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COMUNICAT
Miercuri 15 februarie a avut loc cea de a IV-« plenară 

lărgită a Comitetului Central ai Uniunii Tineretului Muncitor. 
In cadrul plenarei, tovarășul Cornel Fulger, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., a prezentat raportul cu privire la sarcinile Uniu
nii Tineretului Muncitor în legătură cu mobilizarea tineretului 
la lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de al doilea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn

La discuții au luat parte un mare număr de membri ai C-C. 
al U.T.M. și invitatt.

Plenara a adoptat o hotărîre cu privire la sarcinile organizații
lor U.T.M. în lupta pentru aplicarea în viață a hotărîrilor celui 
de al doilea Congres al P.M.R. (Agerpres)

Să grăbim reparațiile

Proletari din toate fările> unițl-vâl

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
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La 4 februarie 1955, cu 
mult înainte de data planifi
cată, S.M.T. Ciorani din re
giunea Ploești a terminat re
pararea tractoarelor și a ma
șinilor agricole necesare pen
tru lucrările de primăvară.

încă înainte de retragerea 
tractoarelor în stațiune, mer- 
gînd de la brigadă la brigadă, 
de la tractor la tractor, me
canicul șef al stațiunii ajutat 
de mecanicul controlor, de șe
ful de atelier și de mecanicii 
de sector au cercetat cu a- 
tenție motoarele, șasiurile și 
celelalte ansamble ale fie
cărei mașini și au stabilit de 
ce fel de reparație au nevoie. 
Controlul în cimp a adus o 
economie de cel puțin 10 zile 
și a permis totodată ca apro
vizionarea cu piesele necesare 
reparațiilor — conform 
stâtăriior — să înceapă din 
vreme. Mecanizatorii au 
cheiat reparațiile în ziua 
4 februarie. Un mare merit re
vine organizației de bază 
U.T.M., care, sub conducerea 
organizației de partid, a știut 
să mobilizeze tinerii in între
cerea socialistă care a cuprins 
80 de muncitori. La începerea 
reparațiilor, într-o 
generală, utemiștii au discu
tat pe larg despre sarcinile 
din această perioadă și au ho
tărît să muncească astfel in
cit reparațiile să fie terminate 
Ia data fixată în plan. In 
cursul campaniei, comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
desfășurat o muncă politică 
concretă pentru îndeplinirea 
acestei hotăriri, folosind e- 
xemplul fruntașilor, popuiari- 
zind rezultatele obținute de 
cei mai buni muncitori, ca 
utemiștii Gheorghe Mușat, 
Gheorghe Zaharia, tînărul Ion 
D. Mitică și alții.

Bineînțeles, în munca de 
reparații, stațiunea s-a bucu
rat și de ajutor din afară. 
Baza de aprovizionare nr. 15 
din Buzău s-a străduit să 
satisfacă la vreme cererile 
de materiale și piese de 
schimb.

La fel ca S.M.T. Ciorani și 
alte stațiuni fruntașe la repa
rații, multe S.M.T. din țară 
dau zor să termine pregătirile 
pentru primăvară, la timp și 
chiar mai înainte de termen, 
in unele locuri însă, străduin
țele devin zadarnice datorită 
lipsei de ajutor concret din 
partea unor organe regionale 
și chiar centrale. Nu se poate 
spune, de pildă, că la S.M.T. 
Buda, tot din regiunea Plo-^ 
ești, munca de reparații nu 
este bine organizată, sau că 
organizația de bază U.T.M. 
nu antrenează pe tinerii me
canizatori în întrecere. Totuși, 
la 9 februarie S.M.T. Buda 
nu-și îndeplinise planul de re
parații decît in proporție de 
57 la sută. Cauza este că pen
tru tractoarele S.R.T. nu se 
găsesc unele pinioane 1 * Deși 
tractoarele S.R.T. sînt în ex
ploatare încă din 1951, pro
blema acestor pinioane n-a 
fost încă rezolvată, nu numai 
în regiunea Ploești, dar 
chiar pe scară centrală, 
din .această cauză, nu se 
repara tractoarele S.R.T. 
la alte S.M.T.-uri din regiu
nea Ploești, nici la S.M.T. 
Hagieni din regiunea Constan
ța etc. Serviciul Aprovizionă
rii din Direcția Generală 
S.M.T. a Ministerului Agricul
turii este răspunzător pentru 
această situație și trebuie să

con-

în
de

adunare

nici 
Tot 
pot 
nici

ia cele mai potrivite măsuri 
pentru a o lichida.

Firește, S.M.T.-urile care au 
întîrziat cu reparațiile sînt 
datoare să folosească toate 
mijloacele pentru terminarea 
grabnică a pregătirilor pentru 
primăvară. In acest scop, or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
S.M.T. mai ales din cele ră
mase în urmă — sînt datoare 
să intensifice munca în spri
jinul grăbirii reparațiilor. Ele 
trebuie să se îngrijească mai 
îniîi de prezența zilnică la 
lucru a tuturor utemiștilor și 
tinerilor, combătînd indisci
plina, discutînd cu cei ce ab
sentează nemotivat ori își 
pierd vremea în timpul orelor 
de muncă. Conducerile S.M.T.r 
urilor, organizînd mai 
munca, trebuie 
pentru 
S.M.T. a unor piese mai sim
ple de care duc

Pregătirile 
pentru campania 
vară nu cuprind 
țiile. O latură principală a a- < 
cestor pregătiri este asigura- < 
rea terenului necesar pentru < 
îndeplinirea planului de Iu- < 
crări, o muncă politică susți- < 
nută în rîndurile țărănimii < 
muncitoare pentru transfor- J 
marea socialistă a agriculturii. < 
încheierea contractelor nud 
poate fi deci privită Ca o ches- ; 
tiune administrativă, de cam- < 
panie, ci trebuie să fie mereu < 
în atenția S.M.T.-uriior atunci j 
cînd ajută gospodăriile colec- < 
tive să-și întocmească planu- < 
rile de producție, cînd sprijină j 
întovărășirile să-și alcătuiască < 
planurile de muncă. De ase- < 
menea lucrătorii din S.M.T.- j 
uri care încheie contracte cu < 
țăranii muncitori, pontatorii- < 
alimentatori și agronomii de ‘ 
sector — trebuie să munceas- < 
că pentru a atrage cît mai ‘ 
mulți țărani muncitori în for
me simple de cooperare, de 
pildă. în grupe care-și unesc 
parcele în tarlale pentru folo
sirea în comun a tractoarelor.

De asemenea în această pe
rioadă trebuie intensificată 
munca de atragere a noi și 
noi țărani muncitori, in înto
vărășiri agritole și gospodă
rii colective.

Sînt, din păcate, 
S.M.T.-uri care în mod 
plicabil privesc această 
cină ca un lucru secundar, 
accesoriu. S.M.T. Ciorani, 
fruntașă la reparații, a con
tractat pînă acum mai puțin 
de 50 la sută din sarcina de 
plan, iar S.M.T. Buda — 
doar 30 la sută. La S.M.T. 
Ciorani, rămînerea in urmă 
este „explicată" cam astfel: 
„Pînă acum am dat toată a- 
tenția reparațiilor; acum, 
după ce le-am terminat, vom 
intensifica munca de contrac
tare“.

Pregătirea multilaterală 
pentru primăvară, astfel ca 
în acest an să se obțină o pro
ducție agricolă sporită, în 
deosebi 
- iată 
în fața S.M.T.-uriior în pe
rioada scurtă care a mai ră
mas pină la topirea zăpezilor. 
Tineretul, care în S.M.T.-urile 
noastre formează majoritatea, 
poate și trebuie să aducă o 
contribuție sporită la îndepli
nirea acestor sarcini patrio
tice.

bine 
_ să ia măsuri 

confecționarea în

lipsă.
S.M.T.-uriior 

de primă- 
doar repara-

unele 
inex- 

sar-

în sectorul socialist 
sarcina care stă acum

„Scìntela tineretului"

Lucrările celui de al XX-lea
Congres al P. C, U. S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : Congresul al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice își 
continuă lucrările. In ședința din dimineața 
zilei de 15 februarie, care a fost prezidată 
de I.. V. Kapitonov, P. G. Moscatov. pre- 

Comisiei de Revizie, a prezentat 
activitate 
P.C.U.S.
situația 
arătat că principalele mijloace 
pentru propaganda ' și agitația

ședințele 
raportul de 
de revizie a

Analizînd 
raportorul a 
sînt folosite , . . .„ ...
de partid, pentru pregătirea și ridicarea 
calificării cadrelor de partid, pentru întreți
nerea bibliotecilor de partid. Numai la 
cursurile și sertiinariile de scurtă durată or
ganizate în țară își ridică calificarea în 
fiecare an aproximativ 50.000 de propagan
diști. In 'cele 288 de universități serale de 
marxism-lOninism studiază 149.000 de per
soane, dintre care 80.000 .de comuniști 
33.000 de comsomoliști și 36.000 de tova
răși fără de partid. După Congresul ■' 
XlX-lea al partidului peste 34.000 de acti
viști de partid au fost pregătiți în școlile 
de partid și la cursurile anuale de pe lîngă 
comitetele' regionale și comitetele *de.'_ ținut 
ale partidului, în școala superioară de par
tid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. și Ia Aca
demia de Științe Sociale.

Referindu-se la cercetarea scrisorijor și 
reclamațiilor oamenilor murfciî .de către or
ganele de partid, P. G. MosCătov a subli
niat că organele de partid acordă în pre
zent mai multă atenție1 acestei munci' și re
zolvă mai operativ problemele ridicate în 
aceste scrisori și reclamații.

Raportorul a subliniat în continuare că 
în ultimii doi ani Comitetul Controlului 
Partid și-a îmbunătățit considerabil munca 
în ceea ce privește examinarea cererilor 
comuniștilor și cercetarea chestmnilor per
sonale. Comitetul Controlului de Partid 
(C.G.P.) a licnidat lipsurile dezvăluite la 
timpul său de Comitetul Central, ca de 
exemplu cercetarea chestiunilor personale 
ale comuniștilor în lipsa acestora și exami
narea chestiunilor fără ca comitetul să fie 
în completul său.

Partidul nostru, a spus în încheiere 
P. G. Moscatov, se prezintă la Congresul

a! Comisiei Centrale

bugetului partidului,

de

al XX-lea și mai unit și călit din punct de 
vedere ideologic. Nu încape îndoială că 
toate hotărîrile Congresului vor ii traduse 
în viață în mod activ și combativ de către 
întregul partid, întreaga clasă muncitoare 
țărănimea colhoznică și intelectualitatea 
populară în numele înfloririi continue a 
marii noastre patrii.

Congresul a trecut apoi la discutarea ra
portului Comitetului Central al P.C.U.S. și 
a raportului Comisiei Centrale de Revizie.

A luat cuvîntul E. A. Furțeva (Organi
zația orășenească de partid Moscova).

Importantele măsuri politice și economice 
care au fost înfăptuite sub conducerea Co
mitetului Central, a declarat ea, au conso
lidat și mai mult orînduirea socialistă.» au 
întărit și mai mult alianța dintre clasa 
muncitoare și tă.rănime, prietenia dintre 
ponoarele U.R.Ș.S.

E. A. Furțeva a citat fapte grăitoare, 
care caracterizează activitatea organizației 
de partid Moscova. Industria orașului, care 
a îndeplinit înainte de termen sarcinile 
celui de al 5-lea cincinal, a dat peste plan 
produse în valoare de peste 18 miliarde de 
ruble. Pe aceleași suprafețe de producție 
în decurs de. cinci ani nivelul producției in
dustriale a crescut , cu 69%, iar productivi
tatea' muncii cu 47,6%.

Industria capitalei are rezerve și mai 
mari. De aceea, organizația • de partid a 
orașului Moscova a trasat sarcina ca în 
anii următori să se obțină de pe suprafețele 
i

de producție existente o producție industrială 
aproximativ de două ori mai mare. Acest 
lucru trebuie să fie asigurat prin folosirea 
unei tehnologii noi, mai perfecționate, și 
printr-o mai bună organizare a producției 
în întreprinderi.

In cuvîntarea sa. Furțeva a rezervat un 
loc de seamă problemei construcțiilor de 
locuințe. In cursul cincinalului trecut au 
fost construite la Moscova locuințe cu o 
suprafață locativă totală de 4.305.000 metri 
păirați. Problema locuințelor continuă însă 
■să rămînă acută. Se prevede ca în cel de 
al șaselea cincinal să se construiască 
9.000.000 metri pătrați de suprafață loca
tivă, 200 de clădiri pentru școli, spitale-cu 
17.000 de paturi, cinematografe cu 22.000 
de locuri etc. Constructorilor, arhităcților șl 
sculptorilor le revine sarcina de onoare de a 
înălța lă Moscova Palatul Sovietelor — un 
măreț monument în memoria lui Vladimir 
I'lici Lenin, întemeietorul statului sovietic și 
al Partidului Comunist.

Sînt proiectate vaste lucrări uriașă pentru 
amenajarea orașului. O deosebită atenție 
merită construirea conductei de gaze Sta- 
vropol-Moscova, care urmează să fie termi
nată încă anul acesta.

în încheiere Furțeva a arătat că la Con
gresul al XX-iea organizația de partid a 
orașului Moscova se prezintă mai unită ca 
oribînd în jurul Comitetului Central leninist
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ACTIVITATE

c_.

al Comitetului Central al Partidului Comunist ) 
al Uniunii Sovietice prezentat Congresului 

al XX-lea al partidului
Raport prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov, 

prlm-secretar al C. C. al P. C. U. S.

HEINE

Un număr ca atîtea altele din 
„Scìntela" ilegală. Este numărul 
4 din februarie 1933. Un titlu'sub 
capul ziarului : „Eroica luptă a 
ceferiștilor din București“. Un 
măr obișnuit din ilegalitate 
„Scìnteli".

...Romînia 
prin perioada

n mi
ai

trecea pe atunci 
unei grave crize c- 

conomice industriale și agricole. 
Burghezia și moșierimea urmă
reau ieșirea din criză pe spina
rea maselor muncitoare, pe calea 
unei mai mari înrobiri a țării 
noastre de către 
străine, A fost pus 
faimosul „plan de la 
tocmit de specialiștii 
nopolun. Curbele 
ficiu, scăderile de 
concedierile se țineau lanț. Oa
menii muncii se zbateau în foa
mete și mizerie cruntă. In frun
te cu comuniștii, muncitorimea a 
pornit lupta pentru pîine, pace și 
libertate, împotriva înrobirii ,eco-. 
nomice a țării de către imperia- 
tiști, împotriva fascizării țării. 
Ceferiștii și petroliștii au dus o 
puternică mișcare grevistă. Una 
din cele mai glorioase pagini din 
aceste lupte, au inscris-o ceferiștii 
de la Atelierele Grivița C.F.R, din 
București, la 15—16 februarie 
1933.

In cuvinte emoționante descrie 
articolul din „Scînteia" ilegală 
eroismul Griviței Roșii:

„Sirena atelierelor încăpu să 
șuiere. Vibrațiile glasului său de 
metal avîntate deasupra cape- . 
telor împrbsurătorilor năvăliră în 
cartierul Grand, în fabricile dh 
acest cartier, locuințele muncito
rilor, răscoliră toată populația 
muncitorească din împrejurimile 
atelierelor. Muncitorii înțeleseră 
semnalul de alarmă, înțeleseră 
chemarea de luptă a ceferiștilor. 
Răspunsul nu întîrzie să vină. 
Hotărît și măreț așa cum prole
tariatul tși manifestă solidarita
tea sa. ...Spre seară o masă de 
peste 10.000 muncitori, femei, co
pii, se aflau în jurul atelierelor. 
Asediatorii erau la rîndul lor ase- 
diați. Alte unități militare fură 
aduse. In zadar. Masele rezista
ră cu înverșunare și nu putură 
fi clintite din loc. Toată ziua și 
toată noaptea, și în dimineața 
următoare masele rămaseră in 
jurul atelierelor. ...Muncitorii ase- 
diați în ateliere simțeau puterea 
și avîntul lor de luptă crescînd 
cu fiecare sută, cu fiecare mie 
de tovarăși de-ai lor ce se adăuga 
masei de afară. Un cor vorbitor 
de 200 de muncitori fu organizai 
in curtea atelierelor. Parole de 
luptă fură aruncate în masă la 
care răspunse corul bubuitor de 
mii de muncitori de afară. ...Pla
nul guvernului și al autorităților 
era să aștepte pînă la miezul

monopolurile 
în aplicare 

Geneva" în- 
marilor mo
de satfi- 
salăriu și

nopții cînd sperau că masele — 
hirțuite de armată și poliție și 
obosite — se vor risipi șl atunci 
să dea atacul asupra atelierelor. 
Dar planul acestaofu zădărnicit, 
masele nu se împrăștiară ci dim
potrivă rîndurile lor 
șate de noi sosiți.
cauză nu mai puțin 
împiedica punerea în 
acestui plan. Către miezul nopții 
un soldat din trupele de impresu- 
rare din Regimentul 15 infanterie 
suit pe umerii camarazilor săi se 
adresă celorlalți soldați tra
geți în muncitori, camarazi! Noi 
nu putem fi ucigașii fraților rroș- 
triVi! O detunătură — și solda
tul s-a prăbușit mort la pămint. 
O bestie ofițerească ucise cu un 
glonte de revolver ps eroicul sol
dat. Cuvintele soldatului, ucis și 
executarea sa nu rămaseră fără 
răsunet. Refuzul de executare a 
ordinelor plutea în aer. Guvernul 
liotirl să înlocuiască aceste trupe 
pirbosile“ prin altele proaspete 
ceea ce îl obligă să amine asal
ta'. ...în zorii zilei de jii. id fe
bruarie fu hotărît atacul. Ca să 
fie siguri că de astă dală dezlăn
țuirea atacului nu va mai fi pri
mejduită de atitudinea șovăielnică 
sau rebelă a soldaților, în primele, 
rîhduri au fost puși ofițeri și co
misari îmbrăcăti în uniforme sol
dățești ... Sjlrtecați de gloanțe, 
cu rîndurile rărite de secerișul de 
moarte al mitralierelor! muncitorii 
se strîngeau iar în bloc. Cu apă 

in 
ale 
co
lor 
în

fură ingro- 
Dar incer o 
importantă 
aplicare a

clofoțiță, cu tot ce le cădea 
mină au respins trei asalturi 
armatei. Muncitorii au fost 
virșiți de armată dar avintul 
de luptă n-a putut fi înfrtnt. 
timp ce erau înconjurați. de .sol
dați, străpunși cu baionete, izbiți 
cu patul puștilor, tiriți spre poartă 
și aruncafi în camionete dinainte 
pregătite, ei continuau să strige 
lozinci de luptă... Aruncați in în
chisoarea cazărmii Malmaison și 
in beciurile poliției, plini de pro
priul lor singe și de sîngele tova
rășilor răpuși in luptă, muncitorii 
cu ochii lucind de o nebănuită ho- 
tărire de luptă au strigat: „Nu ne 
e frică de moarte. Lupta noastră 
o vom duce mai departe“.

Rîndurile acestea din „Scînteia" 
ilegală ne ajută să ne apropiem 
mai bine și să cunoaștem mai a- 
dînc paginile de eroism înscrise 
de clasa noastră muncitoare în 
februarie 1933.

Amintirea luptelor din februa
rie 1933 ne mobilizează la noi 
fapte de eroism în muncă pen
tru consolidarea și dezvoltarea 
patriei noastre, a cuceririlor revo
luționare dobîndite, cuceriri pen
tru care și-au vărsat sîngele mun
citorii revoluționari de la Grivita 
ca și atîția alți martiri și eroi ai 
clasei noastre muncitoare.

★

de tineri cefe- 
trenul încărcat

Un grup 
riști lingă 
cu fier vechi.

★
★Darul ceferiștilor pentru siderurgiști

^ALEGERI
D. P. se întîlnesc

Casa alegătorului de la
Imprimeriei C.F.R. cu

s-a întîlnit cu cetățenii din cartie
rul Vatra Luminoasă.

din circumscripția 
nr. 185 s-au 
unei adunări

Nu vrem să anticipăm nimic 
din articolele pe care cititorii 
le vor găsi in publicațiile noa
stre cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la moartea lui 
Heinrich Heine. Ne-ar tenta, 
de pildă, să vorbim mai pe 
larg despre prietenia marelui 
poet cu Marx și Engels. De ta 
Marx ne-a rămas această mi
nunată expresie pentru priete
nia sa cu Heine. Părăsind Pa
risul în februarie 1845 Marx 
îi scrie lui Heine: „Dintre top 
oamenii de aici de care mă 
despart, cel mai mult mă doa
re despărțirea de Heine. Te-aș 
pune bucuros în bagajele me
le“... Heine ar fi incomplect fă
ră a-l lega de Marx și Engels 
după cum Gorki nu poate fi 
înțeles fără Lenin și Stalin. 
întotdeauna, neambiționîn- 
du-ne în vreo argumentație 
științific-literară, Heine și 
Gorki au stat împreună în ini
ma noastră prin simplul fapt 
că au fost prieteni dintre ce< 
mai intimi al marilor noștri 
conducători. Actualitatea unor 
asemenea prietenii — dezvol
tate nu „la rece", „calculat“ șl 
„cu măsură“, ci hrănite ar
dent cu sîngele cald al ideii,- 
nu a pierit. în sflrșit, cum pro
misesem, să nu anticipăm...

Vi se va vorbi mai mult șl 
mai competent despre rela
țiile dintre Heine, Marx 
Engels. Noi, aci, In rubrica a- 
ceasta de clțiva quadrați tino- 
graficești, vrem numai să pu 
nem un accent, necesar poate 
celor care-l iubesc pe Heine, 
ca și celor care azi citesc pn 
ma oară poeziile lui.

Ehrenburg ironiza ușor, nu 
de mult, tinerii cititori care, 
în faza de naivitate a dezvol
tării lor sentimentale, slnt ga
ta să copieze gesturile, gîndu
rile, comportarea eroilor pre
ferați. Mărturisim „naivitatea" 
noastră orideclte ori Mim ver
suri de dragoste ale lui Heine; 
preferăm să fim supuși ironiei 
înțelegătoare a maestrului de- 
clt să păcătuim la lectura liri
celor lui Heine, prin „ochi cri
tic", „judecată rece“, „lucidi
tate", — tranșee în care se re
fugiază de atîtea ori cei inca
pabili de emoții puternice și 
durabile, dar care vor, totuși, 
să-și dea cu părerea în artă 
Heine e dintre acei mari scrii
tori care nu poate fi citit calm, 
în tihnă. Ești al lui — ori nu 
ești al lui și răspunsul tre
buie să vie imediat, cu exal
tare, cu clocot, cu întreaga-ți 
ființă. ...Dacă ești al lui — a- 
tunel fii ca el: „Sînt sabia, 
slnt flacăra..." Dacă vreo
dată fi-a trecut prin cap că

sabia poate fi ac, iar flacăra 
băț de chibrit aprins, atunci 
renunță. Dar dacă ești sigur 
c-ai înțeles ce-i aceea sabie, 
ce-i aceea flacără, dacă le-ai 
simțit tăietura și arsura pe 
piele, dacă-ți sînt clare di
mensiunile lor — atunci poți 
merge mai departe în înțele
gerea celorlalte proporții hei
niene. Și vei înțelege că in 
dragoste Heine nu cunoaște 
proporții. Totul se ridică ?u 
puterea infinit: „Iubita mea-i 
un strop unic de soare“:..,. „Un 
zeu ești : cind iubeșți Intiiu 
oară / Chiar și nefericit, chiar 
fără rost..." sau : „Nu mă iu
bești, nu mă iubești I Dar nici 
că-mi pasă mie 11 Eu sînt cind 
te privesc in ochi / Stăpîn pe-o 
împărăție..." Și mai presus de 
toate, această extraordinară 
operație lirică :

„Eu o mtnă viguroasă smutg 
Cel mai înalt brad din

Norvegia
Și-l moi 
în lava care fierbe-n

gura Etnei.
Și cu-n astfel

de condei gigantic scriu 
Cu litere de foc

pe cerul negru :
„Mi-ești dragă, Agnes 1“

Hiperbolă ? Romantism ? 
Dar cum poate fi altfel dra
gostea ? După un asemenea

gest, mai poți iubi altfel ? 
Fără hiperbole ? Fără exage
rare ? Fără să angajezi brazii 
Norvegiei și lava Etnei ? Fă
ră să angajezi soarele și ima
ginația ? Realismul nostru 
exact și entuziast nu concepe 
dragostea decît așa, la pro
porții heiniene, — puterea in
finit. In afara lor apar „ju
mătățile de măsură“, „trei 
sferturile“... Inadmisibil. Sin- 
tem ai lui Heine. Cind iubim 
punem totul. Cel ce nu poare 
fi decît sincer cu tinerețea, 
cu sentimentele sale, cel 
care înțelege că a te dez-- 
volta ca tînăr comunist n-are 
nimic cu conceperea unui pro
iect strict dimensionat cu ri
gla de calcul, că într-o aseme
nea dezvoltare spre un tip. 
uman supelor dragostea, tre
buie să sune plin ca o, orche
stră—de la viori pînă. la ală
muri — acela e irezistibil cu
cerit de Heine și nu-l va mai 
părăsi niciodată. Tși va nota 
versurile lui de dragoste prin
tre gîndurile cele mai inspi
rate trecute prin mintea unui 
om, le va învăța — fără să-și 
dea seama — pe de rost, îi 
vor apare în conștiință cînd 
nu se așteaptă, îl vor urmări 
toată viața...

Ca și Marx, noi l-am pus 
pe Heine în bagajele noastre...

RADU COSAȘU

curtea complexului 
Grivița Roșie”, printre liniile de 

tren peste tot, utemiștii și ti
nerii caută fier vechi. Unii ti
neri răscolesc sub zăpadă, strîng 
fierul bucată cu bucată. „Pînă 
la 16 februarie vom trimite 
Reșiței 16 vagoane de fier 
vechi“. Acesta era angajamentul 
tinerilor ceferiști.

IN DOUĂ ZILE ANGAJAMEN
TUL A FOST ÎNDEPLINIT. Ti
nerii din complexul C.F.R. „Gri
vița Roșie“ au adunat 11 vagoa
ne de fier vechi. Cei de la depoul 
de locomotive „Chivu Stoica“, 
București-Triaj etc. celelalte 5 
vagoane.,

Trenul a fost încărcat și for
mat. Acele ceasornicelor înain
tează secundă cu secundă. In hala 
de turnare a complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie", utemistul Ră- 
doi Dumitru care a adunat cu 
membrii brigăzii șale de oțe- 
lari trei vagoane de fier vechi, 
privește cu nerăbdare ceasul. 
Ei așteaptă orele 14. Atunci fie
care va rosti : „Trenul a plecat“...

...Trenul a plecat. Doar Marin 
Radu — secretarul organizației 
de bază U.T.M. de aici — mai 
are o ultimă misiune.

Iată-1. A ajuns în birou, a pus 
mîna pe telefon și a format un 
număr. Fata .de la centrala tele
fonică, la dorința sa, comunică 
tuturor tinerilor ceferiști că an
gajamentul a fost îndeplinit. 
Peste cîteva zile, tinerii reșițeni 
vor turna încă cîteva șarje din a- 
cest „angajament“ îndeplini^

Candidații F.
te cartierele Capitalei 

continuă să aibă loc numeroase 
adunări cetățenești în cadrul că
rora alegătorii se întîlnesc cu 
candidații Frontului Democrației 
Populare, în alegerile de la 11 
martie. In cadrul acestor adunări, 
cetățenii fac un bilanț al realiză
rilor obținute pînă acum în acțiu
nile gospodărești de ridicare și 
înfrumusețare a orașului Bucu
rești și, împreună cu candidații 
F.D.P., stabilesc puncte ale acti
vității de viitor.

La școala profesională specială 
nr. 5, candidatul circumscripției 
electorale raionale nr. 155, Ni
colae Marinescu, directorul ad
junct al uzinelor „21 Decembrie“,

Cetățenii <" 
electorală raională 
întîlnit în cadrul 
care a avut loc la școala „Vasile 
Roaită" de pe șoseaua Chitilei 
cu candidatul lor, activistul sin
dical Nicolae Costea.

Cetățenii din circumscripțiile 
electorale raionale nr. 58 și nr. 
88, din cartierul Dudești, s-au 
întîlnit cu candidații F.D.P. ai 
celor două circumscripții electo
rale — textilista Florica Dumi
trescu de la fabrica „Ilie Pintilie" 
și muncitorul Bențion Gartenlaub 
de la „Tehnica Tricotajelor".

Tot în Capitală, alegătorii din

cu alegatorii
cartierul gării Filaret s-au întîl
nit la 
Clubul 
muncitorul fruntaș Vasile Pușcu- 
lescu de la Fabrica de chibrituri 
candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală raională nr. 40.

Asemenea întîlniri între candi
dați ai F.D.P. și alegători au avut 
loc în numeroase alte cartiere ale 
Capitalei. Prin analiza .realizări
lor pe tărîm obștesc obținute pînă 
acum și prin propuneri valoroase, 
sute de bucureșteni, participanți 
la adunări, și-au exprimat notă- 
rîrea de a sprijini și în viitor ac
țiunile de ridicare și înfrumuse
țare a primului oraș al patriei 
noastre.

Tinerii artiști amatori din Căzănești 
în campania electorală

Drăgoi, Nae Constantin, Răduca- 
nu Bucur și tinerii intelectuali 
Melania Dinu și Mircea Rădules- 
cu, pregătește o manifestare cu 
piesa de teatru „Bulevardul îm
păcării" de Aurel Baranga, care 
înfățișează modul în care se fă
ceau alegerile în trecut.

Alexe Dobre, directorul cămi
nului cultural și regizor în ace
lași timp, se preocupă îndeaproa
pe de tinerii artiști amatori, aju- 
tîndu-i să-și interpreteze rolurile.

(de la coresponden-SLOBOZIA 
tul nostru)

Activitatea 
din comuna Căzănești este axată 
pe evenimentele cele mai impor
tante din via(a satului.

Acum, în perioada pregătirii â- 
legerilor de deputati în sfaturile 
populare, echipa artistică a aces
tui cămin pregătește un frumos 
festival artistic pe tema alegeri
lor.

Echipa de teatru, formată din 
tinerii țărani muncitori Nicu

căminului cultural

In cinstea alegerilor 
mai multe piese 

de schimb

Va vota pentru prima oara
O tînără s-a oprit în fața Ca

sei alegătorului din Slobozia. A 
citit programul afișat pe ușă, a- 
poi a intrat sfioasă. Intîlnind pe 
comunistul Ștefan Berteanu, tî- 
năra Brîndușe Frusina s-a așe 
zat să-i. povestească „necazul“ ei.

...........................ani. Acum 
și nu știu

— Am împlinit 18 
voi vota prima oară 
ce trebuie să fac.

Tovarășul Berteanu 
pe-ndelete cum și ce 
facă.

— Mal sînt mulți tineri în ora
șul nostru, care au dfevenit cetă
țeni majori. Au mai trecut pe a- 
ici și Curteanu Stan, Nițu Valeria, 
Croitoru Gheorghe, Haralambie

i-a explicat 
trebuie să

PLOEȘTI (de la coresponden
tul nostru). — Alegerile de depu- 
tați în sfaturile populare sînt în- 
tîmpinate de tinerii muncitori de 
la uzinele „I. C. Frimu“ Sinaia 
cu noi și importante realizări în 
procesul de producție. Sub lo
zinca „Cu mașinile noastre pute t 
produce mai mult“ și prin apli
carea pe scară largă a prețioase
lor metode sovietice de muncă, 
în prima lună a acestui an cele 
46 brigăzi de producție și de cali- 
•tate au obținut însemnate depă-

Istrate, Olimpia Budu și alții/§iri de normă. Brigada nr. 9 de 
care de asemenea vor vota pentru tineret din sectorul A condusă de 
prima oară. Trebuie* Șă mergi ne- 
întîrziat să verifici listele de a- 
•legători. Dacă ai rămas pe dina
fară explică-le celor de acolo că 
ai împlinit 18 ani. Așa ău proce
dat și tinerii despre care ți-am 
vorbit — a sfătuit-o agitatorul.

Tînăra Brîndușe Frusina a 
ascultat povața primită la Casa 
alegătorului. Acum e trecută și 
ea pe listele de alegători și aș
teaptă cu nerăbdare ziua de 11 
martie cînd va da pri—’«1 său vot 
candidaților Front'

- ției Populare.

tînărul I. FI. Bucur a dat cu 150 
la sută mai multe piese de schimb 
pentru pompele de injecție la 
tractoarele K. D.-35. Succese în
semnate au realizat și celelalte 
brigăzi de tineret 
Astfel brigada 14 
nărui Gheorghe 
60 la sută mai

din sectorul 
condusă de 
Chiș a dat 
multe piese

cra

A. 
tî- 
cu 
de 

schimb. S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Ioan Bucur, Ste- 
lian Bădilă. Gheorghe Moise șl 
utemistul Bobocea Nicolaes
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Th perioada la care se referă raportul s-au produs évémftìénte ! 
importante și în domeniul politicii externe. Datorită Consecvèhtei’ 
politici' externe de pace a țărilor lagărului socialist o anumită 
destindere a luat locul încordării în relațiile internaționale, care 
implică mari primejdii. Tocmai pentru că Uniunea Sovietică 
împreună cu prietenii săi — Republica Populară Chineză și cele
lalte țări de democrație populară — au întreprins la timp în dome
niul politicii externe o serie de acțiuni consecvente, sprijinite de 
toate forțele iubitoare de pace, pe arena internațională s-au des
chis perspective reale spre mai bine.

Toate acestea arată că partidul nostru ține în mod just seama 

și elaborează la timp măsurile . corespunzătoare acestor cerințe., 
In aceasta se manifestă în chip grăitor legăturile strìnse, indiso
lubile, ale partidului nostru cu poporul, înțelepciunea copducșrii 
lui. colective leniniste, forța atotbiruitoare a învățăturii rriarxist- 
leniniste pe care se bazează activitatea partidului. In toți acești 
ani partidul a ținut sus mărețul steag al nemuritorului Lenin. 
Fidelitatea față de leninism — iată izvorul tuturor succeselor par
tidului nostru. (Aplauze furtunoase).

Să examinăm situația internațională și internă a țării noastre tn 
perioada la care se referă raportul.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite : raportul tova
rășului N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tovarăși I
Perioada care ne desparte de Congresul al XlX-lea al parti

dului nu este prea îndelungată — trei ani și patru luni. Dar, 
prin volumul activității desfășurate de partid, prin însemnătatea 
evenimentelor care s-au petrecut în acest răstimp în țara noas
tră și dincolo de hotarele ei, ea reprezintă una din perioadele 
importante din istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
din istoria luptei sale pentru întărirea puterii patriei noastre, pen
tru construirea societății comuniste, pentru pace în întreaga lume.

in domeniul politicii interne, aceștia au fost ani în care par- ațft țn politica internă, cît și în cea externă, de cerințele actuale 
tidul, pornind de la interesele întregului popor, analizind critic • • < r - • - "
situația drn agricultură, din industrie, a luat o seamă de măsuri 
serioase pentru ca, bizuindu-se pe succesele obținute, să facă un 
nou pas important înainte în dezvoltarea socialistă a țării. Tot
odată, partidul a scos cu curaj la iveală lipsurile din diferite do
menii ale activității economice, de stat și de partid, a Sfărîmat 
concepțiile învechite, măturînd cu hotărîre tot ce își trăise traiul, 
ce frîna mersul nostru înainte.

După cum este limpede în prezent tuturor, măsurile luate de 
partid au fost juste și luate la timp. Ele au asigurat creșterea 
neîncetată a economiei socialiste, ridicarea continua a bună stării 
materiale și a nivelului cultural al poporului sovietic.

I.
SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ A UNIUNII SOVIETICE

Principala trăsătură a epocii noastre este ieșirea socialismului 
din cadrul unei singure țari și transformarea lui. într-un sistem 
mondial. Capitalismul s-a dovedit neputincios să împiedice acest 
proces de importanță istorică mondială. .Existenta concomitentă 
a două sisteme economice mondiale opuse — capitalist și socia
list— care se dezvoltă după legi diferite și în direcții opuse, a 
devenit un fapt incontestabil.

Economia socialistă se dezvoltă în direcția satisfacerii tot mai 
mari a nevoilor materiale și culturale ale tuturor membrilor so
cietății, a extinderii și perfecționării neîncetate a producției pe

baza tehnicii celei mai înalte, a întăririi colaborării ți tntr-aju- 
torării țărilor socialiste. • . ;

Economia capitalistă se dezvoltă în direcția îmbogățirii tot 
mai mari a monopolurilor, a înăspririi continue a exploatării și 
a scăderii nivelului de trai al maselor de milioane ale oamenilor 
muncii, îndeosebi în țările coloniale și dependente, în direcția 
militarizării crescînde a economiei, a ascuțirii liniei de concu
rență între statele capitaliste, a coacerii unor noi crize și zguduiri 
economice.

1. Avîntul economic continuu în U. R. S. S. și în țările 
de democrație populară

Perioada la cane se referă raportul de activitate s-a caracte
rizat printr-un puternic avînt al economiei naționale în U.R.S.S., 
precum și în Republica Populară Chineză, Republica Populară 
Polonă, Republica Cehoslovacă, Republica Populară Ungară. Re
publica Populară Romînă, Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Populară. Albania, Republica Democrată Germană, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Republica Populară Mongolă și 
Republica Democrată Vietnam .

Ritmul de creștere al producției industriale în Uniunea Sovie
tică și în țările capitaliste in perioada 1929—1955 se vede din 
următorul tabel:

Volumul producției industriale in U.R.S.S. 
și in țările capitaliste
(In procente față de anul 1929)

Anu|
U.R.S.S.
Toate țările 

capitaliste 
printre care

S.U.A.
Anglia
Franța
Italia
Germania 

occidentală
Japonia

1929 1937 1943 1946 1949 1930 1952 1955

100 429 573 466 870 1082 1421 2049

100 104 107 130 ,148 164 193

100 103 215 153 164 190 210 234
100 124 nu au 118 144 153 153 181

100 82 63 92 92 108 125
100 99 fost pu 

blicate 72 108 124 148 194

10Q 114 datele 35 93 117 150 213
100 169 231 •) 51 101 115 173 239

*) datei? pe anul 1944.

Aceste date arată că într-un sfert de veac, sau mai exact în 
26 de ani, Uniunea Sovietică, cu toate pierderile uriașe cauzate 
economiei ei naționale de către război, și-a sporit producția indus
trială de peste 20 de ori, în timp ce S.U.A., care se găseau In con
diții deosebit de favorabile, au reușit să-și sporească producția 
numai cu ceva mai mult de două ori, iar industria lumii capitaliste, 
în ansamblu nu a înregistrat nici măcar o asemenea creștere.

Țările de democrație populară au depășit de asemenea în mă
sură considerabilă statele capitaliste în ce privește ritmul de creș
tere a producției industriale. Nivelul antebelic al producției indus
triale a fost depășit în 1955 n Polonia - de peste patru ori, 
în Bulgaria — de peste cinci ori, în Cehoslovacia - de peste 
două ori, în Ungaria — de trei ori si jumătate, în Romînia — 
de aproape trei ori, tn Albania — de peste unsprezece ori, în 
Repufeliea Democrată Germană — de peste două ori.

Republica Populară Chineză, care a trecut mai tirziu deeît ce
lelalte țări la construirea socialismului, a reușit să obțină succe
se remarcabile: în comparație cu nivelul antebelic maxim, pro
ducția ei industrială a crescut de peste două ori, iar în compa
rație cu 1949 — de peste patru ori.

Realizări importante în construcția socialistă a înregistrat și 
Iugoslavia. In 1955, nivelul antebelic al producției industriale a 
fost depășit în Iugoslavia de 2,8 ori.

Tot mai puternică devine baza industrială pe care se sprijină 
socialismul. Greutatea specifică a producției industriale a țărilor 
socialismului în producția industrială a lumii crește neîncetat. In 
acest fapt își găsește expresia materială procesul istoric progre
sist al restrîngerii sferei exploatării capitaliste, a pozițiilor mon
diale ale capitalismului și al lărgirii pozițiilor mondiale ale so
cialismului,

Ritmul înalt de dezvoltare a producției industriale este cheză
șia noilor succese ale socialismului în întrecerea sa economică 
cu capitalismul. In ce privește volumul global al producției indus
triale, U.R.S.S. ocupă de pe acum locul al doilea din lume. In 
ce privește volumul producției de fontă, oțel, aluminiu, cupru, 
al construcției de mașini, al producției de energie electrică, ci
ment, cărbune. Uniunea Sovietică a întrecut de mult Franța, 
Germania occidentală, Anglia și în mod ferm ajunge din urmă 
S.U.A.

Trăsătura specifică a economiei U.R.S.S. și a tuturor țărilor so
cialismului este dezvoltarea ei multilaterală și orientarea ei ge
nerală pașnică. Țările socialismului manifestă o grijă permanentă 
pentru dezvoltarea în primul rînd a industriei grele, care este baza 
lărgirii neîntrerupte a întregii producții sociale. Totodată. în aceste 
țări se acordă multă atenție avtntului agriculturii și al industriei 
ușoare. Condițiile de trai ale oamenilor muncii se îmbunătățesc 
necontenit, cultura înflorește.

Și mai mărețe sînt perspectivele care se deschid în fața popoare
lor noastre. Nu este departe timpul cînd tn U.R.S.S. vor fi puse 
larg în slujba omului energia atomică și celelalte realizări ale 
științei și tehnicii contemporane, se vor folosi și mai deplin bogă-- 
țiile solului, vor fi supuse marile fluvii, vor fr valorificate noi su
prafețe uriașe de pămînt, ceea ce va asigura un belșug-de produse 
și de articole de consum popular Sîntem convinși că într-un termen 
istoric scurt, marea Chină va deveni industrială, iar pe baza cooj 
perativizării producția ei agricolă se va ridica la un nivel înalt 
Toate statele de democrație populară vor înainta considerabil pe 
calea socialismului. - - ;■

Dezvoltarea țărilor socialismului se caracterizează. prin deplina 
lor suveranitate și independență atît pe, plan- politic cît și pe plan 
economic. Totodată, unul din cele mai importante rezultate ale pe
rioadei care a trecut este întărirea continuă a legăturilor economice 
și . lărgirea colaborării între statele socialiste. Intre țările socialis
mului s-au stabilit relații, comerciale, reciproc avantajoase, pe bază 
de egalitate în drept,uri, schimbul de experiență, tehnică, intr-ajuto
rarea multilaterală Și coordonarea practică' a planurilor economiei 
naționale.

Colaborarea economică strînsă creează posibilități- excepționale 
pentru cea mai bună folosire a capacităților de .producție și a .re
surselor de materii prime și îmbină în chip fericit interesele fie
cărei (ări cu interesele întregului lagăr , socialist. 0 importanță 
dintre cele mai mari are totodată dezvoltarea specializării și a coope
rării. In prezent, fiecare țară socialistă nu mai este nevoită să 
dezvolte neapărat toate ramurile industriei grele, așa cum a tre
buit să facă Upiunea Sovietică, care timp îndelungat a fost sin
gura țară a socialismului în încercuirea capitalistă. Acum, cînd 
există puternica comunitate a țărilor socialiste, iar capacitatea 
de apărare și securitatea lor se bazează pe forța industrială a 
întregului lagăr socialist, fiecare țară de democrație populară din 
Europa se poate specializa în dezvoltarea acelor ramuri ale in
dustriei în producția acelor tipuri de produse pentru care dis
pune de cele mai favorabile condiții naturale și economice. Aceasta 
creează totodată premizele necesare eliberării unor mijloace con
siderabile pentru dezvoltarea agriculturii și industriei ușoare și pe 
această bază pentru satisfacerea tot mai deplină a necesităților 
materiale și culturale ale popoarelor.

Intărindu-și relațiile de colaborare frățească, țările socialismului, 
se ajută în mod dezinteresat între ele în dezvoltarea economică. 
Relațiile dintre țările socialismului se deosebesc fundamental de 
relațiile existente în lumea capitalistă. In prezent, potrivit tra
tatelor încheiate. Uniunea Sovietică ajută țările de democrație 
populară în construirea a 391 de întreprinderi și a peste 90 de secții 
și instalații diferite. Noi am acordat țărilor de democrație popu
lară credite pe termen lung în sumă totală de 21 de miliarde 
de ruble, în condiții extrem de favorabile. Uniunea Sovietică ajută 
de asemenea statele prietene în organizarea producției și a folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice.

Cu mare satisfacție constatăm succesele obținute de China în 
opera de industrializare socialistă. Istoria nu a cunoscut pînă 
acum exemple cînd un stat cu un înalt nivel de dezvoltare in
dustrială să ajute de bună voie la industrializarea altor țări. 
Dimpotrivă, grupul restrîns de țări cu un înalt nivel de dezvoltare 
care s-a ridicat pe vremuri în lumea capitalistă, a împiedicat 
întotdeauna industrializarea altor state, mai ales a celor colo
niale sau semicoloniale. Din această cauză partea covîrșitoare 
a țărilor Asiei, Americii de Sud și Africii nu are o industrie mare 
proprie. Uniunea Sovietică, căreia îi sînt străine asemenea sco
puri, face totul pentru a ajuta poporul frate chinez să-și creeze 
o industrie puternică proprie. Țara noastră acordă sprijin Republi
cii Populare Chineze ca să-și construiască numai în decursul unui 
singur cincinal, 156 de întreprinderi și 21 de diferite secții; va
loarea globală a utilajului pe care noi îl livrăm în acest scop se 
ridică la aproape 5.600.000.000 de ruble.

In schimbul acestor livrări Uniunea Sovietică primește din 
China și din celelalte țări de democrație populară fabricate care5 
prezintă interes pentru țara noastră, materiale’ și mărfuri de con
sum popular exportate de obieei de aceste țări.

Și pe viitor ne vom acorda reciproc ajutor multilateral în dez
voltarea economiei, tehnicii, științei și culturii. Noi vedem în 
aceasta datoria noastră frățească față de lagărul socialismului. 
Cu cit va fi mai puternic întregul lagăr al socialismului cu atît 
mai temeinic vor ii garantate libertatea și independența, înflori
rea economiei și culturii fiecărei țări care face parte din acest 
mare .lagăr.

Sistemul socialist merge înainte victorios, fără a cunoaște crize 
și zguduiri. El aduce mari binefaceri popoarelor țărilor socialis
mului, dovedindu-și superioritatea hotărîtoare față de sistemul 
capitalist. (Aplauze prelungite).

Trebuie să spunem că marxist-leniniștîlor le-a fost întotdeauna 
străină Tdeea potrivit căreia criza generală a capitalismului ar 
însemna o stagnare deplină, o sistare a producției și a progre
sului tehnic. V. I. Lenin a arătat că tendința generală spre pu
trezire a capitalismului' nu exclude progresul tehnic și avîntul 
producției înrr-o perioadă sau alta. „Ar fi o greșeală să se creadă, 
scria- Lenin, că această, tendință spre putrezire exclude creșterea- 
rapidă a capitalismului; nu, unele ramuri industriale, unele pă
turi ale burgheziei, unele țări manifestă, în epoca imperialismu
lui, cil o forță mai mare sau mai mică, cînd una, cînd alta dintre 
aceste tendințe" (Lenin, Opere, volum 22, pag. 295, ed. P.M.R.). 
De aceb’a trebuie să urmărim cu atenție economia capitalismului, 
să nu îrițelegem simplist teză leninistă cu privire la intrâreă în 
putrefacție a imperialismului, ci să studiem tot 
bun știința și tehnica din țările capitalismului, 
în interesul socialismului realizările progresului

Ih ceea ce privește creșterea producției în 
în perioada de care se ocupă acest raport, nu 
că ea ar fi avut loc pe o bază economică sănătoasă. Această 
creștere se explică prin acțiunea următorilor factori principali:■ 

în primul rînd, prin militarizarea economiei și cursa înarmă
rilor. Creșterea nu s-a produs nici pe departe în toate ramurile 
industriei. Industria producătoare de bunuri de consum rămîne 
considerabil în urmă, iar unele ramuri ale ei stagnează. Cresc 
numai ramurile care într-un fel sau altul sînt legate de produc
ția de armament. Tn decurs de cinci ani — între- 1950 și 1954 
— cheltuielile statului pentru achitarea comenzilor militare au 
sporit în S.U.A; de patru ori, în Anglia de peste patru ori, în 
Franța de trei ori. Este clar că ritmul neobișnuit de intens al 
producției de război, sra răsfrînt asupra nivelului general al pro
ducției industriale a acestor țări.

In al doilea rînd, la ; creșterea producției a contribuit inten
sificarea expansiunii economice ■ externe a principalelor state ca
pitaliste. Pe piața capitalistă mondială, pentru țări ca S.U.A., 
ș» în parte Anglia- și Franța, s-a creat vremelnic, o situație favo
rabilă. Pentru cîțiva ani au ieșit din rîndurile țărilor concurente 
Germania, Japonia și Italia. Ruina de după război din țările Eu
ropei occidentale a dat naștere unei nevoi acute de produse ali
mentare și de alte obiecte de primă necesitate. De această situa
ție au profitat ,1a maximum S.U.A., recurgînd la „planul Mars- 
hall“ și la alte pîrghii. -,

In al treilea rînd, un rol însemnat a jucat înnoirea capitalu
lui fix. Datorită crizelor și depresiunii din anii 1930—1940, iar 
apoi, din cauza războiului, în țările capitaliste din Europa prin
cipalul utilaj, de producție nu. a fost înnoit de fapt timp de 15—20 
de? ani. In acește țări, modernizarea capitalului fix, foarte uzat 
și,,distrus în anii războiului,, s.-a desfășurat cu adevărat abia în 
anii 1951—:1954. Aceasta a permis să se sporească în măsură în
semnată producția de utilaj.

In sfîrșit, în al patrulea rînd, țările capitalismului au putut 
să-și ridice producția industrială prin înăsprirea considerabilă a 
exploatării clasei muncitoare și coborîrea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. în cursul ultimilor patru ani, producția anuală 
în medie pe cap de muncitor. în industria principalelor țări capi
taliste, a sporit cu 10—25%. Totuși, într-o serie de țări capitaliste 
salariul real este inferior celui dinainte de război din cauza urcă
rii enorme a prețurilor mărfurilor, a . majorării chiriilor și a altor 
cheltuieli.

Trebuie dă se țină seama și de povara grea a înarmărilor, arun
cată pe umerii oamenilor muncii. Cheltuielile militare pe cap de 
locuitor ăU reprezentat îh S.U.A. in anul bugetar 1913—1914 3,5 
dolari, în 1929—1930 7 dolari, în 1954—1955 250 de dolari, adică 
au sporit în această perioadă de peste 70. de ori. tn Anglia, 
cheltuielile militare pe cap de locuitor au crescut de la 1,7 lire 
sterline în anul bugetar 1913—1914 la 2 5 lire sterline în 1929— 
1930 și la 29,3 lire Sterline îni 1954—1955 Aceste cheltuieli .uriașe 
Sînt acoperite prin Creșterea neîncetată a impozitelor directe și 
indirecte.

Șomajul exercită o presiune puternică asupra situației oamenii 
lor muncii, fn anul 1955 in perioada așa-numitului „avînt stabil“, 
ridicat în slhvă de economiștii burghezi, în S.U.A. se numărau, 
potrivit datelor- oficiale, aproape 3.000,000 de șomeri totali și 
peste 9:000.000 de șomeri parțiali. Potrivit datelor oficiale, în 
1955 au existat în Republica Federală Germană aproape 1.000.000^ 
de șomeri totali. In Italia, Unde după război șomajul a căpătat 
un caracter de masă și cronic deosebit, se numărau în 1955 
2.000.000 de șomeri totali și tot atîția șomeri parțiali, Potrivit 
datelor oficiale, în 1954 în Japonia se numărau 600.000 de șomeri 
totali și aproape 9.000.000 de șomeri parțiali.
' Aceștia sînt factorii care au jucat un rol deosebit în dezvolta

rea producției capitaliste în perioada de după război. în prezent, 
lumea capitalistă se apropie de limita cînd acțiunea stimulatoare 
a unui șir de factori temporari se epuizează.

Unii din aceștia, cum’ ar fi de pildă, înnoirea masivă a capita
lului fix și conjuctura favorabilă pe piețele externe au fost caracte
ristici numai pentru perioada care a urmat imediat după războiul 
greu și îndelungat. Alții sînt, in general, capabili să provoace doar 
o creștere temporară a producției. Forjele interne ale economiei 
capitaliste, în baza cărora ea căuta în trecut să obțină dezvolta
rea producției, acționează tot mai slab. In prezent, pentru a-șl 
spori producția capitalismul are nevoie tot mai mult de factori 
artificiali

In baza actualei conjuncturi, în unele cercuri din occident a 
început să se vorbească din nou despre „prosperitate“. Se fac 
încercări de a demonstra că teoria marxistă a crizelor s-ar ifl 
„învechit“. Economiștii burghezi trec sub tăcere faptul că numai 
un concurs temporar de împrejurări favorabile capitalismului a 
făcut să întîrzie transformarea fenomenelor de criză, care au avut 
loc, într-o adîncă criză economică. Chiar în prezent, în perioada 
unei înviorări a conjuncturii, există fenomene latente de criză 
Folosirea incomplectă a capacităților de producție este foarte pro
nunțată. Stocurile' d> mărfuri precum și creditul de consum au 
atins în S.U.A. proporții alarmante

Situația se agravează prin faptul că într-o serie de țări capita
liste s-au acumulat cantități uriașe de produse agricole care nu-ș| 
găsesc desfacere. Guvernele, și îndeosebi guvernul S.U.A., se stră
duiesc pe orice cale să reducă suprafețele însămînțate, să reducă 
recoltele. Și aceasta în timp ce. în regiuni întinse dîn Asia de sud- 
est și Africa flămînzesc^ milioan. de oameni, și cînd . chiar în 
metropole există o pătură largă de oameni care se hrănesc foarte 
prost Datorită faptului că producția crește, că are loc'un oarecare 
progres tehnic, ca intensificarea muncii se dezvoltă în .ritm rapid, 
iar piața internă nu numai că nu se lărgește, ci dimpotrivă, se 
restrînge relativ, datorită tuturor acestor fapte rezultă în mod 
necesar noi crize și zguduiri economice în țările capitaliste.

Capitaliștii și apărătorii savanți ai intereselor lor răspîndesc 
„teorii“ cum că crizele economice pot fi evitate prin lărgirea neîn
cetată a producției de armament: Reprezentanții științei marxist- 
leniniste.au arătat nu odată că acestea sf-nt iluzii deșarte. Cursa ' 
înarmărilor nu vindecă boala, ci o agravează. Și cu Cît militari
zarea economiei va fi practicată pe scară mai largă, cu atît mai 
grele vor fi pentru capitalism consecințele ei.

2. Situația economică în țările capitalismului și ascuțirea continuă 
a contradicțiilor sistemului capitalist

Din tabelul reprodus mal sus se poate vedea că în 1955 produc
ția industrială a întregii lumi capitaliste a depășit cu 93 la sută 
nivelul anului 1929.

înseamnă oare aceasta că capitalismul a reușit să învingă con
tradicțiile sale interne și să capete stabilitatea? Nu, nu înseamnă. 
Economia capitalismului mondial se dezvoltă într-un mod extrem 
de inegal.și a devenit și mai nestabilă.

Deși în cele mai vechi țări aie capitalismului, ca Anglia și 
Franța. în ettrs-ul ■deceniului de. după război industria a sporit Vo
lumul producției^ totuși această creștere este înceată ! și contra 
dictorie. Tn țările învinse, ca Germania occidentală și Italia, 
nivelul antebelic al producției nu a fost atins deeît în anii 
1949—1950, jar producția industrială a Japoniei se află aproxima
tiv la nivelul anului 1944. Tn perioada de după război în S.U.A.,

principala {ară a capitalismului, s-a produs în trei rînduri o res- 
trîngere considerabilă a producției, iar de la sfîrșitul anului 1948 
a început să se dezvolte în S.U.A. o serioasă criză economică 
care a fost apoi oprită temporar de cursa intensă a înarmărilor 
în legătură cu războiul din Coreea.

Instabilitatea producției industriale este însoțită de instabili- 
talpa. situației financiare a majorității statelor capitaliste, de o 
acumulare uriașă de bani hîrtie și de deprecierea valutelor. La 
aceasta trebuie adăugată ■ criza agrară dintr-o,. serie de țări, pre
cum și stagnarea în comerțul mqndial care șe constată în ultimii 
ani pe piața capitalistă. ,

Criza generală a capitalismului continuă să>. se. adîncească. 
Contradicția de nerezolvat a capitalismului — cprilradicția ‘ din-. 
tre forțele contemporane de producție și relațiile de producție ca
pitaliste — s-a ascuțit și mai mult. ■ Dezvoltarea rapidă a teh
nicii moderne nu neagă, ci accentuează numai această contra
dicție.

Reprezentanții cercurilor capitaliste își pun deosebite speranțe în 
reglementarea economiei de către stat. Capitalul monopolist își 
subordonează direct organele de stat, trimițănd în acestea pe re
prezentanții săi și obligînd statul să „reglementeze" economia, 
țării în interesul monopolurilor. Organele de stat încearcă să 
mențină activitatea de afaceri — acordă corporațiilor comenzi de 
miliarde, instituie înlesniri și subsidii în favoarea lor, reglemen
tează salariile și prețurile la o serie de mărfuri, achiziționează 
surplusurile, finanțează exportul. Dar amestecul statului în viața 

-economică nu înlătură racilele fundamentale ale sistemului capi
talist. Statul nu este în stare să desființeze legile obiective ale 
economiei capitaliste, legi care provoacă anarhia în producție și 
crizele economice Crizele rezidă în însăși natura capitalismului, 
ele sîțit inevitabile.

Perspectivele economiei capitaliste sînt determinate în multe 
privințe de situația de pe piața mondială capitalistă. In ultimii 
ani s-au petrecut aici schimbări importante Statele Unite ale. 
Americii își pierd situația de monopol pe care o dețineau în pri
mii ani de după război. Ca urmare a concurenței altor țări cota 
S.U.A. în exportul mondial, care a atins volumul cel mai înalt 
în 1947 (32.5%), a scăzut apoi brusc, ajungînd în ultimii ani la 
19%. In 1947—1948, partea S.U.A. constituia aproape trei cin
cimi din producția industrială a lumii capitaliste, iar acum — 
jumătate. S.U.A. au trecut de punctul culminant al folosirii posi
bilităților economice postbelice, iar noi piețe nu se întrevăd. Prin 
urmare, nu există nici perspective pentru o nouă creștere consi
derabilă a producției.

Situația pe piața mondială capitalistă s-a agravat tn mod deo
sebit după ce pe această piață au reapărut Germania occidentală 
și Japonia. Aceste țări, ca și Anglia și Franța, și-au . refăcut 
aproape pozițiile deținute înainte de război pe. piața mondială. 
In prezent, o nouă sporire a exportului fiecărei țări nu este posi
bilă deeît printr-o luptă înverșunată împotriva concurenților. An
glia nu este mulțumită de activitatea crescîndă a Germaniei occi
dentale și a Japoniei. Germania occidentală și Japonia nu sînt 
mulțumite de faptul că Anglia .împiedică accesul lor pe piețele ei. 
Toate aceste țări au temeiuri ‘L
nemulțumite de Statele Unite ale Americii care dezorganizează 
piața mondială făcînd comerț unilateral, îngrădind importul de 
mărfuri străine pe piața lor. interzicînd comerțul cu Răsăritul, 
recurgînd la dumpingul de produse agricole și la alte măsuri 
care au urmări grave pentru celelalte țări Lupta economică intre 
țările capitaliste se întețește cu o forță tot mai mare.

Ca și înainte, ..principala contradicție rămîne contradicția din
tre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Antagonismul 
anglo-american cuprinde un mare cerc de probleme Sub para
vanul „colaborării atlantice“, concurenții de dincolo 
acaparează principalele poziții strategice și economice 
riului Britanic, caută să ocupe poziții trainice -pe liniile 
nicații ale 
țiale, să-și 
în Anglia, 
a se pune 
avantajoasă numai unui singur partener.

Situația pe piața mondială este agravată îndeosebi de renaște 
rea puterii economice a Germaniei occidentale. Experiența celor 
două războaie, mondiale arată că în lupta lor pentru piețe mono
polurile germane nu șe dau în lături de la nimic. în legătură cu 
aceasta se agravează situația și în Europa occidentală întrucît 
apariția rivalului german, care se dezvoltă repede, nu prevestește 
nimic bun nici Franței, nici Angliei,, dacă în. plus acesta . va con
tinua să fie împins mai departe pe drumul militarizării. Se agra
vează situația și. în interiorul. Germaniei occidentale însăși, deoa
rece1 refacerea potențialului, concernelor, și monopolurilor accen
tuează pericolul reînvierii acelor forțe care ța timpul lor au adus 
ia putere „fascismul, .. .. . ... 1.;, i...

Problețriă piețelor devine ou atît'mai. as’c-U'ț.ită: și. pentru că îțiriț- 
tele_ pieții mondiale capitaliste se îngustează tot mai mult în.legă
tură cii formarea noii pieți mondiale, piața mondială socialistă în 
continuă dezvoltare. Tn plus, țările slab dezvoltate care se, eli
berează de jugul colonial încep să-și creeze o industrie proprie 
ceea ce duce în mod inevitabil la îngustarea mai departe a pie
țelor de desfacere a mărfurilor industriale. Toate acestea înseam- 
nă că lupta în teritoriul lagărului imperialist pentru piețe de des
facere și sfere de influență se va ascuți și mai mult?

Totodată, actuala situație din țările capitaliste se. caracterizează 
prin ascuțirea continua a contradicțiilor sociale.

In ciuda faptului că statele capitaliste au recurs la. o. legislație 
antimuricitoreașcă deosebit de aspră, la „reglementarea“ de către 
guvern a conflictelor de muncă, la îngrădirea drepturilor sindicate
lor, în anii de după război lupta grevistă a luat o amploare și mai 
mare deeît înainte de război.

Datele oficiale, bineînțeles micșorate, privind 11 țări (S.U.A., 
Anglia, Franța, Germania occidentală, Japonia Canada, Australia, 
Suedia, Belgia, Olanda, Argentina), arată că dacă se compară o 
perioadă de zece ani dinainte de război (1930—1939), cu o perioadă 
de zece ani de după război (1945—1954) rezultă că numărul gre
velor a crescut de Ia 67.000 la lOl.OOOț numărul participanților la 
greve a crescut de la 21 de milioane la 73 de milioane, iar numărul 
zilelor de muncă pierdute ca urmare a grevelor a crescut de la 
240 de milioane la 672 de milioane. După cum vedeți, în cei zece 
anj de după război, numărul grevelor depășește de 1.5 ori numărul 
grevelor din aceeași perioadă dinainte de război, iar numărul parti
cipanților lg greve și numărul zilelor pierdute depășește de cîteva 
ori nivelul dinainte de război. Aceasta înseamnă că lupta clasei 
muncitoare împotriva asupririi capitaliste devine tot mai activă și 
mai dîrză. Un caracter deosebit de ascuțit și de masă l-a luat mișca, 
rea grevistă în Franța, Italia, Japonia, S U.A. și Anglia, iar în ul
timii ani și în Germania occidentală.

O trăsătură caracteristică a perioadei postbelice o constituie acți
unile tot mai hotărîte ale clasei muncitoare tn problemele politice 
fundamentale. Multe sindicate mari, indiferent de orientarea lor 
politică, se pronunță tot mai activ pentru atenuarea încordării in
ternaționale, pentru încetarea cursei înarmărilor. Succese foarte 
mari au obținut clasa muncitoare franceză și italiană, Partidul Co
munist Francez, comuniștii și socialiștii din Ita’ia în alegerile par
lamentare. Aceste succese arată că partidele clasei muncitoare au 
binemeritat dragostea și încrederea păturilor largi ale populației din 
țările lor. (Aplauze prelungite).

Ce concluzii se desprind din analiza situației în țările capita
liste ?

Situația în lumea capitalistă se caracterizează prin dezvoltarea 
unor contradicții adînci. Se accentuează contradicția dintre carac
terul social al producției și forma privat capitalistă de însușire, 
dintre creșterea producției și reducerea cererii solvabile, contra
dicție care duce la crize economice. Cresc contradicțiile dintre 
statele capitaliste, lupta lor pentru piețe de desfacere și sfere de 
influența se ascute. Cresc și se adîncesc contradicțiile sociale, se 
intensifica lupta clasei muncitoare, a maselor populare largi 
pentru drepturile și interesele lor vitale. Așa dar, capitalismul se 
îndreaptă ineluctabil spre noi zguduiri economice și sociale.

3. Politica imperialistă de înjghebare de blocuri agresive 
și de ațîțare a „războiului rece“. Lupta popoarelor 

pentru atenuarea încordării internaționale

ceea ce dă mai 
pentru a folosi 
tehnic mondial, 

tarile capitaliste 
se poate spune

mai mult deeît suficiente să fie

de ocean 
ale Impe
de comu- 
preferen 

mirare că
imperiului, să răstoarne sistemul tarifelor 
subordoneze zona lirei sterline. Nu este de 
ca și în Franța, devine tot mai puternică tendința de 
capăt situației în care „colaborarea atlantică“ este

Tovarăși! In perioada dintre congresele al XlX-lea și al XX-lea 
ale P.C.U.S., s-au: produs importante schimbări în domeniul rela
țiilor internaționale -n. ■ .

Curînd după terminarea 'celui de-al doilea război mondial, în 
politica-Statelor Unite aie Americii, Angliei și Franței a început 
să se simtă tot mai puternic influența cercurilor reacționare, mili
tariste, au precumpănit tendințele acestor cercuri de a-și impune 
voința al'tot țări cu ajutorul presiunii economice și politice, al ame
nințărilor și al provocărilor războinice. Această orientare a căpătat 
denumirea de politică „de pe poziții de forță“. In ea și-au găsit 
expresie tendințele celor mai agresive cercuri ale imperialismului 
contemporan de a-și instaura dominația mondială, de a reprima 
mișcareăț mftfI<Ștor.e'a.șță,.ț mișcarea- democratică și cea de eliberare 
națională, și-au găsit expresia planurile de aventuri războinice 
împotriva lagărului socialismului.

Atmosfera internațională a fost otrăvită de psihoza războiului. 
Cursa înarmărilor a îndepirt sa ia’ proporții tot mai monstruoase. 
Pe teritoriile unor state situate- la glii de kilometri, de frontierele 
S.U.A, au fost create numeroase baze militare americane mari, 
al căror tăiș este îndreptat împotriva U.R.S.S. și a țărilor de demo. 
crație populară. Împotriva țărilor lagărului socialist a fost pornit

A

”răzb-oi. receA A .început să fie «țltată în mod arti
ficial neîncrederea mtre stateL iar popoarele șă fie asmuțite unul 
împotriva altuia. A fost dezlănțuit sîngerosul război din Coreea, 
s-a prelungit timp de mulți ani războiul din Indochina.

Inspiratorii „războiului rece“, au pornit pe calea creării de 
blocuri militare In pofida voinței popoarelor, numeroase țări 
au fost atrase în grupări agresive închise: Blocul nord-Atlantic 
Uniunea Europe! occidentale, S.E.A.T.O. (blocul militar pentru Asii 
de șud-est), pactul de la Bagdad.

Organizatorii blocurilor militare afirmă că se unesc, chipurile, in 
scopuri defensive, pentru a se apăra de „primejdia comunistă“. 
Aceasta este însă o fățărnicie orasă. Din istorie se știe că'puterile 

imperialiste au recurs întotdeauna la înjghebarea de blocuri mili. 
tare ori de cîte ori puneau la cale o reîmpărțire a lumii. Tn pre
zent lozinca „anticomunismului“ eafe din nou folosită ca o ,perdea 
de fum, care ’ camuflează pftt^țîîle''uner pifftrî li dorhlnăția mon
dială. Nou este aici faptul că,'prin crearea a tot feluf de blocuri
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ți pacte, S.U.A. vor să-și consfințească situația dominantă tn lu
mea capitalistă, să reducă-petoți partenerii lor din cadrul blocu
rilor la situația de executanți docili ai voinței lor.

Inspiratorii politicii „de pe poziții de forță“ afirmă că această 
politică va face, chipurile, cu neputință un nou război, deoarece va 

, asigura un „echilibru de forțe“ pe arena mondială. Acest punct de 
p vedere are o largă circulație printre oamenii de stat din occident. 
ir Este cu atît mai important să fie demascat pînă la capăt sensul 
i lui adevărat.

Pacea poate fi oare consolidată cu ajutorul cursei înarmărilor ?
* S-ar părea că formularea însăși a acestei probleme este ceva ab- 

surd. Or, adepții politicii „de pe poziții de forță“ prezintă cursa 
înarmărilor ca rețetă principală... pentru menținerea păcii I Este 
evident că dacă are loc o. rivalitate între state în domeniul sporirii 
puterii militare, pericolul unui război nu se micșorează, ci crește.

Cursa înarmărilor, politica „de pe poziții de forță“, înjghebarea 
de blocuri agresive, „războiul rece“ — toate acestea n-au putut să 
nu agraveze, și au agravat într-adevăr, situația internațională. 
Aceasta a fost una din direcțiile evoluției evenimentelor mondiale 
în perioada la care se referă raportul.

Tot în acești ani însă, pe arena internațională au avut Ioc și 
alte procese care au arătat că nu se poate spune nici pe departe 
că în .lumea contemporană totul este supus atotputerniciei cercu
rilor monopoliste.

O. importanță hotărîtoare are întărirea neîncetată a forțelor socia
lismului, democrației și păcii, a forțelor mișcării de eliberare na
țională. In această perioadă, pozițiile politicii externe a Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare Chineze și a celorlalte țări socia
liste, s-au consolidat și mai mult, iar prestigiul și legăturile lor 
internaționale au crescut nemăsurat. Lagărul internațional al socia
lismului exercită o influență mereu crescîndă asupra evoluției eve
nimentelor mondiale.

Forțele păcii au sporit considerabil o dată cu apariția pe arena 
mondială a unui grup de state iubitoare de pace în Europa și Asia, 
care au proclamat ca principiu al politicii lor externe neparticipa- 
rea la blocuri. Cercurile politice conducătoare ale acestor state 
consideră pe drept cuvînt că participarea la grupări militare im
perialiste închise nu face decît să agraveze primejdia atragerii 
acestor țări în aventurile războinice ale forțelor agresive, le îm
pinge în vîrtejul nefast al cursei înarmărilor.

Ca urmare, pe arena internațională s-a creat o vastă „zonă za 
păcii“, care include atît statele socialiste, cît și state nesocialiste 
iubitoare de pace din Europa și Asia. Această zonă cuprinde 
imense întinderi ale globului, ipe care locuiesc aproape un miliard 
și jumătate de oameni, adică majoritatea populației planetei noastre.

Asupra desfășurării evenimentelor internaționale a avut o in
fluență profundă activitatea intensă a celor mai largi mase popu
lare pentru apărarea păcii. N-a existat în istorie o perioadă care 
să poată fi comparată cu perioada actuală prin amploare și ni
velul de organizare a luptei maselor populare împotriva primej
diei de război.

Partidele comuniste care, ca și în trecut, s-au aflat în toți acești 
ani în primele rînduri ale luptei pentru menținerea păcii, pentru 
interesele vitale ale oamenilor muncii și independența națională 
a țărilor lot, s-au dovedit a fi luptătorii cei mai activi și con
secvenți împotriva pericolului de război și a reacțiunii. In ultimii 
ani, comuniștii din țările capitaliste au avut de înfruntat multe 
greutăți și' vicisitudini. Partidele comuniste au știut însă să facă 
față cu cinste acestor încercări.

în același timp, numeroase alte cercuri sociale acționează de pe 
poziții antirăzboinice. Desigur că eficacitatea acestor acțiuni ar 
fi și mai mare dacă diferitele forțe care apără cauza păcii ar bi-

4. Destrămarea sistemului
Revoluția Socialistă din Octombrie a dat o lovitură dintre cele 

mai puternice sistemului colonial al imperialismului. Sub infuența 
Marelui Octombrie, luptă de eliberare națională a popoarelor colo
niale s-a desfășurat cu o forță deosebită, a continuat în toți anii 
următori și a dus la o criză profundă a întregului sistem colonial 
a! imperialismului.

Un factor important a! intensificării luptei de eliberare în țările 
coloniale și dependente a fost zdrobirea Germaniei fasciste și a 
Japoniei imperialiste în cel de-al doilea război mondial. Victoria 
forțelor democratice asupra fascismului a insuflat popoarelor din 
țările asuprite încredere în posibilitatea eliberării lor.

Sistemul colonial a primit o nouă lovitură uriașă din partea 
revoluției victorioase din China, care a însemnat o înfrtngere din 
cele mai grele a imperialismului.

India — a doua țară din lume ca populație — și-a cucerit inde
pendența de stat. Au dobîndit independența Birmania, Indonezia, 
Egiptul, Siria, Libanul, Sudanul și o serie de alte țări, în trecut co
loniale. Așa dar, în decursul ultimilor zece ani s-au eliberat de sub 
jugul dependenței coloniale și semicoloniale .peste 1.200.000.000 de 
oameni, adică aproape jumătate din populația globului.

Destrămarea sistemului colonial al imperialismului este un eve
niment istoric-mondial al perioadei de după război. Se desfă
șoară un măreț proces de renaștere a popoarelor pe care timp de 
sute de ani colonialiștii le-au ținut departe de drumul larg al dez
voltării societății omenești. In rîndul marilor puteri au intrat China 
populară și Republica independentă India. Are loc un avînt politic 
și economic al popoarelor din Asia de sud-est șl din Orientul arab. 
A începtit'procesul trezirii popoarelor Africii. S-a intensificat miș
carea de eliberare națională în Brazilia, Chile și celelalte țări ale 
Americii Latine. Deznodămîntul războaielor din Coreea, Indochina și 
Indonezia a arătat că nici chiar cu ajutorul intervenției armate im
perialiștii nil sînt în stare să înfrîngă popoarele care pornesc cu ho- 
tărîre ia lupta pentru o viață liberă, independentă. In prezent, pro
blema lichidării totale a rușinosului sistem al colonialismului s-a și 
pus la’ordinea zilei ca o problemă din cele mai acute și actuale.

A început noua perioadă a istoriei mondiale, perioadă prezisă de 
Lenin, cînd popoarele Orientului iau parte activă la hotărîrea desti
nelor întregii lumi, devin un nou factor puternic în relațiile inter
naționale. Spre deosebire de perioada antebelică partea covîrșitoare 
a țărilor Asiei acționează acum pe arena mondială ca state suverane 
sau ca state care își apără cu dîrzenie dreptul la o politică externă 
de sine stătătoare. Relațiile internaționale au depășit cadrul rela
țiilor dintre statele populate îndeosebi cu popoare de rasă albă și 
încep să capete caracterul unor relații cu adevărat mondiale.

Cucerirea libertății politice de către popoarele fostelor colonii și 
semicolonii este prima și principala premiză a independenței lor de
pline, adică a obținerii independenței economice. Țările Asiei care 
s-au eliberat pășesc pe calea creării unei industrii proprii, a pregă
tirii unei intelectualități tehnice proprii, a ridicării nivelului de trai 
a! poporului, a restabilirii și dezvoltării culturii lor naționale se
culare. In fața țărilor care au pornit pe drumul unei dezvoltări 
independente se deschid perspectivele istorice spre un viitor 
mai bun.

Pentru crearea unei economii naționale independente și ridica
rea nivelului de trai al popoarelor lor, aceste țări, deși nu fac parte 
din sistemul mondial socialist, pot să se folosească de realizările 
acestuia. Acum, ele nu trebuie să se ploconească în fața foștilor lor 
asupritori pentru a obține utilaj modern. Acest utilaj ele îl pot ob
ține din tarile socialismului, fără a-și asuma în schimb vreo obli
gație cu caracter politic sau militar.

însuși faptul existenței Uniunii Sovietice și a celorlalte țări din 
lagărul socialist, hotărîrea lor de a ajuta țările slab dezvoltate în 
dezvoltarea lor industrială pe bază de egalitate în drepturi și avan
taje reciproce, constituie un serios obstacol în calea politicii colonia, 
liste. Imperialiștii nu mai pot privi țările slab dezvoltate, exclusiv 
din punctul de vedere al posibilității de a stoarce profituri maxime, 
în relațiile lor cu aceste țări ei sînt nevoiți să facă concesii.

Dar încă nu toate țările s-au eliberat de jugul colonial. In stare 
de dependență colonială și semicolonială continuă să se afle o 
mare parte a continentului african, unele țări din Asia, precum și 
din America centrală și de sud. Ele continuă să fie menținute ca 
anexe agrare și de materii prime ale țărilor imperialiste. Nivelul de 
trai al populației din țările dependente continuă să rămînă extrem 
de scăzut.

Cresc contradicțiile și se intensifică lupta între puterile colo
niale pentru sfere de influență, surse de materii prime și piețe 
de desfacere a mărfurilor. S.U.A. se străduiesc să acapareze po
sesiunile coloniale ale puterilor europene. Vietnamul de sud trece 
,di.n mîinile Franței în mîinile S.U.A. Se desfășoară ofensiva mo
nopolurilor americane împotriva posesiunilor franceze, belgiene 
și portugheze din Africa. Se știe că în trecut, bogățiile de petrol 
ale Iranului se aflau în întregime în mîinile englezilor, iar nu 
.de mult aceștia au fost nevoiți să le împartă cu americanii și 
lupta se dă în prezent pentru înlăturarea totală a englezilor de 
către monopoliștii americani. Crește influența americană în Pa
kistan și în Irak, sub paravanul „liberei inițiative“.

Profitînd de situația lor dominantă în țările din America cen- 

5. Uniunea Sovietică în lupta pentru întărirea păcii și securității 
internaționale

Uniunea Sovietică, credincioasă principiilor leniniste ale politicii importante tn care s-a dezvoltat inițiativa de pace a Uniunii 
«terne fie pace, a promovat în mod activ o politică îndreptată Sovietice, 
spre slăbirea încordării internaționale și consolidarea păcii, obți- In primul rînd, îmbunătățirea relațiilor dintre marile puteri. 
Jir«» a<5egt drum mari succese. Voi aminti direcțiile cele mai In al doilea rînd, lichidarea focarelor de război ce au existat

rui o anumită răzlețire. O însemnătate excepțională capătă pro
blema unității clasei muncitoare, a sindicatelor ei, unitatea de ac
țiune a partidelor ei politice — a comuniștilor, a socialiștilor și 
altor partide muncitorești.

Multe nenorociri ale lumii contemporane își au rădăcina în fap
tul că în numeroase țări clasa muncitoare rămîne de mulți ani 
scindată, iar diferitele sale detașamente nu acționează într-un 
front unit, ceea ce nu convine decît forțelor reacțiunii. Or, după 
p-.rerea noastră, în prezent se deschide o perspectivă de a schimba 
această situație. Viața a pus la ordinea zilei multe probleme de 
acest gen, care nu numai că reclamă o apropiere, o colaborare 
a tuturor partidelor muncitorești, dar creează totodată posibilități 
reale pentru această colaborare. Principala problemă este aceea 
a preîntîmpinării unui nou război. Dacă clasa muncitoare va ac
ționa ca o singură forță organizată, dacă ea va da dovadă de o 
voință fermă, nu va fi război.

Toate acestea impun o răspundere istorică tuturor activiștilor 
mișcării muncitorești. Interesele luptei pentru pace cer ca, lăsîn- 
du-se la o parte acuzațiile reciproce, să se găsească puncte de 
contact și pe această bază să se elaboreze principii de conlu
crare. Totodată este cu putință și necesară conlucrarea și cu acele 
cercuri ale mișcării socialiste care au alte vederi decît noi în pro
blema formelor de trecere la socialism. Sînt în aceste cercuri destui 
care, deși sînt de bună credință, greșesc în această problemă, dar 
aceasta nu constituie un obstacol în calea conlucrării In prezent 
numeroși social-democrați se pronunță pentru o luptă activă îm
potriva pericolului de război și a militarismului, pentru o apropiere 
de țările socialiste, pentru unitatea mișcării muncitorești. Salutăm 
sincer pe acești social-democrați și sîntem gata să facem tot ce 
este necesar pentru unirea eforturilor noastre în lupta pentru cauza 
nobilă a apărării păcii și intereselor oamenilor muncii.

întreaga evoluție a evenimentelor internaționale din ultimii ani 
dovedește că la lupta pentru menținerea păcii s-au ridicat mari 
forțe populare. Cercurile guvernante imperialiste nu pot să nu țină 
seama de acest fapt. Reprezentanții mai clarvăzători ai acestor 
cercuri încep să recunoască că politica „de pe poziții de forță" 
nu a putut exercita presiuni asupra țărilor împotriva cărora era 
îndreptată, că ea a dat faliment. Totodată, această politică apasă 
ca o povară grea asupra maselor populare din lumea capitalistă 
și a accentuat nemulțumirea lor. Majoritatea covîrșitoare a ome
nirii respinge politica „de pe poziții de forță“ ca o politică aven
turistă și antipopulară care agravează pericolul de război.

Suib influența acestor fapte incontestabile, în cercurile influente 
din occident încep să apară semnele unei anumite dezmeticiri. Tot 
mai mulți oameni din aceste cercuri își dau seama ce joc periculos 
penitru destinele capitalismului poate fi un război împotriva țărilor 
lagărului socialist. Nu încape îndoială că daeă cercurile guvernante 
din țările capitaliste vor îndrăzni să dezlănțuie un asemenea răz
boi, clasa muncitoare și masele muncitoare largi din aceste țări 
vor trage concluzii decisive în privința orînduirii care împinge 
periodic popoarele în războaiele sîngeroase. Nu este întimplător 
faptul că în ultimul timp putem auzi tot mai des personalități cu
noscute dini țările burgheze recunoscînd sincer că într-un război în 
care s-ar folosi arma atomică „nu va exista învingător“. Aceste 
personalități nu se decid încă să declare că dacă va dezlănțui un 
nou măcel mondial, capitalismul își va găsi mormîntul în el, dar 
ele sînt nevoite de pe acum să recunoască deschis că lagărul socia
list este de neînvins I

Pozițiile forțelor imperialiste slăbesc nu numai pentru că poli
tica agresivă este respinsă de popoarele țărilor lor, ci și pentru că, 
în ultimul deceniu, imperialismul a suferit o înfrîngere și în Orient, 
unde se năruie temeliile seculare ale colonialismului și unde po
poarele pornesc cu tot mai mult curaj să-și hotărască singure des
tinele.

colonial al imperialismului
trală și de sud, monopolurile americane Imprimă economie! mul
tora dintre ele un caracter unilateral monstruos, extrem de dez
avantajos pentru populație, fr'nează dezvoltarea lor industrială, 
le încătușează în lanțurile grele ale dependenței economice.

In scopul de a-și menține, iar pe alocuri și în scopul de a-șl 
restabili dominația de odinioară, puterile coloniale recurg la re
primarea — prin forța armelor — a popoarelor din colonii, re
primare osînaită de istorie. Ele recurg la forme noi de înrobire 
colonială sub paravanul așa-numitului „ajutor“ acordat țărilor 
slab dezvoltate, ajutor care dă colonialiștilor avantaje foarte 
mari. Să luăm, de pildă, Statele Unite ale Americii. Se știe că 
Statele Unite ale Americii acordă un asemenea „ajutor“ în pri
mul rînd sub formă de livrări de armament american statelor 
slab dezvoltate. Aceasta dă monopolurilor americane posibilitatea 
de a da de lucru industriei proprii pe seama comenzilor militare. 
Apoi, producția industriei de război tn valoare de miliarde ob
ținută pe seama bugetului, pe seama contribuabililor americani, 
este expediată țărilor slab dezvoltate. Statele care primesc un 
asemenea „ajutor“ sub formă de armament, ajung tn mod inevi
tabil în stare de dependență, pornesc pe calea sporirii efectivelor 
armatelor lor, ceea ce atrage după sine creșterea impozitelor, scă
derea nivelului de trai al populației din țările slab dezvoltate.

Monopoliștii sînt interesați în continuarea politicii „de pe po
ziții de forță“, lor nu le convine lichidarea „războiului rece“. De 
ce ? Pentru că ațîțarea isteriei războinice servește ca mijloc de 
justificare a expansiunii imperialiste, ca mijloc de intimidare a 
maselor populare, de întunecare a conștiinței lor, în scopul de a 
justifica majorarea impozitelor care sînt apoi folosite pentru co
menzi militare și pentru a umple buzunarele miliardarilor. Ast
fel, „războiul rece“ constituie un mijloc de menținere a industriei 
de război la un înalt nivel și de stoarcere a unor uriașe profituri.

Firește că așa-numitul „ajutor“ destinat țărilor slab dezvoltate 
este acordat în anumite condiții politice, în condițiile atragerii 
acestor țări în blocurile militare agresive, ale semnării unor pacte 
militare comune, în condițiile sprijinirii politicii externe ameri
cane, îndreptată spre cucerirea dominației mondiale sau, după 
cum spun înșiși imperialiștii americani, a „conducerii mondiale“.

S.E.A.T.O., pactul de la Bagdad, sînt nu numai grupări mili
tare și politice agresive, ci și un instrument de înrobire, o nouă 
formă de exploatare — colonială prin caracterul ei — a țărilor 
slab dezvoltate. Este doar limpede pentru toată lumea că nu 
Pakistanul și Tailanda, în cadrul S.E.A.T.O. și nu Irakul, Iranul 
și Turcia în cadrul pactului de la Bagdad conduc politica.

Crearea unor asemenea blocuri și opunerea unor țări altora re
prezintă de asemenea unul din mijloacele de dezbinare a țărilor 
slab dezvoltate din punct de vedere economic, o continuare a poli
ticii colonialiștilor „dezbină și domnește“, politică de mult cuno
scută. Prin intermediul pactului de la Bagdad ei încearcă să sub
mineze unitatea țărilor Orientului arab. Prin intermediul S.E.A.T.O. 
ei încearcă să dezbine țările din Asia de sud-est.

Lupta popoarelor din țările Orientului împotriva participării la 
blocuri este o luptă pentru independența națională. Nu este întîm- 
plător faptul că majoritatea covîrșitoare a țărilor Asiei de sud-est, 
Orientul Apropiat și Mijlociu a respins încercările perseverente 
ale puterilor occidentale de a le atrage în grupări militare închise.

In ciuda tuturor sforțărilor de a băga zîzanii atît intre popoa
rele țărilor slab dezvoltate, cît și între aceste popoare și popoarele 
lagărului socialist, prietenia și colaborarea între ele se întăresc tot 
mai mult. Conferința de la Bandung a celor 29 de țări ale Asiei 
și Africii a demonstrat în mod grăitor creșterea solidarității popoa
relor Orientului. Hotărîrile ei au oglindit voința sutelor de mi
lioane de oameni din Orient. Ea a dat o puternică lovitură planu
rilor colonialiștilor și agresorilor.

Crește și se întărește prietenia și colaborarea dintre popoarele 
Orientului care au scuturat jugul colonial și popoarele țărilor 
socialismului. Lucrul acesta a fost demonstrat în mod grăitor de 
vizitele reprezentanților Indiei și Birmaniei în Uniunea Sovietică 
și de vizita reprezentanților Uniunii Sovietice în India, Birma
nia și Afganistan. Ca urmare a acestor vizite s-a confirmat comu
nitatea de vederi ale Uniunii Sovietice și Republicii India, una din 
marile puteri ale lumii, precum și Birmaniei și Afganistanului, în 
problema fundamentală a vieții internaționale actuale — pro
blema menținerii și consolidării păcii generale și a independenței 
naționale a tuturor statelor.

Primirea excepțional de caldă și cordială făcută reprezentanților 
marelui popor sovietic, a demonstrat în chip grăitor încrederea 
și dragostea profundă a maselor largi populare din țările Orientu
lui față de Uniunea Sovietică. Arătînd izvoarele acestei încrederi, 
ziarul egiptean „Al Ahbar“ scria recent în mod cu totul justificat :• 
„Rusia nu încearcă să cumpere conștiința popoarelor, drepturile și 
libertatea lor. Rusia a întins popoarelor mina și a spus că popoa
rele înșiși trebuie să dispună de soarta lor, că ea recunoaște drep
turile și aspirațiile lor și nu le cere să participe la pacte sau blocuri 
militare". Milioane de oameni salută cu căldură țara noastră pen
tru lupta sa intransigentă împotriva colonialismului, pentru poli
tica sa de egalitate în drepturi și prietenie între toate popoare'e, 
pentru politica sa externă consecventă de pace.

în Orient și neadmiterea apariție! unor noi focare de război și de 
conflicte în Europa și Asia.

In al treilea rînd, reglementarea relațiilor cu o serie de state 
în scopul slăbirii încordării în Europa (normalizarea relațiilor cu 
Iugoslavia frățească, încheierea tratatului de stat cu Austria sta
bilirea de relații diplomatice Între U.R.S.S. și Republica Fede
rală Germană etc.).

In al patrulea rînd, căutarea de noi căi pentru rezolvarea unor 
probleme, ca, de pildă, crearea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa, dezarmarea, interzicerea armei atomice, problema 
germană etc.

In al cincilea rînd, apropierea hptărîtă cu toate statele care se 
situează pe poziția menținerii păcii.

In al șaselea rînd, lărgirea pe toate căile a contactelor și 
legăturilor internaționale în toate domeniile : contactul personal 
al oamenilor de stat sovietici cu oamenii de stat din alte țări, 
contacte și. relații între reprezentanții partidului nostru și repre
zentanții partidelor muncitorești din alte țari, între uniunile sin
dicale. lărgirea schimbului de delegații parlamentare, obștești și 
alte delegații, dezvoltarea comerțului și a altor legături economice, 
a turismului, lărgirea schimbului de studenți. t

Inițiativa de pace a U.R.S.S. a devenit unul din cei mai impor
tanți factori care exercită o uriașă influență asupra mersului eve
nimentelor internaționale.

La succesul inițiativei de pace a Uniunii Sovietice au contri
buit în mare măsură sprijinul și acțiunile comune ale tuturor 
țărilor iubitoare de pace. Un rol deosebit de important în acest 
domeniu l-a avut și îl are marea Republică Populară Chineză, care 
a făcut atît de mult pentru încetarea vărsării de sînge în Coreea 
și Indochina și care a prezentat cunoscuta propunere cu privire 
la un pact al păcii colective în Asia. O contribuție de seamă la 
cauza întăririi păcii în Asia și în întreaga lume a adus marea 
Republică India. Acțiunile U.R.S.S. pentru însănătoșirea situa
ției internaționale au fost sprijinite cu căldură de milioane de 
oameni simpli din toate țările.

Eforturile statelor și popoarelor iubitoare de pace nu au fost 
zadarnice. Pentru prima oară în anii de după război s-a ajuns la 
o anumită slăbire a încordării internaționale. In această situație 
a devenit cu putință ținerea conferinței de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru puteri. Această conferință a arătat viabili
tatea și justețea metodei tratativelor între țări. Ea a confirmat 
punctul de vedere al U.R.S.S. că pe calea tratativelor pot fi re
zolvate probleme cele mai complicate din relațiile internaționale, 
dacă se manifestă o năzuință reciprocă spre colaborare și înțele
gere.

In prezent sînt anUmiți oariieni care încearcă să înmormînteze 
„spiritul Genevei“. După cum arată faptele, anumite cercuri din 
occident nu au renunțat încă la speranța de a exercita presiuni 
asupra Uniunii Sovietice și de a-i smulge concesii unilateral». 
Este însă timpul să se înțeleagă că aceste calcule sînt nereale. 
Uniunea Sovietică a făcut mult pentru apropierea pozițiilor mari
lor puteri. Acum este rîndul S.U.A., Angliei și Franței. Acest lu
cru nu înseamnă desigur că Uniunea Sovietică va renunța la noi 
eforturi pentru atenuarea încordării în relațiile internaționale și 
întărirea păcii. Dimpotrivă, întrucît a apărut posibilitatea de apro
piere a pozițiilor puterilor într-o serie de importante probleme 
internaționale, Uniunea Sovietică va tinde cu mai multă perseve
rență spre stabilirea încrederii reciproce și a colaborării între 
toate țările și în primul rînd între marile puteri. Eforturile egale 
și concesiile reciproce sînt condiții absolut necesare în relațiile 
dintre marile puteri. Metoda tratativelor trebuie să devină unica 
metodă de rezolvare a problemelor internaționale.

Asigurarea securității colective în Europa, asigurarea securității 
colective în Asia, dezarmarea — iată trei probleme deosebit de 
importante a căror rezolvare poate crea o bază pentru o pace 
trainică și îndelungată.

Crearea unui sistem de securitate colectivă tn Europa ar cores
punde intereselor vitale ale tuturor țărilor mari și mici din Europa 
și ar constitui totodată o garanție trainică a păcii în întreaga 
lume. In același timp, aceasta ar permite să se rezolve și problema 
germană. Situația actuală în care se află această problemă nu 
poate să nu stîrnească alarmă. Germania continua să rămînă 
scindată ; se forțează înarmarea Germaniei occidentale.

Nu este un secret faptul că refăcind militarismul german, fiecare 
din cele trei puteri occidentale urmărește propriile’ sale scopuri. 
Dar cine cîștigă de pe urma acestei politici mioape ? In primul 
rînd forțele imperialiste din Germania occidentală. Printre cei care 
pierd, trebuie situată pe primul loc Franța. Printr-o astfel de poli
tică se fac încercări de a o coborî la nivelul unei puteri de rangul 
al treilea. Se conturează cu tot mai multă claritate o nouă axă
— Washington-Bonn — care agravează pericolul de război.

Ini actuala situație există reale posibilități de a rezolva problema 
germană într-un alt mod, în interesul păcii și securității popoarelor, 
inclusiv în Interesul poporului german. Puterea statului sovietic 
iubitor de pace a crescut fără precedent. Țările din Europa de 
sud-est, care pe vremuri erau furnizoare de materii prime și de 
rezerve umane penitru Germania, reprezintă împreună cu U.R.S.S. o 
barieră trainică împotriva unei eventuale agresiuni a revanșarzilor 
germani. Austria, în trecut aliata Germaniei, a proclamat politica 
de neutralitate. In toate țările din Europa occidentală acționează 
forțe iubitoare de pace. Chiar în Germania raportul de forțe este 
altul. Republica Democrată Germană, care nu dorește război, s-a 
întărit tn așa măsură, îneît în prezent nu se mai poate vorbi de 
rezolvarea problemei germane fără participarea ei, sau pe seama 
intereselor ei. In Republica Federală Germană clasa muncitoare de 
multe milioane împreună cu celelalte forțe patriotice, se ridică tot 
mai activ împotriva transformării Germaniei într-un focar al unui 
nou război.

Crearea unui sistem de securitate colectivă tn Europa, renun
țarea la acordurile de la Paris, apropierea celor două state germane
— și stabilirea colaborării între ele — aceasta este calea sigură 
de rezolvare a problemei germane. Se știe că anumite cercuri vor 
să rezolve problema germană fără participarea germanilor înșiși 
și în dauna jntereselor fundamentale ale poporului german. Nu în
cape îndoială că această politică este sortită eșecului.

încetarea cursei Înarmărilor rămîne una din problemele de cea 
mai mare importanță, de importanță vitală pentru omenire. Desigur 
aceasta este o problemă complicată dar cu atît mai perseverent 
și mai energic trebuie căutată soluția ei.

Nimeni nu poate să spună că Uniunea Sovietică a depus puține 
eforturi pentru a urni problema dezarmării din punctul mort. Sînt 
larg cunoscute propunerile Uniunii Sovietice din 10 mai 1955, mă
surile ei pentru reducerea forțelor-ei armate și altele. Nil se poate 
însă spune același lucru despre puterile occidentale. A fost suri- 
cient ca Uniunea Sovietică să accepte propunerile Angliei, Franței 
și S.U.A. cu privire la cele două etape ale dezarmării și la nivelurile 
limită ale forțelor armate, ca puterile occidentale să înceapă să 
bată în retragere; ele nu numai că au refuzat să accepte propu
nerile concrete ale Uniunii Sovietice, dar s-au dezis chiar de pro
priile lor propuneri.

După cum se vede, aici și-a spus cuvîntuî influența celor mai 
înverșunați adopți ai politicii „de pe poziții de forță“, care caută 
să treacă din nou la ofensivă și să împiedice destinderea încordării 
internaționale, destindere care se contura. Firește că statele iubi
toare de pace au trebuit să tragă din aceasta concluziile cuvenite 
și să continue să întărească securitatea țărilor lor.

Fiind nevoite să-și unească forțele și resursele, statele noastre 
au încheiat Tratatul de la Varșovia care constituie un important 
factor stabilizator în Europa. Ele sînt ferm hotărîte să facă uz 
de toate forțele lor pentru a ocroti viața pașnică a popoarelor lor 
și a împiedica o nouă conflagrație militară în Europa.

In ceea ce privește problema dezarmării, noi nu ne vom cruța 
eforturile pentru a rezolva această problemă importantă.

Vom continua să luptăm și de acum înainte pentru a obține 
încetarea cursei înarmărilor, interzicerea armei atomice și cu hi
drogen. Pînă la realizarea unui acord în problemele principale ale 
dezarmării ne declarăm gata de a adopta unele măsuri parțiale

6. Unele probleme principiale ale
Tovarăși 1 Aș vrea să mă opresc asupra unor probleme funda

mentale ale actualei evoluții internaționale, care determină nu 
numai desfășurarea evenimentelor ce au loc în prezent, ci și 
perspective de viitor.

Acestea sînt probleme privind coexistența pașnică a celor două 
sisteme, posibilitatea preîntîmpinării războaielor în epoca actuală 
și formele de trecere ale diferitelor țări la socialism.

Să examinăm pe scurt aceste probleme.
Cu privire la coexistența pașnică a celor două sisteme. Princi

piul leninist al coexistenței pașnice, a statelor,cu orînduiri sociale 
diferite a fost și rămîne linia generală a politicii externe a țării 
noastre.

Se spune că Uniunea Sovietică ar proclama principiul coexis
tenței pașnice numai din considerehte tactice, de conjunctură. Se 
știe însă că noi ne-am pronunțat pentru coexistența pașnică cu 
aceeași perseverență și înainte, din primii ani ai puterii sovie
tice Prin urmare aceasta nu este o manevră tactică, ci princi
piul fundamental al politicii externe sovietice.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă coexistența pașnică a țărilor 
cu sisteme social-politice diferite este primejduită, această pri
mejdie nu pornește de fel din partea Uniunii Sovietice și nici din 
partea lagărului socialist. Oare statul socialist are măcar un sin-

în acest domeniu, de exemplu, încetarea experiențelor cu arma 
termonucleară, neîngăduirea armei atomice în armamentul trupelor 
aflate pe teritoriul Germaniei, reducerea bugetelor militare. Reali
zarea unor asemenea măsuri de către state ar. puțea netezi calea 
în vederea' unei înțelegeri asupra altor probleme, mai complexa, 
ale dezarmării.

Uniunea Sovietică este ferm hotărîtă să facă tot ceea ce este 
necesar pentru asigurarea păcii și securității popoarelor.

Pentru întărirea cauzei păcii în întreaga lume ar avea o uriașă 
însemnătate stabilirea de relații trainice de prietenie între cele 
două mari puteri ale lumii — Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii. Noi sîntem de părere că dacă la baza relațiilor din
tre U.R.S.S. și S.U.A. ar sta cunoscutele cinci principii ale 
coexistenței pașnice, acest lucru ar avea o importanță cu adevărat 
remarcabilă pentru întreaga omenire și ar fi firește de folos po
porului S.U.A. în aceeași măsură ca și popoarelor U.R.S.S. și tu
turor celorlalte popoare. Aceste principii — respectarea reciprocă 
a integrității teritoriale și a suveranității, neagresiunea, neameste
cul reciproc în treburile interne, egalitatea și avantajul reciprcc, 
coexistența pașnică și colaborarea economică sînt astăzi împăr
tășite și sprijinite de 20 de state.

In ultimul timp, din partea noastră au fost întreprinse noi ac
țiuni importante al căror sco.p constă în a obține o îmbunătățire 
radicală a relațiilor sovieto-americane. Ne referim la propunerea 
cu privire la încheierea unui tratat de prietenie și colaborare între 
U.R.S.S. și S.U.A., cuprinsă în mesajul adresat de tovarășul N. A. 
Bulganin președintelui D. Eisenhower.

Dorim prietenie și colaborare cu Statele Unite pe tărîmul luptei 
pentru pace și securitate a popoarelor, precum și în domeniile eco
nomic și cultural. Noi propunem aceasta cu intenții bune, fără nici 
un gînd ascuns. Am făcut această propunere a noastră nu pentru 
că Uniunea Sovietică nu ar putea trăi fără un asemenea tratat 
Cu S.U.A. Statul sovietic a existat și s-a dezvoltat cu succes și 
atunci cînd între Uniunea Sovietică și Statele Unite nu existau 
nici măcar relații diplomatice normale.

Am adresat Statelor Unite propunerea cu privire la tratat, deoa
rece încheierea unui asemenea tratat ar corespunde celor mai pro
funde năzuințe ale popoarelor celor două țări de a trăi în pace și 
prietenie. (Aplauze).

Dacă între Uniunea Sovietică și S.U.A. nu vor fi stabilite rela
ții bune, ci va exista neîncredere reciprocă, aceasta va duce la o 
și mal mare amploare a cursei înarmărilor și la o și mai primej
dioasă acumulare de forțe de cele două părți. Doresc oare acest 
lucru popoarele Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii ? 
Desigur că nu.

Deocafndată inițiativa noastră nu a găsit încă înțelegerea și spri
jinul cuvenit în Statele Unite, ceea ce arată că în S.U.A. sînt încă 
puternice pozițiile adepților rezolvării prin război a problemelor 
nereglementate Și că acești adepți continuă încă să exercite o pre
siune puternică asupra președintelui și a guvernului. Vrem să 
sperăm însă că năzuințele noastre pașnice vor găsi o apreciere 
mai justă în S.U.A. și că lucrurile vor merge spre mai bine.

Intenționăm, ca și în trecut, să căutăm să obținem o îmbună
tățire continuă a relațiilor noastre cu Marea Britariie și Franța. 
Țările noastre, situate In Europa, au multe interese comune, și 
în primul rînd, grija comună de a nu îngădui un nou război. După 
cum se știe, cele două războaie mondiale au început în Europa. 
Focarul lor a fost Germania militaristă. Popoarele Uniunii Sovie
tice, Franței, Angliei, împreună cu popoarele Poloniei, Cehoslova
ciei, Iugoslaviei, Belgiei, Albaniei și ale celorlalte state europene 
au vărsat mult sînge pentru zdrobirea dușmanului comun și pentru 
asigurarea păcii. Considerăm că U.R.S.S., Anglia și Franța, ci mari 
puteri europene, trebuie să păzească cu sfințenie bunul pe care-l 
constituie pacea, să facă tot posibilul pentru preîntîmpinarea unui 
nou război. Este important să se amintească acest lucru tocmai 
acum, cînd reînvierea Wehrmachtului revanșard vest-german se 
accelerează creînd o primejdie directă pentru securitatea tuturor 
popoarelor europene.

interesele asigurării unei păci trainice și a securității în Europa 
nu sînt trecătoare pentru țările noastre. Ele crează o temelie de 
nădejde pentru înțelegere reciprocă și colaborare, pentru dezvol
tarea comerțului și legăturilor multilaterale între U.R.S.S., Anglia 
și Franța.

Uniunea Sovietică va manifesta o grijă permanentă pentru a lărgi 
și întări și pe viitor prietenia și colaborarea cu țările Orientului. 
Putem releva cu satisfacție că s-au statornicit relații bune, prie
tenești, între noi și republica India și sîntem siguri că aceste 
relații au un mare viitor. Salutăm năzuința popoarelor țărilor arabe 
de a-și salvgarda independența națională. Credem de asemenea că 
și în iran, Turcia și Pakistan se va înțelege că relațiile normale cu 
U.R.S.S. corespund intereselor vitale ale acestor țări.

Principiul nostru nestrămutat este de a dezvolta și întări rela
țiile prietenești cu toate țările care, ca și noi, doresc să mențină 
pacea.

Punctul nostru de vedere este că și în condițiile actuale, cînd 
există grupări militare, nu sînt nici pe de parte epuizate posibi
litățile de îmbunătățire a relațiilor dintre state și în special dintre 
vecini.

In această ordine de idei trebuie subliniată însemnătatea unor 
tratate de neagresiune sau tratate de prietenie a căror încheiere 
ar contribui la înlăturarea suspiciunilor și neîncrederii existente în 
relațiile dintre state, la însănătoșirea situației internaționale. In 
ceea ce o privește, Uniunea Sovietică este gata să încheie aseme
nea tratate cu statele corespunzătoare.

Pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre țări are 0 mare 
însemnătate lărgirea legăturilor de afaceri și culturale. Din partea 
guvernului sovietic se face tot ce este posibil pentru a contri
bui la dezvoltarea multilaterală a unor astfel de legături. Putem 
constata cu satisfacție că în ultimul timp s-au intensificat Consi
derabil contactele de afaceri, schimbul de diferite delegații între 
Uniunea Sovietică și o seamă de alte țări. Anul trecut au vizitat 
Anglia delegații sovietice ale lucrătorilor din industria ușoară, con
strucții, agricultură, conduse de membri ai guvernului, reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale, numeroși oameni de știință și cul
tură, precum și delegații sportive. Guvernul englez a sprijinit 
această lărgite a legăturilor. Delegațiile sovietice au fost bine pri
mite în Anglia. Este de presupus că nici cetățenii englezi care 
au vizitat Uniunea Sovietică, atît in cadrul delegațiilor cît și in
dividual, nu pot să se plîngă de o primire proastă în țara noas
tră. In același spirit se dezvoltă legăturile dintre Uniunea Sovie
tică și Franța, Suedia, Finlanda, Norvegia și alte țări.

Anul trecut s-a procedat de asemenea la un schimb de delega
ții cu S.U.A. In mod special s-a bucurat de o frumoasă primire 
în S.U.A. delegația agricolă sovietică. S.U.A. au fost vizitate de 
delegații sovietice de ziariști, constructori și medici. Totuși, dez
voltarea legăturilor cu S.U.A. este încă neînsemnată. In acest 
răstimp, Uniunea Sovietică a fost vizitată de un mare număr 
de cunoscuți oameni de stat americani, de reprezentanți ai vieții 
publice, precum și de cetățeni americani. Cetățenii americani au 
avut toate posibilitățile de a vizita Uniunea Sovietică și s-au 
bucurat de o bună primire în țara noastră. In același timp, nu
meroși ingineri.oameni de știință, literați și artiști sovietici nu 
au putut, din păcate, să se folosească de invitațiile primite din par
tea unor firme și organizații americane, deoarece nu au primit 
viza autorităților americane. Este limpede că aceasta nu contri
buie la lărgirea contactelor între țările noastre. Să sperăm că 
situația se va schimba în bine.

In lărgirea bazei pentru o colaborare practică între țări tre
buie să joace un rol însemnat comerțul. In opoziție cu lozinca 
blocului nord-atlantic — „Să ne înarmăm 1" — noi formulăm 
lozinca: „Să facem comerț 1“ Noul nostru plan cincinal prevede 
o lărgire considerabilă a relațiilor comerciale atît cu țările de 
democrație populară, cît și cu toate celelalte state.

Considerăm drept suprema noastră datorie internațională dez
voltarea și întărirea neîncetată a relațiilor frățești între țările la
gărului socialist, în interesul marii noastre cauze comune — so
cialismul.

actualei evoluții internaționale
gur motiv să dezlănțuie un război de agresiune? Există oare la 
noi clase și grupuri interesate în război ca mijloc de îmbogă
țire ? Nu. La noi ele au fost de mult lichidate. Avem noi oare 
pămînt puțin și bogății minerale puține, ducem oare lipsă 
de resurse de materii prime sau de piețe de desfacere a 
mărfurilor noastre? Nu. noi dispunem de toate acestea. Se pune 
așadar întrebarea : de ce ne-ar trebui războiul ? Noi nu avem 
nevoie de război, noi respingem în principiu politica în urma 
căreia milioane de oameni sînt tîrîți în războaie de dragul inte
reselor egoiste ale unui pumn de miliardari.

Știu oare toate acestea acei ce țipă despre „intențiile agresive“ ale 
U.R.S.S.? Firește că știu. De ce oare continuă ei totuși să sune din 
vechea trîmbiță ruginită despre pretinsa „agresiune comunistă“? O 
fac numai pentru a tulbura apele, pentru a-și Camufla planurile de 
dominație mondială, de „cruciadă“ împotriva păcii, democrației și 
socialismului. . .... ........... - ■ «

Pînă în prezent dușmanii păcii încearcă să încredințeze lumea că 
Uniunea Sovietică ar intenționa să răstoarne capitalismul din alte

(Continuare tn pag. 4-a)
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țări cu ajutorul „exportului* revoluției. Bineînțeles că printre noî, 
comuniștii, nu exista adepți ai capitalismului. Dar aceasta nu în
seamnă de loc că ne-am amestecat sau intenționăm să ne ames
tecăm în afacerile interne ale țărilor în care există rînduieli capi
taliste. Româin Rolland avea dreptate cînd spunea că „libertatea 
nu este adusă din străinătate într-un furgon, ca bourbonii”. Este 
ridicol să te gîndești că revoluțiile s-ar face la comandă. Deseori se 
pot auzi din -partea reprezentanților țărilor burgheze următoarele 
afirmații: „Conducătorii sovietici afirmă că sînt pentru coexistența 
pașnică a celor două sisteme și declară în același timp că luptă 
pentru comunism, afirmă că comunismul va învinge în toate țările. 
Ce coexistență pașnică poate fi deci cu Uniunea Sovietică dacă ea 
luptă pentru comunism?“ Acest mod de a înțelege lucrurile este re
zultatul influenței propagandei burgheze. Ideologii burgheziei, de- 
naturînd faptele, confundă în mod intenționat problemele luptei 
ideologice cu problemele relațiilor între state, pentru a-i prezenta 
pe comuniștii din Uniunea Sovietică drept oameni agresivi.

Cînd spunem că în întrecerea dintre cele două sisteme — caDi- 
talist și socialist — va învinge sistemul socialist, acest lucru nu în
seamnă de loc că victoria va fi obținută prin intervenția armată a 
țărilor socialiste în treburile interne ale țărilor capitaliste.

încrederea noastră în victoria comunismului se întemeiază pe 
faptul că modul de producție socialist este categoric superior celui 
capitalist. Tocmai de aceea marxism-leninismul pune tot mai mult 
stăoînire pe conștiința maselor largi muncitoare din țările cănită; 
liste. , așa cum a pus stăpînire pe conștiința milioanelor de oameni 
din țara noastră și țările de democrație populară. Avem încredere 
că toți oamenii muncii de pe pămînt, convingîndu-se de avanta; 
jele pe care le oferă comunismul, vor păși mai devreme sau mai 
tîrziu pe calea luptei pentru construirea societății socialiste. Con
struind în țara noastră comunismul, noi ne pronunțăm categoric 
împotriva dezlănțuirii unui război. Noi întotdeauna am afirmat și 
afirmăm că instaurarea unei noi orînduiri. sociale în cutare sau 
cutare țară este o chestiune internă a popoarelor acestor țări. Aces
tea sînt pozițiile noastre bazate pe măreața învățătură marxist- 
lenirșistă.

Principiul coexistenței pașnice se bucură de o recunoaștere in
ternațională tot mai largă. Acest principiu a devenit o piatră un
ghiulară a politicii externe a Republicii Populare Chineze și a ce
lorlalte țări de democrație populară. Acest principiu estejradus 
în viață în mod activ de Republica India, Uniunea Birmană și de 
o serie de alte state. Acesta este un lucru firesc, deoarece .nu există 
o altă ieșire în condițiile actuale. Intr-adevăr există numai două căit 
sau coexistența pașnică, sau războiul cel mai distrugător din istorie. 
O a treia cale nu există.

Credem că țările cu sisteme sociale diferite pot nu numai să 
existe pur și simplu una alături de alta. Trebuie mers mai de
parte, spre îmbunătățirea relațiilor, spre întărirea încrederii între 
ele, spre colaborare. Importanța istorică a cunoscutelor cinci princi
pii enunțate de Republica Populară Chineză și Republica India și 
sprijinite de conferința de la Bandung și de opinia internațională 
largă constă tocmai în aceea că ele definesc forma cea mai bună de 
relații a statelor cu orînduiri sociale diferite în condițiile actuale. 
De ce să nu transformăm oare aceste principii în baza relațiilor paș
nice între toate statele din orice parte a globului pămîntesc? Ade
rarea tuturor statelor la cele cinci principii ar corespunde interese
lor vitale și dezideratelor popoarelor.

Cu privire la posibilitatea preîntîmpinăril războaielor în epoca 
actuală. Milioane de oameni din lumea întreagă se întreabă: este 
oare inevitabil un nou război, oare omenirea care a trecut prin două 
războaie mondiale sîngeroase va trebui să treacă și printr-un al 
treilea? Marxiștii trebuie să răspundă la această întrebare, luînd în 
considerare schimbările de însemnătate istorică-mondială petrecute 
în ultimele decenii.

După cum se știe, există teza marxist-leninistă că atît timp cît 
există imperialismul războaiele sînt inevitabile. Această teză a fost 
elaborată în perioada cînd — 1) imperialismul era un sistem mon
dial atotcuprinzător și — 2) forțele sociale și politice, care nu erau 
interesate în război, erau slabe, insuficient organizate și, în vir
tutea acestui fapt, nu puteau să impună imperialiștilor să renunțe 
la războaie.

Deobicei se ia numai un aspect al problemei, se examinează numai 
baza economică a războaielor în imperialism. Aceasta nu este însă 
suficient. Războiul nu este numai un fenomen economic. în pro
blema : va fi sau nu război, are o mare importanță raportul forțelor 
de clasă, politice, gradul de organizare și voința conștientă a oame- 
nilor. Mai mult. în anumite condiții lupta forțelor sociale și politice 
înaintate poate juca un rol hotărîtor în această problemă. Pînă 
acum, lucrurile se prezentau astfel: forțele care nu erau interesate 
în război și care se pronunțau împotriva lui, erau, slab organizate, 
nu aveau mijloace pentru a opune voința lor uneltirilor ațîțătorilor 
la război. Așa au stat lucrurile înaintea primului război mondial 
cînd proletariatul internațional — principala forță care lupta împo
triva primejdiei războiului — era dezorganizat din cauza trădă
rii liderilor internaționalei a Il-a. Așa au stat lucrurile și în aju
nul celui de a! doilea război mondial, cînd Uniunea Sovietică era 
singurul stat care ducea o politică activă, de pace și cînd celelalte 
mari puteri încurajau de fapt pe agresori, iar mișcarea muncito
rească în țările capitaliste era scindată de liderii de dreapta ai so- 
cial-democrației.

Pentru acea perioadă teza la care ne-am referit era absolut 
justă. In, prezent însă situația s-a schimbat radical. A apărut și 
s-a transformat într-o forță puternică lagărul mondial al socia
lismului. In persoana acestui lagăr forțele iubitoare de pace au nu 
numai mijloace morale dar și materiale pentru preîntîmpinarea 
unei agresiuni. In afară de aceasta există un mare grup de alte 
state cu o populație care numără multe sute de milioane de oa
meni. statp care iau atitudine activă împotriva războiului. Mișca
rea muncitorească în țările capitaliste a devenit în timpurile 
noastre o forță uriașă. A apărut și s-a transformat într-un factor 
puternic mișcarea partizanilor păcii.

In aceste condiții, rămîne bineînțeles în vigoare teza leninistă 
potrivit căreia din moment ce există imperialismul se menține 
și baza economică pentru izbucnirea războaielor. Iată de ce tre
buie să fim foarte vigilenți Atît timp cît pe globul pămîntesc 
rămîne capitalismul, forțele reacționare, care reprezintă interesele 
monopolurilor capitaliste, vor tinde și pe viitor spre aven
turi războinice și agresiuni, pot încerca sa dezlănțuie un război. 
Nu există însă o inevitabilitate fatală a războaielor. In prezent 
există puternice forțe sociale și politice care dispun de mijloace 
serioase ca să nu îngăduie dezlănțuirea unui război de către im
perialiști, iar dacă ei vor încerca să-l înceapă, să dea agresorilor 
o ripostă nimicitoare, să zădărnicească planurile lor aventuriste. 
Pentru aceasta este necesar ca toate forțele care luptă împotriva 
Tăzboiului să fie vigilente și gata mobilizate, este necesar ca el<? 
să acționeze într-un front unit și să nu-și slăbească eforturile în 
lupta pentru menținerea păcii. Cu cît popoarele vor apăra mai ac
tiv pacea cu atît sînt mai mari garanțiile că nu va fi un nou 
război.

Despre formele de trecere ale diferitelor țări Ia soclalisrn. In 
legătură cu schimbările radicale survenite în arena mondială se 
deschid noi perspective și în ceea ce privește trecerea unor țări și 
națiuni la socialism.

Tncă în ajunul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, V. I 
Lenin scria: „Toate națiunile vor ajunge la socialism, aceasta 
e inevitabil, dar toate vor ajunge nu chiar în același fel. .fiecare 
va aduce un specific într-o formă sau alta a democrației, într-o 
varietate sau alta a dictaturii proletariatului, într-un ritm sau 
altul al transformărilor socialiste ale diferitelor laturi ale vieții 
sociale. Nimic nu este mai jalnic din punct de vedere teoretic și 
mai ridicol din punct de vedere practic decît ca ,,în numele ma
terialismului istoric“ să-ți zugrăvești în această privință viitorul 
într-o singură culoare cenușie : aceasta ar fi o mîzgălitură ieftină, 
și nimic altceva”. (Opere voi. 23 E.P.L.P., pag. 60). Experiehța 
istorică a confirmat întru totul această teză genială a lui Lenin. 
In prezent, pe lîngă forma sovietică de .reorganizare a societății 
pe baze socialiste, există forma democrației populare.

In Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Albania, și în celelalte țări 
de democrație populară din Europa această formă a apărut și se 
folosește potrivit cu condițiile și particularitățile istorice și sociai- 
economice concrete ale fiecăreia dintre aceste țări. Ea a fost 
verificată din toate punctele de vedere în decurs de zece ani și 
s-a îndreptățit întru totul.

BL
SITUATI A INTERNA A U. R. S. S.

Tovarășii Situația Internă a U.R.S.S. în perioada la care se 
referă raportul se caracterizează printr-o creștere neîntreruptă a 
tuturor, ramurilor producției sociale, prin consolidarea continuă a
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Călăuzindu-se după poruncile marelui Lenin, Partidul Comunist 

al Uniunii Sovietice a dat și dă dovadă de o preocupare perma
nentă pentru creșterea cu precădere a industriei grele .- temelia

Multe elemente specifice aduce în opera de construcție socia
listă'Republica Populară Chineză, a cărei economie era extrem 
de înapoiată și avea un oaracter semifeudal și semicolonial îna
inte de victoria revoluției. Pe baza cuceririi, pozițiilor de coman
dă - hot^rîtdăr'e. statul democrat-popular sé orientează în cursul 
dezvoltării revoluției socialiste spre transformarea pașnică a in-- 
duit'riei'și comerțului particular și prefacerea lor treptată într-o 
parte coniponenfă a economiei socialiste.

Cohducereă de Către Partidul Comurilst Chinez, de către parti
dele comuniste și muncitorești din celelalte țări de democrație 
pdpulară, â marii opere de transformare socialistă, ținîttd seama 
de specificul și particularitățile fifecărei țări — tocmai aceasta 
îpsearnnă marxism creator în acțiune.

In Republica Populară Federativă Iugoslavia, unde puterea 
aparține oamenilor muncii iar societatea se bazează pe proprie
tatea socială aS-upra mijloacelor de producție, în procesul cons
trucției socialiste apar forme concrete specifice de conducere a 
economiei, de construcție a aparatului de stat.

Edte foarte probabil că fbrmele de trecere la socialism vor de
veni tot mai variate Nu este însă obligator Ca înfăptuirea aces
tor-forme să.'fie legată în orice condiții de războiul civil. Dușma
nilor le piade să ne prezinte totdeauna și în toate cazurile pe noi, 
leniniștii, ca adepți. ai violenței Este adevărat că noi recunoaș
tem necesitatea transformării revoluționare a societății capitaliste 
în societate socialistă,' și acest lucru ,îi deosebește pe marxiștii 
revoluționari de reformiști, de oportiiniști: Nu încape îndoială că 
pentru o serie de țări capitaliste, răsturnarea prin forță a dicta
turii burgheze și, legat de aceasta, ascuțirea simțitoare a ìuptei de 
Clasă, sînt inevitabile. ' Dar formele revoluției sociale diferă și nu 
corespunde realității afirmația că noi am considera violența și 
războiul civil, drept singura cale de transformare a societății.

Se știe că în aprijie 1917 în condițiile care s-âu creat atunci, 
Lenin admitea posibilitatea' unei dezvoltări pașnice a revoluției 
ruse. Se știe de asemenea că, după victoria Revoluției din Octom
brie, Lenin a elaborat în primăvara anului 1918 celebrul plan al 
construcției socialiste pașnice Nu este vina noastră că burghezia 
din Rusia și cea internațională a organizat contrarevoluția, in
tervenția și războiul civil împotriva tînărului stat sovietic și, a 
conștrîns pe muncitori și țărani să. pună mîna pe armă. După 
cum se știe, în țările de democrație populară din Europa, în alte 
împrejurări istorice, evenimentele s-au desfășurat fără război 
civil.

Leninismul ne' învață că clasele dominante nu cedează puterea 
de bună >voie Totuși, desfășurarea mai ascuțită șau mai puțin as
cuțităă luptei, folosirea Șau nefo'osirea violenței în cursul trece
rii la socialism depind nu atît de proletariat, cît de gradul de 
împotrivire a exploatatorilor, de folosirea, violenței de către clasa 
exploatatorilor însăși

In această ordine de idei, se naște problema posibilității de a 
se folosi, și calea parlamentară pentru trecerea la socialism. Pen
tru bolșevicii ruși care au înfăptuit pentru prima oară trecerea la 
socialism această cale era exclusă. Lenin ne-a indicat altă cale, 
singura cale justă în acele condiții istorice, calea creării unei re
publici a Sovietelor și, pășind pe această cale, noi am obținut o 
victorie de însemnătate istorică mondială.

De atunci însă în situația istorică s-au produs schimbări radi
cale care permit abordarea acestei probleme într-un fel nou In 
întreaga lume, forțele socialismului și democrației au crescut 
nemăsurat, iar capitalismul a devenit mult mai slab. Crește și 
se întărește puternicul lagăr al țărilor socialismului care numără 
peste 900.000.000 de oameni. Pe zi ce trece, el dă la iveală tot mai 
mult superioritatea sa hotărîtoare asupra capitalismului, giganti
cele sale forțe interne. Socialismul a devenit o mare forță de 
atracție pentru muncitorii, țăranii, intelectualii din toate țările. 
Ideile socialismului pun cu adevărat stăpînire pe cugetul întregii 
omeniri muncitoare.

Totodată, într-o serie de țări capitaliste, clasa muncitoare dis
pune, în condițiile actuale, de posibilitatea reală de a uni sub con
ducerea ei majoritatea covîrșitoare a poporului și de a asigura 
trecèrea principalelor mijloace de producție în mîipile poporului. 
Partidele burgheze de dreapta și guvernele formate de ele dau 
tot mai des faliment. In aceste condiții, clasa muncitoare, unind 
în jurul ei. țărănimea muncitoare, intelectualitatea, toate forțele pa
triotice, . și dînd o ripostă hotărîtă elementelor oportuniste, incapa
bile să renunțe la politica, de conciliere cu capitaliștii și moșie
rii, are posibilitatea de a înfrînge forțele reacționare, antipopulare, 
de a cuceri o majoritate trainică în parlament și de a-1 transforma 
dintr-un organ al democrației burgheze într-un instrument al ade
văratei voințe populare. In acest caz, . această, instituție tradițio
nală, pentru multe țări capitaliste cu un grad înalt de dezvoltare 
poate deveni un organ al adevăratei democrații, al democrației pen
tru oamenii muncii.

Cucerirea unei majorități parlamentare trainice, care să se rea
girne pe mișcarea revoluționară de masă a proletariatului, a oa
menilor muncii, ar crea pentru clasa muncitoare ,.dintr,-o serie de 
țări capitaliste și de foste țări coloniale, condiții care să asigure 
înfăptuirea unor transformări sociale radicale.

Desigur că în țările unde capitalismul este încă puternic, dis 
punînd de un uriaș aparat militar-polițienesc, este inevitabilă o îm
potrivire serioasă a forțelor reacționare. Acolo, trecerea la socia 
lism va avea loc în condițiile unei lupte de clasă ascuțite, revo
luționare.

în toate formele de trecere la socialism, o condiție indispen
sabilă și hotărîtoare este exercitarea conducerii politice de către 
clasa, muncitoare, în frunte cu partea ei înaintată. Fără aceasta 
nu este'cu ' putință trecerea la socialism.

Trebuie subliniat cu toată tăria că în celelalte țări s-au creat 
condiții mai favorabile pentru victoria socialismului prin faptul că 
socialismul a învins în Uniunea Sovietică și învinge în țările de 
democrație populară. Or, victoria noastră ar fi fost cu neputință 
dacă Lenin și partidul bolșevicilor nu ar fi salvgardat marxismul 
revoluționar în lupta împotriva reformiștilor care au rupt cu mar
xismul și' au pornit pe drumul oportunismului.

Iată considerațiile pe care Comitetul Central al partidului so
cotește necesar să le formuleze în problema formelor de trecere 
la socialism în condițiile actuale.

*
Care sînt sarcinile de viitor ale partidului în domeniul politicii 

externe
1) Să înfăptuim neabătut politica leninistă de coexistență paș

nică a diferitelor state, indiferent de orînduirea lor socială. Să 
luptăm activ pentru cauza păcii și securității popoarelor, pentru 
stabilirea încrederii între state, urmărind a obține transformarea 
atenuării realizate a încordării internaționale într-o pace trainică

2) Să întărim pe toate căile relațiile frățești cu Republica Popu
lară Chineză, Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, Ungaria, Romînia, 
Albania, Republica Democrată Germană, Republica1 Populară De
mocrată Coreeană, Republica Democrată Vietnam, Republica Popu
lară Mongolă,, ținînd minte că cu cît vor fi mai unite și mai pu
ternice țările socialiste, cu atît va fi mai asigurată cauza păcii.

Să întărim pe toate căile prietenia și colaborarea .cu popoarele 
frățești ale Republicii Populare Federative Iugoslavia

3. Să întărim neîncetat legăturile de prietenie și colaborare cu 
Republica India, Birmania, Indonezia, Afganistanul, Egiptul, Siria 
și cu celelalte state care stau pe pozițiile păcji ; să sprijinim țările 
care nu se lasă atrase în blocuri militare ; să mergem în întîm- 
pinarea tuturor forțelor interesate în menținerea păcii.

-Să dezvoltăm și să întărim relațiile de prietenie cu Finlanda, 
Austria, și cu celelalte țări neutre

4. Să, ducem o politică activă de îmbunătățire continuă a rela
țiilor cu Statele Unite ale Americii, Anglia, Franța, Germania oc
cidentală, Japonia, Italia, Turcia, Iranul, Pakistanul și alte țări, 
luptînd pentru întărirea încrederii reciproce, pentru o largă dez
voltare a legăturilor comerciale, lărgirea contactului și colaborării 
în domepiul, culturii și științei. ,

5. 'Să urmărim cu'vigilență uneltirile acelor cercuri care nu sînt 
interesate în atenuarea încordării internaționale, să demascam la 
timp acțiunile de subminare ale dușmanilor păcii și securității po
poarelor,. Să luăm măsurile necesare pentru întărirea continuă a pu 
terii de apărare a statului nostru socialist, să menținem apărarea 
noastră la nivelul tehnicii și științei militare moderne, să asigurăm 
securitatea statului nostru socialist.

orînduirii sociale și de stat sovietice, prin ridicarea bunăstării ma
teriale a poporului, prin dezvoltarea multilaterală a culturii sovie
tice.

dezvoltării tuturor ramurilor economiei socialiste, a întăririi capa
cității'de apărare a patriei noastre, a ridicării bunăstării poporului.

Aceasta este linia generală a partidului nostru, verificată de în
treaga experiență ă dezvoltării statului sovietic și corespunzînd 
intereselor vitale ale poporului Partidul Comunist va aplica și pe 
viitor cu toată fermitatea și consecvența această linie generală.

1. Principalele rezultate ale celui de-al 5-lea plan cincinal 
în domeniul industriei

In anii celui de-al 5-lea plan cincinal, partidul a obținut un 
nou și puternic avînt al tuturor ramurilor industriei. După cum 
se știe, cel de-al 5-lea plan cincinal a fost îndeplinit în domeniul 
industriei înainte de termen, în patru ani și patru luni.

Iată cifrele care caracterizează creșterea producției industriale 
în perioada 1951—1955:

Producția industrială 
în 1955 în procente 

fată de 1950

Ritmul mediu anual 
al creșterii producției 

(în anii 1951-1955) 
(în procente)

Prevăzut 
în planul 

cincinal
Realizat

Prevăzut 
în planul 
cincinal

Realizat

Industria în ansamblu 170 185 12 13,1
Producția mijloacelor de
producție (grupa „A") 180 191 13 13,8
Producția articolelor de
consum (grupa „B“) 165 176 11 11,9

A crescut considerabil producția de metal, de combustibil, de 
energie electrică, producția altor ramuri deosebit de importante ale 
industriei grele. Iată datele corespunzătoare:

Producția 
tn 1950

Producția 
în 1955

1955 în pro
cente fată 

de 1950

Fontă (în milioane de tone) 19 33 174
Oțel „ „ „ „ 27 45 166
Laminate ,, „ „ 21 35 169
Cărbuni „ „ „ 261 391 150
Petrol „ „ „
Energie electrică (în mi-

38 71 187

liarde ■ kWh) 91 17Q 187
Ciment (în milioane de tone) 10 22 221
Tractoare (în mii de bucăți) 109 163 150
îngrășăminte minerale (în

milioane de tone) 5,5 9,6 175

In anii celui de-al 5-lea cincinal construcția de mașini s-a dez
voltat în ritm deosebit de rapid. Volumul producției industriei 
constructoare de mașini și a metalurgiei prelucrătoare a crescut 
în 1955 de 2,2 ori față de 1950, iar față de 1940 — de 4,7 ori.

Odată cu producția mijloacelor de producție crește an de an 
producția mărfurilor de consum popular. Citez aici unele date:

Producția 
în 1950

Producția 
în 1955

11955 tn pro
cente foță 

de 1950

Țesături de bumbac 
(milioane de metri) 3.899 5.904 151

Țesături de lînă 
(milioane de metri) 155 251 162

încălțăminte
(milioane de perechi) 226 299 132

Zahăr tos (milioane tone) 2,5 3,4 136
Carne preparată industrial tn 

întreprinderile Ministerului
Industriei de produse de 
carne și produse lactate 
(milioane de tone) 1.3 2,2 168

Unt și alte produse lactate re
calculate în lapte 
(milioane de tone) 8,5 13,5 159

Ulei vegetal (milioane de tone) 0,8 1,1 143
Pește (milioane de tone) 1,7 2,7 156
Biciclete (milioane de bucăți) 0.6 2,9 444
Ceasornice de toate tipurile 

(milioane de bucăți) 7,6 19,7 260
Aparate de radio și aparate de 

televiziune
(milioane de bucăți) 1,1 4,0 372

Datorită superiorității sistemului economic socialist, în între
cerea economică cu capitalismul, țara noastră vădește un ritm 
incomparabil mai rapid în creșterea producției decît cele mai dez
voltate țări capitaliste Astfel, de pildă în cincinalul precedent 
ritmul mediu anual al creșterii producției industriei sovietice a 
fost de peste trei ori mai rapid decît în S U.A., și de 3,8 ori mai 
rapid decît în Anglia

In U.R.S S crește în mod sistematic producția pe cap de locui
tor. In anii celui de-a! 5-lea cincinal producția de fontă pe cap de 
locuitor a crescut cu 6O°/o, de oțel — cu 52%, de cărbune — cu 
37%, de petrol — cu 72%, de energie electrică — cu 71%, de 
țesături de bumbac — cu 40%, de țesături de lînă — cu 48%, 
de zahăr cu 24%.
In ceea ce privește însă nivelul producției pe cap de locuitor, 
ne aflăm deocamdată în urma principalelor țări capitaliste. Va 
mai fi nevoie de multe eforturi pentru a îndeplini sarcina econo
mică fundamentală — a ajunge din urmă și a depăși cele mai 
dezvoltate țări capitaliste în ce privește nivelul producției pe cap 
de locuitor.

In comparație cu cel de al 4-lea. cincinal, în anii celui de al 
5-lea cincinal investițiile capitale în industrie au sporit cu 94 la 
sută. In același timp investițiile capitale în construcția de cen
trale electrice au sporit de 3,4 ori, în industria petrolului — de 
2,3 ori, în siderurgie și metalurgia neferoasă — de 1,8 ori, în in
dustria chimică — de 1,8 ori, în construcția de mașini — de 1,7

2.
Baza materială a industriei noastre, succesele obținute în dome

niul științei, creșterea nivelului tehnico-cultural al clasei munci
toare — toate acestea deschid largi posibilități pentru grăbirea 
progresului tehnic. Lupta pentru ridicarea neîncetată a tehnicii pro
ducției este principala noastră sarcină.

Este necesar să se perfecționeze cu perseverență tehnica ; să se 
creeze mașini cît mai productive, economicoase și sigure în exploa
tare; să se dezvolte pe scară largă electrificarea, mecanizarea 
complexă și automatizarea proceselor de producție; să se utilizeze 
pe deplin realizările științei în domeniul folosirii energiei atomice 
in scopuri pașnice.

Grăbirea progresului tehnic este determinată în măsură hotărî
toare de construcția de mașini, această ramură cheie a industriei. 
De aceea, trebuie îmbunătățită substanțial înzestrarea tehnică a in
dustriei constructoare de mașini și, în primul rînd, a industriei 
noastre constructoare de mașini-unelte și scule. O deosebită aten
ție trebuie acordată măririi producției de prese de mare putere.

In anii trecuți noi am construit numeroase întreprinderi mari 
destinate să producă multe tipuri de produse și cuprinzînd ciclul 
complect al fabricării, lor. Trecerea la specializarea și cooperarea 
iargă în industrie va permite să se sporească considerabil produc
ția, să se reducă prețul ei de cost, să se ridice productivitatea 
muncii.

Partidul nostru traduce în viață cu toată consecvența porunca 
leninistă cu privire la electrificarea țării. De la începutul primului 
cincinal, producția de energie electrică în U.R.S.S. s-a mărit de 3.4 
de ori. Dar noi încă nu am obținut ca creșterea capacităților ener
getice să meargă cu un pas înaintea dezvoltării întregii economii 
naționale. Nivelul atins de industrie permite să se traseze sarcina 
unei simțitoare sporiri a creșterii anuale a puterii centralelor elec
trice sarcina de a ridica producția de energie electrică la un nivel 
care să satisfacă pe deplin nevoile economiei naționale și ale 
populației.

Deși dezvoltarea siderurgiei se desfășoară într-un ritm rapid la 
noi continuă să se mai resimtă lipsa de metal. Aceasta se explică 
prin creșterea rapidă a necesităților economiei naționale în ceea ce 
privește metalele, precum și prin faptul că metalurgiștii noștri trec 
într-un ritm lent la producerea celor mai economicoase profiluri și 
noi mărci de metale deosebit de necesare economiei naționale.

Trebuie să dezvoltăm prin toate mijloacele baza de materii prime 
a siderurgiei, să accelerăm construcția de întreprinderi metalurgice, 
să sporim considerabil folosirea capacităților de producție existente, 
să lărgim sortimentul și să îmbunătățim calitatea metalului.

Trebuie spus că în cheltuirea metalului se face multă risipă. Me
talul este folosit, nu numai acolo unde el este într-adevăr necesar, 
ci și acolo unde pot fi folosiți cu succes înlocuitori. Constructorii de 
mașini pot economisi o imensă cantitate de metale prin reducerea 
greutății și gabaritului mașinilor, prin folosirea de oțeluri slab 
aliate și de noi materiale care permit să se ridice productivitatea și 
să se prelungească durata de funcționare a mașinilor și utilajului. 
Trebuie să aplicăm cu mai multă hotărîre șl curaj înlocuirea' meta
lului cu beton și cu beton armat în construcții 

Grăbirea progresului tehnic în industrie

ori, în producția de materiale de construcții, materiale lemnoase 
și hîrtie — de 2,2 ori, în industria ușoară și alimentară de 1,5 ori.

In 1955, productivitatea muncii în industrie a depășit de a- 
proape două ori nivelul antebelic In anii celui de al 5-lea cinci
nal, peste două treimi din întreaga creștere a producției indus-- 
triale s-a obținut prin ridicarea productivității muncii’. In acești 
cinci ani, prețul de cost al producției industriale a fost redus cu 
23 la sută. S-a îmbunătățit calitatea producției, s-au* lărgit no
menclatura și sortimentul ei.

Tovarăși! Din datele citate reiese că în perioada la care se 
referă raportul, partidul nostru, poporul sovietic au obținut un 
nou avînt puternic al economiei naționale, o nouă creștere a 
industriei grele și, pe această bază, un nou avînt al agriculturii, 
al industriei ușoare și alimentare. Uniunea Sovietică a făcut un 
nou pas. important -înainte pe calea trecerii treptate de la socialism 
la comunism.

Industria Uniunii Sovietice intră în cel de al 6-lea cincinal cu 
posibilități potențiale mult mai mari decît înainte de creșterea și 
perfecționarea continuă a producției, In prezent putem trasa in
dustriei sarcini mai mari și calitativ noi a căror realizare ne va 
permite să sporim și mai mult forța economică a țării și să ridi
căm și mai mult bunăstarea poporului nostru.

In perioada la care se referă raportul, Comitetul Central al 
Partidului a înfăptuit măsuri importante îndreptate spre îmbună
tățirea continuă a activității industriei și în primul rînd spre in
troducerea în producție a celor mai noi realizări ale științei șl 
tehnicii. De ce Comitetul Central a concentrat atenția partidului 
și a poporului tocmai asupra acestor probleme?

Cert este că succesele industriei noastre au făcut ca unii , lu
crători din economie și activiști de partid, să fie cuprinși de ame
țeală, de înfumurare, de autoliniștire, au dus într-o serie de ca
zuri la subaprecierea necesității perfecționării necontenite a pro
ducției, a introducerii în producție a celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii din țară și de peste hotare. Avem încă destui 
lucrători de felul acesta, „oameni din cutie“, care se feresc de tot 
ce este nou, înaintat. Un astfel de lucrător anchilozat stă și gîn- 
dește: „Dece 3ă mă încurc cu treaba asta ? E multă bătaie de 
cap — te pomenești că mai mă aleg cu neplăceri Se vorbește des
pre perfecționarea producției 1 Face să-ți bați capul cu această 
problemă I Să gîndească cei de sus, să gîndească șefii. Cînd voi 
primi o directivă — atunci vom vedea“. Iar altul, chiar atunci 
cînd primește o directivă, depune toate eforturile îndeosebi pen
tru a se eschiva, pentru a înlocui munca vie cu hîrțogărie.

Acest tip de „activiști“ a fost ridiculizat de Maiakovski în ter
meni biciuitori:

„SM 
Pe loc 
Nu face un pas. 
Vede 
Totul 
Pîn-la nas. 
Dînd, 
La comunism, 
Examen, 
Buchisind tot ce-i cu „ism". 
Și-a luat grija, 
Nu-i mai pasă 
De-a gtndi

, La comunism.
Pentru ce să veți departe ? I 
Circulară
Ai?
N-ai zor.
Ce să-și bată
Omul 
Capul, 
Dacă avem conducători“.

Din păcate mai există destui lucrători de acest fel care se ocupă 
numai cu toceala „izmelor“ și nu văd mai departe decît lungul 
nasului Prin atitudinea lor birocratică față de muncă, ei aduc 
un mare rău.

A fost nevoie de mobilizarea partidului pentru lichidarea lipsu
rilor în munca industriei, pentru folosirea mai bună a imenselor 
noastre rezerve, pentru lupta în vederea progresului tehnic. In acest 
scop au fost organizate consfătuiri ale lucrătorilor din industrie. 
Această problemă a fost examinată sub toate aspectele anul trecut 
la plenara din iulie a C.C. al P.C.U.S. După plenară s-a desfășurat 
o muncă însemnată, dar trebuie s-o considerăm doar ca începutul 
unei acțiuni mari și importante.

In proiectul de Directive cu privire la cel de-al 6-lea plan cincinal 
este trasat un măreț program de dezvoltare a tuturor ramurilor 
economiei naționale. Sarcinile primordiale ale celui de-al 6-lea plan 
cincinal în domeniul industriei sînt: dezvoltarea continuă a side
rurgiei și metalurgiei neferoase, a industriei combustibilului și a 
industriei chimice, asigurarea unui ritm crescînd al construcției de 
centrale electrice, creșterea rapidă a industriei constructoare de 
mașini.

Proiectul de Directive cu privire la cel de al 6-lea plan cincinal 
pornește de la obiectivul de a ridica în 1950 nivelul . producției 
industriale cu aproximativ 65 la sută față de anul 1955, totodată 
producția mijloacelor de producție trebuie să fie sporită cu 70 la 
sută, iar producția bunurilor de consum cu 60 la sută. Prin înde
plinirea celui de al 6-lea plan cincinal vom ridica nivelul produc
ției industriale a U.R.S.S de peste cinci ori în comparație cu 
anul antebelic 1940.

Pentru a înfăptui cu succes sarcinile celui de al 6-lea plan cin
cinal este necesar să rezolvăm o seamă de probleme fundamentale 
ale activității industriei; tocmai asupra acestei probleme partidul 
trebuie să-și concentreze în prezent atenția și eforturile.

O sarcină foarte importantă este sporirea prin toate mijloacele a 
producției de metale neferoase și rare, de oțeluri și aliaje inoxida
bile și rezistente la temperaturi înalte.

Progresul tehnic își găsește expresia nu niumai în perfecționarea 
vechilor ramuri de producție și tipuri de produse ci și în apariția 
de noi ramuri de producție și tipuri de produse. Una din aceste 
ramuri este producția materiilor prime artificiale și a înlocuitorilor 
care are o mare însemnătate pentru creșterea continuă a producției 
mărfurilor de larg consum.

Și în prezent, continuă să fie consumate mari cantități de pro
duse alimentare pentru fabricarea unor produse cu destinație teh
nică. In 1955, de pildă, au fost consumate pentru fabricarea alcoolu
lui peste 2 milioane de tone de cereale, peste 700.000 de tone de 
.melasă din sfeclă de zahăr. Pentru fabricarea săpunului, a de
tergentelor, pentru prepararea uleiului fiert- și a diferite 
unsori și pentru alte scopuri tehnice, se consumă anual pină 
la 400.000 de tone de grăsimi alimentare. Or, toate acestea pot fi 
înlocuite cu succes cu produse rezultate din prelucrarea țițeiului, a 
cărbunelui și a gazelor naturale. Pînă la sfîrșitu! celui de-al 6-!ea 
cincinal trebuie să obținem cu orice preț înlocuirea produselor 
alimentare folosite în scopuri tehnice, cu materii prime sintetice, 
astfel ca începînd din 1961 să se pună capăt consumului de pro
duse alimentare în aceste scopuri. Trebuie dezvoltată prin toate 
mijloacele producția de fibre artificiale care, cu toate că a sporit 
în ultimii ani, este însă departe de a satisface nevoile noastre

Menținînd și de aici înainte rin ritm rapid de dezvoltare a Indus
triei grele, putem și trebuie să dăm totodată o amploare mai mare 
dezvoltării producției de obiecte de consum.

Se știe că scopul producției capitaliste este obținerea de profi
turi din ce în ce mai mari. Acestea se obțin prin înăsprirea perma
nentă a exploatării oamenilor muncii, prin lărgirea producției. Ten
dința spre lărgirea producției se lovește însă de baza Îngustă a 
consumului popular, ceea ce este legat de scăderea inevitabilă în 
capitalism a cererii solvabile a oamenilor muncii. Societatea capita
listă se caracterizează printr-o contradicție profundă: îh'tre pro
ducție și consum.

Socialismul a lichidat această contradicție a producției capita
liste. Scopul producției socialiste este satisfacerea maximă a ne
voilor materiale ș[ culturale.mereu crescînde ale oamen'lor m-tncii, 
ale întregii societăți. Pe măsura creșterii industriei grele ia o am
ploare tot mai mare dezvoltarea ramurilor care satisfac dirgeț cere
rile crescînde ale populației. Tn prezent;'cînd dispunem de o pu
ternică industrie grea dezvoltată sub toate aspectele, s-a creat po
sibilitatea practică să facem să progresele îpțrrqu • ritm rapid nu 
numai producția mijloacelor de producție ci Și pfoîticția «birct lor 
de consum popular. Este suficient să arătăm că în 1960 se vor 
produce aproape de 3 ori mai multe bunuri de consum popular 
decît în 1950. Partidul face și va face și în viitor totul pentru 
ca nevoile oamenilor sovietici să fie satisfăcute mai deplin și mă! 
bine — el vede în aceasta principala sa obligație în fața, poj.^ Ului.

(Continuare tn pag. 5-a),,Scìntela tineretului“ pas- 4-a 16 februarie 1956
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3. Ridicarea înzestrării tehnice a transportului și a telecomunicațiilor
Dezvoltarea transportului și a telecomunicațiilor are o importanță 

uriașă pentru economia națională. In cel de al 5-lea cincinal înzes
trarea tehnică a transportului a crescut. S-au îmbunătățit orga
nizarea muncii și exploatarea mijloacelor de transport. Sarcina tra
sată de Congresul al XlX-lea al partidului transportului feroviar, 
maritim și auto cu privire la transporturile de mărfuri a fost înde
plinită cu succes.

Relevînd aceste succese trebuie să recunoaștem că din punct de 
vedere tehnic transportul feroviar a rămas în urmă. In transportul 
feroviar se folosește în cea mai mare parte tracțiunea cu locomo
tive, deși se știe că tracțiunea cu locomotive este puțin economică 
deoarece randamentul ei este de 4—5 la sută în timp ce randa
mentul tracțiunii electrice este de 16—18 la sută.

Trecerea circulației trenurilor la tracțiunea electrică va permite 
să se sporească considerabil capacitatea de transport și trafic a 
liniilor de cale ferată și să se îmbunătățească condițiile de exploa
tare în transport. Folosindu-se tracțiunea electrică, consumul de 
combustibil se reduce de 3—4 ori în comparație cu tracțiunea cu 
abur. Potrivit datelor Comisiei de Stat a Planificării și ale Mi
nisterului Căilor de Comunicație al U.R.S.S., trecerea la tracțiunea 
electrică pe linia Moscova-Vladivostok va permite să se economi
sească cel puțin 18 milioane tone de cărbune și să se reducă chel
tuielile de exploatare cu peste 2,7 miliarde ruble pe an, în compa
rație cu tracțiunea cu abur. Calculele arată că investițiile capitale 
pentru electrificarea acestei linii pot fi amortizate în cel mult 
4 ani.

Cu toată importanța și necesitatea acestui lucru, conducătorii 
transportului feroviar nu numai că nu au dus lupta pentru reali
zarea electrificării, dar nu au folosit integral nici măcar fondurile 
alocate în aceste scopuri In cincinalul încheiat au fost electri
ficate în total 2.267 kilometri de linii ferate, adică 58 la sută față 
de sarcina cincinalului. In tot cursul cincinalului, an de an, Mi
nisterul Căilor de Comunicație a folosit incomplect fondurile ce 
i-au fost alocate pentru construcții capitale pe baza planurilor 
anuale. Conducătorii ministerului dau dovadă de un vădit con
servatism în problemele reconstrucției tehnice a transportului.

Electrificarea căilor ferate este o verigă dintre cele mai impor
tante a reconstrucției tehnice a transportului feroviar și a dezvol
tării acestuia pe baza tehnicii celei mai înalte. Ținînd seama <Je 
uriașa însemnătate a acestui lucru pentru economia națională 
Comitetul Central al partidului a adoptat zilele trecute hotărîrea 
„Cu privire la planul general de electrificare a căilor ferate'1 cal
culat pentru 15 ani. Acest plan prevede electrificarea de căi ferate 
pe o distanță totală de 40.000 de kilometri (Aplauze).

Odată cu electrificarea căilor ferate, pentru ridicarea nivelului 
de înzestrare tehnică a transportului feroviar are o mare însem
nătate introducerea rapidă a locomotivelor Diesel în locul loco
motivelor cu aburi. In prezent, volumul producției și capacitatea 
locomotivelor Diesel fabricate sînt cu totul insuficiente. De aceea, 
în septembrie 1955, C-C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărîre cu privire la reorganizarea mai mul
tor uzine constructoare de mașini de transport în vederea produc
ției de locomotive Diesel

4. Problemele justei repartizări a forțelor de producție
Sarcinile sporirii continue a volumului producției industriale cer 

imperios să fie atras în circuitul economic noi surse ^de materii 
prime, combustibil, energie electrică și, în primul^ rînd să fie mobi
lizate uriașele resurse naturale din regiunile răsăritene ale țării.

Trebuie amintit că în regiunile răsăritene sînt concentrate pînă 
la 75 la sută din totalul rezervelor de cărbune existente în U.R.S.S. 
și pînă la 80 la sută din rezervele de energie hidraulică, patru cin
cimi din bogățiile forestiere, principalele rezerve de metale nefe
roase și rare, uriașe resurse de materii prime pentru industria chi
mică, minereuri feroase și materiale de construcție.

După cum arată experiența, extracția de cărbune și producția de 
energie electrică sînt mai eficace din punct de vedere economic în 
răsărit decît în partea europeană a U.R.S.S. Este suficient, de pildă, 
să spunem că cheltuirea de investiții pentru o tonă de cărbune ex
tras în plus în cel de-al 5-lea cincinal a fost de 2,5 ori mai mică în 
bazinul Siberiei răsăritene și de 1,5 ori mai mică în Kuzbass decit 
în Donbas. Anul trecut, prețul de cost al unei tone de cărbune a 
fost în Kuzbass aproape de 1,5 ori mai mic decît în Donbas. In 
1960 se prevede să se extragă în KiizbâsS 80 de milioane de tone de 
cărbune. Aceste 80 de milioane de tone vor costa statul cu 2,4 mi
liarde de ruble mai puțin decît aceeași cantitate de cărbune extrasa 
în Donbas.

Un al doilea exemplu de același fel. Pe fluviul Angara se cons
truiește hidrocentrala de la Bratsk cu o putere de 3.200.000 kw. Ea 
va produce 22 de miliarde kwh. de energie electrică pe an adica 
at'.t cît produc la un loc, hidrocentralele de la Kuibîșev și Stalin- 
grad, cefe mai mari hidrocentrale din partea europeană a^U.R.S.S. 
Qr, construirea hidrocentralei de la Bratsk va costa de două ori mai 
puțin decît construirea hidrocentralelor de la Kuibîșev și Stalingrad 
la un loc, iar prețul de cost al energiei electrice produse într-un an 
la hidrocentrala de la Bratsk va fi cu 200 de milioane de ruble 
mai mic decît la hidrocentralele de la Kuibîșev și Stalingrad.

Iată, tovarăși, cît de avantajos este pentru noi să valorificăm 
pe scară mai largă resursele energetice din Răsărit. In următorii 
zece ani trebuie să transformăm Siberia într-o foarte mare bază 
a Uniunii Sovietice pentru extracția de cărbune și producția de

5. Problemele productivității muncii, prețului de cost al producției 
industriale și construcțiilor capitale

Călăuzindu-se de cunoscuta teză a lui V. I. Lenin că productivi
tatea muncii este în ultimă analiză lucrul cel mai important pentru 
victoria noii orînduiri sociale, partidul a luptat și va lupta și în 
viitor ca să ridice neîncetat productivitatea muncii pe baza progre
sului tehnic. .......... ....

Principala condiție a creșterii productivității muncii este, după 
cum a arătat Lenin, „ridicarea disciplinei oamenilor muncii, a pri
ceperii de a munci, a vitezei și intensității muncii, a mai^ bunei ei 
organizări“. Oamenii sovietici știu că ridicarea productivității mun
cii este baza creșterii bunăstării lor. De aceea trebuie ^să îmbună
tățim neîncetat organizarea muncii și a producției, să lichidăm 
pierderile de mijloace materiale și de timp de muncă.

Organizațiile de partid și economice trebuie să acorde maximum 
de atenție problemelor activității economice a întreprinderilor Este 
necesar să luptăm cu perseverență pentru o activitate ritmică a fie
cărei întreprinderi, pentru reducerea prețului de cost al producției, 
să respectam cu cea mai mare strictețe și întrutotul regimul de eco
nomii, să întărim pe toate căile hozrasciotul.

Tovarăși I Construcțiile capitale au o însemnătate foarte mare 
pentru dezvoltarea continuă a industriei și a întregii economii na
ționale. In prezent, cînd investițiile capitale anuale vor ajunge la 
aproape 200 de miliarde de ruble trebuie să acordăm o mai mare 
atenție problemelor construcțiilor capitale, să trecem temeinic în 
construcție la metode industriale.

Comitetul Central al Partidului și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au luat în ultimul timp o serie de hotărîri importante cu 
privire la dezvoltarea și perfecționarea industriei construcțiilor. Se 
pune problema de a asigura cea mai eficientă folosire a fondurilor

AGRICULTURA
Tovarăși I Pe lîngă o industrie puternică, țara noastră trebuie să 

aibă o agricultură multilateral dezvoltată, capabilă să producă ali
mente și materii prime agricole în cantitatea necesară asigurării 
depline a populației și satisfacerii tuturor celorlalte trebuințe ale 
statului.

In ultimii ani, ca urmare a dezvoltării economiei socialiste, a 
ridicării productivității muncii și a reducerii prețurilor cu amănun
tul, au sporit considerabil salariul real al muncitorilor și funcțio
narilor și veniturile colhoznicilor, a crescut puterea de cumpărare 
a populației.

In aceste condiții, în fața partidului s-a pus sarcina urgentă pen 
tru Întregul popor de a spori considerabil producția agricolă. La 
plenarele Comitetului Central al partidului au fost scoase la iveală 
lipsurile și greșelile serioase din conducerea agriculturii, a fost 
elaborat un vast program de sporire a producției de cereale și de 
produse animale.

Partidul nostru, cu sprijinul activ al clasei muncitoare și al între
gului oopor. a înfăptuit măsuri importante în vederea avîntului 
agriculturii. In anii 1954 și 1955 investițiile în agricultură au repre
zentat 34,4 miliarde de ruble, adică 138 la sută față de suma totală 
a investițiilor făcute în agricultură în tot decursul celui de al 4-lea 
cincinal. In acești doi ani, colhozurile, S.M.T.-urile și sovhozurile 
au primit 404.000 de tractoare (calculate în tractoare convenționale 
de 15 CP.), 228.000 de autocamioane 83.000 de combine cerealiere 
și o mare cantitate de alte mijloace tehnice.

Pentru a stimula cointeresarea materială a colhozurilor și colhoz
nicilor în dezvoltarea producției obștești și pentru a spori producția- 
marfă au fost majorate simțitor prețurile de colectare și achizițio
nare la cereale, produse animale, cartofi, legume și zarzavaturi, in și 
cînepă. In urma acestor măsuri și a creșterii producției-marfă, ve-

Extinderea folosirii locomotivelor electrice și a locomotivelor 
Diesel, îmbunătățirea gospodăriei căilor ferate, automatizarea și 
centralizarea conducerii mișcării și alte măsuri vor permite să se 
sporească capacitatea de transport a căilor ferate.

Trebuie extinse prin toate mijloacele transporturile maritime și 
fluviale, al căror volum reprezintă numai 12 la sută din traficul 
global «1 mărfurilor în țară, ceea ce este cu totul nesatisfăcător.

In ritm mai rapid trebuie dezvoltat transportul aerian și prin 
conductă.

In anii celui de-al 5-lea cincinal, traficul de mărfuri în trans
portul auto a crescut de mai bine de două ori. Aceasta este însă 
puțin. Transportul auto dispune de uriașe rezerve nefolosite. Una 
din celë mai serioase lipsuri este fărîmițarea lui de neînchipuit. 
La noi s-au format o mulțime de gospodării auto minuscule, de 
care se cramponează conducători a numeroase întreprinderi și in
stituții. Este suficient să spunem că 85 la sută din numărul total al 
gospodăriilor auto dispun pînă la zece mașini. Aceasta constituie 
principala cauză pentru care anul trecut, de pildă, aproximativ 
jumătate din numărul autocamioanelor nu au fost folosite iar 
partea în funcțiune a parcului auto a efectuat jumătate din parcurs 
fără încărcătură. Trebuie să se pună capăt acestei rămîneri în urmă, 
gospodăriile auto trebuiesc concentrate și comasate, ceea ce va 
avea un mare efect economic. Trebuie dezvoltată prin toate mij
loacele construcția de șosele. /

Trebuie spus de asemenea că în folosirea parcului de autoturisme 
are loc o risipă evidentă. Potrivit practicii stabilite, autoturismele 
sînt repartizate anumitor lucrători. Deseori se întîmplă ca lucră
torul să nu aibă nevoie să plece undeva și automobilul care îi este 
repartizat să stea. Cu toate acestea sînt menținuți unul sau doi 
șoferi și personal de întreținere. Este necesar să se treacă cu ho
tărîre la principii obștești, socialiste, în această chestiune, să se li
chideze practica repartizării mașinilor anumitor lucrători, stabilind 
un număr strict limitat de mașini personale. Pentru deservirea lu
crătorilor din instituții trebuie să existe parcuri de taxiuri de ser
viciu. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cît la noi se va 
lărgi și pe viitor producția de autoturisme și, dacă vor fi menținute 
vechile rînduieli, numărul personalului de întreținere, și așa foarte 
mare va crește și mai mult, ceea ce este cu totul inadmisibil. Desi
gur că acolo unde este necesar trebuie repartizate mașini indivi
duale, dar lucrurile trebuie făcute în așa fel ca lucrătorii cărora 
le sînt repartizate aceste mașini să învețe bine să le conducă ei 
înșiși. Problema reglementării folosirii transportului auto a devenit 
demult actuală și ea trebuie rezolvată înfrîngînd rezistența biro- 
craților. Acest lucru este cerut de interesele statului nostru socia
list (Aplauze).

în ultimii ani s-a obținut o oarecare îmbunătățire în munca tele
comunicațiilor. Dar nivelul de dezvoltare a mijloacelor de telecomu
nicație, în special a liniilor de comunicații cu radio-relee, telefoto 
și a televiziunii nu satisface încă nevoile populației și ale econo
miei naționale. Trebuie să se dezvolte și să se perfecționeze cu și 
mai multă perseverență mijloacele de telecomunicație, pe baza celor 
mai noi realizări ale științei și tehnicii.

energie electrică, în principala bază a producției ramurilor indus
triale care necesită mari cantități de energie termică . și electrică, 
în special a producției de aluminiu, magneziu și titaniu, precum 
și a electrometalurgiei, chimiei cărbunelui și electrochimiei.

Pentru a rezolva cu succes această sarcină economică de cea 
mai mare importanță, trebuie dezvoltată din plin în răsăritul țării 
siderurgia. In 1955, Uralul și Siberia de vest au dat peste 14 
milioane de tone de fontă, ceea ce depășește producția de fontă 
a Angliei. Cu toate acestea sîntem nevoiți să aducem în fiecare 
an din partea europeană a U.R.S.S. cîteva milioane de tone de 
metale feroase în regiunile din Răsărit. De aceea trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru accelerarea dezvoltării siderurgiei în Si
beria, Kazahstan și Extremul Orient.

Sarcina constă în a crea în următoarele 2—3 cincinale în re
giunile Siberiei o a treia bază metalurgică puternică a țării noa
stre cu o producție de 15-20 milioane de tone de fontă pe an. 
In legătură cu aceasta este necesar să se elaboreze o schemă ge
nerală de dezvoltare și repartizare teritorială a întreprinderilor 
siderurgice în Siberia, să se desfășoare larg în aceste regiuni 
lucrări de prospectări geologice, de cercetări științifice și alte 
lucrări.

In regiunile răsăritene mai continuă a se dezvolta insuficient 
construcția de mașini. In următorii zece ani va trebui să creăm 
în Răsărit noi mari centre ale construcției de mașini, capabile să 
producă toate tipurile de mașini, mecanisme, aparate și instru
mente.

Este necesar să fie valorificate cu mai multă energie uriașele 
resurse industriale naturale din Răsăritul țării și să se asigure o 
mai eficace folosire a acestora în interesul dezvoltării continue a 
forțelor de producție ale țării.

Trebuie acordată de asemenea atenție unei mai raționale reparti
zări complexe a industriei pe regiuni economice. Țara noastră este 
mare și dacă vom dezvolta unilateral industria într-o regiune eco
nomică sau alta vom spori în mod artificial transporturile nerațio
nale și vom crea greutăți în dezvoltarea generală a economiei 
naționale.

alocate pentru construcțiile capitale, de a ridica nivelul conducerii 
tehnico-organizatorice a lucrărilor de construcție, de a lupta cu ho
tărîre împotriva dispersării fondurilor, de a reduce considerabil du
rata și costul construcțiilor. Aceste sarcini nu pot fi îndeplinite 
decît prin industrializarea construcțiilor, prin folosirea largă a 
elementelor și construcțiilor prefabricate din beton armat și beton.

In țara noastră amploarea construcțiilor capitale sporește neîn
cetat, fondurile fixe ale industriei cresc rapid. Paralel cu îmbună
tățirea practicii lucrărilor de construcții trebuie să ne preocupăm 
permanent, ca niște buni gospodari, de o mai bună folosire a capa; 
citaților existente. Experiența arată că fără a se recurge la mari 
investiții suplimentare multe întreprinderi pot să sporească simți
tor, iar unele din ele să dubleze și chiar să tripleze producția. Tre
buie numai să ne apucăm cum trebuie de aceasta — să procedăm 
la modernizarea utilajului, să îmbunătățim organizarea producției 
și a muncii, să folosim mai larg marea forță pe care o reprezintă 
experiența fruntașilor în producție, inițiativa creatoare a inovato- 
torilor și a raționalizatorilor.

Glorioasa noastră clasă muncitoare de multe milioane, precum și 
inginerii și tehnicienii, caută să mobilizeze cu o energie crescîndă 
rezervele uriașe ascunse în producția socialistă. O expresie vie a 
acestei activități este întrecerea socialistă. întrecerea trebuie des
fășurată și mai larg, trebuie să ținem seama în permanență că 
aceasta nu este o campanie ci o operă vie a milioane de oameni, o 
mare forță care contribuie mereu la progresul și perfecționarea pro
ducției socialiste. Sîntem convinși că muncitorii și muncitoarele, 
inginerii și tehnicienii vor asigura prin munca lor creatoare înde- 
olinirea cu succes a celui de-al 6-lea plan cincinal.

niturile bănești ale colhozurilor au sporit în 1954 și 1955 cu 20 de 
miliarde de ruble.

In stațiunile de mașini și tractoare au fost create cadre perma
nente de mecanizatori, ceea ce are o însemnătate primordială pen
tru transformarea S.MT. urilor în întreprinderi socialiste model. Din 
orașe și centrele industriale au fost trimiși pentru munci în S.M.T.- 
uri, colhozuri și sovhozuri multe mii de ingineri, tehnicieni, activiști 
de partid și de stat. In colhozuri au fost trimiși peste 120.000 de spe
cialiști în agricultură. Peste 20.000 de comuniști au fost trimiși din 
orașe la sate și recomandați ca președinți de colhozuri. Comitetul 
Central al partidului și guvernul au introdus un nou sistem de 
planificare în agricultură, care a descătușat inițiativa colhoznicilor 
Au fost luate măsuri în vederea îmbunătățirii activității sovhozu
rilor, a întăririi vechilor gospodării de stat și a creării unor gos
podării noi.

Traducerea în viață a măsurilor elaborate de partid în domeniul 
dezvoltării continue a agriculturii a permis să se facă un prim pas 
important înainte în sporirea producției de cereale și plante indus
triale. Aceasta reiese în mod evident din următorul tabel :

PRODUCȚIA GLOBALA DE CEREALE ȘI PLANTE 
INDUSTRIALE IN U.R.S.S.

(în procente față de 1950)
1950 1951 1952 1953 1954 1955

Cereale 100 97 113 101 105 129
Floarea-soarelui 100 97 123 146 106 207
Sfeclă de zahăr 100 114 107 111 95 147
Bumbac brut 100 105 106 108 118 109
In cu fibră lungă (fuior) 100 76 83 64 85 149

Trebuie să sublimam că dacă în primii 3-4 ani ai celui de-al 5-iea 
cincinal aproape că nu a existat la noi o creștere a producției de 
cereale și plante industriale, în schimb, în 1955, datorită aplicării 
cunoscutelor măsuri, producția globală a culturilor agricole a cres
cut simțitor. In comparație cu 1954, producția de cereale a sporit 
în 1955 cu 22 la sută, de floarea-soarelui cu 95 la sută, de sfeclă

1. Economia cerealieră — baza întregii producții agricole
Tovarăși! Partidul a arătat în repetate rînduri că fără existența 

unei economii cerealiere bine dezvoltate nu se poate dezvolta creș
terea animalelor, nu se poate spori producția de plante industriale. 
Totuși, în această problemă de importanță vitală, conducătorii Mi
nisterului Agriculturii al U.R.S.S. și ai Ministerului Sovhozurilor 
al U.R.S.S., precum și organele de planificare s-au aflat pe o cale 
vădit nejustă. Structura suprafețelor însămînțate, care s-a format 
în ultimii ani, s-a dovedit a fi în contradicție flagrantă cu sarci
nile de sporire a producției de cereale. In majoritatea regiunilor 
țării au fost reduse semănăturile de culturi cerealiere. S-au comis 
anumite greșeli în introducerea sistemului de asolamente cu ier
buri perene. Sistemul asolamentelor cu ierburi perene a fost apli
cat în mod șablon, ierburile au fost însămînțate pe suprafețe de 
milioane de hectare în regiuni în care ele nu dau recolte bogate.

Toate acestea au dus la situația că în 1953 cînd necesitățile în 
ceea ce privește cerealele au crescut mult în comparație cu pe
rioada dinainte de revoluție, suprafețele însămînțate cu culturi 
cerealiere au fost aproximativ aceleași ca în anul 1913.

Studiind din toate punctele de vedere necesitățile statului în ceea 
ce privește produsele agricole, plenara din ianuarie 1955 a Comite
tului Central al P.C.U.S. a trasat sarcini ca într-un răstimp scurt 
să se sporească simțitor producția de cereale și ca producția prin
cipalelor produse animale să sporească de două ori — de două 
ori și ceva.

Pentru dezvoltarea continuă a agriculturii a avut o însemnătate 
deosebită valorificarea pămînturilor virgine și înțelenite, întreprin
să pe baza unei hotărîri a partidului, în Kazahstan, Siberia și alte 
regiuni ale țării. Comitetul Central al P.C.U.S. a trasat sarcina ca 
pînă în anul 1956 să fie valorificate cel puțin 28-30 milioane de 
hectare de pămînturi noi.

Rezolvarea acestei sarcini are o însemnătate istorică pentru sta
tul nostru. Ce vor da țării pămînturile înțelenite? Calculele arată 
ca de pe pămînturile noi vom putea obține anual în medie cel puțin 
două miliarde puduri de cereale. Avînd o mare cantitate de grîu- 
marfă, provenită de pe pămînturile înțelenite, statuii poate să 
pornească cu .curaj la o extindere considerabilă a semănăturilor de 
porumb în Ucraina și în Caucazul de nord cu scopul ca aceste 
regiuni să sporească simțitor producția de carne și lapte, precum 
și producția de plante industriale.

Intr-un termen scurt, în regiunile de valorificare a pămînturilor 
înțelenite au fost trimise peste 20Q.000 de tractoare, exprimate în 
tractoare convenționale de 15 C.P., mii de alte mașini și unelte.

Măsurile partidului cu privire la valorificarea pămînturilor înțe- 
lenite s-au bucurat de aprobarea și sprijinul fierbinte al întregului 
popor sovietic. La chemarea Comitetului Central al P.C.U.S. au ple
cat pentru valorificarea pămînturilor înțelenite și virgine 350.000 
de patrioți sovietici oare au dat dovadă de vitejie în muncă, demnă 
de constructori ai comunismului. (Aplauze prelungite).

îngăduiți-mi ca în numele Congresului al XX-!ea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice să exprim recunoștință fierbinte com- 
somoliștilor și comsomolistelor, agronomilor, inginerilor, tehnicie
nilor — tuturor patrioților care au răspuns la chemarea partidului 
și care participă în mod activ la valorificarea noilor pămînturi. 
Prin munca lor plină de abnegație ei și-au cîștigat dragostea și 
stima întregului popor sovietic (Aplauze furtunoase, prelungite).

Dacă am fi înfăptuit valorificarea pămînturilor înțelenite prin mu
tarea obișnuită ca să zic așa treptată, a oamenilor muncii îni noile 
regiuni am fi avut nevoie de un uriaș număr de oameni, de nume
roase mijloace și de mult timp. In cazul acesta nu am fi reușit 
desigur să îndeplinim în doi ană sarcina desțelenirii a 30 de mili
oane de hectare de noi pămînturi.

După cît se vede, în noul cincinal partidul va trebui să adreseze 
nu o dată tineretului asemenea chemări. Va trebui să valorificăm 
și pe viitor noi regiuni, să construim centrale atomice, termo-elec- 
trice și hidroelectrice, uzine, căi ferate. Partidul este convins că 
gloriosul nostru tineret va răspunde și pe viitor cu înflăcărare la 
chemările lui. Tineretul știe că munca sa la minunatele construcții 
ale comunismului are o deosebită însemnătate nu numai pentru 
generația noastră, ci și pentru generațiile viitoare. (Aplauze pre
lungite).

Ca urmare a muncii pline de abnegație a colhoznicilor, lucră
torilor din S.M.T.-uri și sovhozuri, datorită participării active a 
clasei muncitoare, sarcina de valorificare a pămînturilor înțelenite 
a fost îndeplinită cu cinste. In anii 1954 și 1955, în regiunile de 
valorificare a pămînturilor înțelenite și virgine au fost arate 30 
milioane de hectare, iar în întreaga țară au fost arate 33 milioane 
de hectare de pămînturi înțelenite și virgine. Aceasta este o mare 
victorie a partidului și a întregului popor sovietic. (Aplauze furtu
noase, prelungite).

Valorificarea pămînturilor înțelenite a permis extinderea consi
derabilă a suprafețelor cultivate cu cereale. In 1950 culturile cerea
liere ocupau în U.R.S.S. o suprafață de 102,9 milioane hectare, iar 
în 1955 — 126,4 milioane hectare, ceea ce reprezintă un spor de 
24 milioane hectare.

Unii tovarăși ar putea să întrebe dacă procedăm just valorificînd 
pămînturile înțelenite în regiuni expuse secetei. Studierea datelor 
de care dispunem arată că chiar și în condiții de secete periodice 
cultivarea cerealelor în Kazahstan, Siberia și în Ural este renta
bilă și justificată din punct de vedere economic. Dacă din cinci 
ani vom avea numai doi ani de recoltă bună, un an de recoltă 
mijlocie și doi ani secetoși, date fiind cheltuielile relativ mici pe 
care le necesită culturile de cereale în regiunile respective este cu 
putință să cultivăm cereale în condiții foarte avantajoase și se 
poate obține grîu ieftin.

Din rezultatele muncii noastre în domeniul valorificării pămîntu
rilor Jnțelenite se poate trage concluzia certă că acțiunea între
prinsă de partid de valorificare a noi pămînturi este justă. Ea asi
gură în cel mai scurt timp o creștere considerabilă a producției de 
cereale cu cheltuieli minime de forțe și mijloace

In continuarea acțiunii de valorificare a pămînturilor înțelenite 
ar trebui să se acorde atenție ținutului Krasnoiarsk, regiunii Irkutsk,

2. Sarcinile dezvoltării continue a creșterii animalelor
Tovarăși I
Una din cele mai grele și î,n același timp una din cele mai 

urgente sarcini care s-au ridicat în fața partidului în ultimul timp, 
este sarcina dezvoltării continue a creșterii animalelor, a sporirii 
producției și colectărilor de produse animale. Comitetul Central ai 
P.C.U.S și guvernul au elaborat și aplică un sistem de importante 
măsuri economice și organizatorice prin care se urmărește sporirea 
șeptelului si ridicarea productivității animalelor.

Comitetul Central al P.C.U.S și guvernul sovietic au stabilit 
că este necesar să fie sporită cointeresarea materială a colhozni 
cilor în dezvoltarea creșterii animalelor. A fost adoptat și se aplică 
în practică un vast plan de mecanizare a lucrărilor în domeniul 
creșterii animalelor și de construcții zootehnice. Organizațiile locale 
de partid au depus o activitate intensă pentru întărirea cu cadre 
a sectoarelor hotărîtoare din zootehnie.

Toate acestea nu puteau să nu dea și într-adevăr au dat rezul
tate pozitive îngăduiți-mi șă dau citire unor date ce caracteri
zează starea în care se găsește la noi creșterea animalelor.

EFECTIVUL DE VITE PRODUCTIVE IN U.R.S.S.

(în
1950

procente față de anul 1950)
1951 1952 1953 1954 1955

Vaci 100 102 100 107 113 120
Efectivul total de vite

cornute mari 100 103 99 110 114 117
Porci 100 111 117 195 210 214
Oi 100 110 114 139 142 151

PRODUCȚIA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALE 
IN U.R.S.S.

(în procente față de anul 1950)
1950 1951 1952 1953 1954 1955

Carne (după tăiere) 100 96 106 120 129 130
Lapte 100 102 101 103 108 119
Lînă 100 107 122 130 128 142
Ouă 100 113 123 137 147 154

Țară noastră dispune de rezerve incalculabile în domeniul creș 
terii animalelor. Dacă în colhozuri și sovhozuri se va desfășura •> 
muncă organizatorică perseverentă se pot obține în 1—2 ani rezul
tate excepționale. Să luăm de pildă creșterea porcilor. După cum 
rezultă din datele citate, în primii doi ani ai cincinalului noi am 
înregistrat o creștere extrem de neînsemnată a efectivului de porci 
Dar după ce au fost luate măsuri concrete în domeniul dezvoltării 
creșterii porcilor, efectivul porcilor a crescut simțitor în ultimii trei 
ani. In ultimele patru luni (de la 1 octombrie 1955 pînă la 1 fe
bruarie 1956) colhozurile au predat si vîndut statului cu 62 la sută 
mai mulți porci decît în cele patru luni corespunzătoare ale anilor 
1954—1955. Colhozurile au început să ingrașe mai mulți porci. La 

de zahăr cu 54 la sută, de fuior de in cu 74 la sută. Nu am aivuf 
o creștere a producției la .hectar la culturile de bumbac. Acest lucru 
s-a datorat însă compromiterii semănăturilor de bumbac din cauza 
înghețului. Intr-o serie de regiuni, în special în regiunile din zona 
fără cernoziom, au fost obținute recolte scăzute de cartofi.

ținuturilor Habarovsk și Primorie, unde există mult pămînt bun 
necultivat. Aceasta va permite crearea unei baze cerealiere și zooteh
nice care să asigure satisfacerea nevoilor Extremului Orient în ce 
privește produsele agricole pe seama producției locale.

Interesele sporirii producției de cereale au impus schimbarea 
structurii suprafețelor însămînțate pentru ca paralel cu lărgirea 
culturilor de grîu, crupe și a altor culturi să fie simțitor extinse 
suprafețele cultivate cu porumb. Calculele arată că pentru creșterea 
animalelor avem nevoie de cel puțin 4.000.000.00Q de puduri de ce
reale furajere anual. Fără o sporire serioasă a producției de po
rumb noi nu vom putea obține această cantitate de cereale. De 
aceea, Comitetul Central a stabilit că este necesar să fie larg des
fășurată producția de porumb. In 1955 s-au însămînțat cu porumb 

, aproximativ 18 milioane de hectare — adică cu 13,6 milioane de 
hectare mai mult decît în anul 1954.

_ Extinderea culturilor de porumb a permis să fie simțitor îmbună
tățită asigurarea creșterii animalelor cu plante de siloz și cu nu
trețuri concentrate. In 1955, colhozurile au însilozat cu 17 mili
oane de tone mai multe plante de siloz decît în 1954, din care peste 
6 milioane de tone de știuleți de porumb conservat.

Ca urmare, în colhozuri au crescut simțitor cantitatea de lapte 
muls de la o vacă și producția globală de lapte. Potrivit datelor 
Direcției Centrale de Statistică a U.R.S.S., în ultimele patru luni 
(de la 1 octombrie 1955 pînă la 1 februarie 1956), cantitatea totală 
de lapte muls a crescut în colhozuri, în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului 1954—1955, în ansamblu pe U.R.S.S. cu 65 la sută, 
în R.S.S. Ucraineană — de două ori, R.S.F.S.R. — cu 53 la sută, 
iar în unele regiuni ale R.S.F.S.R., Ucrainei și Kazahstanului, în 
R.S.S. Uzbecă, R.S.S. Azerbaidjană, R.S.S. Tadjică, R.S.S. Turc- 
menă, R.S.S. Moldovenească producția totală de lapte a crescut de 
2—3 ori și chiar mai mult. O astfel de creștere a producției de 
laptenu am înregistrat în toți anii puterii sovietice. Nu încape în
doială că aici au jucat un rol hotărîtor porumbul, noul sistem de 
planificare și sporirea cointeresării materiale a colhoznicilor.

Totodată există destule raioane în care porumbul nu a dat re
zultatul așteptat. Cauza nu este decît una singură — atitudinea 
nepăsătoare a conducătorilor acestor raioane față de cultivarea lui. 
Este vorba de o parte considerabilă a raioanelor din Bielorusia, 
Letonia, Lituania, Estonia, din regiunile Kostroma, laroslav, Tuia 
și din alte cîteva regiuni Se naște întrebarea : nu cumva a gre
șit Comitetul Central al P.C.U.S. recomandînd această cultură din 
sudul țării pentru întreaga Uniune Sovietică ?

Nu, tovarăși, aceasta nu a fost o greșeală. In republicile, ținutu- 
rije, regiunile .raioanele, colhozurile și sovhozurile unde condu
cătorii au avut o atitudine serioasă față de această problemă, au 
studiat particularitățile porumbului, au pregătit cadre colhoznice 
și sovhoznice, acolo au fost obținute rezultate bune. Și invers, 
acolo unde cultivarea porumbului a fost lăsată în voia întîmplării, 
colhozurile și sovhozurile au obținut recolte slabe.

In fiecare regiune sînt colhozuri care au obținut recolte bogate 
de porumb. Voi cita unele exemple din acele raioane unde porum
bul a fost semănat pe suprafețe mari și unde este o cultura nouă.

Jn colhozul „Stalin“ din R.A.S.S. Ciuvașă în 1955 au fost însă
mînțate cu porumb 240 de ha. Recolta de porumb de pe 70 ha din 
această suprafață a fost folosită ca adaos de nutreț verde în rația 
animalelor; de pe 170 de ha. a fost obținută o recoltă bogată de 
coceni cu știuleți de maturitate lapte-ceară, ceea ce a permis col
hozului să insilozeze 8000 tone de nutreț.

La sovhozul „Petrovskoie", regiunea Moscova s-au obținut în me
die cîte 295 kintale de coceni și știuleți de porumb la hectar, iar 
pe o tarla de 15,5 ha. recolta medie a fost de cîte 402 kintale la 
hectar, din care pe 5 ha. s-au obținut cîte 750 kintale.

In colhozul „Rassvet" din R.S.S. Bielorusă au fost recoltate 
în medie în 1955 de pe o suprafață de 500 ha. de porumb cîte 
350 de kintale de coceni și știuleți la hectar.

Faptele dovedesc în mod convingător că în toate zonele țării, 
porumbul poate da recolte bogate, că el întrece. toate celelalte 
culturi în ceea ce privește recolta la hectar și cantitatea de uni
tăți furajere obținute la un hectar de cultură, precum și în ceea 
ce privește retribuirea mai bună a muncii cheltuite pentru îngri
jirea lui. De aceea trebuie să analizăm în mod temeinic greșe
lile care s-au făcut la cultivarea porumbului în diferite raioane 
și colhozuri, de ce în unele colhozuri și sovhozuri porumbul nu 
a dat o rpcoltă bogată și să începem de pe acum, cu toată ener
gia, pregătirile în vederea însămînțărilor în special instruirea 
cadrelor pentru a putea obține în 1956 o recoltă bogată de po
rumb în fiecare colhoz și sovhoz.

Principala noastră sarcină în domeniul agriculturii este ca. pe 
baza sporirii recoltei la hectar și a valorificării continue de pă- 
mînturi.noi, sț, ridicăm pînă la sfîrșitul celui de-al 6-lea cincinal 
producția anuală globala de cerea.le la 11 miliarde de puduri, să 
extindem suprafețele culturilor de plante industriale și să sporim 
considerabil recolta la hectar a acestor culturi — bumbac, sfeclă 
de zahăr, in, cînepă, floarea-soarelui, precum și să sporim sim
țitor producția de cartofi și legume. Putem și trebuie să rezolvăm, 
în următorii' doi ani, sarcina asigurării depline a țării cu cartofi 
și legume de bună calitate.

Este necesar să sezextindă suprafețele ..livezilor, viilor și plan
tațiilor ' de arbuști fructiferi.' Este 'necesar să se desfășoare plan
tarea de perdele forestiere, %phemînd tineretul nostru șă participe 
activ la această muncă. Este foarte Important să fie sporit volu
mul lucrărilor de irigare și totodată să fie'îmbunătățită folosirea 
pămînturilor irigate și asanate.

Comitetul Central al partidului consideră că este necesar să 
fie mărită producția de îngrășăminte minerale și de mijloace chi
mice pentru combaterea buruienilor și dăunătorilor culturilor agri
cole Trebuie și-de acum înainte să ridicăm nivelul agriculturii, 
să introducem cu perseverență agrotehnica înaintată, asolamente 
raționale, să reducem termenii de executare a lucrărilor agricole 
și, pe această bază, să asigurăm creșterea recoltei la hectar a 
culturilor cerealiere și plantelor industriale în toate raioanele țării.

1 februarie 1956 colhozurile aveau de peste trei ori mal mulți porci 
pentru îngrășat decît la 1 februarie 1955. Exista toate temeiurile 
să afirmăm că programul trasat al sporirii producției de produse 
animale va fi îndeplinit cu succes.

In cadrul măsurilor pentru dezvoltarea creșterii animalelor, un 
loc deosebit de important îl ocupă problemele sporirii producției de 
nutrețuri. Sarcina este ca, paralel cu sporirea producției de cereale 
și extinderea prin toate mijloacele a producției de porumb, ceea ce 
constituie lucrul principal, să se dezvolte semănăturile de ierburi 
perene, de pildă, trifoi, lucerna și altele. Se înțelege de la sine că 
la alegerea ierburilor perene și a amestecurilor lor, atit graminee 
cît și leguminoase, trebuie să se țină seama de condițiile climaterice 
și de sol pentru a semăna culturile cele mai productive pentru zon3 
respectivă. Trebuie dezvoltate de asemenea semănăturile de ierburi 
anuale, de pildă, în regiunile sudice - jarl^a de Sudan și sorg, 
în regiunile centrale — borceag, care este deosebit de prețios pentru 
semănăturile pe ogoarele ocupate.

Trebuie arătată atitudinea nejustă a unor tovarăși față de se
mănatul ierburilor. Se semnalează cazuri cînd trifoiul este înlătu
rat din regiuni care se ocupau din vechime cu cultivarea lui O 
astfel de atitudine față de ierburi este în contradicție cu indica
țiile partidului. Prin cunoscuta sa hotărîre, plenara din februarie- 
martie a C.C al P.C.U.S. nu a condamnat semănatul ierburilor, 
ci atitudinea șablon față de semănarea ierburilor perene, cînd aces. 
tea se semănau pe milioane de hectare în regiunile secetoase și 
dădeau acolo recolte extrem de slabe. Condamnînd cu hotărîre 
atitudinea șablon în ce privește semănatul ierburilor, partidul a 
arătat în același timp că în regiunile în care ierburile perene și 
anuale dau recolte bogate, ele trebuie să fie semănate și trebuie 
sporită producția de fin.

Bun este acel conducător care folosește toate posibilitățile și 
asigură vitele cu nutrețuri proprii atît furajere, cît și suculente, 
necesare pentru_a ridica simțitor producția de produse anima'e. 
Or, la noi mai sînt încă conducători de colhozuri și sovhozuri, care 
în loc să-și îndrepte toate forțele spre sporirea producției de nutre
țuri, caută să fie întreținuți de alții, vor să primească cît mai 
multe nutrețuri de la stat. Sînt destui și din aceia care, folosind 
faptul că prețurile produselor alimentare sînt mici, cumpără în 
magazine pîine, crupe și alte produse alimentare și hrănesc cu 
acestea vitele. Aceasta nu mai este o activitate de producție - 
■speculă.

Iată unul din.aceste cazuri: Președintele unui colhoz din re 
nea Moscovei a organizat o brigadă pentru nutrețuri, alcăi 
din 12 colhoznici, le-a dat bani, saci și un autocamion Accăstt. 
brigadă obține nutrețuri dar nu pe cîmpurile colhozului, ci în 
magazinele din Moscova 'Ea achiziționează pcnlru păsări și vite 
crupe de hrișcă, mei, arpacaș, făină, drojdie și alte prod'”''

(Continuarea raportului în numărul viitor)
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Lucrările celui de al XX-lea 
Congres al P« G U« S.

(Urmare din pag.l-a)

al partidului comunist, ci comuniștii șUtoțl’ 
oamenii muncii din capitală^ii-Și vor cruța 
forțele și energia pehtriî Îndeplinirea sarci 
nilor trasate în cel de al șaselea cincinal.

A urmat la cuvtnt A. I. Kiricenko, care a 
fost tntîmpinât cu căldură de întreaga 
asistență. A. I. Kiricenko și-a consacrat 
începutul cuvîntării unei analize a princi
palelor rezultațe obținute de partid după 
Congresul al XlX-lea, iar apoi s-a ocupat 
de problemele construcției economice si cui“ 
turale a R.S.S. Ucrainene.

F. R. Kozlov (Organizația de partid Le
ningrad) a vorbit despre uriașa Însemnă
tate a hotărîrilor adoptate în ultima vreme 
la plenarele C C. al P.C.U.S. Obiectul griji: 
deosebite a partidului a fost dezvoltarea 
prin toate mijloacele a industriei grele. Co
mitetul Central al partidului a dezvălui! 
denaturările teoretice în economie și a dat 
la timp o ripostă hotărîtă pseudo-economiști- 
lor, care cereau încetinirea ritmului de 
dezvoltare a industriei grele.

Oamenii muncii din Leningrad, a declarat 
în continuare vorbitorul, au muncit cu en
tuziasm pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid. Industria din orașul și re
giunea Leningrad a îndeplinit cu succes cel 
de al 5-lea plan cincinal. în această pe
rioadă, producția globală a crescut cu 87% 
în întreprinderi au fost create și a fost pusă 
la punct fabricarea a sute de aparate și me
canisme care sînt la nivelul celor mai bune 
realizări ale tehnicii înaintate.

Referindu-se la dezvoltarea continuă ' a 
industriei din Leningrad, F. R. Kozlov a 
vorbit despre necesitatea de a se determina 
mai precis profilul ramurilor ei principale. 
După părerea lui, nu este rațional ca la Le
ningrad să se dezvolte producția de pro
duse relativ simple și cu consum mare de 
metal; ministerele trebuie să acorde atenție 
menținerii specializării întreprinderilor.

N. S. Patolicev (organizația de partid 
din R.S.S. Bielorusă) a spus că rezultatele, 
dezvoltării politice,. economice și culturale 
a U.R.S.S. dovedesc că ea a făcut utj nou 
pas gigantic înainte pe drumul spre comu
nism. Aceste succese le datorăm activității 
colective neobosite, principiale, leniniste a 
Comitetului Central al partidului. Noi, co
muniștii, aprobăm și sprijinim ’ din toate 
puterile această linie a partidului și dorim 
câ în vasta și complexa Iui muncă de con
ducere a partidului și statului sovietic, Co 
mitetul nostru Central leninist să procedeze 
și de aici înainte tot atît de principial si 
colegial ca și în prezent.

Organizația de partid a R.S.S. Bieloruse 
a desfășurat o muncă vastă pentru întărirea 
și strîngerea rîndurilor ei, pentru ridicarea 
nivelului de conducere a construcției econo 
mice și culturale, obținînd anumite rezul
tate. Planul cincinal al industriei a fost 
îndeplinit înainte de termen. In acești cinci 
ani, volumul producției a' sporit de pești» 
două ori. O largă dezvoltare aii luat con
strucția de mașini și construcția de mașini, 
unelte.

A sporit considerabil producția de cartofi, 
legume, lapte, carne și, în special, produc 
ția de in. Republica va îndeplini aproxima
tiv în doi ani sarcinile planului cincinal cu 
privire la dublarea producției de carne și

de lapte în colhozuri. Vorbitorul a prezentat 
, date interesante despre dezvoltarea econo
mici: artelor i lor agricole : în 1955, 650 de 
colhozuri din Bielorusia au obținut venituri 
bănești de 1—2 milioane de ruble, 110 col
hozuri — de 2—3 milioane de ruble, 64 de 
colhpzuri — de 3—5 milioane de ruble, iar 
12 colhozuri — de 5 și 16 milioane de ruble

N. S. Patolicev a vorbit despre lipsurile 
muncii Comitetului de stat al planificării 
și Ministerului Agriculturii al U.R.S.S., care 
fiu țin seama în măsură suficientă de parti
cularitățile diferitelor regiuni ale U.R.S S 
lă' planificarea dezvoltării diferitelor ramuri 
ale economiei naționale.

în perioadă dintre Congresele al :XIX-lea 
și al XX-lea. a spus I, E. Kalnberzin (or
ganizația de partid a R.S.S. Letone), Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice s-a 
călit și s-a întărit și mai mult dm punct 
de vedere ideologic. A crescut rolul orga
nizatoric al organizațiilor de partid în re 
zolvarea tuturor sarcinilor puse în fața po
porului sovietic.

I. E. Kalnberzin a subliniat că C.C. a! 
Partidului Comunist din Letonia își concen
trează atenția în primul rînd asupra dez
voltării industriei grele. în cadrul creșterii 
globale cu 90% a producției industriale în 
decursul cincinalului, volumul producției 
industriei grele a sporit de două ori .iar al 
construcției de mașini — de 2,7 ori. Con 
tinuă să se dezvolte în ritm rapid și in 
dustria ușoară. în cursul cincinalului prece 
dent, în republică au fost construite 73 dr 
întreprinderi noi.

In Letonia ș-a. îptărit considerabil orîn- 
duirea colhoznică, au crescut veniturile col 

..hoznicilor, există numeroase gospodării 
care au obținut indici înalți. Totodată 
însă, multe ramuri ale agriculturii continuă 

' să rămînă în urmă. Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Letonia și Consiliul de 
Miniștri al republicii au condus agricultura 
fără să fi studiat în mod amănunțit part! 
cularitățile unor raioane și colhozuri.

I. E. Kalnberzin a vorbit în mod amă
nunțit despre măsurile care se iau pentru 
dezvoltarea agriculturii republicii. El a cri
ticat unele ministere unionale care nu au 
îndeplinit planul de livrare de mijloace teh
nice ameliorative pentru Republica Letonă

S-a dat apoi cuvîntul lui N. V. Kiselev 
(organizația de partid din Rostov).

Vorbitorul a insistat asupra dezvoltării 
industriei din regiunea Roștov. a cărei pro
ducție este acum de două ori mai mare de 
cît în 1950 și de 3.5 ori mai mare decît în 
1940. în același timp însă există și lipsuri 
serioase. 90 de întreprinderi din regiune 
n-au îndeplinit planurile de stat pe 1955 
Construcția de noi uzine durează prea mult 
în legătură cu aceasta, N. V. Kiselev a 
criticat activitatea ministerelor Indus
triei Construcțiilor Navale și Industriei Ra 
diotehnice.

N. V. Kiselev a subliniat în continuare 
că. lipsurile în dezvoltarea agriculturii des 
pre care a vorbit în raportul său N. S 
Hrușciov, există și în regiunea Rostov. El 
a vorbit despre măsurile care sînt luate în 
vederea ridicării continue a agriculturii. In 
special vor fi extinse suprafețele cultivate 
cu porumb, care s-a dovedit a fi cea mai 
productivă cultură din această regiune, vor 
fi efectuate lucrări de Irigație.

Organizația de partid din regiunea 
Rostov, a declarat N, V. Kiselev, va munci 
în mod perseverent ca toate colhozurile și 
sovhozurile din regiune să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile planului cinci
nal în ceea ce privește ridicarea producției 
agricole.

N. A. Muhitdinov (organizația de partid 
uzbecă) a spus că sub conducerea Comițe- 
tului Central al P.C.U.S. și cu ajutorul pri
mit din partea marelui popor rus și a ce
lorlalte popoare din U.R.S.S., Republica 
Uzbekă a obținut o înflorire fără precedent 
a economiei și culturii sale. Datorită înțe- 
leptei politici naționale leniniste a partidu
lui în anii puterii sovietice, Uzbekistanul 
s-a transformat dintr-o provincie periferică 
înapoiată, într-o republică socialistă înain
tată cu o industrie multilateral dezvoltată 
și cu o agricultură colectivă. Una dintre 
cele mai importante cuceriri ale poporului 
uzbek este crearea de numeroase cadre de 
muncitori industriali și a unei intelectuali
tăți tehnico-naționa.le. In Uzbekistan există 
192.000 de specialiști cu studii superioare 
și- medii speciale terminate.

Partidul a trasat în fața țării sarcina de 
a ajunge din urmă și depăși cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce privește pro
ducția pe cap de locuitor. Poporul uzbek 
consideră că datoria sa este în primul rînd 
de a spori producția de bumbac. In 
îndeplinirea acestei sarcini trebuie să 
aibă o importanță hotărîtoare dezvolta
rea și îmbunătățirea continuă a orga
nizării economiei apelor din această republi
că, desăvârșirea în 1958 a mecanizării 
complexe a cultivării și recoltării bumbacu
lui, ridicarea gospodăriilor codașe la nivelul 
celor fruntașe, precum și valorificarea uria
șelor întinderi de pămînt din stepa foamei 
care timp de secole au stat nefolosite din 
pricina lipsei de umiditate. Rezolvarea cu 
succes a tuturor acestor probleme reprezintă 
astăzi o sarcină principală a organizațiilor 
de partid ale republicii.

în încheiere, Muhitdinov a făcut o serie 
de observații critice la adresa Academiei de 
Științe a U.R.S.S., Academiei unionale de 
Științe agricole „V. I. Lenin“ și a Ministe
rului Agriculturii al U.R.S.S., care acordă 
un ajutor insuficient republicii în domeniul 
dezvoltării continue a cultivării bumbacului.

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La ședința 
din seara zilei de 15 februarie a Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. care a fost pre
zidată de tov. N. A. Muhitdinov au conti
nuat discuțiile la rapoartele de activitate 
ale Comitetului Central al P.C.U.S. și Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.

Au luat cuvîntul I. P. Boițov (Organiza
ția de partid Stav-ropol) D. T. Șepilov, L. I 
Brejnev (Organizația de partid din Kazah- 
stan), A. M. Skolnikov (Organizația de 
partid Voronej).

în cadrul ședinței a luat cuvîntul, întîm 
pinat călduros de delegații la Congres, Ciu 
De, membru în Biroul Politic al Partidului 
Comunist Chinez. El a transmis Congresului 
un salut frățesc din partea celor 9 milioane 
de membri ai Partidului Comunist Chinez.

La 16 februarie Congresul al XX-lea își 
continuă lucrările.

ACTOAlITATtA

• La 17 februarie se împlinesc 
100 de ani de la moartea marelui 
scriitor german Heinrich Heine.

Din inițiativa Consiliului Mon
dial al Păcii în lumea întreagă 
vor avea loc manifestări consa
crate celui care a fost „spadă și 
flacără — după cum spune despre 
el însuși Heine — brav soldat în 
războiul de eliberare a omenirii“.

Cu prilejul centenarului morții 
scriitorului german, editurile 
noastre au în pregătire tipărirea 
unor volume din lirica și proza 
lui.

In prezent în țara noastră au 
loc manifestări prilejuite de co
memorarea lui Heinrich Heine. 
La Casa Scriitorului „M. Sado- 
veănu“, la Casa Ziariștilor, la 
Biblioteca I.R.R.C.S., scriitori și 
profesori au evocat în cursul a- 
cestei săptămîni viața și opera 
scriitorului.

De asemenea posturile noastre 
de radio au transmis prezentări 
ale cărților lui Heinrich Heine. 
In cadrul emisiunilor muzicale au 
putut fi deseori ascultate liduri 
de Schumann, Balakirev și alți 
compozitori pe versuri de Heine

® La mijlocul lunii martie se 
va deschide la București, sub au
spiciile Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, o expoziție de artă plastică 
indiană.

Expoziția va cuprinde un mare 
număr de lucrări de picturi, mi
niaturi, sculpturi, lucrări în 
bronz, aparținînd diverselor școli 
de pictură și sculptură din In
dia.

(Agerpres)

Ecoul international al Raportului prezentat 
Congresului ai XX-lea al P. C. U. S.

PEKIN 15 (Agerpres).—China 
Nouă transmite : Ziarele „Jenmin- 
jibao“, „Guanminjibao“, „Gun- 
jenjibao“ și „Beițzinjibao“, care 
apar la Pekin, au publicai pe 
prima pagină și sub titluri mari 
știrile care anunță deschiderea 
Congresului al 20-lea al P.C.U.S.

Știrile anunțînd deschiderea 
Congresului al 20-lea al P.C.U.S. 
au fost transmise în repetate rîn- 
duri de postul de radio Pekin 
precum și de posturile de radio 
ale altor orașe din China.

☆
DELHI 15 (Agerpres).—TASS 

transmite : Știrile consacrate ra
portului de activitate al Comite
tului Central al P.C.U.S. prezen
tat la Congresul al 20-lea al par
tidului de către N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
ocupă locul principal în presa in
diană. Ziarele publică expunerea 
raportului la loc de frunte, în pri
mele pagini și sub titluri mari. 
Mai multe ziare publică fotografia 
tovarășului N. S. Hrușciov.

„Uniunea Sovietică este gata 
să înceteze experiențele cu bomba 
cu hidrogen. încrederea în 
coexistența pașnică. Relațiile cu 
S.U.A. pe baza celor cinci princi
pii de coexistență. Raportul pre

zentat de Hrușciov la Congresul 
partidului“ — acestea sînt titlu
rile sub care ziarul „Hindustan 
Limes“ publică știrile în legătură 
cu deschiderea congresului .și ra
portul lui N. S. Hrușciov. Titluri 
similare au publicat ziarele „Sta- 
tesman“_ „Hindustan Standard", 
„Indian Express“.

★
OTTAWA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele cana
diene au anunțat în primele pa
gini deschiderea Congresului al 
20-lea al P.C.U.S.

Presa reproduce principalele 
părți din raportul lui N. S. Hruș
ciov, acordînd o deosebită aten
ție declarațiilor asupra politicii 
externe a Uniunii Sovietice cu
prinse în raport.

*
SOFIA 15 (Agerpres). — 

A.T.B. Congresul al 20-lea al 
P.C.U.S. se află în centrul aten
ției presei bulgare. Toate zdrele
au publicat în prima pagină știri 
amănunțite privind deschiderea 
Congresului. Ziarul „Otecestven 
front“ a publicat o scurtă expu
nere a raportului de activitate al 
C.C. al P.C.U.S. prezentat de 
N. S. Hrușciov.

U.R.S.S.—sprijinitoare a independentei 
țarilor Orientului Mijlociu și Apropiat

Sosirea la Belgrad 
a delegației C. C. S. 

din R. P. R.
BELGRAD 15 (Agerpre»)’. *• 

Corespondență specială :
Azi la prînz a sosit Ia Bel

grad, delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelpr din R.P.R. în 
frunte cu Gheorghe Apostol, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele G.C.S. din 
R.P.R. —- conducătorul delega
ției.

Vizita are loc ca urmare a do
rinței reciproce, de a întări și 
dezvolta legăturile clasei munci
toare. ale sindicatelor, ale popoa
relor celor două țări, care luptă 
pentru construirea socialismului și 
apărarea păcii.

Pe peronul gării din Belgrad 
delegația sindicatelor din R.P;R. 
a fost primită de tovarășii : Dju- 
ro Salaj, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din Iugo
slavia, Iovan Popovici, secretar 
al C.C.S. din R.P.F. Iugoslavia, 
Marian Vivota, membru în secre
tariatul C.C.S. din R.P.F Iugo
slavia, Milivoje Uroșevici, preșe
dintele C.C. al sindicatului lucră
torilor din învățămînt, și Milan 
Pudja, membri ai prezidiului 
C.C.S. din R.P.F. Iugoslavia.

Bucurîndu-se de revedere, Dju- 
ro Salaj și Gheorghe Apostol s-au 
îmbrățișat și s-au întreținut prie
tenește. Delegației i-au fost ofe
rite flori.

După amiază, delegația sindi
catelor din R.P.R. a fost primită 
de conducerea sindicatelor din 
R.P.F. Iugoslavia.

Un țel urmărit: 
produse elegante și durabile

A devenit un faipt obișnuit ca 
tinerii să se mîndrească cu suc
cesele obținute de întreprinderea 
în care lucrează.

Cereți-i unui tînăr sau unei ti
nere de la întreprinderea „In
dustria Bumbacului B“ din Capi
tală să vă împărtășească planu
rile de viitor și veți avea satis-, 
facția să aflați că cea mai mare 
dorință a lor este să-și lase în 
urmă sarcinile de plan și mai cu 
seamă să dea produse de calitate.

Calitatea — iată o problemă 
pentru tineretul de aici. în jurul 
ei ș-a discutat atît de mult că 
astăzi se poate spune că a in
trat în preocupările majorității 
muncitorilor.

Mai existau în urmă cu cîteva 
luni o seamă de deficiențe care 
periclitau calitatea produselor. 
Unele dintre ele se datorau necu
noașterii temeinice a meseriei, 
iar altele erau determinate de 
goana după cantitate. Și într-un 
caz și într-altul cele mai multe 
lipsuri erau descoperite îndeosebi 
la controlul calității. Atunci, ti
nerele controloare Sonia Popescu, 
Elena Iancu, Ioana Ene sau alt
cineva din acest post important 
de muncă, descoperind defectele 
respingeau produsele. Ce în
semna aceasta pentru întreprin
dere este clar. In primul rînd se 
îngreuna îndeplinirea sarcinilor 
de plan,.se afecta sarcina de re
ducere a prețului de cost, iar în 
ultimă instanță muncitorul res
pectiv pierdea prima de "calitate.

O asemenea situație nd pti’teă 
să 'nu preocupe domitetul orga
nizației de bază U.T.M. Trebuie 
subliniat faptul că in această în
treprindere muncesc mulți tineri 
și că ijatorită organizării lor în 
forme specifice de muncă, bri
găzi și posturi u tem iste de con- 

L di au posibilitatea să reali- 
în permanență -succese deo-

„Scìntela tineretului“
Pag. 6-a 16 februarie 1956

sebite. Ori tocmai în rîndul tine
rilor dăinuiau lipsuri care se ce
reau grabnic lichidate.

Felul cum și-a desfășurat acti
vitatea comitetul organizației de 
baza U.T.M. demonstrează iniția
tivă, operativitate, spirit gospodă
resc. Antrenarea tineretului în 
lupta pentru îmbunătățirea cali
tății produselor ș-a desfășurat pe 
mai multe planuri. în primul 
rînd s-a urmărit instruirea brigă
zilor de tineret. Cu toate că ute
mistul Constantin Păduraru. res
ponsabilul cu resortul producție 
și calificare în cadrul comitetu 
lui, a instruit lunar responsabilii 
de brigăzi, au existat și cazuri 
cînd tinerii au fost chemați la 
sediu. în acest fel s-a procedat 
cu brigada nr. 9 condusă de ute- 
mista Constanța Chircu, cu bri
gada nr. 7 condusă de utemista 
Agripina Bîrsan, brigadă ce de
ține drapelul roșu pe raion și cu 
tinerii din sala nr. 8. In cadrul 
acestor consfătuiri, tinerii aveau 
posibilitatea să cunoască mai 
bine ultimele deficiențe constatate 
în .privința calității produselor și 
în vederea lichidării lipsurilor.

în cadrul brigăzilor de tineret 
a fost dezvoltat spiritul de co
laborare și ajutor, explicîndu-se 
tinerilor că problema eleganței și 
durabilității produselor constituie 
o sarcină permanentă, general 
valabilă pentru fiecare.

Pentru a se ajunge la. țelul ur
mărit — fiecare tînar, un fruntaș 
al calității — comitetul' U.T.M. al 
cărui- secretar este comunista 
Dincă» Elena, a întărit legătura 
cu Conducerea întreprinderii, cu 
maiștrii și tehnicienii. Este sem
nificativ faptul că secretarul co
mitetului U.T.M. ește invitat la 
conducerea întreprinderii atunci 
cînd se discută probleme ce pri
vesc procesul de producție și că 
de fiecare dată se țere ajutorul- 
organizației de tineret în legătu
ră cu rezolvarea lor.

Strînsa colaborare cu maiștrii, 
tehnicienii și muncitorii vîrstnici

a ajutat mult pe tineri. S-ar pu
tea da cîteva exemple în acest 
sens. Tovarășa Dumitra Belni- 
coanu se ocupă în întreprindere 
cu aplicarea metodelor sovietice 
cum ar fi nodul lui Bașkirov, 
Ilicev-Vlasov și cu generalizarea 
experienței lui Kovaliov. Spre 
sfîrșitul anului trecut, comitetul 
U.T.M. a organizat o convorbire 
între tineri și tovarășa Belnicea- 
nu. Din cei 35 de tineri care au 
participat la convorbire, 30 au 
trecut să lucreze după metode 
înaintate. Utemiști ca Vasilica 
Țopîrdea și Constanța Chircu. 
sînt azi fruntași, iar Constanța 
ilincă deține în întrecerea pe 
profesii titlul de „cea mai bună 
țesătoare“.

Și maistrul Ion Păun se ocupă 
intens de calificarea tinerilor. în 
urma ajutorului și sfaturilor sale 
utemistul Florea Nedelcu a de
venit maistrul unei secții. Acum 
tovarășul Păun se ocupă de tînă- 
rul Constantin Nicu, absolvent al 
școlii profesionale. Din muncito
rul care la venirea în fabrică a- 
bia descifra tainele meseriei, el 
a crescut un bun ajutor de 
maistru.

Comitetul U.T.M. nu se rezumă 
numai la sprijinirea tinerilor pe 
locul de muncă, ci se preocupă 
de toate problemele a căror re
zolvare ar duce la îmbunătățirea 
calității produselor.

Iri întreprindere a funcționat 
un curs de minim tehnic. Comite
tul a asigurat participarea la a- 
cest curs a unui număr de 52 de 
tineri. Mulți dintre foștii elevi au 
devenit fruntași în producție. 
Grigore Pănescu, fost țesător, a 
devenit după absolvirea cursului 
ajutor de maistru. Maria Mihala- 
che, Angela Andronic, Chirichița 
Motrișan sînt acum țesătoare 
destoinice. In curînd se va des
chide din nou cursul de minim 
tehnic. Pregătirile sînt în toi, iar 
comitetul U.T.M. își aduce din 
plin aportul la ducerea lor la 
bun sfîrșit.

Așa cum atunci cînd urmărești 
să realizezi ceva îți încordezi 
toate forțele, și comitetul U.T.M. 
a mobilizat toți factorii pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor.

Cele patru posturi utemiste de 
control și-au spus din plin cu
vîntul, Niță Tudor, Floarea Voicu, 
Grigore Pănescu, Gheorghe Că- 
lugăru, îndrumați îndeaproape 
au știut să canalizeze activitatea 
posturilor utemiste pe care le 
conduc în spre problemele arză
toare.

, In majoritatea întreprinderilor 
există vitrine cu rebuturi — o 
formă de educare a muncitorilor. 
Cele mai multe sînt așezate în 
curtea întreprinderii. Și la „In 
dustria Bumbacului B“ există vi
trine cu rebuturi numai că ele au 
fost amenajate la colțul postului 
utemist de control. La postul u- 
temist de control condus de Niță 
Tudor se află o asemenea vitri
nă. In ea au fost de curînd 
aduse „corpurile delicte“ — țevi 
și canete aruncate pe jos de ute- 
mistele Niculina Bădulescu, Floa
rea Postole și Dumitra Penciu. 
Tinerii au conturat și cîteva cari
caturi, pentru ca în acest fel cri
tica să fie mai ascuțită.

Este limpede că dacă planul 
cincinal a fost îndeplinit în în
treprindere la data de 29 noiem
brie 1955. că dacă în luna no
iembrie 91,98 la sută din produse 
au fost de calitate superioară, iar 
în decembrie procentajul a cres
cut la 95,54 la sută tinerii nu 
sînt străini de aceste succese. Ele 
reprezintă și mîndria utemistelor 
Floarea Voicu, Elisabeta Croitoru, 
Maria Bălăuță și altele care dau 
peste 96 Ia sută din produse de 
calitate superioară.

Noul an a adus tinerilor suc
cese remarcabile. Se poate spune 
pe drept cuvînt că la „Industria 
Bumbacului B“ e un vast cîmp 
de luptă. Tinerii înving greutățile 
pentru că sînt ajutați de comu
niști, pentru că cei ce le îndru
mă activitatea sînt oameni se
rioși, cunoscători ai meseriei și 
mai cu seamă ai caracterelor și 
preocupărilor tinerilor. Rezultatul 
luptei este cel dorit. Nici un tî
năr, afară de noii angajați, nu 
lucrează sub plan, iar planul

ANUNȚ
Expoziția permanentă „Eroicele 

lupte ale muncitorilor ceferiști“, 
din calea Griviței nr. 193 B, este 
deschisă zilnic în afară de luni, 
între orele 9—14, 15—20.

Pentru vizitarea în grup a ex
poziției, adresați-vă la telefon 
nr. 6.41.20 interior 4.050.

Știri sportive
• La Tg. Mureș a avut loc a- 

seară întîfnirea de baschet dintre 
echipa iugoslavă Proleter și se
lecționata orașului.

La capătul unei dispute dîrze 
baschetbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 
76-67.

• Astăzi va avea Ioc la Buda
pesta în sala „Sportcsarnok“ în- 
tîlnirea internațională de tenis 
de masă dintre echipele repre
zentative masculine ale R.P.R. și 
R.P. Ungare. Evoluția jucătorilor 
romîni este așteptată cu interes 
de publicul sportiv maghiar. 
Echipa selecționată a țării noa
stre a sosit la Budapesta fiind 
întîmpinată de reprezentanți ai 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport al R.P. Ungare. Lotul 
echipei noastre este alcătuit din 
campionul țării Toma Reiter, Ma
tei Gantner, Mircea Popescu, Ti- 
beriu Harasztosi și tînărul Otto 
Bottner. Meciul dintre cele două 
selecționate se va desfășura în 
formații de cîte 4 jucători.

în vederea acestei întîlniri e- 
chipa maghiară a selecționat un 
Iot din care fac parte și cunos- 
cuții jucători Sido, Gyetvai și 
Foeldi.

Tn zilele următoare sportivii 
romîni vor participa la campio
natele internaționale ale R. P. 
Ungare.

(Agerpres)

pînă în ziu<a de 26 ianuarie, a 
fost realizat în proporție de 
100,92 la sută.

Meritul cel mai mare al organi
zației U.T.M. este însă acela că 
nu urmărește numai produc
ția. Comitetul se preocupă să 
facă viața tinerilor cît mai plă
cută. Tn anul care a trecut a fost 
organizată o seară de dans mo
del cu concurs de ghicitori și 
tombolă; din cei 70 de coriști, 
58 sînt tineri; 10 tineri fac parte 
din echipa de teatru, iar dansu
rile naționale reprezintă „mono
polul“ tinerilor.

Ar fi însă nejust să se creadă 
că la această întreprindere nu 
mai există lipsuri. Dacă mergi 
în secții afli că mai sînt tineri 
asemenea Anei Nimigeanu. care 
încă dau produse de calitate 
necorespunzatoare. Spre aceștia 
și-a propus comitetul U. T. M. 
să-și îndrepte atenția în viitor, 
în ultimul plan de activitate se 
prevăd acțiuni importante. Așa, 
de pildă, pentru a se cunoaște 
mai îndeaproape frămîntările ti
nerilor, și în general, problemele 
cele mai deosebite, membrii co
mitetului au fost repartizați pe 
secții. In acest fel, ei au posibili
tatea să participe la consfătuirile 
de producție și să contribuie la 
rezolvarea problemelor Jce se ri
dică. Spre sfîrșitul acestei luni, 
în cadrul comitetului, utemistul 
Constantin Păduraru a susținut 
un referat în legătură cu con
tribuția tineretului la îmbunătăți
rea calității produselor. Și-a mai 
propus comitetul să continuie 
instruirea periodică a brigăzilor 
și a posturilor utemiste de con
trol și să antreneze încă 36 de 
tineri în aplicarea metodelor îna
intate de lucru.

Congresul al Il-lea al partidu
lui a subliniat faptul că în între
prinderile din sectorul industriei 
ușoare există serioase lipsuri în 
privința calității produselor. Co
mitetul U.T.M. v.a desfășura pe 
viitor o activitate mai susținută 
în vederea mobilizării tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de îm
bunătățire a calității produselor, 
de reducere a prețului lor de 
cost.

LIDIA POPESCU

DAMASC 15 (Agerpres). - 
Recenta Declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
cu privire la măsurile anglo-ame
ricane în Orientul Apropiat și 
Mijlociu a fost primită cu o vie 
satisfacție în țările arabe.

Referindu-se la unul din as
pectele cele mai importante ale 
declarației sovietice și anume a- 
cela că ea are în vedere înlătu
rarea primejdiei de război în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, se
natorul Faris EI Khury, mem
bru al delegației siriene la 
O.N.U., a menționat că declara
ția sovietică „a redus amenința
rea unui război apropiat între 
Israel și țările arabe“.

întreaga presă libaneză a sa
lutat de asemenea cu satisfacție 
publicarea declarației sovietice cu 
privire la Orientul Mijlociu. 
Chiar ziarul de dreapta „El _Ha- 
dafiof“. care apare la Beirut și 
care reprezintă îndeobște intere
sele cercurilor pro-occidentale,

scrie : „Occidentul culege acum 
ceea ce a serpănat“.

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

In comentariile lor ziarele fran. 
ceze subliniază că publicarea De
clarației Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. referitoare la 
măsurile anglo-americane privind 
Orientul Apropiat și Mijlociu im
pune puterilor occidentale o re
considerare cît se poate de se
rioasă a politicii lor în această 
regiune.

„Franc-Tireur“, care subliniază 
lipsa de popularitate a politicii 
occidentale în regiunea Orientului 
Mijlociu, scrie că evoluția eve
nimentelor internaționale a ară
tat că „este cu neputință de 
rezolvat vreo problemă interna
țională și de asigurat pacea în 
vreo regiune a lumii fără un a- 
cord la care să participe Uniu
nea Sovietică, alături de puterile 
occidentale".

»
DUPĂ 11 ANI

\<
£

N-au trecut decît vreo trei 
săptămîni de cînd s-a început 
turnarea filmului și, într-o di
mineață, doi actori — deținăto
rii rolurilor principale — nu 
s-au mai prezentat la lucru. Re
prezentanții „Asociației japone
ze pentru interzicerea armei a- 
tomice", care pornise cu trudă 
'a realizarea acestui film, erau 
în culmea îngrijorării. Filmul 
era doar atît de așteptat; el 
trebuia să ofere lumii imaginea 
urmărilor groaznice cauzate de 
efectele bombei atomice căzută 
la Hiroșima.

Se petrec uneori în viața ac
torilor coincidențe uimitoare: 
viața însăși se împletește cu 
rolul jucat. Așa s-a întîmplat 
și cu cei doi artiști absenți de 
la filmare — Yoshito Kiyomi și 
Niyoshi Tekeguchi. Cînd colegii 
lor s-au dus la ei 
ce s-a întîmplat, 
agonie.

...Și Kiyomi și
11 ani în urmă locuiseră la Hi
roșima. Explozia bombei atomi
ce nu i-a ucis pe loc, dar a 
continuat lent șă le distrugă 
sănătatea. Cei doi actori erau 
în criza finală. Filmul nu l-au 
mai terminat. Curînd au murit.

...Și filmul lor se numea „Este 
^bine să trăiești".

acasă să afle 
i-au găsit în

Tekegiichi cu

.. Epurări"
MADRID 15 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
United Press, din Madrid se a- 
nunță că în Spania vor avea 
loc „epurări“- în rîndul intelec
tualilor suspectați de „con
cepții progresiste“. Se crede că 
sînt vizați în special corpul di
dactic, scriitorii și artiștii.

Anumite cercuri bine informate 
din Spania au declarat că guver
nul franchist a hotărît luarea 
acestor măsuri împotriva intelec
tualilor progresiști în urma ma-

este foarte apro- 
" " i în

comicsurilor

„ÎNGRIJORARE...**

Tratativele franco-marocans 
de la Paris

PARIS 15 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că 
la 15 februarie încep la Paris tra
tative între guvernul Franței și 
reprezentanții Marocului cu pri
vire la relațiile existente între cele 
două țări. In acest scop la 13 fe
bruarie în capitala Franței au so
sit sultanul Marocului, Mohammed 
Ben Yussef, și primul ministru 
marocan, Si Bekkai.

Reprezentanții Marocului cer 
abrogarea tratatului de protecto
rat al Franței asupra Marocului 
din anul 1912, protectorat care a 
redus Marocul la rolul de colonie 
a Franței.-

In prezent, guvernul francez 
încearcă să soluționeze problema 
marocană dar, așa cum precizea
ză agenția France Presse, el 
„dorește ca abrogarea regimului 
de protectorat să nu intervină 
înainte de stabilirea interdepen
denței franco-marocane“.

Ziarul „New York Herald^ 
Tribune" este îngrijorat. De^ 
curînd, o comisie senatorială a( 
ajuns la concluzia că în raport 
cu populația, S.U.A. are mai, 
mulți consumatori de stupefian
te de cît orice țară din lume. ț

Potrivit ziarului, 50 la sută! 
din delictele săvîrșite în Ame
rica sînt comise de acei oameni' 
care consumă diversele narcoti-^ 
ce. în general, arată ziarul, 
consumul stupefiantelor s-a tri-' 
plat după cel de al doilea răz- 
boi mondial.

îngrijorarea ziarului ni se' 
pare normală, ca și afirmația 
sa că „efectele toxicomaniei 
sînt îngrijorătoare“.

La prima impresie surprinde 
însă faptul că în gazetă nu se 
vorbește nimic despre cauzele 
consumului de stupefiante. Și 
una din cauze c 1 L . 
piață ziarului: răspîndirea 
tiraje enorme a 
care proslăvesc toate viciile po
sibile, crimele, ororile.

Despre ele însă, nici un cu
vînt. De ce ? E simplu : Proprie
tarii lui „New York Herald Tri
bune“ nu sînt străini de colo
salele venituri aduse de acest 
stupefiant care se injectează zi 
de zi zecilor de milioane de 
cititori, sub forma comicsurilor.

D. L.

în Spania
rilor manifestații studențești 
care au avut loc la Madrid și în 
alte orașe.

Coment nd situația din Spania, 
ziarul englez „TJmes” scria la 13 
februarie că „viitorul regimului 
este nesigur... Tulburările și lup
tele politice recente de la uni
versitatea din Madrid, precum și 
măsurile drastice pe care guver
nul a găsit de cuviință să le ia 
în consecință, dovedesc încă o 
serioasă sursă de slăbiciune“..

Noul corp didactic...
Ca urmare a marilor manifestații 

anti-franchlste desfășurate la universi
tatea din Madrid, guvernul Franco- a 
început „epurarea“ corpului didactic.

Desen de NICOLAESCU NIC.

U. Kekkonen ales 
președinte al Finlandei

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează 
că, la 15 februarie, Urho Kekko
nen, (partidul agrarian) actualul 
prim ministru al Finlandei, a fost 
ales președinte al Republicii Fin
landeze. Noul președinte a fost 
ales după trei tururi de scrutin, 
obținînd voturile a 151 din cel 
300 de electori.
, Au candidat de asemenea la 
președinție E. Kilpi, din partea 
Uniunii democrate a poporului 
finlandez, K- A. Fagerholm — 
din partea partidului sociăl-demo- 
crat, S. Tuomioi — din partea 
partidului de coaliție, R. Tțrngren 
— din partea partidului popular 
suedez și E. Rudman — din par
tea partidului popular din Fin
landa.

PEKIN. — La 15 februarie pre
mierul Ciu En-lai l-a primit pe 
prințul Norodom Sianuk, primul 
ministru al regatului Cambodgiei 
care vizitează R.P. Chineză.

PARIS. — La 15 februarie s-a 
anunțat la Paris numirea lui Paul 
Ramadier (socialist) în postul de 
ministru al Economiei și Finanțe
lor în locul lui Robert Lacoste 
care, după cum se știe, a fost nu
mit recent ministru rezident în 
Algeria.

PARIS. — Criticul de artă al 
ziarului francez „Le Monde“ con
sacră un articol expoziției de cu
sături și ceramică romînească 
deschisă la Paris.

R1O DE JANEIRO. - Agenția 
United Press relatează că 12 li
deri ai sindicatului marinarilor 
brazilieni au cerut guvernului să 
stabilească relații normale cu 
Uniunea Sovietică. Răspunzînd 
acestei cereri, șeful departamen- 
tu'ui comerțului din Ministerul 
Afacerilor Externe al Braziliei a 
declarat că problema extinderii 
relațiilor comerciale sovieto-bra- 
ziliene este în prezent în curs de 
examinare și că au rămas nere
zolvate numai cîteva detalii cu 
caracter tehnic.

Spectacolele de azi

Patria, V. Alccsandri, înfră
țirea între popoare, Elena Pa- 
vel, I Mai, Libertății: Vaga
bondul (seria I); Magheru: 
Cartierul Vîborg; Filimon Sîr- 
bu, I. C. Frimu, Ai. Popov: 
Tata, mama bona... și eu; 
Republica, București, Gh. De
ja, 8 Martie: Aii Baba și cei 
40 de hoți ; .complectare : N. Gri- 
gorescu ; Maxim Gorki: Pagini 
din lupta partidului și Pămîntul 
va înflori; Centrai, Popular: Rio 
Escondido ; Victoria : Tăunul; 
Lumina : Insula fără nume ; Tim
puri Noi: Festivalul Tineretului 
de la Varșovia; Vînătorii de 
tigri; Tineretului: Dragostea 
unei femei; Grivița: Spectacol 
de varietăți; Vasile Roaită: Ti
nerețe zbuciumată.
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