- 
zek (R. P. Polonă); 6. Hasman 
(R. S. Cehoslovacă); 7. Kapito
nov (U.R.S.S.); 8. Poppe (Fran
ța) — toți același timp; 9. Za
noni (R.P.R.) 5h 59’01”; 10. 
Bangsborg (Danemarca) 6h 
04’05’’. Cicliștii romîni G. Șer- 
ban și I. Stoica au sosit cu 
plutonul doi la 9’30”.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
Melehov (U.R.S.S.) urmat de 
Kapitonov (U.R.S.S.). Cosma 
se află pe tocul 5. Clasamen
tul pe echipe : 1. U.R.S.S., 2. 
R. P. Polonă, 3. R. D. Germa
nă, 4. R, P. Romînă, 5. R. S. 
Cehoslovacă, 6. Suedia etc.

Astăzi se aleargă etapa 7-a 
Rostock—Berlin (240 km).

Cea de-a 21-a etapă a cam
pionatului categorici A de fot
bal a fost marcată de nu
meroase surprize. Trei din 
cele 6 echipe gazde au fost ne
voite să părăsească terenul 
învinse. Un rezultat remarca
bil a obținut la Ploiești echipa 
Rapid București care a învins 
cu scorul de 2-1 (0-0) pe Petro. 
Iul Ploiești. Cu același scor a 
cîștigat la Arad echipa Mine
rul Lupeni în fața echipei lo
cale UT Arad, iar la Hune
doara Corvinul a pierdut cu

Campionatul mondial de șah
Cea de-a 20-a partidă a me

ciului revanșă pentru titlul 
mondial de șah s-a întrerupt 
la mutarea 42 într-o situație 
complicată în care Tal cu 
albele deține un sensibil avan, 
taj pozițional.

Negrul a dat mutarea 42 în 
plic. Partida va fi continuată 
astăzi. Reamintim că scorul 
meciului este de lU/a—7V2 în 
favoarea lui Botvinnik.

Pe scurt
Echipa selecționată mascu

lină de volei a R. P. Romîne 
a debutat cu o frumoasă vic
torie în turneul internațional 
de la Istanbul întrecînd cu 
scorul de 3—0 (5, 2, 5) echi
pa Iranului. Cei mai buni ju
cători au fost Nicolau și 
Derxei.

★
Peste 50.000 de spectatori au 

urmărit duminică la Belgrad 
întilnirea internațională ami
cală de fotbal dintre echipele 
selecționate ale Iugoslaviei și 
R. P. Ungare. Echipa maghia
ră a dominat majoritatea 
timpului obținînd victoria cu 
scorul de 4-2 (2-1) prin punc
tele realizate de Tichi (2), Al
bert și Zebek (auto-gol).

★
în turneul final al campio

natului european masculin de 
baschet echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 77-54 (36-22) 
echipa R. P. Bulgaria. Echipa 
Iugoslaviei a întrecut pe cea 
fi Franței cu 76-65 (32-25),

0-1 meciul cu Farul Constan
ța. Știința Timișoara a termi
nat la egalitate (2-2) cu C.C.A., 
după ce a condus pînă în mi
nutul 87 cu 2-1.

In Capitală pe stadionul „23 
August" Dinamo București a 
dispus greu cu 3-2 de C.S.M.S. 
Iași în timp ce Progresul a 
invins cu 3-1 pe Dinamo Ba
cău, scorul fiind stabilit îa 
prima repriză.

In clasament conduce Dina
mo București cu 30 puncte, ur
mată de C.C.A. cu 28 puncte, 
dar cu 2 meciuri mai puțin 
jucate. Echipa Rapid a trecut 
pe locul 3 cu 24 puncte.

odus, prin cir.tec și joc, pri
nos de dragoste și recunoștință 
perfidului.

Expoziția „40 de ani de la in- 
ființarea Partidului Comunist 
din Rorr.ind“, expusă ia peste 
600 cluburi, colțuri roșii, că
mine culturale și vitrine din re
giune a fost vizitată in cursul 
zilei de duminică, cu mult in
teres, de mii de oameni ai 
muncii. De asemenea in Con
stanța s-o deschis o expoziție 
de artă plastică organizată de 
Casa regiondă a creației popu
leze Dobrogea. Expoziția cu
prinde lucrări de pictură ți gra
fică ale artiștilor plastici ama
tori din Dobrogea și oglindește 
aspecte din lupta partidului in 
ilegalitate, figuri de eroi comu
niști și uteciști, precum ți as
pecte din realizările obținute 
in anii puterii populare de oa
menii muncii din regiune sub 
conducerea partdului.

IAȘI. — La căminul cultural 
din Murgeni — regiunea lași, a 
fost inaugurat un muzeu de artă 
plastică. Muzeul este dotat cu 
numeroase lucrări de pictură, 
'■miră si sculptură ale artiștilor 
ieșeni Lucrările înfățișează as- 
puute din lupta comuniștilor din 
ilegalitate și aspecte din munca 
entuziastă desfășurată de oa
menii muncii, sub conducerea 
partidului, in anii puterii popu
lare.

In dnstea oce'ufeși eveniment, 
ia Casa de cultură a studenți
lor din lași s-a deschis o expo
ziție cu lucrări de artă plastică 
executate de studenți.

CRAIOVA. — Pe estrade d'm 
Piafe V. I. Lenin, pe cea din 
Lunca Jiului, la Teatrul de vară 
„23 August* și Teatrul de vară 
din „Părcu! Popular*, pe sta
dioanele cofectveior sportive 
C.F.R., Efectropirtere ți Depoul 
C.F.R., pe terenul U.C.F.S. din 
Craiova, zeci de mii de oameni 
ci muncii au asistat la mani
festările cultural-artistice ți 
sportive dedea te zilei de 
8 Mai.

Sute de crcioveni au luat 
parte, în sala Muzeului de artă 
din tocoFtate, Ic festivitatea 
deschiderii unei expoziții de 
gravură rominească contempo
rană. Temele celor 70 de lu
crări expuse sînt inspirate din 
activitatea oamenilor muncii, 
conduși de partid, pentru con
struire^ socialismului.

BRAȘOV. — In parcul „Noua” 
din Brașov cele mai bune for
mații artistice de amatori din 
regiune au prezentat specta
cole închinate aniversării a 40 
de ani de la înființarea parti
dului. Programele au cuprins 
clntece, dansuri și.recitări pre
zentate printre altele de echi

pele artistice de Ic Uzinele de 
tractoc-e „Emst Thăimcnn- ți 
Uzineîe ce au toca mi ocne „Stea
gul Roșu din Brașov, Fabrica 
„Măgura Codtei*. Casc raionoiă 
de cultură Tg. Secuiesc, clubui 
muncitoresc al Uzinelor „Gheor
ghe Doja” din Sf. Gheorghe, 
căminul cultural din Sâliște, ra
ionul Sibiu.

*
Luni la Tg. Mureș și Ia Ti

mișoara s-au deschis expozi
ții in care sînt prezentate nu
meroase documente din lupta 
eroică dusă de partid în cei 
40 de ani de existență.

La Oradea, Iași, Suceava, 
și Tg. Mureș au fost deschise 
expoziții regionale ale artiști
lor plastici închinate glorioa
sei aniversări a partidului.

In cursul zilelor de dumini
că și luni în numeroase orașe 
din țară printre care Oradea, 
Craiova. Timișoara, Suceava, 
Tg. Mureș zeci de mii de oa
meni ai muncii au asistat la 
programele artistice festive la 
care și-au dat concursul cele 
mai bune formații de artiști 
amatori din orașele și satele 
fiecărei regiuni.

La Ploiești și Timișoara, în 
cadrul manifestărilor cultura-, 
le organizate în cinstea ani
versării partidului, a fost pre
zentat în premieră noul film 
romînesc ,.Setea".

principal îmbunătățirea cali
tății produselor. Brigăzile de 
producție ale tineretului con
duse de Maria Parten ie, Ana 
Cuteanu și Otilia Afrosiniei și 

tineri muncitori ca Francisc 
Blett, Ileana Feneșel, Maria 
Toll și alții sînt în primele 
rînduri ale luptei pentru în
deplinirea și depășirea anga
jamentelor luate. Succese în
semnate în întrecerea socia
listă a obținut și colectivul 
Uzinelor textile „30 Decem
brie* din Arad unde produc
ția de țesături finite de cali
tate extra s-a ridicat cu 2 la 
sută peste angajamentul luat. 
De asemenea, producția de 
fire de calitate „A“ se ridică 
la 84 la sută față de 82 la sută 
cit prevedea angajamentul.

I. NIȚU

---- •-----

Și-au depășit 
angajamentul

In cinstea aniversării parti, 
dului. constructorii de locuin
țe din orașul Hunedoara au 
terminat zilele acestea în 
cvartalul care va constitui 
noul centru al orașului. încă 
4 blocuri care au în total 104 
apartamente. Cu acestea, nu
mărul apartamentelor date 
în folosință anul acesta în 
noul oraș al siderurgiștilor 
hunedoreni a ajuns la 283, 
mai mult cu 8 apartamente 
decît prevedea angajamentul 
constructorilor de a termina 
pînă la 8 mai.

Constructorii au început, de 
curînd, lucrările la încă 4 
blocuri cu 192 apartamente.

(Agerpres)

Duminică seara, în fața estra

dei din piața Republicii

Foto i V. CONSTANTINESCU

Constantin Grecescu învingător la Atena
Atletul romîn C. Grecescu a 

repurtat duminică o remarca
bilă victorie în concursul in
ternațional de la Atena la 
care au participat sportivi din 
12 țări. Luînd startul în pro
ba de 5000 m. plat C. Greces
cu a demonstrat o bună pre
gătire trecînd primul linia de 
sosire cu timpul de 14’42”2/10. 
El l-a învins la sprintul final

pe atletul grec Papavasiliu. In 
proba de 1500 m. plat suede
zul Waern s-a clasat pe pri
mul loc cu timpul de 3’51”8/10 
urmat de recordmanul nostru 
Zoltan Vamoș. Campionul 
olimpic Bikila Abebe (Etio
pia) a cîștigat proba de ma
raton fiind cronometrat la ca
pătul celor 42 km. în 2h 
23’44” 6/10.

„ȘTAFETA PRIMĂVERII"
Duminică pe stadionul „28 

August" din Capitală a sosit 
„Ștafeta Primăverii", organi
zată în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului. Zeci 
de mii de spectatori au aplau. 
dat cu căldură ultimul schimb 
al ștafetei care a predat me
sajul sportivilor bucureșteni. 
Din acest schimb au făcut 
parte printre alții sportivi 
fruntași ca recordmana mon
dială Iolanda Balaș, campioa»

nele mondiale Geta Pitică, 
Maria Alexandru și maestrul 
emerit al sportului Dinu Cris- 
tea. Iolanda Balaș a citit apoi 
mesajul prin care sportivii își 
exprimă recunoștința nemăr
ginită față de partid.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, sportivii au purtat 
mesajul „Ștafetei Primăverii" 
în toate regiunile patriei 
noastre*

TEATRE
Teatrul de Stat de Operetă, 

ora 19,30 : Lysistrata ; Teatrul 
Municipal - Sala Matei Mlllo, 
ora 19,30 : Passacaglia, Sala 
Filimon Sirbu, ora 19,30 : Ex
plozie intîrziată; Teatrul de 
Comedie, ora 20 : Burghezul 
gentilom ; Teatrul pentru co
pil și tineret Sala C. Miile, 
ora 19,30: Scrisori de dragoste; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
Giulești, ora 19,30 : O lună de 
confort; Teatrul Țăndărică 
Sala Orfeu, ora 16 : Doctorul 
Aumădoare, Sala din Acade
miei, ora 16 : Povestea porcu
lui.

CINEMATOGRAFE
Patria (9,45; 12,15; 14,30; 17; 

19,30; 21,30), înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30; 18; 20,30) 
Setea ; Republica (9,30; 14,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Elena Pa
vel (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21) ; Ker Oglî; Maghe- 
ru (10; 12; 14; 16; 18,30 21), I.C. 
Frimu (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19$ 21), Miorița (10; 12; 14;

16,30; 18,45; 21), 1 Mai (10;
12,15; 16,15; 18,30; 20,45); A- 
coperișul; V. Alecsandri (10; 
12; 15; 17; 19; 21), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Libertății (10; 12; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30): Strada Seiler 
Nr. 8 ; Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,45), Arta (16; 18,15;
20,30), Volga (15; 17; 19; 21) : 
Volga-Volga; Central (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 18,45; 21) : Pe 
țărmuri îndepărtate ; Victoria 
(9,30; 13; 16,30; 20) : Război și 
pace (ambele serii), Maxim 
Gorki (14, 16,30; 19; 21,30), G. 
Bacovia (10; 12; 14,30; 16,45;
19; 21,15), 30 Decembrie (14,30; 
16,45; 19; 21,15); Drumul spre 
înalta societate ; Timpuri Noi 
(10—21) : Locul nostru în Uni
vers — Din adîncul oceanului 
- Aici lucrează automații — 
Fata din lemn — Vreau să 
.știu tot, Nr. 12 — Insula Man- 
gustelor ; 13 Septembrie (16,30; 
18,30; 20,30), N. Bălcescu (16; 
18,15; grădină 20,30) : întîlni- 
re în întuneric ; Tineretului 
(16; 18,15; 20,30) : Pălăria lui 
Anatol ; 8 Martie (15; 17,10;
19,20; grădină 20,30) : Vaca și

prizonierul; Al Popov (10-12): 
Fata din Kiev (ambele serii); 
Grivlța (10,30; 12,30; 15; 17;
19; 21) : Alerg după o stea ; 
Cultural (16; 18,15; 20,30) A- 
sasinul din umbră ; C. David 
(15; 17; 19; 21), Munca (16; 
18,15; 20,30) ; Garibaldi ; V.
Boaită (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15 ; grădină 20) : Tentă 
lumea ride, cîntă și dansează; 
Unirea (11; 14,30; 17,45; gră
dină 20): Articolul 420; Al. 
Sabia (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21; grădină 19,45) ; Fîo- 
reasca (19), B. Delavraneea 
(16; 18; 20) ; în pragul furtu
nii ; Flacăra (15; 17; 19; 21): 
Sinha Moca ; Moșilor (15; 17; 
19; 21; grădină 20): Războiul 
vesel, Popular (15; 17; 19; 21): 
Continentul pierdut; 23 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19; 21) ;
Vînătorii mărilor sudice; 
Donca Simo (11; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Coșbuo (15; 17; 19; 20,30): 
Eroii vii; 16 Februarie (16; 
18; 20) : Socoteli greșite, M. 
Erninescu (16; 18,15; 20,30) :
Mîndrie ; Ilie Pintilie (15; 17; 
19; 21) : Insula fără nume.
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cooperatist-socialistă — se rezolvă cu succes de 
către partidul nostru ; imensa majoritate a țără
nimii s-a unit în gospodării colective și întovără
șiri agricole. Chiaburimea, ultima clasă exploata
toare a fost lichidată, punîndu-se astfel capăt și la 
sate exploatării omului de către om. (Aplauze pu
ternice) Gospodăriile socialiste cuprindeau la 1 
aprilie 1961 circa 85 Ia sută din suprafața arabilă 
a țării.

Se dezvoltă și se întăresc gospodăriile agricole 
de stat, care reprezintă sectorul fruntaș al agricul
turii- atît în ce privește folosirea tehnicii, produc
ția realizată, cît și asigurarea fondului central al 
statului de produse agro-alimentare.

S-a accentuat procesul de transformare a întovă
rășirilor agricole în gospodării colective. în pre
zent, partidul îndreaptă eforturile principale in di
recția întăririi economico-organizatorice și dezvol
tării multilaterale a gospodăriilor agricole colecti
ve. Dezvoltarea proprietății obștești și in primul 
rînd creșterea efectivelor de animale, perfecționa
rea organizării producției și a muncii vor asigura 
ridicarea tuturor gospodăriilor colective la nivelul 
celor fruntașe.

Odată cu extinderea sectorului socialist s-a ri
dicat nivelul tehnic al agriculturii, a crescut pro
ducția agricolă, a sporit numărul animalelor pro
prietate obștească, precum și al animalelor pro
prietate individuală a țăranilor cooperativizați. în 
perioada 1956—1960 producția de grîu a depășit 
producția anilor 1934—1938 cu 26 la sută, iar pro
ducția de porumb cu 24 la sută. A sporit, de ase
menea, mult producția în 1960 față de 1938 : la 
sfeclă de zahăr — de 7 ori, la floarea-soarelui — 
de 9 ari, la cartofi — de 2,3 ori, la legume — de 
3.8 ori ș.a.

în același timp a crescut efectivul de animale. 
Cu toate acestea, numărul de animale la 100 de 
hectare este încă nesatisfăcător in raport cu posibi
litățile agriculturii noastre. Avem toate condițiile 
ca să realizăm sarcinile stabilite prin planul de 
șase ani cu privire la creșterea efectivului de 
animale la 100 de hectare și a randamentului aces
tora, pentru a asigura sporirea intr-un ritm mai 
accentuat a producției de carne, lapte și alte pro
duse.

Ca urmare a creșterii producției și a producti
vității muncii în agricultură, an de an se reali
zează în tot mai bune condiții fondul central de 
produse agro-alimentare: cereale, sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui, cartofi, carne, lapte șa., care 
asigură nevoile crescînde ale populație:, aprovi
zionarea cu materii prime a industriei, creșterea 
rezervelor de stat și a disponibilului pentr. 
export.

Hotărîtor pentru rezultatele obținute în con
strucția socialistă la sate a fost și este puternicul 
sprijin acordat țărănimii de statul democrat-popu
lar prin credite, semințe, material săditor, animale 
de rasă, îngrășăminte, mijloacele piecanizate ale 
stațiunilor de mașini și tractoare.

Astăzi, pe ogoarele patriei lucrează 44.000 trac
toare (fizice), circa 17.600 combine și aproape 
34.000 semănători, toate produse de industria noa
stră socialistă; numărul specialiștilor cu pregătire 
medie și superioară din agricultură trece de 30.000. 
Prin cele 244 stațiuni de mașini agricole și tractoare, 
statul pune la îndemîna gospodăriilor agricole co
lective și întovărășirilor agricole, în condiții avan
tajoase, utilaj agricol modem.

Pînă în 1965, cînd se va încheia procesul de co
lectivizare în agricultură, oamenii muncii de la sate 
vor dispune de 100.000 de tractoare, peste 70.000 
de semănători, peste 51.000 combine și alte mașini 
agricole; în 1965 se vor produce peste două milioa
ne tone îngrășăminte minerale; ridicarea puterni
că a nivelului tehnic al agriculturii va ușura consi
derabil munca țăranilor și va asigura creșterea 
continuă a producției agricole. (Aplauze).

In întâmpinarea aniversării partidului, numeroase 
gospodării agricole de stat, stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării agricole colective și întovără
șiri au desfășurat o activitate susținută pentru 
a asigura în acest an creșterea în continuare a pro
ducției agricole.

Prin munca ei rodnică, țărănimea muncitoare își 
aduce contribuția la făurirea vieții noi, socialiste în 
patria noastră.

In activitatea plină de entuziasm și abnegație ce 
se desfășoară în fabrici și uzine, gospodării agricole 
colective, gospodării agricole de stat, pretutindeni 
în țară- se reflectă rezultatele uriașei activități or
ganizatorice și educative a partidului, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii, patriotis
mul fierbinte și devotamentul lor față de cauza 
socialismului. (Aplauze însuflețite)

Tovarăși,
Lenin spunea că: „Numai socialismul va da po

sibilitatea de a răspindi larg și de a subordona cu 
adevărat producția socială și repartiția produselor 
potrivit unor considerente științifice, care să arate 
cum să se facă ca viața tuturor oamenilor muncii 
să fie cît mai ușoară și să le ofere posibilitatea 
unui trai înstărit. Numai socialismul poate înfăp
tui acest lucru. Și noi știm că el trebuie să în
făptuiască acest lucru și în înțelegerea acestui 
adevăr constă întreaga greutate a marxismului și 
întreaga sa forță". Succesele obținute în creșterea 
producției și ridicarea bunăstării poporului în 
țara noastră confirmă pe deplin această învăță
tură leninistă. (Aplauze puternice)

Cei care au cunoscut vremurile întunecate ale

Pentru triumful cauzei 
în lumea

Tovarăși,
Sărbătorim aniversarea a 40 de ani de la înfiin

țarea partidului în condiții internaționale caracte
rizate printr-un uriaș avînt al luptei popoarelor 
pentru pace, democrație și socialism. Pentru comu
niști este un izvor de încredere și mîndrie faptul 
că învățătura care-î călăuzește se dovedește singura 
justă, singura capabilă să descifreze, din complexi
tatea evenimentelor sociale, direcția dezvoltării 
istorice, să dea o orientare clară luptei clasei mun
citoare. Steagul marxism-leninismului unește astăzi 
o treime din populația planetei, este stindardul 
aspirațiilor fundamentale ale sutelor de milioane 
de oameni ai muncii din lumea întreagă. (Aplauze 
prelungite).

Lumea socialismului a intrat într-o nouă etapă 
a dezvoltării sale, caracterizată prin înfăptuirea cu 
succes de către Uniunea Sovietică a sarcinilor con
strucției desfășurate a comunismului, trecerea unui 
șir de țări socialiste în etapa desăvîrșirii socialis
mului. In epoca noastră lagărul socialist exercită 
înrîurirea determinantă asupra dezvoltării istorice 
- ceea ce creează posibilitatea ca problemele funda
mentale ale omenirii să fie rezolvate intr-un fel 
nou. potrivit intereselor popoarelor. (Aplauze).

Măreția ideilor comunismului, umanismul lor 
profund apar tot mai clar omenirii prin succesele 
epocale obținute de poporul sovietic în realizarea 
planului septenal, șe întruchipează în dezvoltarea 
vertiginoasă, neîntreruptă a forțelor de producție, 
în avîntul fără precedent al științei și tehnicii, în 
ridicarea considerabilă a bunăstării materiale și 
nivelului de cultură al oamenilor sovietici. Deschi
derea drumului spre adîncurile spațiului cosmic a 
stîrnit admirația tuturor popoarelor care au văzut 
în această victorie a geniului uman o expresie a 
strălucitelor, realizări ale poporului sovietic în 

trecutului își dau și mai bine seama decît generația 
tînără ce progres impresionant a făcut poporul 
nostru in anii puterii populare.

In ultimii 10 ani, ca efect al măsurilor de creștere 
a salariilor și pensiilor, de reducere a prețurilor de 
vînzare, de introducere a alocației de stat pentru 
copii, sporirii producției și consumului de alimente, 
îmbrăcăminte și încălțăminte, creării unor tot mai 
bune condiții pentru odihna și îngrijirea sănătății, 
s-a ridicat simțitor nivelul de trai al oamenilor 
muncii. Salariul real a crescut cu aproape 85 la 
sută. In întreaga țară construcțiile de locuințe cu
nosc un puternic avînt.

Se îmbunătățesc continuu condițiile de viață ale 
țărănimii, crește consumul de produse agricole și 
industriale, ca urmare a sporirii producției și a ve
niturilor ei bănești. Țărănimea și-a construit în 
ultimii zece ani circa 700.000 case noi.

Au fost efectuate numeroase construcții de școli, 
cămine culturale, cinematografe. dispensare, case 
de naștere — care întregesc tabloul vieții noi a 
satelor noastre.

Una din cele mai de seamă cuceriri ale revolu
ției socialiste constă în aceea că cultura a devenit 
un bun al maselor populare, a pătruns în viața lor 
de zi cu zi. Fiecare cetățean al țării are posibilita
tea să învețe, să se cultive, să-și dezvolte multila
teral ațrtitudinile. să-și manifeste talentul și capa
citatea creatoare.

Prin reorganizarea ș: lărgirea învățămintului de 
toate gradele, prin asigurarea bazei materiale — 
construirea de noi spații de invățămint, labora
toare. cămine, cantine — prin asigurarea școlilor cu 
personal didactic necesar, prin acordarea de burse, 
s-au creat mari posibilități ca tineretul să se bucure 
de binefacerile învățăturii, ca economia și cultura 
socialistă să dispună de cadre tot mai multe și 
mai bine pregătite.

întreaga activitate cultural-educativă, cercetarea 
științifică, creația literară și artistică sint orientate 
in strinsă legătură cu viața, cu cerințele desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Roadele acestei orientări se concretizează in tot 
mai multe lucrări valoroase, care se bucură de pre
țuirea oamenilor muncii și care constituie o contri
buție importantă la opera de construire a socialis
mului.

înfăptuirea politicii partidului, de dezvoltare a 
economie: naționale, de ridicare a nivelului de trai, 
material și cultural al oamenilor muncii, este ne
mijlocit legată de vasta activitate economică, or
ganizatorică și culrural-educativă. desfășurată de 
statul democrat-popular, de organele sale centrale 
și locale. Partidul se preocupă cu cea tna; mare 
grijă de întărirea continuă a orinâui,-.: ncastre noi, 
de perfecționarea funcționării organe,-1 de «tat și a 
activității de conducere a economiei, de dezvoltarea 
democrației socialiste, prin atragerea toc mai largă a 
oamenilor muncii la conducerea treburilor obșteșu 
sporirea rolului organizațiilor obștești in viața 
socială.

Pentru obținerea surilor roeeeae ia canstracția 
societății socialiste. • imeasa iasemaătate are faptul 
că poporul romin ea și popoarele tuturor celorlalte 
țări socialiste primește un ajutor frățesc, nreltils- 
teral din partea Uniunii Sovietice și se bacuri de 
roadele colaborării și specializării producției în ca
drul lagărului socialist. (Aplauze puternicei Parti
dul nostru. întregul nostru popor nutresc senti
mente de profundă recunoștință pentru spripnul 
cu adevărat internaționalist pe eare-1 primesc din 
partea marelui popor sovietic. (Aplauze tndetan- 
gate).

Relațiile de colaborare ți ajutor reciproc stator
nicite intre țările lagărului socialist contribuie ia 
ridicarea tuturor țărilor socialiste către nivelul 
celor avansate, care și ele se dezvoltă continuu, in 
așa fel incit toate să intre mai mult sau mai puțin 
simultan în comunism. Această legitate a siste
mului socialist mondial constituie încă o expresie 
a superiorității socialismului, o chezășie a victoriei 
sale în întrecerea economică pașnică cu sistemul 
capitalist. (Aplauze).

Prefacerile petrecute în structura economică a 
țării au dus și la schimbări corespunzătoare în 
structura socială a societății, în raportul dintre 
clase, în natura claselor sociale.

In procesul făuririi orînduirii socialiste a crescut 
ponderea clasei muncitoare în totalul populației, 
s-a întărit rolul ei conducător în stat. în perioada 
1950 —1960 numărul total al muncitorilor a crescut 
cu 86 la sută.

Socialismul transformă țărănimea într-o clasă 
nouă —■ țărănimea colectivistă — care își organi
zează viața pe baza proprietății obștești asupra mij
loacelor de producție, a muncii în comun și a re
partiției după cantitatea și calitatea muncii depuse.

In procesul construcției socialiste, pe lingă 
vechea intelectualitate, care în covîr.șitoarea ei 
majoritate participă activ la dezvoltarea economică 
și culturală a țării, s-au format noi generații de 
intelectuali, trup din trupul poporului muncitor, 
toate laolaltă constituind detașamentul unic al in
telectualității noastre.

Pe temelia trainică a acestei structuri noi a 
societății a apărut și se consolidează unitatea 
politică, morală și ideologică a întregului popor in 
jurul partidului, se întărește prietenia frățească a 
oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate. 
(Aplauze puternice).

Clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, 
unite prin interesele lor economice și politice, prin 
scopul lor comun, muncesc cu entuziasm și hotă- 
rîre pentru desăvîrșirea construcției socialismului, 
pentru înflorirea patriei și bunăstarea poporului 
muncitor.

păcii și socialismului 
întreagă

construcția desfășurată » comunismului. (Vii a- 
plauze).

Importante rezultate în opera de construcție a 
vieții noi obțin toate țările familiei frățești a lagă
rului socialist; se realizează mari progrese în toate 
domeniile, are loc un avînt general al economiei, 
înflorește cultura, crește riivehil de trai al poporu
lui. Se perfecționează permanent diviziunea inter
națională a muncii, întemeiată pe principiile' inter
naționalismului socialist, pe îmbinarea armonioasă 
a intereselor fiecărei țări socialiste în parte și ale 
sistemului socialist în ansamblu.

Superioritatea socialismului în întrecerea econo
mică cu capitalismul își găsește expresie în ritmul 
înalt de dezvoltare a forțelor de producție, caracte
ristic lagărului socialist în ansamblul său. In. pe
rioada 1951—1960, ritmul mediu de creștere a pro
ducției industriale a fost în țările lagărului socialist 
de 13,6 la sută față de 4,9 la sută în țările capita
liste, adică de aproape trei ori mai mare.

Acest decalaj devine și mai accentuat în anii din 
urmă; astfel, pentru perioada 1957—1960 ritmul 
mediu anual de creștere a producției industriale în 
țările socialiste a fost de 13,9 la sută față de numai 
3,7 la sută în țările capitaliste. In acest răstimp 
volumul producției industriale a crescut în: țările 
socialiste cu 68 la sută față de numai 15 la sută în 
țările capitaliste.

Ca rezultat al acestui ritm rapid, țările socialiste, 
deși cuprind o treime a populației globului' șj au 
pornit aproape toate de la un nivel redus de dez
voltare industrială, au ajuns în decursul unui singur 
deceniu (1950—1959) să-și sporească ponderea în 
producția mondială — la cărbune de la 28,2 Ia 
49,8 la sută, la petrol de la 8,4 la 15 la sută, Ia oțel 
de la 19,2 la 30,9 la sută, la fontă de la 18,5 la 35,5 
la sută. , . ■ . ■

Este de subliniat faptul că economia se dezvoltă 

într-un ritm înalt, atît în fiecare țară socialistă, cît 
și pe ansamblul lagărului socialist, în timp ce în 
sistemul capitalist, în cadrul ritmului general scă
zut de dezvoltare economică, se manifestă stagna
rea și scăderea producției în numeroase state dez
voltate și menținerea în stare de înapoiere, de către 
statele imperialiste, a unor țări slab dezvoltate și 
dependente.

In contrast cu dezvoltarea continuu ascendentă 
a țărilor socialiste, se accentuează declinul siste
mului capitalist, fenomenele de putrefacție, parazi
tism și instabilitate ale economiei capitaliste.

In ultimii ani, ca urmare a îngustării accentuate 
a pieții interne șj mondiale capitaliste se manifestă 
din ce în ce mai acut nefolosirea cronică a capaci
tăților de producție îndeosebi în industria oțelului, 
a cărbunelui, în industria de automobile, textilă și 
altele — ceea ce agravează tot mai mult situația 
economică a țărilor sistemului mondial capitalist 
cu toate consecințele sociale și politice legate de 
accentuarea fenomenelor crizei generale.

Zilele acestea, dl. Kennedy, președintele Statelor 
Unite ale Americii, cea mai puternică țară capita
listă. arăta : — citez — „este o ironie tragică a 
epocii noastre că în momentul în care forța econo
miei noastre a devenit cheia lumii libere — așa 
denumește el capitalismul — suferim de pe urma 
unui șomaj larg răspîndit. Avem sectoare impor
tante de depresiune economică, instalații industria
le care funcționează intr-un ritm încetinit, iar rit
mul nostru de dezvoltare este inferior ritmului 
majorității celorlalte țări industriale". Acesta și este 
adevărul : în țările capitaliste se vădesc simptomele 
unei noi depresiuni, iau proporții fără precedent 
șomajul, inflația, dezechilibrul bugetar, se agra
vează caracterul anarhic al producției. Iată de ce 
burghezia monopolistă privește cu o mare îngrijo
rare avîntul neîntrerupt al economiei țărilor socia
liste.

Evoluția evenimentelor confirmă intrarea capita
lismului într-o nouă etapă a crizei sale generale 
caracterizată prin creșterea impetuoasă a forței 
sistemului mondial socialist. îngustarea considera
bilă a sferei de dominație a imperialismului, des
trămarea sistemului colonial, agravarea continuă a 
tuturor contradicțiilor capitalismului.

Se ascut contradicțiile dintre marile monopoluri 
și masele largi populare, contradicțiile în cadrul 
burgheziei precum și între monopolurile internațio
nale și între puterile imperialiste.

Tot mai hotărit se ridică la luptă pentru intere
sele lor vitale masele muncitoare în frunte cu pro
letariatul. In țările capitaliste luptele și acțiunile 
revendicative ale oamenilor muncii se țin lanț, par- 
ticipanții la greve se numără, ca niciodată, cu mi
lioanele. ramuri întregi de activitate economică sînt 
paralizate pe lungi intervale de timp. In Italia au 
luat parte in anul trecut la greve mai bine de 
5.000.000 de oameni ai muncii, in cadrul „ofensivei 
de primăvară" au declarat grevă 4.000.000 de mun
citori japonezi. Belgia, prezentată pină deunăzi ca 
prototipul „starului bunăstării generale" și al „păcii 
sociale", a fost zguduită de uriașa grevă a celpr 
peste 1.000.000 de muncitori. In Statele Unite ale 
Americii au avut loc anul trecut 3.300 greve, in 
Anglia numărul grevelor s-a ridicat ia peste 2.400: 
față de 1958 numărul pârtie-.panțilcr la luptele gre
viste a crescut in 1960 de peste 2.5 ori alungind la 
53 000000. o uriașă armată a muncii care s-a ridicat 
împotriva capitalului.

Crește lupta maselor largi populare pentru obiec
tive ca caracter politic. In legătură cu puciul mi
litar cir- Algeria, clasa muncitoare, oamenii mun
că din Franța s-au ridicat în masă și prin acțiuni 
hotărite. culminînd cu uriașa grevă a celor 12 mi
lioane de oameni, și-au afirmat voința de luptă îm
potriva pericolului fascist, pentru apărarea liber
tăților democratice amenințate de forțele ultrareac- 
tKKtare Sute de mii de cetățeni din Anglia. Japo
nia. Italia, partxhpă ia marșurile de protest si de- 
mocstrațitie împotriva cursei înarmărilor și insta
lării de baze atomice: o luptă eroică duce poporul 
spaniol împotriva dictaturii lui Franco ; se inter- 
siĂcă acțiunile curajoase ale pa trierilor portughezi, 
ale forțelor antifasciste din R. F. Germană. Nicșo- 
dată în decursul istoriei lupta maselor populare 
pentru revendicări economice. pentru pace, demo
crație și progres social n-a cunoscut o asemenea 
amploare și intensitate ca in zilele noastre. Tot mai 
mult se confirmă aprecierile Consfătuirii de la Mos
cova despre posibilitățile largi de făurire a unității 
de acțiune a tuturor detașamentelor oamenilor 
muncii în lupta pentru interesele lor vitale. 
(Aplauze).

Destrămarea accelerată în ultimii ani a sistemu
lui colonial constituie al doilea fenomen ca impor
tanță istorică după formarea sistemului socialist 
mondial șî a dat o grea lovitură imperialismului. 
Faptul că sute de milioane de oameni ai muncii au 
scuturat lanțurile robiei coloniale și iau parte activă 
la viața politică internațională, constituie o mare 
victorie a tuturor popoarelor, a cauze; progresului 
în lumea întreagă. (Vii aplauze).

Interesele întăririi păcii impun abolirea neintir- 
ziată a ultimelor rămășițe ale colonialismului. 
Creează grave primejdii pentru liniștea și securitatea 
internațională, comploturile și acțiunile agresive 
prin care marile monopoluri se străduiesc să-și 
mențină vechile poziții și privilegii și să prelun
gească viața rinduielilor colonialiste. Tocmai con
cernele capitaliste care controlează întreaga produc
ție minieră din Congo au regizat intervenția im
perialistă împotriva tinerei republici africane, au 
patronat asasinarea mișelească a lui Patrice Lu
mumba și înscăunarea marionetelor docile ale co
lonialiștilor în locul guvernului legal. Grupările mo
nopoliste interesate în exploatările miniere și pe
troliere din Sahara stau în calea înfăptuirii drep
tului poporului algerian de a-și hotărî smgur 
soarta sa.

In ciuda tuturor uneltirilor imperialiste, lichida
rea completă și definitivă a regimului colonial sub 
toate formele și manifestările sale constituie o ne
cesitate obiectivă și este istoricește inevitabilă. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,
Problema fundamentală a zilelor noastre este 

apărarea păcii. In condițiile actuale cînd, datorită 
dezvoltării fără precedent a științei și tehnicii mi
litare, un nou război mondial ar aduce omenirii 
distrugeri și pierderi incalculabile, comuniștii din 
lumea întreagă consideră ca îndatorirea lor su
premă lupta pentru apărarea păcii, pentru înfăptui
rea dezarmării, micșorarea încordării și dezvoltarea 
colaborării internaționale pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Natura agresivă a imperialismului este neschim
bată; s-a schimbat însă radical lumea în cadrul 
căreia acționează imperialismul, s-a schimbat rapor
tul de forțe pe arena mondială. Niciodată în 
decursul istoriei nu s-au ridicat împotriva cercu
rilor agresive asemenea forțe uriașe cum sînt lagă
rul socialist strins unit, cu imensa lui forță poli
tică, economică, tehnico-științifică și de apărare, 
numeroase state nesocialiste iubitoare de pace, 
clasa muncitoare internațională, mișcarea de elibe
rare națională, mișcarea mondială a luptătorilor 
pentru pace.

Politica Uniunii Sovietice și a celorlalte țări so
cialiste de apărare neobosită a păcii, de rezolvare 
pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase 
răspunde intereselor vitale ale omenirii care doreș
te fierbinte pacea. Iată în ce-șj găsește izvorul 
aprobarea călduroasă și sprijinul larg de care se 
bucură în rîndurile popoarelor lumii inițiativele 
politicii externe a statelor socialiste (Aplauze).

Sînt cunoscute criticile adresate de dl. Kennedy 
înaintea alegerilor prezidențiale din S.U.A., vechii 
administrații a cărei politică a dus la o scădere fără 
precedent a prestigiului internațional al Statelor 

Unite ale Americii. In timpul campaniei electorale 
cît șî în primele luări de poziție după alegeri el a 
declarat că va continua politica realistă a Iui Fran
klin Roosevelt, că va milita pentru „o pace trainică 
în lume, care să nu se clatine în pragul războiului", 
că „va pomi din nou în căutarea păcii" și va „ne
tezi terenul tratativelor", că dorește să se făurească 
„nu un echilibru al forțelor, ci o lume nouă a le
galității, în care cei tari să fie drepți, cei slabi să 
fie în siguranță, iar pacea să fie apărată pe veci". 
(Animație în sală).

Potrivit acestor declarații, s-ar fi putut aștepta ca 
instalarea sa la Casa Albă să ducă Ia o primenire 
a atmosferei internaționale de miasmele „războiu
lui rece“. Dar acum pînă și oameni politici, comen
tatori de presă, personalități din cele mai diferite 
din Occident își exprimă fățiș dezamăgirea față de 
politica noii administrații.

Intervenția armată împotriva Cubei a provocat 
nu numai în America Latină, ci șî în numeroase 
alte țări ale lumii un val de indignare și mînie îm
potriva Statelor Unite, ca mare putere care a patro
nat și organizat atacarea micului popor cuban ce-și 
apără dreptul de a dispune singur de propria sa 
soartă.

Atitudinea fermă a Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste, solidaritatea manifestată de 
toate popoarele iubitoare de libertate au constituit 
un sprijin moral și politic în lupta eroicului popor 
cuban care s-a ridicat ca unul și a respins vitejește 
pe agresori. (Vii aplauze).

Este îngrijorător că și după infringerea agresiu
nii împotriva Cubei, personalități oficiale din 
S.U.A. proferează fățiș noi amenințări împotriva 
poporului cuban.

Nu dorim să dăm lecții nimănui, dar trebuie să 
subliniem că cei care refuză să țină seama de rea
lități care ignorează dreptul popoarelor de a dis
pune singure de soarta Iot și intervin în treburile 
interne ale acestora vor avea de înregistrat noi 
eșecuri și mai grave.

împreună cu toate țările socialiste, cu toate po
poarele iubitoare de libertate, cu întreaga omenire 
progresistă, sîntem din toată inima alături de lupta 
eroică a Doporului Cubei pentru apărarea cuceri
rilor sale revoluționare, pentru dreptul sacru de a 
fi stăpin al destinelor sale. (Aplauze prelungite, 
furtunoase).

Viața dovedește că teza cu privire Ia posibilitatea 
zădărnicirii aventurilor agresive ale imperialiștilor 
nu este o formulă abstractă, ci concluzia analizei 
științifice a realităților esențiale ale lumii contem
porane, în primul rind a noului raport de forțe-. 
Pe măsură ce devine și mai puternic frontul păcii 
în frunte cu uriașul lagăr al statelor socialiste 
strins unite, cresc posibilitățile de înfrinare a 
agresorilor imperialiști, de preîntâmpinare a unui 
nou război mondial.

Conștiente de primejdiile pe care le implică 
pentru pace aventurile agresive ale cercurilor im
perialiste. țările socialiste urmărec cu vigilență 
desfășurarea vieții internaționale, depun eforturi 
neobosite pentru soluționarea pașnică a probleme
lor litigioase, pentru destindere internațională, 
luind totodată măsurile necesare pentru asigura
rea securității popoarelor lor și pentru întărirea 
păcii în lume.

Muncind pentru întărirea patriei socialiste, pen
tru dezvoltarea economică și consolidarea continuă 
a orînduirii democrat-populare, sudînd tot mai 
mult unitatea moral-politică în jurul partidului, 
poporul noștri răspunde în același timp îndato
ririi sale internaționaliste de a contribui la creș
terea terțelor lagărului socialist — principalul rea
zem al păcii in hune. (Aplauze puternice).
Alături de celelalte țări socialiste. Republica 

Populară Bnmină duce o politică de apărare fermă 
a păcii, ăc micșorare a încordării internaționale și 
de promovare a coexistenței pașnice. Purtătorul de 
drapel ti ioițiilorol acestei politici, care exprimă 
iatereseie fundamentale ale poporului romin antre
nat intr-o vastă operă constructivă este partidul 
■Mtra — Partidul Muncitoresc Romin. (Aplauze 
entuziaste, îndelung repetate).

Republica Populară Romînă, în strinsă unitate cu 
celelalte țări ale familiei frățești a lagărului socia
list, aduce o contribuție proprie, activă la întări
rea forțelor socialismului și păcii. Țara noastră 
sprijină cu hotărîre propunerile istorice ale Uniunii 
Sovietice îndreptate spre realizarea dezarmării ge
nerale și totale cu asigurarea celui mai strict con
trol internațional, se pronunță cu hotărîre pentru 
încheierea Tratatului de pace cu cele două state 
germane și transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat, susține propunerile 
și inițiativele altor state iubitoare de pace, în
dreptate spre destinderea internațională.

Pe baza principiilor coexistenței pașnice se dez
voltă continuu relațiile politice, economice și cul
turale ale Romîniei cu țări avînd diferite orînduiri 
social-politice.

Vom întreprinde și pe viitor acțiuni neobosite 
pentru a contribui la însănătoșirea climatului in
ternațional. la statornicirea unor relații de bună- 
vecinătate și de colaborare intre state.

Rosninia își va aduce și Pe viitor întregul său 
aport la întărirea înțelegerii și prieteniei între 
popoare, la lupta pentru triumful măreței cauze * 
păcii. (Vii aplauze).

Tovarăși.
De-a lungul întregii sale existențe partidul nos

tru a educat pe comuniști, pe oamenii muncii, în 
spiritul internaționalismului proletar, a cultivat 
în rinduriie membrilor de partid conștiința faptu
lui că ei sint totodată militanți ai marii familii a 
partidelor marxist-leniniste din lumea întreagă, 
ostași ai armatei comunismului mondial. (Aplauze 
puternice).

Această mișcare reprezintă cea mai influentă 
forță politică a timpului nostru, cel mai important 
factor al progresului social. Cu 41 de ani în urmă, 
in lume existau doar 6 partide comuniste (in afara 
Partidului bolșevic). Azi, in 87 de țări de pe toate 
continentele lumii există partide comuniste și mun
citorești ; ele reprezintă o mare forță numărind 
peste 36 milioane de membrii și mobilizind sute de 
milioane de oameni ai muncii in lupta pentru pace, 
democrație și socialism. (Aplauze îndelungate).

Este greu, tovarăși, să exprimi sentimentele de 
emoție și mîndrie pe care le-am resimțit la Consfă
tuirea de la Moscova din I960 a reprezentanților 
partidelor frățești, cel mai larg și mai reprezenta
tiv for internațional din cîte a cunoscut istoria 
mișcării muncitorești, imagine vie a uriașei forțe 
a mișcării comuniste mondiale. (Vii aplauze).

In Consfătuirile partidelor comuniste și munci
torești din 1957 și 1960 și-a găsit expresie activita
tea ideologică vastă a mișcării comuniste, care îm
bogățește neîncetat tezaurul gîndirii marxist-leni
niste și al experienței revoluționare a clasei mun
citoare internaționale.

Hotărîrile istorice ale celui de-ai XX-lea și 
XXI-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice au constituit un neprețuit ajutor ideolo
gic pentru toate partidele comuniste și muncitorești, 
au contribuit la dezvoltarea și aplicarea consecventă 
a principiilor leniniste în viața și activitatea parti
delor, în relațiile dintre partidele comuniste și din
tre țările socialiste.

întreaga politică a Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, a Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Hrușciov reprezintă o strălucită mani
festare a marxism-leninismului creator în acțiune, 
este un exemplu de slujire a intereselor poporului, 
a intereselor cauzei păcii și socialismului in lumea 
întreagă. (Aplauze furtunoase. Urale).

Conștient de răspunderea ce-i revine față de 
soarta propriului popor, față de mișcarea comu
nistă internațională, partidul nostru își îndeplinește 
cu- hotărîre îndatoririle sale internaționaliste, mili
tând cu fermitate și perseverență pentru întărirea

continuă a unității lagărului socialist și a coezW 
unii mișcării comuniste mondiale.

în zilele noastre apare mai evident ca oricînd 
superioritatea marxism-leninismului asupra feluri
telor „sisteme filozofice" ale ideologilor burgheziei,
— concepții neputincioase să dea o interpretare 
justă evenimentelor, să prevadă cursul evoluției 
istorice. în zadar cheltuiesc marile monopoluri sute 
de milioane de dolari pentru organizarea a diferite 
„trusturi ale creierului", pentru înjghebarea a fe
lurite „fundații" și „institute" de combatere a co
munismului ; toate acestea nu pot ascunde sterili
tatea sistemului capitalist pe plan ideologic, nu 
pot împiedica adîncirea continuă a crizei ideologiei 
burgheze.

Pînă și adepți dintre cei mai înfocați ai antico
munismului dau alarma că în arsenalul teoretic al 
ideologiei burgheze nu se găsesc idei care să poată 
fi contrapuse cu eficacitate marxismului, să stăvi
lească forța de atracție a acestuia. „Nu avem 
țeluri care să unească poporul", „nu avem idealuri 
în stare să atragă masele" — se lamentează ei. „Co
munismul este una din cele mai plauzibile și con
vingătoare idei din istoria omenirii" — constată zia
rul burghez englez „The Guardian"... Primejdia 
care amenință acum Occidentul în America Latină 
și Africa — scrie ziarul — nu este o intervenție 
sovietică directă și nici măcar o conspirație comu
nistă uneltită pe furiș. Primejdia reală este că la- 
tino-americanii și africanii ar putea hotărî în mod 
deliberat că imaginea comuniștilor despre lumea lor 
este mai adevărată și mai promițătoare decît cea 
a Occidentului".

Intr-adevăr, ingrată sarcină le revine economiști
lor. filozofilor, publiciștilor burghezi ! Ce idei să 
născocească pentru a demonstra superioritatea 
„sistemului inițiativei private" — cînd principalele 
țâri capitaliste înregistrează recorduri de șomaj, 
cînd economia lumii capitaliste bate pasul pe toc 
in timp ce țările socialiste înaintează cu pași re
pezi pe calea înfloririi economiei și culturii ? Ce 
artificii ideologice pot convinge pe oamenii muncii 
de „virtuțile" unei orînduiri a cărei lege și morală 
supremă este jefuirea celor mulți, aruncarea pe 
spatele lor a poverii crizelor și cursei înarmărilor 
și asigurarea de profituri fabuloase unui mănunchi 
de magnați, - cînd socialismul arată că se poate 
trăi altfel, fără exploatatori, folosindu-se toate re
sursele societății pentru bunăstarea celor ce mun
cesc ?

Criza ideologiei burgheze nu se datorește unor 
factori de conjunctură, unei situații de moment — 
ci reprezintă rezultatul necesar al evoluției unui 
sistem social perimat, condamnat de istorie la o 
inevitabilă pieire.

Militind cu perseverență împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, partidele comuniste și munci
torești apără ca lumina ochilor puritatea învățătu
rii marxist-leniniste, demască neobosit oportu
nismul și reformismul, desfășoară o, luptă hotă- 
rîtă împotriva revizionismului ca pericol principal 
în mișcarea muncitorească internațională, combat 
dogmatismul și sectarismul.

Forța partidelor comuniste stă in fidelitatea ne
strămutată față de măreața noastră învățătură 
marxist-leninistă, care reflectă legile obiective ale 
dezvoltării sociale, interesele vitale ale popoarelor 
și cerințele progresului istoric al umanității. 
(Aplauze prelungite).

Trăim vremuri minunate în care prind viață sub 
ochii noștri visurile a generații de luptători revolu
ționari. Socialismul a devenit o realitate vie pe 
un teritoriu imens care se întinde de la Pacific la 
Elba. în locul vechilor imperii coloniale au apărut 
zeci de noi state independente. Mișcarea comunistă 
mondială se afirmă ca o puternică forță motrice a 
dezvoltării sociale. întreaga desfășurare a istoriei 
in cei mai bine de 110 ani de cînd Marx și Engels 
au adresat infrăcărata chemare „Proletari din toate 
țările, uniți-vă confirmă justețea genialelor idei 
ale marxismului. (Vii aplauze).

Cu 40 de ani in urmă, delegații la primul Con
gres al Partidului Comunist din Rominia, încadrați 
de baionetele jandarmilor care-i arestaseră, into
nau „Internaționala". Azi, steagul glorios al parti
dului, care nu s-a plecat niciodată în fața dușma
nului, flutură biruitor deasupra Romîniei socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelung repetate). N-au 
fost zadarnice jertfele, sacrificiile atitor ani 
de aprigă luptă de clasă. Oropsiții soartei. cei 
jefuiți și exploatați la singe de capitaliști și mo
șieri, cei care ieri — cum spune cîntecul — nu erau 
nimic pe lume, sînt azi totul, sînt stăpinii tării și 
ai soartei lor. (Aplauze entuziaste. Urale).

In această zi de aniversare sărbătorească, adre
săm un fierbinte salut de luptă partidului făurit de 
Lenin, gloriosului Partid Comunist al Uniunii So
vietice, partidelor frățești din tarile socialiste, par
tidelor comuniste și muncitorești din toate țările. 
(Aplauze furtunoase). Transmitem oamenilor mun
cii de pretutindeni salutul nostru internaționalist
— expresie a solidarității cu lupta lor pentru pace; 
democrație și progres social. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

PĂȘIM 1N AL CINCILEA DECENIU DE EXIS
TENȚA A PARTIDULUI ÎNSUFLEȚIȚI DE 
OBIECTIVUL MĂREȚ AL DESĂVÎRȘIRII 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE IN TARA NOAS
TRĂ. SUB CONDUCEREA SA ÎNCERCATĂ; 
POPORUL MUNCITOR VA FĂURI VICTORIA 
DEPLINA A SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMU
LUI IN SCUMPA NOASTRĂ PATRIE ! (Aplauze 
entuziaste, prelungite).

CAUZA COMUNISMULUI ȘI A PĂCII ESTE 
INVINCIBILĂ, EA VA TRIUMFA ÎN MOD INE
VITABIL IN LUMEA ÎNTREAGĂ! (Aplauze fur
tunoase. urale. Întreaga sală, în picioare, ovațio
nează minute în șir. In sală răsună lozinci: „Tră
iască Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu. 
Dej !“, „Trăiască detașamentul de frunte al mișcării 
comuniste internaționale — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice!“, „Trăiască unitatea lagărului 
socialist și a mișcării comuniste internațio
nale „Trăiască pacea în lumea întreagă și cei ce 
luptă pentru ea!“ Din miile de piepturi izbucnesc 
noi urale. Se scandează îndelung : P.M.R.

Adunarea festivă organizată 
cu prilejul aniversării 

a 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist 

din Romînia
(Urmare din pag. l-a) 

mitetul său Central in frunte cu tovarășul 
Hrușciov.

Tovarășul N. Ceaușescu a mulțumit tuturor 
colectivelor care au trimis telegrame de felicitare 
conducerii partidului și le-a urat noi succese în 
activitatea de construcție a socialismului în 
țara noastră. El a transmis mulțumiri tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești frățești 
pentru mesajele trimise, care constituie o expre
sie a unității și solidarității mișcării comuniste 
internaționale.

Adunarea ia sfirșit într-o atmosferă de mare 
entuziasm. Nu contenesc uralele și ovațiile pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central, pentru unitatea de nezdrun
cinat a țărilor lagărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale, pentru triumful cauzei 
păcii în lume.

In sală răsună înălțător, intonat de întreaga 
asistență, imnul de luptă al clasei muncitoare 
din întreaga lume — ..Internaționala".

(Agerpres)



TELEGRAME
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim-seer etar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY 
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a zilei eliberării Ce
hoslovaciei de către glorioasa Armată Sovietică, vă transmitem 
dv. și întregului popor frate cehoslovac un cald salut tovărășesc 
și felicitări din partea Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, a Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a tuturor oamenilor muncii din țara noastră.

Realizările importante obținute în înfăptuirea cu succes a 
politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist din Cehoslova
cia au deschis clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității 
cehoslovace perspectiva strălucită a construirii societății socia
liste dezvoltate și a creării premiselor necesare pentru trecerea 
la comunism.

împreună cu marea noastră prietenă Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, ambele noastre țări militează cu consec
vență pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice și își 
aduc contribuția lor în lupta pentru triumful cauzei păcii și 
libertății popoarelor.

Poporul romîn acordă o înaltă prețuire rezultatelor mărețe 
obținute de Republica Socialistă Cehoslovacă și împărtășește pe 
deplin sentimentele de bucurie ale poporului frate cehoslovac.

Colaborarea și întrajutorarea frățească statornicite între 
Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se dezvoltă și se adîncesc continuu în interesul popoarelor romîn 
și cehoslovac, contribuie la întărirea forței, unității și coeziunii 
lagărului socialist.

Vizita recentă a delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace în frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny în Republica Populară Romînă a constituit o nouă și 
puternică manifestare a prieteniei indestructibile dintre țările 
noastre, a contribuit la strângerea și dezvoltarea și mai mult a 
relațiilor dintre țările noastre.

Vă urăm, din toată inima, dragi tovarăși, noi și strălucite 
succese în opera de dezvoltare continuă a Republicii Socialiste 
Cehoslovace pe drumul luminos al socialismului, în lupta pentru 
pace în întreaga lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central * I 
al Partidului Muncitoresc Romin,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MACRER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

*

Cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a zilei naționale a 
Cehoslovaciei, tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe ul R. P. Ro

Ambasadorul R. S. Cehoslovace la București 
a depus coroane de flori 

la Monumentul Eroilor Patriei
și ia Monumentul

Cu prilejul aniversării eli
berării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, luni dimineața 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora, însoțit de membrii 
ambasadei a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
a depus o coroană de flori la

Săptămîna muzicii 
din R. S. Cehoslovacă

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului cehoslovac 
stațiile noastre de radio trans
mit între 9—15 mai o săptă
mână a muzicii din R. S. Ceho
slovacă.

Săptămîna se va deschide cu 
cantata compozitorului ceh 
S. Havelka intitulată „Laudă 
lumii", după care zilnic ascul
tătorii vor putea urmări pro

rjrivită de sus, din avion, 
£ Ostrava seamănă cu o gi

gantică uzină cu sute și 
mii de hale, turle, și coșuri fu- 
megînde. De fapt așa și este — 
un oraș-uzină. De-a lungul anilor, 
orașul s-a ridicat între pufurile de 
mină și cuptoarele de oțel, între 
halele uzinelor metalurgice și co
șurile înalte ale furnalelor. Ima
ginea aceasta a orașului-uzină te 
izbește la fiecare pas : în plin 
centru fa doi pași de un modern 
și elegant magazin cu patru etaje 
privirea ți se oprește la turla nea
gră și înaltă a unui puf de mină ; 
alături de o monumentală clădire 
cu trei etaje se ridică coșul unei 
uzine. Noaptea impresia produsă 
e și mai puternică. Amestecate 
printre iu-r.inile viu colorate ale 
reclame'or și firmelor de neon, 
limb 'e -nalte ale flăcărilor furna
lelor și cccser ilor dansează ca 
într-un balet dantesc luminînd pu
ternic fmprepjfimile.

Așa fi se înfățișează Ostrava, 
această „Inimă de oțel a Repu
blicii" cgm a denumif-o președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace, tovarășul Antonin No
votny,

itițineafa a plouat. Deasupra 
orașului plutește o pătură 
de ceață și fum. Pe vechile

străzi ale centrului orașului, auto
carul se strecoară cu greu printre 
autotivțsme și camioane, peste li
niile ferate care brăzdează orașul. 
Profiiînd de răgaz răsfoiesc un 
pliant cu fotografii, date și cifre 
despre o,(aș. âsezală pe hotarul 

mine, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Vaclau 
David, ministrul Afacerilor 
Externe al R, S. Cehoslovace.

Eroilor Sovietici
Monumentul Eroilor Sovietici i 
din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului j 
Afacerilor Externe și ai Mi- i 
nisterului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost prezenți și am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, și 
membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

(Agerpres)

grame de cîntece, muzică 
populară cehă, slovacă și mo
ravă, concertul pentru flaut, 
harpă, pian, orchestră de 
coarde și instrumente de per
cuție de compozitorul I. Feld, 
noi înregistrări de muzică de 
estradă, precum și muzică de 
dans.

(Agerpres)

16 ani de la eliberarea poporului Cehoslovac de sub jugul fascist -

Inima de otel a Cehoslovaciei
dintre Moravia și Silezia, la cîfiva 
kilometri de granița poloneză, 
Ostrava este orașul cărbunelui și 
al oțelului, cel mai mare bazin de 
huilă din Cehoslovacia și unul 
dintre cele mai puternice centre 
siderurgice din Europa. Aici, în 
cele trei mari combinate ale ora
șului, se produce partea cea mai 
mare a producției de oțel a tării, 
(întreaga producție de oțel a R. 
S. Cehoslovace este astăzi de 
peste 7 milioane de tone anual). 
Ostrava, intr-adevăr ca o inimă 
uriașă, pulsează, alimentează cu 
metal peste SO la sulă din întrea
ga industrie metalurgică a Ceho
slovaciei.

Cu cit ne apropiem de margi
nea orașului, cu atît străzile sint 
rnai largi, clădirile sint mai mo
derne și elegante. Sint cartierele 
noi ale orașului care s-au ridicat 
în ultimii ani și care reflectă 
grija statului socialist pentru viața 
celor ce muncesc. înnoirea aceas
ta nu se observă însă numai în 
aspectul urbanistic al orașului, ci 
mai ales în amploarea noilor con
strucții industriale care au făcut ca 
produefia industrială a Ostravei să 
crească în anii de după eliberare 
de peste trei ori. Unul dintre noile 
obiective industriale ridicate în 
anii puterii populare, — obiective 
care înconjoară orașul ca o strălu
citoare și prețioasă diademă — 
este orașul combinat siderurgic 
„Klement Gottwald" unul dintre 
cele mai mari și moderne com
binate de acest fel din fără.

— Ca să străbați cu piciorul 
toate halele și clădirile , să treci

Receptfa oferiți 
de ambasadorul

R. S. Cehoslovace 
la București

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a R. S. Cehoslovace, 
luni seara ambasadorul extra
ordinar șj plenipotențiar al 
R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, a ofe
rit o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu, Ște
fan Voitec, Cornelia Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei stră- ' 
ine.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

-----•-----

Vizitele delegației 
economice 
a Austriei

Delegația economică aus
triacă, care tratează în Bucu
rești încheierea unui acord 
comercial de lungă durată în
tre R. P. Romînă și Austria, a 
vizitat unele obiective indus
triale din țara noastră: Com
plexul petro-chimic de la O- 
nești-Borzești, Uzina de fire 
și fibre sintetice de la Săvi- 
nești. Hidrocentrala „V. I. Le- 
nin", Uzinele de tractoare 
..Ernst Thălmann* din Brașov. 
De asemenea delegația a mai 
vizitat in ultimul timp Uzi
nele metalurgice ,23 August’ 
și Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej* din Capitală, 
orașul Constanța și stațiunile 
de pe litoral, stațiunea expe
rimentală viticolă Murfatlar, 
Șantierul naval Galați, Uzi
nele Wilhelm Pieck din Brăi
la și Combinatul de celuloză 
de stuf de la Chișcani.

(Agerpres)

pe la toate cuptoarele și toate 
instalațiile acestui combinat, ți-ar 
trebui cel pufin două zile, ne ex
plică tînărul inginer ce ne înso
țește în vizita prin combinai. In
stalațiile combinatului se întind pe 
o suprafață de 15 km pătrați. Cî- 
teva date privind capacitatea 
combinatului sint semnificative. 
Combinatul produce zilnic cite 
8.000 tone cocs, peste 5.000 tone 
de fontă și 5.500 tone oțel. La- 
minoarele de țevi, de profile, sîr- 
mă și tablă produc de asemeni 
mii de tone de laminate zilnic.

însemnări 
de călătorie

Cit despre instalațiile anexe e su
ficient numai un singur exemplu : 
combinatul dispune de 100 loco
motive, 1.200 vagoane, peste 210 
km linie ferată. Vizităm cel mai 
mare și modern furnal al combi
natului cu o capacitate de 1.050 
mc. Vido Jiranek, un tînăr furna- 
list ne vorbește cu mîndrie des
pre secția lor. De fapt viața lui e 
strîns legată de cea a furnalului 
la care muncește. In 1949 cînd a 
început construcția combinatului
— în cursul primului plan cincinal
— a venit direct de pe băncile 
școlii medii pe care o absolvise. 
A venit la fel ca sute și mii de 
alți tineri din întreaga republică.

— Nu puteam să stau de o

La controlul tehnic, piesele lucrate de towc.-cșul Gross Simion ce 
la Uzinele „Strungul" din Brașo v, Qu trecut exa.-'enul de cc -ate

Delegatia de cadre 
din învățămînt din R.D. Germană 

a părăsit Capitala
Delegația de cadre din în

vățământ din R. D. Germană, 
condusă de dr. Wilhelm Gir- 
nus, secretar de stat pentru 
Invățămîntul Superior și Pro
fesional, care ne-a vizitat țara 
la invitația Ministerului învă- 
țămîntului și Culturii, a pără
sit duminică dimineața Capi
tala.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost salutați de

Declarațiile conducătorului 
delegației de cadre din învățămînt 

din R.D. Germană
Înaintea plecării din țară, 

intr-o convorbire cu un redac
tor al Agenției Romîne de 
Presă ,,Agerpres", dr. Wilhelm 
Girnus, secretar de stat pen
tru Invățămîntul Superior și 
Profesional din R. D. Ger
mană, conducătorul delegației 
de cadre din învățămînt din 
R. D. Germană care ne-a vizi
tat țara, a 3pus :

In primul rină doresc să 
transmit conducerii Ministeru- 

parte. Partidul a chemat tineretul 
să aducă un aport însemnat la 
construcția combinatului. La che
marea organizației revoluționare 
de tineret am venit pe șantier. Am 
lucrat la fundațiile furnalelor, apoi 
la construcția și montarea lor, iar 
acum conduc o echipă de munci
tori la același furnal. După o clipă, 
continuă, arătindu-ne de acolo, de 
sus, de pe platforma furnalului, 
întregul combinat.

— Combinatul nostru e înzes
trat cu instalații și utilaje de cea 
mai înaltă tehnicitate. O parte fa
bricate la noi, altă parte fabricate 
în Uniunea Sovietică și alte țări 
socialiste, lată cum și la noi, în 
combinat, se reflectă puternic aju
torul frșțesc și relațiile trainice de 
prietenie ce ne unesc strîns în 
marea noastră familie a țărilor so
cialiste.

Viața lui Jiranek e asemănătoare 
multora dintre cei 21.000 de lu
crători ai combinatului.

La secția cuptoarelor de 400 
de tone ale oțelăriei, m-am apro
piat de unul dintre prim-topitori. 
Facem cunoștință — Karel Visto- 
nek.

— Romîni ?
— Da, romîni I
— Mă bucur, și ne strîngem 

cu putere mîinile. Am mulți prie
teni în Rominia. Acum cîfiva ani 
am fost într-un schimb de expe
riență la Hunedoara. Ne poves
tește apoi că e dintr-un sat slovac.

— Imi amintesc de primăvara 
lui 1945. Eram copil pe atunci. 
Satul nostru ocupat de fasciști a 
fost eliberat de ostașii romîni,

Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învațamrntului și 
Culturii, de funcționari supe
riori din acest minister și ca
dre didactice universitare.

Au fost prezențî Henry 
Bringmann. ms^rexat cu afa
ceri ad-înterim al R. D. Ger
mane la București, și membri 
ai Ambasadei

lui Invățămintului și Culturii 
și cadrelor didactice din invă- 
țămîntul superior, cele mai 
sincere mulțumiri pentru in
vitația de a rLzita țara dv., 
pentru cordialitatea și priete
nia caldă cu care am fost pri- 
miți.

Am mai vizitat Rominia cu 
S ani in urmă. Venind acum 
din nou aici, am fost cu ade
vărat surprint de uriașele pro
grese pe care țara dv. le-a fă
cut în această perioadă- F'iincd
vorba de o țară socialistă, a- 
ceste progrese sint firești; 
totuși te entuziasmezi de fie
care dată ciad le vezi cu ochii.

Am remarcat nivelul foarte 
înalt de dezvoltare a învăță
mântului superior în țara dv. 
Oamenii de știință, cadrele di
dactice, studenții pot fi min
ări de acest lucru, pot fi min
ări de faptul că au la dispozi
ție minunate instituții de ști
ință și cultură. Se vede din 
plin grija deosebită a Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
guvernului țării dv. pentru 
dezvoltarea acestor sectoare. 
Sîntem fericiți că în timpul 
vizitei noastre am putut cu
noaște eminenți savanți ro
mîni și că institutele de învă
țămînt superior din țara noas
tră au și dezvoltă legături 
prietenești cu institute si
milare din Rominia.

Mulțumim guvernului ro
mîn pentru condițiile create 
pregătirii la Institutul medico- 
farmaceutic din București a 
numeroși studenți din R. D. 
Germană. Am cunoscut o se
rie de profesori de la acest 
institut. Ne-am convins că 
studenții noștri se află în mîi
nile cele mai bune.

In încheiere dr. Wilhelm 
Girnus a declarat : Mi-a plăcut 
foarte mult poporul romîn. 
Este un popor optimist, deose
bit de ospitalier, cu minunate 
tradiții culturale și cu un simț 
artistic admirabil. Transmi
tem un salut cald, tovărășesc, 
poporului romîn și îi urăm 
tot mai mari succese în con
struirea vieții noi, socialiste.

împreună cu ostașii sovietici. Sîn- 
gele ostașilor romîni vărsat pe 
pămîntul nostru în luptele pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist a cimentat pe veci priete
nia ce leagă popoarele noastre... 
Karel Visfonek a continuat. Și 
astăzi îmi amintesc cu plăcere de 
vizita făcută la Hunedoara. M-am 
împrietenit cu mulți băieți de 
aceeași profesie ca și mine cu 
care am stat multe ore de vorbă 
despre munca noastră, despre via
ța noastră, despre perspectivele 
noastre.

...Ceea ce te impresionează 
vizitind combinatul nu sint numai 
instalațiile moderne de înaltă teh
nicitate, ci și grija deosebită ce 
se vădește aici la fiecare pas 
pentru sănătatea și viața celor ce 
muncesc. De la instalațiile de re- 
condiționare a aerului din turnăto
rii, de la cei 50 de medici ai 
combinatului (fiecare secție are 
cabinet medical și un medic) și 
pină la elegantele blocuri din 
cartierul de locuințe al muncitori
lor combinatului, la Casa de cul
tură, stadionul, bazinul de înot, 
toate vădesc această grijă.

...Ostrava e inima de oțel a 
Republicii. Furnalele, cuptoarele, 
laminoarele, toate la o înaltă tem
peratură, dau zilnic patriei socia
liste, plinea industriei — mii de 
tone de oțel, fontă și laminate. 
La aceeași înaltă temperatură, pli
ne de entuziasm creator se află 
și inimile oamenilor, ale construc
torilor noii Cehoslovacii socia
liste...

AL. PINTEA

9 MAI
ZIUA VICTORIEI

Se împlinesc 84 de ani de 
la proclamarea indepen
denței de stat a Romî

niei. în ședința din 9 mai 
1877 a parlamentului, Mihail 
Kogălnîceanu, pe atunci mi
nistru de Externe, anunța 
acest important eveniment
din istoria patriei cu cuvin
tele : ..Sintom independenți.
Sintem națiune de sine stătă
toare'. Alături de poporul 
rus, cu sprijinul său frățesc. 
Rominia intra in războiul 
drept pentru sfărâmarea jugu
lui asuprii otomane, pentru 
cucerirea independenței na
ționale.

Sărbătorim de asemenea 
astăzi împlinirea a 16 ani de 
la istorica zi de 9 mai 1945, 
care a marcat epocala victorie 
a Uniunii Sovietice asupra 
fascismului german, victorie 
la obținerea căreia ți-a adus 
contribuția și țara noastră. 
Astfel, o fericită coincidență 
face din âua de 9 mai o în
doită sărbătoare a libertății 
și independenței poporului ro
min, a prieteniei ți alianței 
sal-;- ..-.iastr-ct.t.ie cu popoa
rele frățești ale Uniunii So
vietice. zi de cinstire a unor 
scumpe tradiții de luptă.

Năzuința sfinți spre inde
pendența națională a fost de-a 
lungul secolelor flacără vie în 
sufletul poporului romîn însu- 
Cețindu-1 la mari fapte de 
vitejie șj eroism. în conștiința 
maselor muncitoare, sfărâma
rea asupririi și împilării 
străine era strîns legată de 
lupta pentru pămint. pentru o 
viață mai bună, pentru drep
turi și libertăți democratice. 
Una din cele mai glorioase 
pagini din istoria luptelor 
purtate de poporul nostru 
pentru independență este răz
boiul din 1877—1878.

Masele largi populare din 
țara noastră. Însetate de liber
tate și o viață mai bună, au 
luptat cu un neasemuit eroism 
împotriva jugului turcesc.

Nepieritoare vor rămâne în 
amintirea poporului actele de 
vitejie ostășească ale doro
banților romîni de la 1877. 
Jertfa lor a pecetluit actul 
proclamării independenței de 
stat a Romîniei.

Poporul nostru nu uită că 
această scumpă aspirație na
țională a lost înfăptuită cu 
sprijinul hotăritor al poporu
lui rus.

în anii care au urmat răz
boiului de la 1877, clasele 
exploatatoare în cap cu mo- 
narhia au trădat independen
ța națională ; ele au furat în 
cea mai mare parte roadele 
jertfelor pe care le-au dat 
masele muncitoare, așezînd 
și mai apăsat pe grumazul lor 
jugul exploatării. Monstruoa
sa coaliție burghezo-mosie- 
rească a ti'ansformat curînd 
independența cucerită de ma
sele populare în fața redute
lor Plevnei, într-o dependență 
umilitoare față de interesele 
trusturilor din Apus.

în vreme ce burghezia și 
moșierimea scoteau la mezat 
bogățiile și independența Ro- 
mîniei, clasa muncitoare, în 
frunte cu Partidul Comunist, 
a luat în mîinile ei steagul 
luptei pentru independența 
țării. Ridicînd pe o treaptă 
mai înaltă tradițiile luptei pa
triotice și revoluționare a 
maselor populare, P.C.R. și-a 

TELEGRAMĂ
Ministrului Apărării al U.R.S.S.

Mareșal al Uniunii Sovietice
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

Moscova
Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a victoriei asupra 

Germaniei hitleriste, vă transmit dv., și prin dv. tuturor mi
litarilor Armatei Sovietice cele mai sincere și călduroase feli
citări din partea militarilor Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne.

Eroicul popor sovietic și glorioasele sale forțe armate au 
avut rolul hotărîtor în zdrobirea Germaniei hitleriste, salvind 
omenirea de primejdia robiei fasciste. Astăzi, Armata Sovie
tică, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
dispunînd de cele mai perfecționate mijloace de luptă din 
lume, apără cu nădejde munca pașnică creatoare a poporului 
sovietic, constructor al comunismului.

Militarii armatei noastre populare, sînt hotărîți să întă
rească și să dezvolte continuu frăția de arme romîno-sovietică 
bazată pe comunitatea de interese și țeluri care unesc po
poarele noastre în lupta pentru construirea socialismului și 
comunismului, pentru asigurarea securității popoarelor și păcii 
în lume.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată
LEONTIN SALĂJAN

Invățind în colectiv, rezultatele sint mai bune. In foto : o grupă de elevi din cl. o X-a D de la 
Școala Medie Serală Nr, 1 din Sibiu, rezolvînd o problemă de matematică.

consacrat întreaga activitate 
eliberării sociale și naționale 
a poporului - țel măreț în 
numele căruia, comuniștii, pa- 
trioți înflăcărați, n-au șovăit 
să înfrunte temnițele și plu- 
toanele de execuție.

Deplina independență a ță
rii noastre a fost cucerită în 
urma eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist și din cătu
șele imperialismului, ca rezul
tat al luptei duse de po
porul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist, în con
dițiile victoriilor hotărîtoare 
ale Uniunii Sovietice in cel 
de al doilea război mondial.

în condițiile favorabile crea
te de puternica ofensivă a ar
matei sovietice pe frontul 
Iași—Chișinău. Partidul Co
munist din Rominia a orga
nizat și condus insurecția ar
mată care a început în ziua 
de 23 August 1944 și care a 
dus la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste antonesciene. 
Răspunzând chemării partidu
lui și exprimînd voința și ho- 
tărîrea de luptă a poporului 
armata romînă a întors armele 
împotriva hitleriștilor, luptînd 
cu toate forțele sale alături 
de armata sovietică pină la 
înfrângerea Germaniei hitle- 
riste. în lupta comună împo
triva cotropitorilor hltleriști 
s-a pecetluit pe veci frăția de 
arme sovieto-romină. expresie 
a prieteniei și alianței de 
nezdruncinat dintre poporul 
romin și poporul sovietic.

Poporul nostru nu va uita 
niciodată că și-a cucerit inde
pendența de stat în 1877 
luptînd alături de fiii poporu
lui rus și că urmașii acestora, 
glorioșii ostași sovietici, și-au 
vărsat singele pentru elibera
rea Romîniei.

Aniversînd Ziua Victoriei, 
popoarele lumii își afirmă 
dragostea și recunoștința față 
de eroismul legendar mani
festat de poporal sovietic, care 
a dus tot greul acestui război 
singeros, zdrobind Germania 
hitleristă — detașamentul cel 
mai prădalnic ai imperialis
mului mondial — salvind po
poarele și civilizația umană 
de la pericolul înrobirii și 
distrugerii fasciste.

Lecția tragică a războiului 
a îmbogățit imens experiența 
popoarelor, a dat un impuls 
uriaș năzuințelor de libertate 
în lumea întreagă. Ca urmare 
a victoriei, un șir de țâri s-au 

smuls din lanțurile sistemului 
imperialist : astăzi în țări care 
cuprind un miliard de oameni, 
popoarele construiesc socialis
mul și comunismul; a luat un 
avînt nemaicunoscut mișcarea 
de eliberare națională. A cres
cut și mai mult revolta popoa
relor împotriva sistemului so
cial care generează războaie, 
împotriva imperialismului 
urzitor de măceluri...

Sărbătorirea Zilei Victoriei 
are loc în condițiile cînd po
poarele din lumea întreagă își 
intensifică eforturile pentru 
apărarea păcii, pentru coexis
tență pașnică, pentru dezar
mare generală și totală, pen
tru încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane șj rezolvarea problemei 

Berlinului occidental prîiî 
transformarea acestuia într-un 
oraș liber, demilitarizat.

Uniunea Sovietică, care prin 
lupta sa eroică în anii Mare
lui Război pentru Apărarea 
Patriei a salvat popoarele lu
mii de ororile fascismului, 
luptă astăzi cu aceeași energie 
și abnegație pentru rezolvarea 
problemei vitale a omenirii
— pacea. Acestui țel măreț de 
a asigura popoarelor lumii 
pacea și securitatea, îi consa
cră eforturile lor toate statele 
socialiste, printre care și Re
publica Populară Romînă,- 
care militează activ pentru 
întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare între popoa
re, pentru înlăturarea primej
diei unui nou război.

Ignorînd lecțiile aspre ale 
istoriei, cercurile imperialiste 
încearcă să reia politica din 
anii cind pregăteau cu ajuto
rul fascismului german agre
siunea antisovietică. Reînvie
rea fascismului și militarismu
lui în Germania occidentală; 
sub conducerea acelorași mo
nopoluri americano—anglo— 
franceze. înzestrarea bundes- 
wehrului revanșard cu arme 
rachetă, constituie o sfi
dare adusă popoarelor oare au 
luptat și singerat pentru a 
nimici fiara fascistă.

Dar împotriva uneltirilor 
cercurilor agresive imperialis
te -Se ridică forța uriașă a su
telor de milioane de oameni 
care luptă pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război. Astăzi; 
in condițiile existenței țiuter- 
nicului lagăr socialist în frun
te cu U.R.S-S., s-a creat o 
asemenea situație pe arena 
mondială. îneît orice încercare 
din partea oricărui stat agre
siv de a păși pe calea războiu
lui pentru rezolvarea proble
melor internaționale litigioase 
va duce la zdrobirea imediată 
și totală a celui care va în
călca pacea. După cum a ară
tat tovarășul N. S. Hrușciov, 
statele socialiste dispun astăzi 
de o putere nu mai mică, ci 
mai mare decît statele impe
rialiste și zi de zi, an de an, 
forța și puterea lor cresc. 
Această forță și putere este 
pusă în slujba nobilei cauze a 
păcii și securității popoarelor. 
Ea este capabilă să împiedice 
și să zdrobească aventurile 
agresive ale imperialiștilor.

Astăzi, cînd forțele socialis
mului șj păcii precumpănesc 
asupra forțelor imperialismu
lui și războiului, a devenit pe 
deplin posibilă pieîntîmpina- 
rea războiului. Uriașele forțe 
ale păcii, în frunte cu lagărul 
socialist, luptînd unite pot să 
bareze calea războiului, să im
pună o pace trainică.

Poporul nostru sărbăto
rește ziua proclamării in
dependenței de stat a Ro
mîniei și Ziua Victoriei în 
plin avînt al luptei pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste. Independența națio
nală, cuceririle noastre socia
liste — încununare a luptei 
revoluționare a maselor —
— sînt scumpe oamenilor 
muncii, care sînt hotărîți să 
le apere ca lumina ochilor. 
Poporul romîn nu-și va pre* 
cupeți eforturile pentru a face 
patria sa tot mai puternică și 
mai înfloritoare, pentru reali
zarea în țara noastră a unei 
vieți mereu mai îmbelșugate 
și fericite în folosul tuturor 
celor ce muncesc. Strîns uniți 
în jurul încercatului lor con
ducător, Partidul Muncitoresc 
Romîn, oamenii muncii din 
țara noastră înfăptuiesc astfel 
năzuințele sfinte de libertate 
și progres social pentru care 
s-au jertfit generații întregi de 
luptători patrioți.
----- --- •---

Primirea 
ministrului Elveției 
de către ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romîne
Luni, 8 mai, ministrul Afa

cerilor Externe al R. P. Ro
mîne, Corneiliu Mănescu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Elveției la 
București, Emile Bisang, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acredi
tare.



Manifestări în străinătate consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a înființării 

Partidului Comunist din Romînia
DE PESTE HOTARE

Marea sărbătoare a poporului 
nostru, cea de-a 40-a aniver
sare a partidului este pe larg 
oglindită în paginile presei 
din țările socialiste și în zia
rele progresiste dintr-o serie 
de țări capitaliste.

Ziarele „Trybuna Ludu", 
„Neues Deutschland", „Rude 
Pravo", „Nepszabadsag", „Uni
ta" publică articole semnate 
de tovarășii Chivu Stoică, Ni- 
colae Ceaușescu și Dumitru 
Coliu.

U. R. S. S.
MOSCOVA — Corespon

dentul Agerpres transmite :
Ziarul „Pravda" publică tex

tul mesajului de salut al C.C. 
al P.C.U.S. adresat C. C. al 
P.M.R.

Ziarul a consacrat celei de-a 
40-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist din Ro
mînia o pagină întreagă de 
articole, reportaje și fotogra
fii, pregătită de ziarul „Scîti- 
teia“.

La Moscova, în după-amiaza 
zilei de 8 Mai, la Casa invă- 
țămîntului politic de pe lingă 
Comitetul orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., a avut loc deschi
derea unei expoziții consacra
te celei de-a 40-a aniversări a 
partidului. La deschiderea ex
poziției au participat activiști 
ai C.C. al P.C.U.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
propagandiști. Au fost de față 
de asemenea Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Kosnîne la 
Moscova, și membri ai amba
sadei.

în cuvîntul de deschidere a 
festivității, Nikolai Egoricev, 
secretar al comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., a 
spus printre altele că succese
le obținute de poporul romîn, 
sub conducerea partidului și a 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. stirnesc un 
sentiment de mîndrie șî bucu
rie în inimile oamenilor so
vietici.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Ton Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.M.R., directorul 
Institutului de istorie a parti
dului.

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția, manifestind un viu 
interes pentru exponatele pre
zentate.

Tot Ia 8 mai, Ia Casa de 
cultură a tipografiei „Krasnîi 
Proletarii’’ din Moscova, a 
avut loc o seară a prieteniei 
sovîeto-romîne, consacrată ce
lei de-a 40-a aniversări a 
Partidului Comunist din Ro
mînia. în cadrul acestei mani
festări. Ana Tukanova, vice
președinte al Consiliului de 
conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-rominc. a 
rostit un cuvint introductiv, 
după care Gh. Stoian. consi
lier al Ambasadei R. P. Romi
ne a vorbit despre marea săr
bătoare a poporului romin, 
despre succesele obținute de 
țara noastră in dezvoltarea 
economiei și culturii, sub con
ducerea partidului.

Festivitatea s-a încheiat 
printr-un bogat program artis
tic, care a cuprins un concert 
șî prezentarea filmului romî- 
nesc „Valurile Dunării".

La 8 mai tov. I. Popescu- 
Puțuri, a vorbit la postul de 
televiziune din Moscova des
pre cea de-a 40-a aniversare 
a înființării Partidului Comu
nist din Romînia și despre 
realizările obținute de R. P. 
Romînă în construcția socia
listă.

R. P. Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). — 

Ziarele din Sofia au consacrat 
numeroase articole și alte ma
teriale celei de a 40-a aniver
sări a Partidului Comunist din 
Romînia. Ziarul „Rabotnicesko 
Delo“. organul C.C. al P. C. 
Bulgar publică articolul inti
tulat : „Forța conducătoare a 
poporului frate romîn". Iii ar
ticol de arată că Partidul 
Muncitoresc Romîn și Parti
dul Comunist Bulgar pășesc 
înfrățite pe calea comună a 
construirii socialismului, a în
tăririi mișcării comuniste și 
muncitorești în lupta pentru 
instaurarea unei păci trainice 
în Balcani și în întreaga lu
me. Articolul ziarului „Zeme- 
delsko Zname" este intitulat 
„Detașamentul eroic al clasei 
muncitoare romîne".

★
Luni seara Comitetul orășe

nesc Sofia al P. C. Bulgar a 
organizat o adunare festivă -în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia. In pre
zidiul adunării au luat loc to
varășii : Dimităr Ganev, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare al R. P. Bulgaria, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., Mihail Roșia- 
nu, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Bulgaria, Katia Avramo
va, membru al C.C. al P.C.B., 
președinta Comitetului Bulgar 
pentru Prietenie și Relații 
Culturale cu Străinătatea 
acad. Sava Ganovski, membru 
al C.C. al P.C.B., președinte al 
Comitetului Bulgar pentru co
laborare balcanică, secretari 
ai Comitetului Orășenesc So
fia al P.C.B., muncitori frun
tași în producție, activiști de 
partid și de stat.

Despre drumul de luptă 
parcurs de partidul marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
din Romînia în decursul exis
tenței sale a vorbit acad. 
Sava Ganovski.

Tov. Mihail Roșianu a adus 
un cuvînt de salut.

La adunare au participat 
activiști de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, 
fruntași în producție, militari, 
elevi și studenți, cetățeni ai 
Sofiei.

In unanimitate, adunarea a 
votat o telegramă de salut a- 
dresată C.C. al P.M.R.

A urmat un bogat program 
artistic la care și-au dat con
cursul artiști de la Teatrul 
Național și Opera de Stat din 
Sofia.

R. P. Chineză
PEKIN 8 (Agerpres). - Toate 

ziarele centrale chineze au 
publicat la 8 mai pe prima pa
gină telegrama de felicitare a- 
dresată de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu 
prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a partidului.

Ziarul „Jenminjibao" a pu
blicat o corespondență din 
București intitulată „La che
marea partidului", în care se 
relatează despre activitatea E- 
roului Muncii Socialiste Ilie 
Trandafirescu de la Uzinele 
,.Ernst Thălmann” din Brașov. 
Cronica filmului „Furtuna” 
prezentat la Pekin cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a în
temeierii partidului este inti
tulată de „Jenminjibao" „Un 
cîntec de luptă în ajunul vic
toriei".

Sub egida Comitetului chinez 
pentru relații culturale cu 
străinătatea și a Muzeului re
voluției chineze, la acest mu
zeu s-a deschis la 8 mai Expo
ziția de fotografii ..40 de ani 
de la crearea Partidului Co
munist din Romînia".

R. P. Ungară
BUDAPESTA 7 Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Simbătă 6 mai a avut loc la 
Budapesta sub auspiciile . In
stitutului ungar pentru relații 
culturale cu străinătatea și a 
Institutului de istorie a 
P. M. S. U.. festivitatea deschi
derii expoziției „A 40-a ani
versare a Partidului Comu
nist din Romînia".

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Orosz Nandor, 
directorul Institutului de is
torie a P.M.S.U.

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția care înfățișează prin 
documente și fotografii cele 
mai semnificative momente 
din istoria luptei partidului 
nostru.

★
BUDAPESTA 8 (Agerpres). - 

In ziua de 8 mai la Budapesta 
nu a apărut decit săptâmina- 
lu; ..Hetfoi Hirekf. Intr-o co
respondență din București in
titulată „întreaga Rominie se 
pregătește pentru cea de a 
40-a aniversare", ziarul rela
tează despre felul cum au în
tâmpinat oamenii muncii din 
patria noastră marea sărbă
toare.

La Budapesta, în seara zilei 
de 8 mai, organizația P.M.S.U. 
a capitalei a organizat la casa 
de cultură a Uzinelor Optice 
Ungare o festivitate consacra
tă celei de a 40-a aniversări 
a înființării Partidului Comu
nist din Romînia. Tot la aceas
tă casă de cultură a fost des
chisă în aceste zile expoziția 
„A 40-a aniversare a înfiin
țării Partidului Comunist din 
Romînia".

La festivitate, din pre
zidiu au făcut parte R°~ 
nai Sandor, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., și președintele Adu
nării de Stat a R. P. Ungare, 
Kiss Deszo, membru al C.C. 
și secretar al Comitetului oră
șenesc Budapesta al P.M.S.U., 
Rappai Gyula, membru su
pleant al C.C. al P.M.S.U., șe
ful secției de propagandă și a- 
gitație a C.C. al P.M.S.U., 
Csergo Janos, membru su
pleant al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul Siderurgiei și Con
strucției de Mașini, Puja Fri
gges, adjunct al ministrului de 
Externe, activiști de partid și 
fruntași în producție. De ase
menea, din prezidiu a făcut 
parte și Vasile Gliga, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Budapesta.

Szerenyi Sandor, membru al 
C.C. al P.M.S.7, . a vorbit des
pre lupta și activitatea parti
dului nostru, despre legăturile 
de prietenie și colaborare fră
țească dintre poporul romîn și 
poporul ungar.

A fost prezentat apoi în pre
mieră în R. P. Ungară filmul

Lupte crîncene în Angola
LUANDA 8 (Agerpres). —- 

Forțele patriotice din Angola 
continuă să dea lovituri tru
pelor cblonialiste portugheze 
cărei vor cu orice preț să înă
bușe lupta dreaptă a poporu
lui angolez pentru eliberarea 
de sub jugul colonial.

Potrivit unor știri din Lu
anda, patrioții angolezi au a

românesc „Setea.'' care s-a 
bucurat de o deosebită apre
ciere din partea numeroșilor 
spectatori.

R. D. Germană
BERLIN 8 (Agerpres). ~ 

Ziarele din Republica Demo
crată Germană au reflectat pe 
larg în ultimele zile prin in
formații și materiale însem
nătatea aniversări a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia. întrea
ga presă din ziua de 8 mai a 
publicat telegrama C.C. al 
P.S.U.G. adresată C.C. al 
P.M.R. La 7 mai ziarul „Neues 
Deutschland" a consacrat o pa. 
gină specială aniversării parti
dului. In această pagină se 
publică două fotografii: tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în mijlocul alegătorilor în pri
mii ani ai puterii populare, 
precum și o fotografie repre
zentând clădiri noi din centrul 
Capitalei.

La 6 mai, ziarul „Neues 
Deutschland" a publicat pri
ma parte a articolului scris de 
corespondentul la București 
intitulat ..Aceasta era valea 
Plingerii" și cu supratitlul' 
..Minerii care au găsit soarele".

In numărul următor, ziarul 
a publicat continuarea artico
lului sub titlul „Eroicul cîntec 
de la Lupeni".

Radiodifuziunea din R. D. 
Germană a transmis diferite 
programe cu prilejul aniversă
rii partidului nostru.

R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — La 

3 mai, ziarul „Nhan Dan" a 
publicat telegrama de felici
tare adresată C.C. al P.M.R. de 
către C.C. al Partidului celot 
ce muncesc din Vietnam. Zia
rul a publicat, de asemenea, o 
fotografie a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Cu o zi 
înainte ..Nhan Dan" a consa
crat aproape jumătate de pa
gină articolului ..40 de ani de 
luptă eroică și de victorii glo
rioase". însoțit de fotografia 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la procesul din 1933. 
Alt articol apărat în ziarul 
..Nhan Dan" cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a înfiin
țării P.C.R. este intitulat „Pro
gresul tehnic în economia na- j 
țională a României".

Ziarul „Thu Do Hanoi", a 
publicat în două numere con- j 
secutive articolele intitulate : . 
..Perspectivele luminoase ale I 
economiei rominești în 1961“ 
si .,40 de ani de lupte ale 
P.M.R".

R. P. Mongolă
fLAN BATOR 8 (Aflerp'w;. 

- Ck prilejul celei de-a 4ă-a 
aniversări a infimfărv. Parts- | 
dului Comunist din Rominia. 
la Teatrul Erdev-Ocir din U- 
lan Bator s-a deschis o expo- i 
ziție consacrată acestui eveni- . 
ment. La deschiderea expozi
ției au participat conducători 
ai Partidului Revoluționar 
Popular Mongol, membri ai 
guvernului R. P. Mongole, ac
tiviști de partid, membri ai 
corpului diplomatic. Au rostit 
cuvântări A. Ciultem, secretar 
al Comitetului orășenesc Ulan 
Bator al P.P.R.M. și Gh. Colț, 
secretar al Ambasadei R. P. 
Romîne la Moscova.

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 7 (Agerpres). — In 

cinsfea celei de-a 40-a aniversări 
a Partidului Comunisi din Romî
nia, la 5 mai ambasadorul R. P. 
Romîne la Phenian, Emil Stanciu, 
a oferit o gală de filme în cadrul 
căreia a fost prezentat filmul ar
tistic romînesc „Furtuna".

R. P. Albania
TIRANA 7 (Agerpres). — La 5 

mai a fost deschisă la Tirana ex
poziția „A 40-a aniversare a Parti- I 
dului Comunist din Romînia".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Sotir Manushi, director 
adjunct al Institutului de istorie _a 
Partidului Muncii din Albania.

Italia
ROMA 8 (Agerpres). - Zia

rul „Unita", organul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Italian, a publicat me
sajul trimis de C.C. al P.C.I. 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Comitetului Cen
tral al P.M.R. cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări a Parti
dului Comunist din Romînia.

„II Paese" publică informații 
despre marea aniversare sub 
titlul comun „Partidul Mun
citoresc Romîn își sărbătorește 
a 40-a aniversare".

tacat din nou numeroase po
ziții ale trupelor portugheze 
din Angola de nord.

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Luanda 
relatează că situația din dis
trictul Congoul Angolez con
tinuă să fie dificilă. El rela
tează că pozițiile trupelor por
tugheze continuă să fie ata
cate de către forțele patrio
tice indigene. Situația din a- 
ceastă regiune se agravează 
și datorită faptului că legă
tura între diferitele puncte 
nu se poate face decit pe ca
lea aerului. Drumurile sînt a- 
părate de populația africană 
care răstoarnă copaci, sapă 
șanțuri și atacă detașamen
tele portugheze.

Colonialiștii portughezi fo
losesc cele mai crude metode 
pentru a înăbuși răscoala 
populației angoleze. Ei aplică 
tactica „pămîntului pîrjolit".

Rebelii urmăresc torpilarea reglementării 
pașnice a problemei laoțiene

HANOI 8 (Agerpres). - 
Postul de radio „VOCEA LAO- 
SULUI" a transmis la 8 mai 
declarația lui Keola, prim-mi- 
nistru ad-interim al guvernu
lui legal al Laosului, în care 
acesta demască manevrele gru
pului rebel Fumi Nosavan — 
Boun Oum.

Deși grupul de la Savanna
ket — se spune în declarație — 
a acceptat încetarea focului și 
a numit reprezentanți pentru 
a duce tratative referitoare la 
încetarea focului, el își trimite 
trupele în zonele controlate de 
trupele aliate, provoacă cioc
niri armate cu trupele guver
namentale și unitățile de luptă 
ale Patet Lao, recrutează sol
dați, sporește numărul consi
lierilor militari americani și 
cantitățile de armament ame
rican adus în Laos.

Grupul de la Savannaket re
fuză să numească o delegație 
care să poarte tratative legate 
de formarea unui guvern de 
coaliție și de numirea delega
ției Laosului la conferința 
internațională de la Geneva. 
Mai mult, guvernul l-a silit 
pe rege să adopte hotărirea 
cu privire Ia convocarea Ia 11 
mai a Adunării Naționale 
pentru crearea unui așa-numit 
guvern de coaliție care nu va 
fi decit o marionetă in slujba 
imperialiștilor americani.

Aceste acțiuni demonstrează 
cit se poate de evident că 
grupul de la Savannaket, sub 
presiunea Statelor Unite ale 
Americii, îndreaptă lucrurile 
către o torpilare a tratativelor 
consacrate reglementării paș
nice a problemei Laosului.

în prezent în Laos există 
trei grupări, trei forțe. De a- 
ceea, după realizarea acordului 
referitor la încetarea . focului 
este necesar ca de îndată să se 
soluționeze problema cea mai 
importantă: formarea unui 
guvern de coaliție care să con
stituie o bază pentru restabi
lirea păcii și unității in Laos.

Guvernul de coaliție trebaie 
să fie format pe baza guver
nului legal, condus de prințul 
Suvanna Funima, și trebuie să 
includă reprezentanți ai Parti
dului Neo Lao Haksat și alte 
elemente patriotice, precum și 
reprezentanți ai grupului de

Procesul Eichmann

Complicități camuflate
IERUSALIM 8 (Agerpres;- - 

Procesul călăului hitlerist Ei
chmann a intrat in a cincea 
săptămină fără ca in instanță 
să fie dezvăluită complicitatea 
persoanelor suspuse astăzi la 
Bonn, vinovate deopotrivă de 
fărădelegile săvârșite de acu
zatul din boxa de sticlă. In a 
30-a ședință a procesului, care 
a avut loc luni dimineața, s-a 
petrecut un nou fapt care de
monstrează faptul că autorită
țile izraeliene caută să facă 
pe plac Bonnului; procurorul 
general a anunțat că este de 
acord să asigure „imunitatea" 
a doi martori ceruți de avoca
tul vest-german Servatius,

O sesiune a „războiului rece“
OSLO 8 (Agerpres). — Luni 

dimineața s-a deschis la Oslo 
în clădirea Parlamentului nor
vegian sesiunea Consiliului

Congo:

Cînd trădătorii 
se acuză între ei...
LEOPOLDVILLE 7 (Ager

pres).—Agenția France Presse 
anunță că „președintele" Ka- 
tangăi, Moise Chombe, arestat 
la 26 aprilie, cînd a sosit la 
conferința marionetelor con
goleze de la Coquilhatville 
(provincia Ecuatorială din 
Congo), va fi deferit justiției 
sub acuzația de „înaltă tră
dare". 

in aceste cocioabe sint nevoiți să trăiască mii de oameni ai muncii din Bogota, capitala 
Columbiei

Foto : ZENTRALBILD = Berlin

la Savannaket care sprijină 
politica de pace, neutralitate 
și concordie națională.

Dacă în momentul deschide
rii conferinței nu va fi fost for
mat un guvern de coaliție, Neo 
Lao Haksat și grupul de la 
Savannaket vor trebui să-și 
numească reprezentanți care 
să participe la lucrările confe
rinței împreună cu delegația 
guvernului legal al Laosului.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Cei doi președinți ai confe
rinței de la Geneva pentru 
Indochina, reprezentat i prin 
guvernele Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii, au adresat un 
mesaj Comisiei internaționale 
pentru supraveghere și con
trol în Laos, în care își expri
mă speranța că comisia își va 
îndeplini funcțiile cu care a 
fost investită, lucrînd în strins 
contact cu părțile din Laos. 
Totodată ei țin seama de răs
punsurile pozitive pe care 
le-au dat părțile beligerante 
la apelul lor privind înceta
rea focului în Laos.

Comisia internațională pen
tru supraveghere și control in 
Laos și-a reluat activitatea la 
28 aprilie a. c. la Delhi.

Cei doi președinți conside
ră că sarcina principală a co
misiei in momentul de față 
constă în a fixa încetarea fo
cului în Laos potrivit înțele
gerii la care au ajuns părțile 
beligerante în Laos in pro
blemele legate de încetarea 
focului, comisia urmind să e- 
fectueze controlul asupra tra
ducerii in viață a acestei în
țelegeri.

Cei doi președinți propun 
comisiei să vină în Laos chiar 
îndată după încetarea focului 
de către părțile beligerante, 
stabilind de comun acord cu 
ele data sosirii ei și să trea
că la înfăptuirea sarcinii sale.

HANOI 8 (Agerpres). — Postul 
de red o „Vocea Laosului" arată 
că opinia publică din Laos con
damnă S.UA. pentru folosirea nu
melui regelui Laosului spre a tor- 
pila conferinja de la Geneva, 
fixată pentru 12 mai.

Fostul de radio „Vocea Laosu- 
a subliniat că Stanele Unita

prooipiLG câ ki ii-
bertatea oe a veni in Izrael 
Este vorba de un agent al 
contraspionajului nazist, W. 
Hoeril. și de un comandant 
SS. W. Huppenkothen, care — 
deși sint vinovați de crime de 
război — trăiesc în libertate în 
Germania occidentală, iar a- 
cum li se oferă posibilitatea să 
vină pentru a-1 apăra pe fos
tul lor șef — călăul Eichmann. ; 
O altă concesie făcută lui Ser- 
vatius este acceptarea de către 
tribunal a cererii ca întrebă
rile ce vor fi adresate martori
lor care vor depune în fața in
stanțelor din R. F. Germană 
să fie secrete- 

ministerial al pactului agre- ■ 
siv nord-atlantic.

„NEW YORK TIMES” recu- ■ 
noaște în numărul său de luni i 
că sesiunea N.A.T.O. are loc l 
intr-un moment în care „Sta- I 
tele Unite trec prin clipe gre- I 
le", iar „gravele probleme ale Ș 
alianței atlantice rămin". I 
Printre aceste probleme ziarul i 
citează: Rivalitatea care e- j 
xistă între cele două blocuri j 
economice ale Europei occi
dentale, eșecul intervenției tn 
Cuba, situația din Laos și An- i 
gola, politica națională a ge- I 
neralului de Gaulle și proble
ma dezarmării.

Din cuvîntul de deschidere i 
rostit de noul secretar general I 
al N.A.T.O., Dirk Stikker, re- j 
iese că N.A.T.O. rămîne în I 
continuare o alianță militară , 
agresivă, subordonată scopu- \ 
rilor Pentagonului și planuri- . 
lor de dominație ale imperia- I 
lismului american. 

au exercitat pres-.’a asupra re
gelui Laosului pe-’-u a-1 deter
mina să ia atituc "e mpotrrra 
conferinței de la Geneva oe mo
tiv că ea ar „inserr-a o infenren- 
fie internațională in mebur e in
terne ale Laosului".

Este îndeobște cunoscut, ara~ă 
postul de radio, că actuala «•_«- 
ție gravă din Laos este consecin
ța intervenției pe scară largă ți 
agresiunii, înfăptuite de imperia
liștii americani. Dacă nu ar exista 
această intervenție ț> această 
agresiune, nu s-ar torpila aduce
rea la îndeplinire a acordurilor 
de la Geneva din anul 1954 ți a 
acordului de la Vientiane, poporul 
laoțian ar putea trăi in înțelegere 
într-o țară pașnică și neutră. Fără 
instigarea și sprijinul Statelor Uni
te grupul Fumi Nosavan-Boun 
Oum nu ar fi fost în stare să dez
lănțuie războiul civil.

In aceste condiții, subliniază 
postul de radio „Vocea Laosului", 
este necesar imperios de a de
termina S.U.A. și trupele lor să 
înceteze amestecul în treburile 
Laosului, să părăsească această 
țară, să respecte independența și 
suveranitatea ei și să dea posi
bilitatea laoțienilor să-și reglemen
teze singuri treburile lor interne. 
Pentru toate acestea este absolut 
necesar să se organizeze o con
ferință internațională.

Orice hotărire adoptată de rege 
în mod forțat nu poate fi consi
derată ca avînd vreo putere, a 
declarat in încheiere postul de 
radio „Vocea Laosului".

S-c- împi ns 16 coi de ta eliberarea Germaniei de sub jugul fascist. în R. D. Germană, pri
mul stat german al muncitorilor și țăranilor, sub conducerea P.S.U.G, oamenii muncii au obținut 
importante succese în toate domeniile construcției pașnice. Fotografia noastră înfățișează un 

aspect parțial al Combinatului de înnobilare a cărbunelui brun „Schwarze Pumpe"

în Cuba a început t 
naționalizarea 

școlilor particulare
HAVANA 7 (Agerpres). — 

Guvernul revoluționar cuban 
a început in întreaga țară na
ționalizarea școlilor particu
lare, în primul rind în provin
ciile Havana, Santiago de 
Cuba, Holguin, Matanzas, 
Manzanillo, Guantanamo și 
Pinar del Rio. Clădirile aces
tor școli au fost puse sub pază 
pentru a împiedica orice ac
țiune de sabotaj.

In favoarea naționalizării 
școlilor particulare s-au pro
nunțat numeroase organizații, 
printre care Federația națio
nală a școlilor particulare, Co
mitetul revoluționar studen
țesc, profesorii și studenții Co
legiului pedagogic al Univer
sității din Havana și altele.

Naționalizarea școlilor parti
culare a fost anunțată de pri
mul ministru Fidel Castro în 
discursul său de 1 Mai odată 
cu anunțarea introducerii în- 
vățămîntului general gratuit.

Multe școli particulare din 
Cuba fuseseră transformate in 
cuiburi de activitate contrare
voluționară. In timpul invazi
ei mercenarilor în Cuba, in a- 
ceste școli au fost descoperite 
arme, materiale de propagan
dă contrarevoluționară și 
stocuri de mărfuri a căror lip
să se resimțea pe piață.

TINERETULUI LUMII
Ziua internațională de luptă a tineretului 

și studenților împotriva militarismului 
și imperialismului vest-german

C, onsiliul studențesc al 
U.R.S.S. împreună cu A- 
sociația studenților polo

nezi și Consiliul studenților U- 
r.ianii Tineretului Cehoslovac 
au adoptat un apel către or
ganizațiile studențești naționa
le, internaționale și locale în 
legătură cu ziua de 8 Mai - 
Ziua internațională de luptă a 
u.neretului împotriva milita- 
-ismului și imperialismului 
cest-german.

In apel se spune: Ne pro
nunțăm împotriva politicii re
vanșei, militarismului și „răz
boiului rece" în central Euro
pei. deoarece nu putem admite 
ca pacea, cucerită într-o luptă 
aut de grea împotriva hitleris- 
ntului. să devină din nou un 
joc in miinile epigonilor în- 
răiți ai naziștilor.

Cele trei organizații studen
țești naționale protestează îm
potriva reînvierii fascismului, 
„deoarece el constituie o pri
mejdie pentru viitorul nostru 
și o insultă pentru sentimen
tul nostru de justețe și încre
dere în om”.

Studenții din U.R.S.S., Polo
nia și Cehoslovacia se alătură 
revendicărilor guvernelor lor 
de a se pune capăt politicii 
militariste a R. F. Germane. 
Ei declară că sprijină dezar
marea generală și totală în 
Germania, se pronunță pentru 
crearea unei Germanii neutre 
din punct de vedere militar, 
pentru încheierea tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și respectarea hotăririlor 
puterilor aliate privind resta
bilirea unei Germanii demo
cratice și iubitoare de pace.

R. P. Romină la tirgurile 
internaționale

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
La 6 rnai s-a deschis la Gote- 
borg târgul internațional de 
mostre la care țara noastră 
participă cu un pavilion, pre- 
zentînd între altele coloranți, 
detergenți, substanțe farma
ceutice, pământuri decoloran- 
te, negru de fum, produse pe
troliere, fructe și legume con
servate, vinuri și alte băuturi, 
produse ale industriei ușoare, 
covoare, artizanat, discuri și 
alte produse ale exportului 
romînesc, care interesează 
Suedia și piața țărilor nor
dice.

La tîrgul internațional de 
la Goteborg participă anul 
acesta 25 de țări între care 
U.R.S.S., R. D.G., Anglia, 
S.U.A., Franța, Italia etc.

Cu ocazia inaugurării țîrgu- 
lui, pavilionul R. P. Romîne 
a fost vizitat de primul mini
stru al Suediei, Tage Erlan- 
der. și de alte persoane ofi
ciale, precum și de membrii 
corpului diplomatic din Sue
dia, reprezentanții cercurilor 
economice și comerciale, re

Proteste în Grecia împotriva 
proiectului noii legi electorale

ATENA 8 (Agerpres). — 
Primul ministru Karamanlis 
a anunțat la ședința frac
țiunii parlamentare a parti
dului de guvernământ că 
noile alegeri parlamentare 
vor avea loc în primăvara a- 
nului 1962. Ministrul Afaceri
lor Interne, Macris, a introdus 
în parlament proiectul unei 

i legi electorale.
Potrivit acestui proiect de 

' lege, alegerile parlamentare 
din 1962 trebuie să se desfă- 

j șoare pe baza așa-numitului 
. sistem proporțional consolidat. 
■ Proiectul de lege prevede două 
I tururi de repartizare a locuri- 
' lor în parlament pe baza re- 
; zultatelor votului. După ce în 
; primul tur va fi repartizată o 
l parte a locurilor, în al doilea 

tur nu vor fi admise decit 
' partidele care se prezintă se- 
I parat în alegeri și care au în- 
i trunit cel puțin 17 la sută din 
j voturi, blocurile alcătuite din 
' 2 partide care au întrunit cel 

puțin 25 la sută din voturi și 
blocurile alcătuite din mai 
mult de două partide care au 
întrunit cel puțin 30 la sută 
din voturi.

Proiectul de lege a fost ve
hement criticat de majoritatea 
partidelor din opoziție care-1

Consiliul Central al Uni
unii Tineretului Liber 
German a adresat tutu

ror organizațiilor de tineret și 
studențești din Europa o scri
soare cu prilejul zilei de 8 
Mai — Ziua internațională de 
luptă a tineretului și studenți
lor împotriva militarismului 
și imperialismului vest-ger- 
man. In scrisoare se arată că 
deasupra lumii și a tinerei ge
nerații planează o primejdie 
din cauza evoluției pericu
loase din Germania occiden
tală. In prezent, în Germania 
occidentală posturile impor
tante sînt ocupate din nou de 
fostele personalități naziste — 
ca Globke, Schroder, Speidel, 
Heusinger — care pun la cale 
o agresiune împotriva state
lor iubitoare de pace. Organi
zațiile revanșarde din Germa
nia occidentală formulează re
vendicări fățișe de cotropire a 
teritoriilor Poloniei, Ceho
slovaciei, Austriei și altor țări. 
De aceea în fața popoarelor 
iubitoare de pace și a tinere
tului lor stă sarcina de a ză
dărnici dezlănțuirea unor ase
menea evenimente fatale, se 
spune în scrisoare.

Tinerii și tinerele din R. D. 
Germană, subliniază Consiliul 
Central al Uniunii Tineretului 
Liber German, consideră drept 
o datorie a lor internațională 
sarcina de a participa la lupta 
împotriva militarismului vest- 
german — care constituie 
principalul dușman al destin
derii încordării, al înțelegerii 
reciproce și al păcii in Eu
ropa.

prezentanții presei suedeze și 
străine. Primul ministru al 
Suediei a apreciat mărfurile 
prezentate remarcând varieta
tea și modul de expunere al 
produselor și în special al ce
lor fabricate de industria ali
mentară, covoarele și produ
sele de artizanat.

★
NEW NORK 8 (Agerpres). - 

Oficiul de informații comercia
le al R. P. Romîne la tîrgul 
internațional de mostre din 
New York a fost vizitat de vi
cepreședintele S.U.A., Lyndon 
Johnson. S-a primit de aseme
nea vizita senatorului orașului 
New York, Jacob Javits, care 
a apreciat exponatele prezen
tate și a urat succes delegației 
romîne la tîrg.

In cadrul tîrgului au fost 
prezentate o serie de filme ro- 
mînești, care s-au bucurat de 
aprecierea publicului vizitator.

Un mare număr de comer- 
cianți, precum și un numeros 
public continuă să viziteze O- 
ficiul de informații comerciale 
al R. P. Romîne.

consideră fraudulos și avînd 
ca scop falsificarea voinței po
porului.

„Mișcarea pentru refacerea 
națională" și partidul progre
sist condamnă în declarațiile 
lor barierele create de proiec
tul de lege pentru a împiedica 
colaborarea în alegeri a parti
delor de opoziție.

Papandreu, liderul Partidu
lui „Centrul Democratic", s-a 
pronunțat împotriva proiectu
lui de lege electorală sublini
ind că el nu servește decit in
teresele guvernului care în
cearcă să-și salveze situația.

Ziarul „Avghi" scrie la 6 
mai că guvernul se teme de 
alegeri care să fie efectuate pe 
baza sistemului simplu pro
porțional și recurge la tot fe
lul de combinații știind că r.u 
va întruni mai mult de 46 la 
sută din voturi. Guvernul cau
tă să dezbine opoziția socotind 
că acesta este unicul mi:loc 
care i-ar putea permite să se 
mențină la putere.

Ziarul lansează un apel că
tre partidele din opoziție ce- 
rîndu-le să acționeze în comun 
și să zădărnicească planurile 
guvernului.
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