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TELEGRAMA 
Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Raport prezentat de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,
Poporul român sărbătorește as

tăzi aniversarea Unuj, măreț eve
niment din istoria țării nopstre 
— 40 de ani de la crearea Parti
dului Comunist din Romînia, 40 
de ani de luptă neabătută, sub 
steagul atotbiruitor al marxism- 
leninâsmului, pentru binele celor 
ce muncesc, pentru libertate și in

dependența țării, pentru cucerirea 
consolidarea puterii populare, 

pentru triumful nobilei cauze a 
socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Cu prilejul acestei glorioase a- 
niversări. Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a- 
duce un călduros omagiu puter
nicului nostru partid, sub a că- 
rui conducere înțeleaptă clasa 
muncitoare, în alianță cu țără
nimea muncitare, au răsturnat 
dominația capitaliștilor și moșie
rilor, au instaurat puterea celor 
ce muncesc și construiesc cu suc
ces orînduirea nouă, socialistă; 
membrilor de partid care mili
tează cu abnegație și devotament 
fără margini pentru mobilizarea 
poporului muncitor la înfăptuirea 
politicii partidului; eroicei clase 
muncitoare, din mijlocul căreia 
s-a plămădit partidul nostru și 
care își îndeplinește cu- cinste 
înalta ei misiune istorică de con
ducătoare a țuturor oamenilor 
muncii în lupta pentru construi
rea societății socialiste; vredni
cului și talentatului nostru po
por, milioanelor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, care 

4 —Jurmează cu dragoste și încrede
re partidul, cu convingerea ne
strămutată că el îi călăuzește 
spre noi și noi victorii, spre cul
mile cele mai înalte ale progre
sului și civilizației umane, socie-

tatea comunistă. (Aplauze puter
nice) .
' In această zi, memorabilă, gîn- 
durile noastre se îndreaptă spre 
luptătorii 'care- au cimentat cu 
sîngfele lor fundamentul edificiu
lui luminos al socialismului pe 
eare-I înălțăm astăzi.

Glorie veșnică eroilor căzuți

ca revoluția din 1905—1907 tn 
Rusia".

Gînd țara a fost cuprinsă de 
vîlvătaia marilor răscoale, orga
nizații muncitorești locale și mi- 
litanți revoluționari din mișcarea 
socialistă, ridieîndu-se împotriva 
elementelor oportuniste din con
ducerea mișcării, au sprijinit lupta 

dreaptă a țără
nimii. Muncitorii 
din București, 
Buhuși din Plo
iești *$i din -loca
litățile petroliere 
de pe Valea Pra
hovei, din Iași, 
Galați, Brăila au 
organizat nu
meroase acțiuni, 
greve, întruniri 
și demonstrații 
de sprijin și soli
daritate cu ță
rănimea răscula
tă; muncitorii ce
feriști din Paș
cani și de pe li
nia ferată Dol- 
hasca - Fălticeni 
au eliberat cu for
ța pe țăranii ares
tați. Presa mun
citorească făcea 
să răsune glasul 
clasei muncitoare 
împotriva ma
sacrelor săvîrși- 
te de guvernul 
reacționar în re
primarea țărăni

mii. „Arătați pretutindeni pe duș
manul adevărat — se adresa 
ziarul „România Muricitoare*' că
tre- muncitorii îmbrăcați în haine 
militare — și dacă va fi nevoie 
și dacă va fi cu putință, dați-vă 
de partea răsculaților ca să lup
tați contra acestui dușman". 
Partea conștientă a proletariatu
lui vedea în țărănimea răsculată 
o forță de luptă împotriva duș
manului comun — clasele exploa
tatoare și orînduirea bazată pe 
jugul capitaliștilor și moșierilor.

Răscoala a fost înecată în sta
ge,- cu sălbăticie și ură bestială. 
Lecția isterică pe care răscoalele

în lupta pentru libertatea și fe
ricirea poporului, pentru indepen
dență patriei, pentru socialism^

In amintirea lor propun să 
păstrăm цп moment de recule- 

~ - ■ - ungere. (Asistența păstrează 
moment de ’ reculegere) .

Făurirea Partidului Comunist 
necesitate istoricădin Romînia o

Tovarăși,
încă din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, proletaria
tul din Romînia începuse să se 
afirme ca o forță socială înain
tată, ridicînd steagul luptei pen
tru drepturi și libertăți democra
tice, pentru interesele vitale ale 
celor ce muncesc. Ca rezultat al 
dezvoltării mișcării muncitorești 
și al răspindirii ideilor marxiste, 
a fost creat în 1893 Partidul So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
Romînia. Datorită însă trădării 
elementelor burghezo-lîberale stre
curate în conducerea sa — gru
pul așa-zișilor „generoși" — 
partidul s-a dezorganizat.

Incepînd din 1905, sub impul
sul elementelor revoluționare 
muncitorești și al creșterii con
științei de clasă a proletariatu
lui, iau ființă și se dezvoltă sin
dicatele organizate pe principiul 
luptei de clasă care joacă un rol 
important în reconstituirea în 
1910 a Partidului Social-Demo
crat din Romînia. Deși a adus o 
contribuție prețioasă la ridicarea 
conștiinței politice a clasei mun
citoare, la organizarea luptei 
sale revendicative. Partidul So
cial-Democrat era ' dominat de 
ideologia reformistă a Interna
ționalei a Ii-a, care rtiergea pe 
linia colaborării și compromisu
lui cu burghezia.

Un rol de seamă în răspîndi- 
rea marxismului l-a avut 
Dobrogeanu Gherla, care a 
formulat platforma de revendi
cări general-democratice a cer
curilor' muncitorești. El a apre
ciat însă greșit condițiilș obiec
tive ale etapei în* care se afla

țara noastră, nu vedea căîn Ro
mînia — 'țară cu o edonomie îna- 

' poiată în care predomina agri
cultura— capitalismul era în 

' plină dezvoltare,' iar odată cu a- 
ceasta creș te’a proletariatul in-

, dustrial ca‘ o ' clasă revoluțio
nară‘de sine stătătoare și în pli
nă' ascensiune. In oporiție cu 
ideile promovate de Lenin despre 
rolul proletariatului ca hegemon 
în lupta pentru desăvîrșirea re
voluției ' burghezo-democratice, 
Gherea — purtător al unei con
cepții 
ținea 
cială 
de a 
tică.
antimarxiste despre așa zisa „neo- 
iobăgie", despre „socialismul în 
țările înapoiate", care condamnau 
clasă muncitoare la pasivitate, 
ignorau imensele rezerve de e- 
nergie revoluționară ale țărăni
mii și negau posibilitatea a'lian- 

• ței; muncitorești-țărănești;- -duceau 
proletariatul la remorca ’ bur
gheziei. ; ,

In mișcarea muncitorească din 
Transilvania .dominau în ■ apel 
timp concepțiile, reformiste, aus- 
tro-marxiste, care duceau la fă- 
rîmițarea: forțelor oamenilor. mun-_ 
cii de diferite naționalități.

Una din cele mai glorioase pa
gini 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 
orînduirii. burghezo-moșierești. Le- 

. nin a apreciat că această răscoa
lă a , țăranilordip Romi ni a „a 

f jucat 'același, fol în ceea ce pri
vește" îmbunătățirea situației lor

(Continuare în pag. 2-a)

de esență rnenșevică —sus- 
că burghezia este clasa so- 
căreia i-ar reveni misiunea 
înfăptui1 revoluția dfemocra- 
E1 a - elaborat concepțiile

In biroul șefului 
exploatării minie
re Vulcan se află 
de cinste un drapel roșu pe al 
cărui fond sînt scrise cu litere au
rite cuvintele : întreprindere frun
tașă pe ramură. Este drapelul 
roșu de producție acordat ‘ recent 
de către Ministerul Minelor și E- 
nergiei Electrice și Uniunea sin
dicatelor din întreprinderile minie
re, colectivului minei Vulcan pen
tru realizările deosebite obținute 
anul trecut în' întrecerea socialistă. 
■ — 'Pentru a doua oară cucerim 
această distincție' — spune acum 
cu justificată mîndrie, tov. Cotoț 
loșif,. șeful minei. Și‘ nu uită să 
adauge că. minerii' și tehnicienii 
vulcăneni nu vor ceda așa de ușor 
drapelul • de fruntași pe țață. De

. data asta el va sta mult timp la 
mina Vulcan .

Intr-adevăr, cine cunoaște, hărni 
cia celor de la mina Vulcan n-are 
nici un motiv să se îndoiască de 
justețea acestei afirmații.

. . Așa după cum a reieșit din da
rea de seamă prezentată cu oca
zia decernării drapelului de mină 

"fruntașă, pe. ramură, colectivul mi
nei Vulcan a pus la dispoziția eco
nomiei naționale în anul trecut 

. 21.339 tone de cărbune peste plan, 
din care 11.690 tone de cărbune 
cocsifîcabil. In același timp produc-

Dragi tovarăși 1
In numele tuturor comuniștilor și al poporului sovietic, Comi

tetul Central al Partidului Comunist ai 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 îomîn cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări а Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

In condițiile grele ale celor 20 de ani de ilegalitate, Partidul 
Comunist din România, înarmat cu teoria marxist-leninistă, a 
condus cu pricepere lupta clasei muncitoare și a țărănimii munci
toare împotriva terorii dictaturii fasciste, pentru răsturnarea orin- 
duirii burghezo-moșierești, pentru libertatea și fericirea poporului 
romîn.

Un rezultat însemnat al activității eroice desfășurate mulți ani 
de Partidul Comunist din Romînia 
lor înaintate ale clasei muncitoare 
litico-ideologice și organizatorice a 
nismului.

Partidul Muncitoresc Romîn —
ale Partidului Comunist din Romînia — a cucerit, prin lupta sa 
plină de abnegație pentru interesele oamenilor muncii, pentru con
struirea unei Romînii noi, socialiste, încrederea profundă a poporu
lui romîn. El conduce cu succes poporul romîn pe calea socialis
mului, aplicând în mod creator principiile generale ale construc
ției socialiste la condițiile concrete ale țării sale. Pe această cale, 
Republica Populară Romînă a obținut succese remarcabile în crea-, 
rea bazei tehnico-materiale a socialismului, în înfăptuirea revoluției: 
culturale, in ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Crește șl se 
întărește unitatea moral-politică a poporului romîn.

In politica sa externă, P.M.R. se călăuzește neabătut după prin
cipiile leniniste ale coexistenței pașnice a statelor cu orânduiri so
ciale diferite. Republica Populară Romînă se pronunță pentru în
tărirea prin toate mijloacele a prieteniei frățești și colaborării 
strlnse cu Uniunea Sovietică și celelalte țări din lagărul socialist, 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cu toate statele iubitoare 
de pace, pentru asigurarea unei păci trainice și a securității po
poarelor.

Partidul Muncitoresc Romîn, partid marxist-leninist, întâmpină 
ce-a de-a 40-a aniversare glorioasă a sa mai strins unit ca oricând, 
monolit, în jurul Comitetului Central in frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, eminent activist de partid și de stat.

Partidul Muncitoresc Romîn ține sus steagul marxism-leninis
mului, îl educă pe oamenii muncii din R.P.R. în splHtul interna- 
țioealisțHutei socialist. P.MJț, ca unul din detașamentele de luptă 
ale mișcării comuniste mondiale, luptă în mod consecvent împreună 
cu celelalte partide comuniste și muncitorești pentru puritatea teo
riei marxist-leniniște, împotriva revizionismului contemporan, a dog
matismului și sectarismului. Bjzuindu-se pe documentele Consfă
tuirii din 1960 de la Moscova, Partidul Muncitoresc Romîn contri
buie cu vrednicie la întărirea continuă a unității lagărului socia
list, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale.

Comitetul Central al, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și poporul sovietic urează din toată inima Partidului Muncitoresc 
Romin și Comitetului său Central, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă noi și mari succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al Ill-lea al. P.M.R. pentru desăvâr
șirea construirii socialismului în Romînia, in lupta pentru întări-

a fost unificarea detașamente- 
romine, înfăptuirea unității pe
aces tei a pe baza marxism-lenâ-

moștenitorul tradițiilor eroice

șlrea construirii socialismului în Romînia, in 
rea păcii în lumea întreagă.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn —
și călit al poporului romîn! 

Trăiască și înflorească prietenia veșnică 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne!

COMITETUL 
PARTIDULUI 

UNIUNII

conducătorul încercat

și de nezdruncinat

CENTRAL AL 
COMUNIST AL 
SOVIETICE

7 mai 1961.

PUTEREA COLECTIVULUI
așezat la loc tivitatea muncii a crescut cu 3% 

față de cea planificată, iar prețul 
de cost a scăzut cu 1,34 lei la 
fiecare tonă de cărbune extrasă. 
Pentru calitatea cărbunelui livrat 
preparațiilor Petrila și Lupeni, mi
nerii și tehnicienii din Vulcan au 
primit bonificații în valoare de 
peste 700.000 lei.

Și în acest an minerii' de la 
Vulcan au continuat să se afirme 
în lupta pentru sporirea producției, 
productivității muncii, pentru re
ducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

In vederea realizării cu succes 
a acestor importanți indici,, s-a tre
cut la aplicarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice printre care: 
urgentarea lucrărilor de pregătire 
a stratului 17; blocul I; introdu
cerea a 4 cărucioare reîncărcițoa- 
re precum și adaptarea mașinii 
existente de îndoit profile pentru 
recondiționarea armăturilor Т.Н.* 
deformate.

La sfîrșitul a patru luni de mun
că din acest an, rezultatele ob
ținute sint deosebit de semnifica
tive: 21.000 tone de cărbune peste 
plan, productivitatea muncii a spo
rit cu circa 5 la sută față de plan 
și s-au economisit aproape 2 lei 
la fiecare tonă de cărbune extrasă.

In luna aprilie 
a.c. la mina Vul 

can s-au obținut cei mai înalțt 
indici de la redeschiderea mine 
Astfel, s-au extras 8801 tone de 
cărbune cocsificabil și ■ energetic, 
productivitatea muncii realizată a 
atins 1,100 tone de cărbune pe post.

Printre zecile de brigăzi ' care 
și-au adus din plin aportul la ob 
ținerea acestor rezultate s-au evi
dențiat în mod deosebit cele con
duse de comuniștii Păcuraru Tra
ian, Bordea Emanoil, Tucaciuc 
Mihai, Drob Gheorghe și ■ alții.

— In centrul atenției noastre 
va sta și pe mai departe îmbu
nătățirea calității cărbunelui, spo
rirea randamentului și reducerea 
prețului de cost. Brigăzile pe care 
le conducem vor da cărbune fără 
șist vizibil în el și vor realiza 

■ un randament de 5 tone pe fiecare 
post — au spus brigadierii Tuca
ciuc Mihai' și Drob ' Cdvbrgbe ta 
festivitatea decernării cu drape
lul de mină fruntașă pe țară a mi- 

1 nei lor.
Aceeași hotărîfe, de a da patriei 

cărbune mult, de calitate superioa
ră și la un preț de cost cit mai 
redus, se manifestă în prezent și 
la celelalte brigăzi de la abataje, 
la întregul colectiv al minei Vul 
can.

C. MATEESCU



4 STEAGUL ROȘU

Raportul prezentat de tovarășul 
6heorghe Gheorghiu-Dej 

(Urmare din pag. 3-a)

ceste cifre confirmă una din cele 
mai importante legi ale econo
miei socialiste — continuitatea 
și ritmul înalt al creșterii pro
ducției sociale.

In cinstea glorioasei aniversări 
a partidului, colectivele între
prinderilor și-au luat angajamen
te să realizeze în acest an eco
nomii peste plan care însumează 

1 miliard lei și beneficii peste 
cele planificate de 600 milioane 
lei.

Numeroasele angajamente, pro
punerile făcute pentru folosirea 
unor procedee tehnice superioare 
menite să ridice calitatea produse
lor, realizările obținute în ultimele 
luni dovedesc încă odată spiritul 
de inițiativă creatoare, entuziasmul 
cu care oamenii muncii răspund 
chemărilor partidului, dragostea și 
atașamentul lor față de Partidul 
Muncitoresc Romîn (Vii aplauze).

Oțelarii, constructorii de mașini, 
minerii, petroliștii, muncitorii din 
industria bunurilor de consum și 
din alte ramuri, care și-au luat 
angajamente însuflețitoare și le în
făptuiesc cu succes merită stima 
și mulțumirea fierbinte a întregu
lui popor ! (Aplauze însuflețite).

Tovarăși,
Problema cea mai grea și com

plexă a construcției socialiste — 
trecerea țărănimii de la gospo
dăria mică bazată pe proprieta
tea privată la marea gospodărie 
cooperaitist-socialistă — se rezol
vă cu succes de către partidul 
nostru; imensa majoritate a ță
rănimii s-a unit în gospodării 
colective și întovărășiri agricole. 
Chiaburimea, ultima clasă ex
ploatatoare, a fost lichidată, pu- 
nîndu-se astfel capăt și la sate 
exploatării omului _de către om. 
(Aplauze puternice). Gospodă
riile socialiste cuprindeau la 1 
aprilie Î961 circa 85 la sută din 
suprafața arabilă a țării.

Se dezvoltă și se întăresc gos
podăriile agricole de stat, care re
prezintă sectorul fruntaș al agri
culturii atîț în ce privește folosi
rea tehnicii, producția realizată, 
cît și asigurarea fondului central 
al statului de produse agro-ali- 
mentare.

Ș-a accentuat procesul de 
transformare a întovărășirilor a- 
gricole în gospodării colective. 
In prezent, partidul îndreaptă e- 
forturile principale în direcția 
întăririi economico-organizatorice 
și dezvoltării multilaterale a gos 
podăriilor agricole colective. Dez
voltarea proprietății obștești și 
in primul rînd creșterea efective
lor de animale, perfecționarea or
ganizării producției și a muncii 
vor asigura ridicarea tuturor 
gospodăriilor colective Ia nivelul 
celor fruntașe.

Odată cu extinderea sectorului 
socialist s-a ridicat nivelul tehnic 
al agriculturii, a crescut produc
ția agricolă, a sporit numărul ani
malelor proprietate obștească, pre
cum și al animalelor proprietate 
individuală a țăranilor cooperati
vizări. In perioada 1956—1960 
producția de grîu a depășit pro
ducția anilor 1934—1938 cu 26 
la sută, iar producția de porumb 
cu 24 la sută. A sporit, de ase
menea, mult producția în I960 fa
ță de 1938 : la sfeclă de zahăr — 
de 7 ori, la floarea-soarelui — 
de 9 ori, la cartofi — de 2,3 ori; 
la legume — de 3,8 ori ș.a.

In același timp a crescut efecti
vul de animale. Cu toate acestea; 
numărul de animale la 100 de 
hectare este încă nesatisfăcător în 
raport cu posibilitățile 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 
acestora, pentru a asigura spori
rea într-un ritm mai accentuat a 
producției de carne, lapte și alte 
produse.

Ca urmare a creșterii producției 
și a productivității muncii în a- 
gricultură, an de an se realizează 
în tot mai bune condiții fondul 
central de produse agro-alimenta- 
re : cereale, sfeclă de zahăr, floa
rea soarelui, cartofi, carne, lapte 
ș.a., care asigură nevoile cresdnde 
ale populației, aprovizionarea cu 
materii prime a industriei; creș

terea rezervelor de stat și a dispo
nibilului pentru export.

Hotărîtor pentru rezultatele ob
ținute în construcția socialistă la 
sate a fost și este puternicul spri
jin acordat țărănimii de ^Statul, de
mocrat-popular prin credite, semin
țe, material săditor, animale de 
rasă, îngrășăminte, mijloacele me
canizate ale stațiunilor de mașini 
și tractoare.

Astăzi, pe ogoarele patriei lu
crează 44.000 tractoare (fizice), 
circa 17.600 combine și aproape 
34.000 semănători, toate produse 
de industria noastră socialistă ; 
numărul specialiștilor cu pregătire 
medie și superioară .din agricultu
ră trece de 30.000. Prin cele 244 
stațiuni de mașini agricole și trac
toare, statul pune la îndemîna "gos
podăriilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole, în condiții 
avantajoase, utilaj agricol modern.

Pînă în 1965, cînd se va în 
cheia pocesul de' colectivizare în 
agricultură, oamenii muncii de la 
sate vor dispune de 100.000 de 
tractoare, peste 70.000 de semănă
tori, peste 51.000 combine și alte 
mașini agricole ; în 1965 se vor 
produce peste două milioane tone 
îngrășăminte minerale ; ridicarea 
puternică a nivelului tehnic al a- 
griculturii va ușura considerabil 
munca țăranilor și va asigura creș- 
tera continuă a producției agricole. 
(Aplauze).

In întîmpinarea aniversării parti
dului, numeroase gospodării agri
cole de stat, stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării agricole co
lective și întovărășiri au desfășurat 
o activitate susținută pentru a asi
gura în acest an creșterea în con
tinuare a producției agricole.

Prin munca ei rodnică, țărăni
mea muncitoare își aduce contri
buția la făurirea vieții noi, socia
liste 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 reflec
tă rezultatele uriașei activități or
ganizatorice și educative a parti
dului, dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, patriotis
mul fierbinte și devotamentul lor 
față de cauza socialismului. (A- 
plauze însuflețite).

Tovarăși,
Lenin spunea că : „Numai, so

cialismul va da posibilitatea de 
a răspîndi larg și de a subordo
na cu adevărat producția socială 
și repartiția produselor potrivit 
umor considerente științifice, care 
să arate cum să se facă ca viața 
tuturor oamenilor muncii să fie 
cît mai ușoară și să le ofere po
sibilitatea unui trai înstărit. Nu
mai socialismul poate înfăptui 
acest lucru. Și noi știm că el 
trebuie să înfăptuiască acest lu
cru și în înțelegerea acestui a- 
devăr constă întreaga greutate a 
marxismului și întreaga sa forță". 
Succesele obținute în creșterea 
producției și ridicarea bunăstării 
poporului în țara- noastră confir
mă pe deplin această învățături: 
leninistă. (Aplauze puternice).

Cei care au cunoscut vremurile 
întunecate ale trecutului își dau 
și mai bine seama decît generația 
tînără ce progres impresionant e. 
făcut poporul nostru în anii pu
terii populare.

In ultimii zece ani, ca efect al 
măsurilor de creștere a salariilor 
și pensiilor, de reducere a prețuri
lor de vînzare, de introducere a 
alocației de stat pentru copii, spo
ririi producției și consumului de 
alimente, îmbrăcămintei și încăl
țăminte, creării unor tot mai bune 
condiții pentru^odihna și îngrijirea 
sănătății; s-a ridicat simțitor ni
velul de trai al oamenilor muncii. 
Salariul real a crescut cu aproape 
85 la sută. In întreaga țară cons
trucțiile de locuințe cunosc un 
puternic avînt.

Se îmbunătățesc continuu con
dițiile de viață ale țărănimii, creș
te consumul de produse agricole 
și industriale, «ca urmare a sporirii 
producției și a veniturilor ei bă
nești. Țărănimea și-a construit în 
ultimii zece ani circa 700.000 case 
noi.

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

Una din cele mai de seamă cu
ceriri ale revoluției socialiste cons
tă în aceea că cultura a devenit 
un bun al maselor populare, a pă
truns în viața lor de zi cu zi. Fie
care cetățean al țării are posibili
tatea să învețe, să se cultive, să-și 
dezvolte multilateral aptitudinile, 
să-și manifeste talentul și capaci
tatea creatoare.

Prin reorganizarea și lărgirea 
învățămîntului de toate gradele, 
prin asigurarea bazei materiale — 
construirea de noi spații de învă" 
țămînt, laboratoare, cămine, canti 
ne — pentru asigurarea școlilor cu 
personal didactic necesar, prin a- 
cordarea. de burse, s-au creat mari 
posibilități ca tineretul să se bucure 
de binefacerile învățăturii, ca eco
nomia și cultura socialistă să dis
pună de cadre tot mai multe și 
mai bine pregătite.

întreaga activitate cultural-edu- 
cativă, cercetarea științifică, crea
ția literară și artistică sînt orien
tate în strînsă legătură cu viața, 
cu cerințele desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Roadele acestei orientări se con
cretizează în tot mai multe lucrări 
valoroase, care se bucură de pre
țuirea oamenilor muncii și care 
constituie o contribuție importantă 
la opera de construire a socialis
mului.

înfăptuirea politicii partidului, 
de dezvoltare a economiei naționa
le, de ridicare a nivelului de trai, 
material și cultural al oamenilor 
muncii,1 este nemijlocit legată de 
vasta activitate economică, orga
nizatorică și cultural-educativă, 
desfășurată de statul democrat- 
popular, de organele sale centrale 
și locale. Partidul se preocupă cu 
cea mai mare grijă de întărirea 
continuă a orînduirii noastre noi, 
de perfecționarea funcționării or
ganelor de stat și a activității de 
conducere a economiei, de dezvol
tarea democrației socialiste, prin 
atragerea tot mai largă a oame
nilor muncii la conducerea trebu
rilor obștești, sporirea rolului or
ganizațiilor obștești în viața so
cială.

Pentru obținerea marilor suc
cese în construcția societății so
cialiste, o imensă însemnătate 
are faptul că poporul romîn ca 
și popoarelor tuturor celorlalte 
țări socialiste primește un ajutor 
frățesc, multilateral din partea 
Uniunii Sovietice și se bucură 
de roadele colaborării $1 specia?

Pentru triumful cauzei păcii
și socialismului în

Tovarăși,
Sărbătorim aniversarea a 40 

de ani de la înființarea partidu
lui în condițiile internaționale 
caracterizate printr-un uriaș avînt 
al luptei popoarelor pentru pace, 
democrație și socialism. Pentru 
comuniști este un izvor de încre
dere și mîndrie faptul că învă
țătura care-i călăuzește se dove
dește singura justă, singura сан 
pabilă să descifreze, din comple
xitatea evenimentelor sociale, di
recția dezvoltării istorice, să dea 
v orientare clară luptei clasei 
muncitoare. Steagul marxism- 
ieninismului unește astăzi o trei
me din populația planetei, este 
stindardul aspirațiilor fundamen
tale ale sutelor de milioane de 
oameni ai muncii din lumea în
treagă. (Aplauze prelungite).

Lumea socialismului a intrat în
tr-o nouă etapă a dezvoltării sale, 
caracterizată prin înfăptuirea cu 
succes de către Uniunea Sovietică 
a sarcinilor construcției desfășurate 
a comunismului, trecerea unui șir 
de țări socialiste în etapa desăvîr
șirii socialismului. In epoca noastră 
lagărul socialist exercită înrîurirea 
determinantă asupra dezvoltării 
istorice ceea ce creează posibi
litatea ca problemele fundamentale 
ale omenirii să fie rezolvate în
tr-un fel nou, potrivit intereselor 
popoarelor. (Aplauze).

Măreția ideilor comunismului, 
umanismul lor profund apar tot 
mai clar omenirii prin succesele 
epocale obținute de poporul sovie
tic în realizarea planului septenal, 
se întruchipează în dezvoltarea ver
tiginoasă, neîntreruptă a forțelor 
de producție, în avîntul fără pre
cedent al științei și tehnicii, în ri
dicarea considerabilă a bunăstării

lizării producției în cadrul lagă-- 
ruiui socialist. (Aplauze puterni- , 
ce). Partidul nostru, . întregul 
nostru popor nutresc sentimente 
de profundă recunoștință pentru 
sprijinul cu adevărat internațio
nalist pe саге-l primesc din 
partea marelui popor sovietic, 
(Aplauze îndelungate).

Relațiile de colaborare și ajutor 
reciproc statornicite între țările la
gărului socialist contribuie la ridi
carea tuturor țărilor socialiste că
tre nivelul celor avansate, care și 
ele se dezvoltă continuu, în așa 
fel incit toate să intre mai mult 
sau mai puțin simultan în comu
nism. Această legitate a sistemului 
socialist mondial constituie încă o 
expresie a superiorității socialismu
lui, 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 struc
tura socială a societății, în rapor
tul dintre clase, în natura claselor 
sociale. -

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

Socialismul transformă țărăni
mea într-o clasă nouă .— țărăni
mea colectivă — care își organi
zează viața pe baza proprietății 
obștești asupra mijloacelor de pro
ducție, a muncii în comun și a re
partiției după cantitatea și calitatea 
muncii depuse.

In procesul construcției socialis
te, pe lîngă vechea intelectualitate, 
care în covirșitoarea ei majoritate 
participă activ la dezvolaxea eco
nomică și culturală a țării, s-au 
rormat noi generații de intelectuali, 
trup din trupul poporului muncitor, 
toate laolaltă constituind detașa
mentul unic al intelectualității 
noastre.

Pe temelia trainică a acestei 
structuri noi a societății a apă
rut și se consolidează unitatea 
politică, morală și ideologică a 
întregului popor în jurul parti
dului, se întărește prietenia fră
țească a oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate. IA -. 
plauze puternice).

Clasa muncitoare, țărănimea și 
intelectualitatea, unite prin intere
sele lor economice și politice, prin 
scopul lor comun, muncesc cu en
tuziasm și hotărîre pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului, 
pentru înflorirea patriei și bună
starea poporului muncitor.

lumea întreagă 
materiale și nivelului de cultură 
al oamenilor sovietici. Deschiderea 
drumului spre adîncurile spațiului 
cosmic a stimit admirația tuturor 
popoarelor care au văzut în această 
victorie a geniului uman o expre
sie a strălucitelor realizări ale po
porului sovietic în construcția des
fășurată a comunismului. (Vii a- 
plauze).

Importante rezultate în opera 
de construcție a vieții noi obțin 
toate țările familiei frățești a la
gărului socialist; se realizează 
mari progrese în toate domeniile, 
are loc un avînt general al eco
nomiei, înflorește cultura, crește 
nivelul de trai al poporului. Se 
perfecționează permanent diviziu
nea internațională a muncii, înte
meiată pe principiile internaționa
lismului socialist, pe îmbinarea ar
monioasă a intereselor fiecărei țări 
socialiste in parte și ale sistemului 
socialist in ansamblu.

Superioritatea socialismului în 
întrecerea economică cu capitalis
mul își găsește expresie în ritmul 
înalt de dezvoltare a forțelor de 
producție, caracteristic lagărului 
socialist în ansamblul său. In pe
rioada 1951—1960, ritmul mediu 
de creștere a producției industria
le a fost în țările lagărului socia
list de 13,6 la sută față de 4,9 
la sută în țările capitaliste, adică 
de aproape trei ori mai mare.

Acest decalaj devine și mai ac 
centuat in anii din urmă ; astfel; 
pentru perioada 1957—1960 ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției industriale în țările socialiste 
a fost de 13,9 la sută, față de nu
mai 3,7 la sută în țările capitaliste. 
In acest răstimp volumul produc
ției industriale a crescut în țările 
socialiste cu 63 la antă față da 

numai 15 ia- sută în țările capi
taliste. _

Ca rezultat al acestui ritm rapid, 
țările socialiste, deși cuprind o 
treime" din populația globului și 
au pornit aproape toate de la un 
nivel redus de dezvoltare industria
lă, au ajuns in decursul unui sin
gur deceniu (1950—1959) să-și 
sporească ponderea . în producția 
mondială — la cărbune de la 28,2 
la 49,8 la sută, la petrol de la 8,4 
la 15 la sută, la oțel de la 19,2 
la 30,9 la sută, la fontă de la 18,5 
ia 35,5 la; sută.

Este de subliniat faptul că e- 
conomia se dezvoltă într-un ritm 
înalt, atît în fiecare țară socialistă, 
cît și pe ansamblul lagărului so
cialist, în timp ce în sistemul ca
pitalist, în cadrul ritmului general 
scăzut de. dezvoltare economică, 
se manifestă stagnarea și scăderea 
producției în numeroase state dez
voltate și menținerea în stare de 
înapoiere, de către statele imperiar 
liste, a unor țări slab dezvoltate 
și dependente.

In contrast cu dezvoltarea conti
nuă ascendentă a țărilor socialiste, 
se accentuează declinul sistemului 
capitalist, fenomenele de putrefac
ție, parazitism și instabilitate ale 
economiei capitaliste.

In ultimii ani, ca urmare a în^f 
gustării accentuate a pieței interne 
și mondiale capitaliste, se manifestă 
din ce în ce mai acut nefolosirea 
cronică a capacităților de producție 
îndeosebi în industria oțelului, a 
cărbunelui, în industria de automo
bile, textilă și altele — ceea ce 
agravează tot mai mult situația e? 
conomică a țărilor sistemului mon
dial capitalist cu toate consecințele 
sociale și politice legate de accen
tuarea fenomenelor crizei generale.

Zilele acestea, dl. Kennedy, pre
ședintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, cea mai puternică țară ca*' 
pitalistă, arăta: — citez — „este 
o ironie tragică a epocii noastre 
că în momentul în care forța eco
nomiei noastre a devenit cheia lu
mii libere — așa denumește el 
capitalismul — suferim de pe urma, 
unui șomaj larg răspîndit. Avem 
sectoare importante de depresiune 
economică, instalații industriale 
care funcționează într-un ritm îh- 

, cetinit, iar ritmul nostru de dez
voltare este inferior ritmului majp-’ 
rității celorlalte țări industriale". 
Acesta și este adevărul : în țările 
capitaliste se vădesc simptomele u- 
nei noi depresiuni, iau proporții 
fără precedent șomajul, inflația, 
dezechilibrul bugetar, se agravea
ză caracterul anarhic al producției. 
Iată de ce burghezia monopolistă 
privește cu mare îngrijorare avîn- 
tul neîntrerupt al economiei țărilor 
socialiste.

Evoluția evenimentelor confirmă 
intrarea capitalismului într-o nouă 
etapă a crizei sale genrale carac
terizată prin creșterea impetuoasă 
a forței sistemului mondial socia
list, îngustarea considerabilă a sfe
rei de dominație a imperialismu
lui, destrămarea sistemului colo
nial, agravarea continuă a tuturor 
contradicțiilor capitalismului.

Se ascut contradicțiile dintre 
marile monopoluri și masele largi 
populare, contradicțiile în cadrul 
burgheziei, precum și între mono
polurile internaționale și între pu
terile imperialiste.

Tot mai hotărît se ridică la lup
tă pentru interesele lor vitale ma- 
sele muncitoare în frunte cu pro
letariatul. In țările capitaliste lup
tele și acțiunile revendicative ale 
oamenilor muncii se țin lanț, par- 
ticipanții la greve se numără, ca 
niciodată, cu milioanele, ramuri în
tregi de activitate economică sînt 
paralizate pe lungi intervale de" 
timp. In Italia au luat parte în 
anul trecut la greve mai bine de 
5.000.000 de oameni ai muncii, în 
cadrul „ofensivei de primăvară" 
au declarat grevă 4.000.000 de' 
muncitori japonezi._ Belgia, prezen
tată pînă deunăzi ca prototipul 
„statului bunăstării generale" și al 
„păcii sociale", a fost zguduită de 
uriașa grevă acelor peste 1.000.000 
de muncitori. In Statele Unite ale 
Americii au avut loc anul trecut 
4300 greve, în Anglia numărul 
grevelor s-a ridicat la peste 2.400; 
față de 1958 numărul participanți- 
lor la luptele greviste a crescut in 
1960 de peste 2,5 ori ajungînd la 
53.000.000, o uriașă armată a num4 
di care s-a ridicat împotriva ca
pitalismului. .

Crește lupta maselor largi pope-

(Continuare Ы pag- 5-n)
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lare pentru obiective cu caracter 
politic. In legătură cu puciul mi
litar din Algeria, clasa muncitoare, 
oamenii muncii din Franța s-au 
ridicat in masă fi prin acțiuni ho- 
tărîte, culmi nînd cu uriașa grevă 
a celor 12 milioane de oameni, 
și-au afirmat voința de luptă îm
potriva pericolului fascist, pentru 
apărarea libertăților democratice 
amenințate de forțele ultrareacțio 
nare. Sute de mii de cetățeni din 
Anglia, Japonia, Italia participă la 
marșurile de protest ți demonstra
țiile împotriva cursei înarmărilor 
ți instalării de baze atomice ; o 
luptă eroică duce poporul spaniol 
împotriva dictaturii lui Franco ; 
se intensifică acțiunile curajoase 
ale patrioților portughezi, ale for
țelor antifasciste din R. F. Ger
mană. Niciodată în decursul isto
riei lupta maselor populare pentru 
revendicări economice, pentru pace, 
democrație și progres social n-a 
cunoscut o asemenea amploare ți 
intensitate ca în zilele noastre. Tot 

mult se confirmă aprecierile 
^Consfătuirii de ia Moscova despre 
posibilitățile largi de făurire a 
unității de acțiune a tuturor deta
șamentelor oamenilor muncii în 
lupta pentru interesele lor vitale. 
(Aplauze).

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

Interesele întăririi păcii impun 
abolirea neîntârziată a ultimelor 
rămășițe ale colonialismului. Cre
ează grave primejdii pentru liniș
tea ți securitatea internațională 
comploturile ți acțiunile agresive 
prin care marile monopoluri »e 
străduiesc mențină vechile
poziții ți privilegii ți să prelun
gească viața rinduielilor colonialis
te. Tocmai concernele capitaliste 

<care controlează întrega producție 
minieră din Congo au regizat in
tervenția imperialistă împotriva ti
nerei republici africane, au patro
nat asasinarea mițelească a lui Pa
trice Lumumba ți înscăunarea ma
rionetelor docile ale colonialiștilor 
în locul guvernului legal. Grupările 
monopoliste interesate în exploată
rile miniere și petroliere din Sa
hara stau în calea înfăptuirii drep
tului poporului algerian de a-ți ho
tărî singur soarta sa.

In ciuda tuturor uneltirilor im
perialiste, lichidarea completă ți 
defiuitivă a regimului colonial sub 
toate formele ți manifestările sale 
constituie o -necesitate obiectivă ți 
este istoricește inevitabilă. (Aplau 
ze puternice).

Tovarăși,
Problema fundamentală a zile

lor noastre este apărarea păcii. 
In condițiile actuale cînd, dato
rită dezvoltării fără precedent a 
științei și tehnicii militare, un 
nou război mondial ar aduce o- 
menirii distrugeri și pierderi in
calculabile, comuniștii din lumea 
întreagă consideră - ca îndatorirea 
lor supremă lupta pentru apăra
rea păcii, pentru înfăptuirea de
zarmării, micșorarea încordării 
ți dezvoltarea colaborării inter
naționale pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Natura agresivă a imperialis
mului este neschimbată; s-a 
schimbat însă radical lumea în 
cadrul căreia acționează impe
rialismul, s-a schimbat raportul 
de forte pe arena mondială. Nici
odată tn decursul istoriei nu s-au 
ridicat împotriva cercurilor agre
sive asemenea forte uriașe cum 
sînt lagărul socialist strîns u- 
nit, cu imensa lui forță politică, 
economică, tehnico-științifică și 
de apărare, numeroase state ne- 

socialiste iubitoare de pace, cla
sa muncitoare internațională, 
mișcarea de eliberare națională, 
mișcarea mondială a luptătorilor 
pentru pace.

Politica Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste de apă
rare neobosită a păcii, de rezol
vare pașnică, prin tratative, a 
problemelor litigioase răspunde 
intereselor vitale ale omenirii 
care dorește fierbinte pacea. Iată 
în се-și găsește izvorul aproba
rea călduroasă și sprijinul larg 
de care se bucură în rîndurile 
popoarelor lumii inițiativele poli
ticii externe a statelor socialiste. 
(Aplauze). 4

Sînt cunoscute criticile adresa
te de dl. Kennedy, înaintea ale
gerilor prezidențiale din S.U.A., 
vechii administrații a cărei poli
tică a dus la o scădere fără pre
cedent a prestigiului internațio
nal al Statelor Unite ale Ameri- 
cii. In timpul campaniei electo
rale cît și în primele luări de 
poziție după alegeri el a declarat 
că va continua politica realistă 
a lui Franklin Roosevelt, că va 
milita pentru „o pace trainică 
în lume, care să nu se clatine 
în pragul războiului", că „va 
porni din nou în căutarea păcii" 
și va „netezi terenul tratative
lor**, că dorește să se făurească 
„nu un echilibru al forțelor, ci 
o lume nouă a legalității, în ca
re 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 la o pri
menire a atmosferei internațio
nale de miasmele „războiului re
ce". Dar acum pînă și oamenii 
politicii, comentatorii de presă, 
personalități din cele mai dife
rite din Occident își exprimă fă
țiș dezamăgirea față de politica 
noii administrații.

Intervenția armată împotriva 
Cubei a provocat nu numai în 
America Latină-, ci și în nume
roase alte țări ale lumii, un val 
de indignare și mînie împotriva 
Statelor Unite, ca mare putere 
care a patronat și organizat a- 
t аса rea micului popor cuban ce-și 
apără dreptul de a dispune sin
gur de propria sa soartă.

Atitudinea fermă a Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste, solidaritatea manifestată de 
toate popoarele iubitoare de li
bertate au constituit un sprijin 
moral și politic în lupta eroicu
lui popor cuban care s-a ridicat 
ca unul și a respins vitejește pe 
agresori. (Vii aplauze).

Este îngrijorător că și după 
înfrîngerea agresiunii împotriva 
Cubei personalități oficiale din 
S.U.A. proferează fățiș noi ame
nințări împotriva poporului cu
ban.

Nu dorim să dăm lecții nimă
nui, dar trebuie să subliniem că 
cei care refuză să tină seama de 
realități, care ignorează dreptul 
popoarelor de a dispune singure 
de soarta lor și intervin în tre
burile interne ale acestora vor 
avea de înregistrat noi eșecuri și 
mai grave.

împreună cu toate țările so
cialiste. cu toate popoarele iubi
toare de libertate, cu întreaga o- 
menire progresistă, sîntem din 
toată inima alături de lupta eroi
că a poporului Cubei pentru a- 
părarea cuceririlor sale revolu
ționare, pentru dreptul sacru de 
a fi stăpîn al destinelor sale. 
(Aplauze prelungite, furtunoase).

Viața dovedește că teza cu pri
vire la posibilitatea zădărnicirii 
aventurilor agresive ale imperia
liștilor nu este o formulă abstrac
tă, ci concluzia analizei științi
fice a realităților esențiale ale 
lumii contemporane, In primul 
rind a noului raport de forțe. Pe 
măsură ce devine șl mai puternic 
frontul păcii In frunte cu uria
șul lagăr al statelor socialiste 
strîns unite, cresc posibilitățile 

de înfrinare a agresorilor impe
rialiști, de preîntâmpinare a unui 
nou război mondial.

Conștiente de primejdiile pe 
care le implică pentru pace a- 
venturile agresive ale cercurilor 
imperialiste, țările socialiste ur
măresc cu vigilentă desfășurarea 
vieții internaționale, depun efor
turi neobosite pentru solutiona
rea pașnică a problemelor liti
gioase, pentru destindere inter
națională, luînd totodată măsu
rile necesare pentru asigurarea 
securității popoarelor lor și pen
tru întărirea păcii în lume.

Muncind pentru întărirea pa
triei socialiste, pentru dezvolta
rea economică și consolidarea 
continuă a orînduirii democrat- 
populare, sudînd tot mai mult 
unitatea moral-politică în jurul 
partidului, poporul nostru răs
punde în același timp îndatoririi 
sale internaționaliste de a con
tribui la creșterea forțelor lagă
rului socialist — principalul rea
zem al păcii în lume. (Aplauze 
puternice).

Alături de celelalte țări socia
liste, Republica Populară Roniî- 
nă duce o politică de apărare 
fermă a păcii, de micșorare a 
încordării internaționale și de 
promovare a coexistenței pașni
ce. Purtătorul de drapel și ini
țiatorul acestei politici, care ex
primă interesele fundamentale ale 
poporului romin, antrenat într-o 
vastă operă constructivă, este 
partidul nostru — Partidul Mun
citoresc Romin. (Aplauze entu
ziaste, îndelung repetate).

Republica Populară Romînă, 
în strînsă unitate cu celelalte 
țări ale familiei frățești a lagă
rului socialist, aduce o contribu
ție proprie, activă la întărirea 
forjelor socialismului și păcii. 
Țara noastră sprijină cu hotărî- 
re propunerile istorice ale Uniu
nii Sovietice îndreptate spre rea
lizarea dezarmării generale și 
totale cu asigurarea celui mai 
strict control international, se 
pronunță cu hotărîre pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane și trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat, 
susține propunerile și inițiativele 
altor state iubitoare de pace, în
dreptate spre destinderea inter
națională.

Pe baza principiilor coexisten
ței pașnice se dezvoltă continuu 
relațiile politice, economice și 
culturale ale Romîniei cu țări a- 
vînd diferite orînduiri social-po
litice.

Vom întreprinde și pe viitor 
acțiuni neobosite pentru a con
tribui la însănătoșirea climatului 
internațional, la statornicirea u- 
nor relații de bună vecinătate și 
de colaborare între state.

Romînia își va aduce și pe vii
tor întregul său aport la întă
rirea înțelegerii și prieteniei în
tre popoare, la lupta pentru tri
umful măreței cauze a păcii. (Vii 
aplauze).

Tovarăși,
De-a lungul întregii sale e- 

xistențe, partidul nostru a edu
cat pe comuniști, pe oamenii 
muncii, în spiritul internaționa
lismului proletar, a cultivat în 
rîndurile membrilor de partid 
conștiința faptului că ei sînt tot
odată militanți ai marii familii 
a partidelor marxist-leniniste din 
lumea întreagă, ostași ai arma
tei comunismului mondial. (A- 
plauze puternice).

Această mișcare reprezintă cea 
mare influentă forță potâtlcă a 
timpului nostru, cel mai impor
tant factor al progresului social. 
Cu 41 de ani în urmă, în lume 
existau doar 6 partide comunis
te (în afara Partidului bolșevic). 
Azi, în 87 de țări de pe toate 
continentele lumii există pșrtlde 
comuniste și muncitorești; ele re
prezintă o mare forță numărînd 
peste 36 milioane de membri și 
mobilizînd sute de milioane* de 
oameni ai muncii în lupta pentru 
pace, democrație și socialism. 
(Aplauze îndelungate).

Este greu, tovarăși, să ex
primi sentimentele de emoție și 
mîndrie pe care le-am resimțit 
la Consfătuirea de la Moscova 
din I960 a reprezentanților parti

delor frățești, cel mai larg și mai 
reprezentativ for internațional 
din dte a cunoscut istoria miș
cării muncitorești, imagine vie a 
uriașei forțe a mișcării comunis
te mondiale. (Vii aplauze).

In Consfătuirile partidelor co
muniste și muncitorești din 1957 
și 1960 și-a găsit expresie acti
vitatea ideologică vastă a mișcă
rii comuniste, care îmbogățește 
neîncetat tezaurul gîndirii mar
xist-leniniste și al experienței re
voluționare a dasei muncitoare 
internaționale.

Hotărîrile istorice ale celui 
de-al XX-ка și XXI-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice au constituit un ne
prețuit ajutor ideologic pentru 
toate partidele comuniste și mun
citorești, au contribuit la dezvol
tarea și aplicarea consecventă a 
principiilor leniniste în viața și 
activitatea partidelor, în relațiile 
dintre partidele comuniste și din
tre țările socialiste. întreaga po
litică a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Comitetului 
său Centrat în frunte cu tovară
șul Hrușciov reprezintă o stră
lucită manifestare a marxism-le- 
ninismului creator în acțiune, este 
un exemplu de slujire a intere
selor poporului, a intereselor 
cauzei păcii și socialismului în 
lumea întreagă. (Aplauze furtu
noase. Urale).

Conștient de răspunderea ce-i 
revine față de soarta propriului 
popor, față de mișcarea comu
nistă internațională, partidul nos
tru își îndeplinește cu hotărîre 
îndatoririle sale internaționaliste, 
militând cu fermitate și perseve
rență pentru întărirea continuă a 
unității lagărului socialist și a 
coeziunii mișcării comuniste mon
diale.

In zilele noastre apare mai e- 
vident ca oricînd superioritatea 
marxism-leninismului asupra fe
luritelor „sisteme filozofice" ale 
ideologilor burgheziei, — concep
ții neputincioase să dea o inter
pretare justă evenimentelor, să 
prevadă cursul evoluției istorice. 
In zadar cheltuiesc marile mono
poluri sute de milioane de dolari 
pentru organizarea a diferite 
„trusturi ale creierului", pentru 
înjghebarea a felurite „fundații" 
și „institute" de combatere a co
munismului; toate acestea nu pot 
ascunde sterilitatea sistemului 
capitalist pe plan ideologic, nu 
pot împiedica adîncirea continuă 
a crizei jdeologiei burgheze.

Pînă și adepți dintre cei mai 
înfocați ai anticomunismului dau 
alarma că în arsenalul teoretic 
al ideologiei burgheze nu se gă
sesc idei care să poată fi con- 
trapuse cu eficacitate marxismu
lui, să stăvilească forța de a- 
tracție a acestuia. „Nu avem țe
luri care să unească poporul", 
„nu avem idealuri în stare să 
atragă masele" — se lamentează 
ei. „Comunismul este una din 
cele mai plauzibile și convingă
toare idei din istoria omenirii" 
— constată ziarul burghez en
glez „The Guardian**... Primej
dia care amenință acum Occi
dentul în America Latină și A- 
frica scrie ziarul — nu ește 
o intervenție sovietică directă și 
nici măcar o conspirație comu
nistă uneltită pe furiș. Primej
dia reală este că latino-america- 
nii și africanii ar putea hotărî în 
mod deliberat că imaginea comu
niștilor despre lumea lor este 
mai adevărată și mai promiță
toare decît cea a Occidentului".

Intr-adevăr, ingrată sarcină le 
revine economiștilor, filozofilor, 
publiciștilor burghezi 1 Ce idei să 
născocească pentru a demonstra 
superioritatea „sistemului inițiati
vei private" — cînd principalele 
țări capitaliste înregistrează re
corduri de șomaj, cînd economia 
lumii capitaliste bate pasul pe 
loc în timp ce țările socialiste 
înaintează cu pași repezi pe ca
lea înfloririi economiei și cultu
rii ? Ce artificii ideologice pot 
convinge pe oamenii muncii dea> 
„virtuțile" unei orînduiri a că
rei lege și morală supremă este 
jefuirea celor mulți, aruncarea pe 
spatele lor a poverii crizelor și 
cursei înarmărilor și asigurarea 
de profituri fabuloase unui mă
nunchi de magnați, —- cînd so
cialismul arată că se poate trăi 

altfel, fără exploatatori, folosin- 
du-se toate resursele societății 
pentru bunăstarea celor ce mun
cesc?

Criza ideologiei burgheze nu 
se datorește unor factori de con
junctură, unei situații de moment
— ci reprezintă rezultatul nece
sar al evoluției unui sistem so
cial perimat, condamnat de isto
rie la o inevitabilă pieire.

Militând cu perseverență împo
triva influentelor ideologiei bur
gheze, partidele comuniste și mun
citorești apără ca lumina ochi
lor puritatea învățăturii marxist- 
leniniste, demască neobosit opor
tunismul și reformismul, desfă
șoară o luptă hotărîtă împotri
va revizionismului ca pericol 
principal în mișcarea muncito
rească internațională, combat 
dogmatismul și sectarismul.

Forțai partidelor comuniste stă 
în fidelitatea nestrămutată față 
de măreața noastră învățătură 
marxist-leninistă, care reflectă 
legile obiective ale dezvoltării 
sociale, interesele vitale ale po
poarelor și cerințele progresului 
istoric al umanității. (Aplauze 
prelungite).

Trăim vremuri minunate în ca
re prind viață sub ochii noștri 
visurile a generații de luptători 
revoluționari. Socialismul a de
venit o realitate vie pe un teri
toriu imens care se întinde de la 
Pacific la Elba. In locul vechilor 
imperii coloniale au apărut zeci 
de noi state independente. Miș
carea comunistă mondială se a- 
firmă ca o puternică forță mo
trice a dezvoltării sociale. întrea
ga desfășurare a istoriei în cei 
mai bine de 110 ani de cînd Marx 
și Engels au adresat înflăcărată 
chemare „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă"! confirmă juste
țea genialelor idei ale marxismu
lui. (Vii aplauze).

Cu 40 de ani în urmă, dele
gații la primul Congres al Parti
dului Comunist din Romînia, în
cadrați de baionetele jandarmi
lor care-i arestaseră, intonau 
„Internaționala". Azi, steagul 
glorios al partidului, care nu s-a 
plecat niciodată în fața dușma
nului, flutură biruitor deasupra 
Romîniei socialiste. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate). N-au 
fost zadarnice jertfele, sacrifi
ciile atâtor ani de aprigă luptă 
de clasă. Oropsiți! soartei, cei je- 
fuiți și exploatați la singe de ca
pitaliști și moșieri, cei care ieri
— cum spune cîntecul — nu 
erau nimic pe lume, sînt azi to
tul, sînt stăpînăi țării și ai soar
tei lor. (Aplauze entuziaste. U- 
rale).

In această zi de aniversare 
sărbătorească, adresăm un fier
binte salut de luptă partidului 
făurit de Lenin, gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
partidelor frățești din țările so
cialiste, partidelor comuniste și 
muncitorești din toate țările. 
(Aplauze furtunoase). Transmi
tem oamenilor muncii de pretu
tindeni salutul nostru internațio
nalist — expresie a solidarității 
cu lupta lor pentru pace, demo
crație și progres social. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Pășim în al cincilea deceniu de 
existență a partidului însuflețiți 
de obiectivul măreț al desăvîrși- 
rii construcției socialiste în țara 
noastră. Sub conducerea sa în
cercată, poporul muncitor va 
făuri victoria deplină a socialis
mului și comunismului în scum
pa noastră patrie! (Aplauze en
tuziaste, prelungite).

Cauza comunismului și a păcii 
este invincibilă, ea va triumfa în 
mod inevitabil în lumea întrea
gă ! (Aplauze furtunoase, urale. 
întreaga sală, în picioare, ovațio
nează minute în șir. In sală ră
sună lozinci : „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !”, 
„Trăiască detașamentul de frun
te al mișcării comuniste interna
ționale — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice!“, „Trăiască u- 
nitatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționa
le „Trăiască pacea în lumea 
întreagă și cei ce luptă pentru 
ea !**. Din miile de piepturi iz
bucnesc noi urale. Se scandează 
îndelung: P.M.R.).
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La a 16-a aniversare a victoriei asupra Germaniei hitleriste

Ordinul mareșalului Malinovski
MOSCOVA 9 

TASS transmite :
In ordinul dat 

lei de-a 16-a aniversări a victo
riei asupra Germaniei hitleriste, 
mareșalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., subliniază 
că Uniunea Sovietică a suportat 
întreaga povară a luptei împo
triva cotropitorilor germano-fas- 
ciști și a avut un rol hotărîtor 
în zdrobirea inamicului.

In ordinul ministrului se spu
ne că eroismul poporului sovie
tic în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei va repre
zenta pentru totdeauna o pa-gină

(Agerpres). —

cu prilejul ce- deplin

felici- 
victo-

de aur a glorioasei cronici a 
luptei pentru fericirea oamenilor 
muncii, pentru triumful 
al comunismului.

Mareșalul Malinovski a 
tat cu prilejul sărbătorii
riei efectivul forțelor armate so
vietice și pe toți participanții la 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei și a ordonat ca în ziua 
de 9 mai să fie trase tradiționa
lele salve de tun de salut la 
Moscova, în capitalele republici
lor unionale și în orașele erou : 
Leningrad, Stalingrad, Sevasto
pol și Odesa.

Parada militară de la Praga
PRAGA 9 (Agerpres)
La 9 mai mii de oameni ai mun

cii din Praga și din toate colțu
rile țării erau prezenți în marea 
piață Letna, unde s-a desfășurat 
parada militară cu prilejul împli
nirii a 16 ani de la eliberarea Ce
hoslovaciei de sub ocupația fascistă 
de către Armata Sovietică.

După primirea raportului co
mandantul parăzii, Bohumil Loms- 
ky, ministrul Apărării Naționale 
s-a urcat la tribună și a rostit o 
-uvîntare.

După defilarea unităților mili
tare de tancuri, artilerie, rachete 
în piața Letna a avut loc- o un 
mare miting la care a luat cuvîn
tul Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R. S. Ceho
slovace.

El a felicitat pe oamenii mun
cii cu ocazia acestei sărbători.

Președintele a subliniat forța in
vincibilă a lagărului unit al țărilor 
socialismului.

O-----------------

— Discursul radiotelevizat al președintelui de Gaulle —
PARIS 9 (Agerpres) — TASS 

transmite :
In seara zilei de 8 mai, genera

lul de Gaulle, președintele Repu
blicii Franceze a rostit primul său 
discurs radiotelevizat după puciul, 
militaro-fașcișt care a avut loc în 
Algeria la 22 aprilie.

Arătînd că în zilele puciului 
Franța a trecut prin încercări deo
sebit de grele, generalul de Gaulle 
a declarat că „justiția îi va pedep
si pe principalii vinovați" și că 
forțele de menținere a ordinei, pre
cum și aparatul administrativ „vor 
fi curățate de elementele care au 
trădat". El a spus, de asemenea, 
că vor fi pedepsiți „atît cei care 
i-au îndemnat la această crimă, 
cit și complicii lor".

De Gaulle a scos în evidență 
propriul său rol în lichidarea pu
ciului din Algeria precum și „au
toritatea statului", ignorînd puter
nicul val al mișcării forțelor repu
blicane și democratice din Franța 
care au barat calea rebelilor.

In continuate de Gaulle a lăsat 
să se înțeleagă că guvernul inten
ționează să întărească și mai mult 
rolul puterii executive pentru ca 
„toate organele cu ajutorul cărora 
operează puterea legală să formeze 
împreună cu ea, în toate domeniile 
și în orice moment, un singur tot". 
Aceasta se referă atît la armată, 
poliție și organele judiciare, a 
spus președintele, oît și la toți cei 
ce se află în serviciul statului.

Președintele de Gaulle a consa
crat o mare parte din discursul 
său problemei algeriene. ;,Este 
necesar, repet : necesar, să regle
mentăm problema algeriană...", a 
spus el.

Recunoscînd dreptul poporului 
algerian la autodeterminare de 
Gaulle a declarat că „dacă în pe
rioada autodeterminării populația 
Algeriei se va lăsa condusă pe 
calea unei asemenea rezolvări ca 
separarea și rupererea de Franța, 
Franța nu va ridica obstacole în 
calea eî“. „Dar, a spus el în con
tinuare pe un ton amenințător, în- 
trucît Franța nu-și va părăsFfiii și 
întrucit în orice ocazie ea are mij
loace pentru a-i apăra, ea vă gru
pa în jurul ei pe algerienii care 
vor dori să rămînă francezi, iar 
pe ceic care nu vor dori îi va ex
pulza de pe teritoriul său și va 
înceta de a mai depune eforturi; 
de a-și fojosi resursele de oameni
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40 
D.

Cu ppilejul aniversării a 
de la cpeapea P. C.

junct al Istitutului de 
partidului de pe

• P.M.R.
Cea de-a 40-a

: creării partidului
Romînia a fost 
întreprinderile, instituțiile, 
hozurile și colhozurile din re
publică. In aceste zile la cine- 

I matografele din Ucraina se pre-
• zintă filme romînești.

Conferința de la Geneva 
în problema Laosului

KIEV 9 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 8 mai la Kiev a avut loc o 
adunare organizată de Filiala de 
științe sociale a Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene, con
sacrată aniversării a 40 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist din Romînia.

La adunare a luat cuvîntul 
Gheorghe Zaharia, director ad-

PEKIN 9 (Agerpres)
Agenția China Nouă transmite 

că la 9 mai a plecat spre Geneva 
pentru a lua parte la Conferința 
internațională pentru reglemen
tarea problemei laoțiene delega
ția guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze. Delegația este 
condusă de locțiitorul premieru
lui Consiliului de Stat și minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Cen 1.

ani

Istorie 
lîngă C.C.

aniversare

a 
al

.. ____  a
Comunist din 
sărbătorită în 

sov-

PEKIN 9 (Agerpres)
La .9 mai delegația guvernu

lui regal laoțian în frunte cu 
Folsena, ministrul Informațiilor 
care s-a aflat la Pekin, a plecat 
pe calea aerului spre Geneva 
pentru a lua parte la Conferința 
internațională în problema lao- 
țiană.

In aceeași zi a plecat spre Ge 
neva și delegația Partidului Neo 
Lao Haksat în frunte cu secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului, Vongvicit.

și materiale în folosul unei popu
lații care a respins-o“.

De Gaulle nu a spus cînd inten
ționează guvernul francez să în
ceapă tratativele cu reprezentanții 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria, pentru a căror începere 
neîntîrziată insistă cercurile largi 
ale opiniei publice franceze și 
mondiale. El a subliniat doar că 
guvernul francez dorește să discute 
problema viitorului Algeriei și con
dițiile organizării referendumului 
„cu diferite elemente, inclusiv, fi
rește, conducătorii rebelilor". (Ast
fel denumește de Gaulle guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria — 
n.r.).

In cercurile ziaristice pariziene 
se consideră că discursul din 8 
mai al președintelui de Gaulle nu 
a adus nici o schimbare în pozi
ția guvernului francez care tinde 
să tărăgăneze rezolvarea problemei 
algeriene.

Наш ащипіе 
Nt protest linjotrlw șiaunln 
agmive ate N. 1. 1.0.
OSLO 9 (Agerpres). Cores

pondentul agenției TASS, V. Va
vilov. transmite:

La Oslo a început o vastă cam
panie de protest împotriva pla
nurilor agresive ale N.A.T.O.

In dimineața zilei de 8 mai 
numeroși norvegieni și adversari 
ai înarmării atomice din alte 
țări au ieșit pe străzile capita
lei. Ei au organizat o demonstra
tei care va continua fără între-, 
rupere zi și noapte în tot cursul 
sesiunii N.A.T.O. „Jos N.A.T.O. 
„Să fie interzise armele atomi
ce!“, „Dezarmare!" — acestea 1 
sînt lozincile lansate de partiza
nii păcii.

Luni seara mii de norvegieni 
s-au adunat în piața centrală din 
Oslo. Printre ei erau oameni de 
convingeri politice diferite. ,4i. 
sînt uniți de dorința comunaȚci^ 
a face totul pentru preîntîmpi- 
narea izbucnirii unui război. Ei 
știu din experiență că reprezen
tanții blocului militar N.A.T.O. 
nu se întrunesc cîtuși de puțin 
pentru rezolvarea unor probleme 
pașnice.

De 12 
văluiește 
N.A.T.O.
ința, viața, a spus scriitorul nor
vegian Helmebakk, care a luat 
cuvîntul la mitingul partizanilor 
păcii. Convocarea unei sesiuni a 
blocului militar N.A.T.O. la 
Oslo în ziua de 8 mai — ziua 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, a declarat el, este 
o mare jignire adusă mîndriei 
noastre naționale.

Conferința de presă de la Na Mon
VANG-VIENG 9 (Agerpres). 
„Guvernul legal al Laosului 

se adresează din nou părții ad
verse cerîndu-i să-șr trimită de 
legația la Na Mon pentru tra
tative. Vom aștepta aici pînă 
cînd vor începe tratativele". Prin 
aceste cuvinte, care atestă năzu
ința sinceră a forțelor patrioti
ce de a rezolva problema laoția- 
nă pe calea tratativelor pașnice, 
și-au exprimat poziția în cadrul 
unei conferințe de presă două 
delegații politice: delegația gu
vernului legal al Laosului și de
legația Partidului Neo Lao Hak- 
sat. Conferința de presă a avut 
loc în ziua de 8 mai la Na Mon, 
situat la 11 km. de Vang Vieng.

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, 
timpul acestei 
să la care au 
corespondenți străini, deasupra 
Na Monului a 
cîteva viraje un avion cu reac
ție american.

întrebat ce părere are despre 
zboritrile provocatoare ale avioa
nelor americane, conducătorul de
legației politice a guvernului le
gal al Laosului, Feng Fongsa- 
vang, a declarat:

„In Laos nu există aerodro
muri pentru avioane cu reacție. 
Acest avion american a decolat, 
probabil, de la o bază străină.

Aceasta constituie o violare re
voltătoare a spațiului aerian al 
regatului Laos".

Reprezentanții celor două dele
gații au subliniat în cadrul con
ferinței de presă că tratativele 
militare și politice trebuie să aibă 
loc concomitent, deoarece sînt 
două ,laturi ale aceleiași proble
me. Cele două delegații au con
damnat gruparea Boun Oum — 
Fumi Nosavan pentru încercarea 
ei de a organiza aceste tratative 
în mod separat.

ani ceata N.A.T.O. în- 
dens pămîntul nostru, 
ne înveninează conști-

în 
conferințe de pre
luat parte 20 de

zburat și a făcut

BONN. In Germania occiden
tală s-au semnalat din nou ma
sive arestări de membri ai Parti
dului Comunist din Germania, 
interzis în mod ilegal. La ordi
nul procurorului general din 
Karlsruhe, poliția a operat nu
meroase arestări în rîndul comu
niștilor din landurile Hessa, Re- 
riania Palatinat, Bavaria și Ba- 
den-Wurttemberg.

NEW YORK. După cum trans
mite corespondentul , din New 
York al agenției Prensa Latina 
un tribunal din acest oraș a con
damnat la cîte 30 zile închisoa
re patru pacifiști americani care

au refuzat să se supună dispo
zițiilor poliției în timpul exerc*-; ' 
țiilor de alarmă aeriană organi
zate săptămîna trecută pe întreg 
cuprinsul teritoriului Statelor U- 
nite.

EREVAN. l,n după-amiaza zi
lei de 8 mai, Nikita Hrușciov, 
care se află în Armenia, a vizi
tat valea Araratului și alte rai
oane ale republicii.

Oamenii muncii au întîmpinat 
cu mare căldură pe primul secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. care a 
manifestat un profund interes 
pentru viața oamenilor muncii 
din Armenia.

Primele iHe ale Istoriei unei Angolc libere
Principala fortăreață a imperiului 

colonial portughez începe să se nă
ruie. Evenimentele care se succed 
vertiginos în ultimul timp în An
gola demonstrează că mișcarea de 
eliberare națională din această co
lonie portugheză a luat forma unei 
lupte armate organizate. Cei peste 
4 milioane de negri din acest te
ritoriu african, ținuți în sclavie de 
colonialiștii portughezi, au hotărit 
să sfarme odată și pentru tot
deauna lanțurile robiei coloniale. 
Lupta lor tot mai hotărîtă pune 
sub semnul întrebării afirmația 
insolentă a colonialiștilor portu
ghezi : „Sîntem aici pentru a ră- 
rnîne".

Izbucnită inițial în nordul ță
rii, lupta de eliberare națională s-a 
extins rapid aproape 
teritoriul Angolei și a 
porții din ce în ce mai 
potriva colonialiștilor 
luptă detașamente de 
bine ; organizate. Armata patrioți
lor se bucură de sprijinul larg al 
populației. Alături de bărbați, la 
luptă iau parte femei și adoles
cenți. Conducerea politică a luptei 
este exercitată de două partide 
patriotice: Uniunea popoarelor din 
Angola; și Mișcarea populară pen-

tru eliberarea Angolei. Amîndouă 
aceste partide cer lichidarea ime
diată a regimului colonial.

In ultimele zile în nordul An
golei au avut loc noi lupte înver
șunate între răsculați și trupele co
lonialiste. Răsculații au atacat tru
pele colonialiștilor portughezi din

Comentariul zilei

localitățile Carmona, Santa-Cruz, 
De Janeiro, San-Salvador și Can- 
gola. Detașamentele partizanilor 
angolezi au încercuit de 43 de zile 
orașul Nova-Capenda, situat la 
150 kilometri sud de San-Salvador.

Colonialiștii portughezi au în
cercat să ascundă adevărata am-

pe întreg 
luat pro- 
mari. Im- 
portughezi . ploare a luptelor din Angola stră- 
insurgenți duindu-se să le prezinte drept 

simple yirburări organizate de 
„elemente teroriste". Insă chiar și 
numai măsurile pe care le iau 
ei pentru a înăbuși această luptă 
demonstrează contrariul. împotriva 
patrioților angolezi sînt aruncate 
unități militare de elită, avioane, 
artilerie, mașini blindate. Sînt a-

duse în grabă noi contingente de 
trupe. Cuprinși de furie mercena
rii lui Salazar aplică pe scară lar
gă tactica „pămîntului pîrjolit"; dis
trug cu ajutorul bombelor cu na
palm așezări întregi, otrăvesc fîn- 
tînile, extermină populația pașnică. 
Dar năzuința spre libertate a po
porului angolez nu poate fi înăbu
șită cu plumbul încins al gloanțe
lor. La numai cîteva ore după ce 
ministrul portughez al teritoriilor 
de peste mări, Adriano Moreira, 
(sosit în Angola pentru a suprave
ghea „operațiile de curățite") a 
părăsit repede localitatea „De 
Janeiro"', această localitate fiind 
atacată de detașamentele răscula
te pentru a șasea oară în decurs 
de trei zile.

In lupta lor împotriva populației 
din Angola, colonialiștii portughezi 
se bucură de sprijinul direct al 
blocului militar agresiv N.A.T.O. 
Este limpede pentru ori cine că 
Portugalia n-ar fi putut ține în 
robie —r în pofida protestelor opi
niei publice mondiale — teritorii 
a căror suprafață este de zeci de 
ori mai mare decît cea a Portu
galiei, dacă: nu ar fi ‘ sprijinită de 
aliații săi dm N.A.T.O^ Cu • puțin 

-timp înainte ca Consiliul de Secu-

ritate să’ fi început examinarea 
problemei angoleze ziarul „A Voz“ 
din Lisabona a recunoscut: „In ca
zul de față, interesele Portugaliei 
coincid cu interesele tuturor alia- 
ților noștri din N.A.T.O., întru- 
cît, în fond, este vorba de apăra
rea Occidentului în Africa.. Exa
minarea problemei Angolei la 
O.N.U. va constitui o verificare a 
solidarității atlantice...". Intr-ade
văr, prin poziția lor reprezentanții 
colonialiștilor au împiedicat adop
tarea vreunei rezoluții în sprijinul 
luptei de eliberare a poporului an
golez. Acest sprijin este acordat 
însă și direct. După cum anunță 
ziarul britanic „Observer", armele 
trimise de portughezi în Angola 
sînt livrate de N.A.T.O. De ase
menea în Angola sînt trimiși sol
dați din divizia portugheză inclu
să în trupele N.A.T.O.

Istoria a demonstrat că liberta
tea nu este acordată niciodată de 
colonialiști de bună voie. Ea este 
cucerită prin lupte. Cauza dreaptă 

ea poporului angolez se bucură de 
simpatie și sprijinul popoarelor 
Africii, al întregii omeniri iubi
toare de pace. Sîngele vărsat de 
poporul angolez în lupta împotri
va colonialiștilor portughezi înro
șește primele file ale istoriei vii
toarei ' Angole libere.

NIC. 1ONESCU
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