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Zilele acestea, atenția opi
niei publice din lumea Întrea
gă este îndreptată spre Mos
cova, unde se desfășoară lu
crările celui de-al XX-lea Con
gres al P.C.U.S., Congres de 
o însemnătate istorică mon
dială.

Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, prezentat de tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S., este un 
document de o uriașă însem
nătate nu numai pentru statul 
sovietic care construiește vic
torios comunismul, dar și pen
tru întreg lagărul socialismu
lui, pentru mișcarea revoluțio
nară din toate țările, pentru 
toți cei ce luptă pentru pace 
și progres social.

Străbătut de spiritul viu, 
creator, al marxlsm-leninis- 
mulul, raportul constituie un 
minunat îndreptar teoretic, 
care ne ajută să înțelegem 
cursul vieții internaționale nu 
numai în prezent, ci și pers
pectivele sale de viitor. Fă- 
cînd o profundă analiză a 
succeselor obținute în acest 
timp, de lagărul socialist, cît 
și a situației economice din 
țările capitaliste, a politicii 
războinice dusă de cercurile 
imperialiste și a luptei popoa
relor în frunte cu 
Sovietică pentru pace, rapor
tul prezentat la Congres de
monstrează în mod convingă
tor faptul că puternica unitate 
a lagărului socialist și ideile 
comunismului sînt de neîn
vins.

Principala trăsătură a epocii 
noastre, arată N. S. Hrușciov. 
este ieșirea socialismului din 
cadrul unei singure țări și 
transformarea Iui într-un sis
tem mondial. Capitalismul s-a 
dovedit neputincios să împie
dice acest proces de impor
tanță istorică. Sistemul socia
list și-a dovedit incontestabil 
vitalitatea. Cifrele grăitoare 
aduse în raport sînt conclu
dente. în timp ce, în ultimii 
23 de ani, producția industria
lă a U.R.S.S. a crescut de a- 
proape 20 de ori, producția 
industrială a țărilor capitaliste 
s-a mărit doar cu 93 la sută. 
De asemenea, față de nivelul 
antebelic, producția industria
lă a țărilor de democrație 
populară a crescut de cîteva 
ori: în Polonia de patru ori, 
în Ungaria de trei ori și ju
mătate. fri Romînia de aproape 
trei ori, în Albania de un
sprezece ori etc. R.P. Chineză, 
care a trecut mai tîrziu Ia 
construirea socialismului, a 
obținut o creștere a produc
ției industriale de peste două 
ori în comparație cu nivelul 
dinaintea războiului.

Realizări importante în con
strucția socialistă a înregis
trat și Iugoslavia, a cărei in
dustrie a depășit în 1955 ni
velul antebelic de 2,8 ori.

între țările socialismului 
există o strînsă colaborare e- 
conomică, pe baza conlucrării 
frățești, a ajutorului reciproc, 
a coordonării practice a pla
nurilor lor economice — co
laborare ce duce la dezvolta
rea continuă a economiei a- 
ccstor state. Un aport însem
nat la înflorirea și întărirea 
tuturor acestor țări îl consti
tuie ajutorul primit din par
tea Uniunii Sovietice. întrsi- 
devăr, istoria nu a 
încă niciodată un 
mănător: un stat 
uriaș, cu un înalt 
dezvoltare tehnică, 
de bună voie la industrializa
rea altor țări.

Cu totul alt tablou ne oferă 
lagărul capitalismului. Criza 
generală a capitalismului — 
se arată în raportul prezentat 
de tovarășul Hrușciov — con
tinuă să se adîncească. Tot 
mai mult se ascute contradic
ția fundamentală a capitalis
mului — contradicția de nere
zolvat dintre forțele de pro
ducție contemporane și rela
țiile de producție capitaliste. 
Creșterea producției în țările 
capitaliste, mică în compara
ție cu cea a lagărului socialist, 
nu are un fundament trainic, 
sănătos. Dimpotrivă, factorii 
principali care au determinat 
această creștere (militarizarea 
economiei, cursa înarmărilor, 
care nici pe departe nu dez
voltă toate ramurile de pro
ducție etc.) au acționat o pe
rioadă de timp. Acum însă a- 
cest concurs de împrejurări 
temporar începe să-și înce
teze influența. Fenomene la
tente de criză există chiar și 
în prezent. încercarea de a 
ieși din criză cu ajutorul 
cursei înarmărilor, nu dă re
zultate, deoarece povara înar
mării este aruncată pe spina
rea clasei muncitoare, al că
rei nivel de trai scade pe zi 
ce trece. Numărul uriaș de șo
meri totali șl parțiali, cobo- 
rîrea puterii de cumpărare a 
salariilor, duc la restrîngerea 
relativă a pieții interne, la 
noi crize și zguduiri econo
mice în țările capitaliste. 
Cursa Înarmărilor nu vindecă, 
ci agravează boala.

în zilele noastre Iau am
ploare și alte elemente care 
zguduie din temelii putredul 
sistem capitalist. Este vorba 
de puternica contradicție care 
se ascute pe zi ce trece între 
statele imperialiste, pentru a- 
capararea piețelor de desfa
cere. In ciuda fațadei „colabo-
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rării atlantice*, principala 
contradicție continuă să fie 
contradicția dintre S.U.A. și 
Anglia: imperialiștii ameri
cani pătrund tot mai mult în 
zona tradiționalelor piețe en
gleze. Totodată, Anglia și 
Franța au pe piața mondială 
și alți concurenți, care de a- 
semenea se străduiesc să le 
strîmteze sfera de influență: 
Germania occidentală și Ja
ponia. Reapariția lor pe piața 
mondială a agravat situația 
și mai mult. Problema piețe
lor, așa dar, e din ce în ce 
mai greu de rezolvat pentru 
monopoliștii de pretutindeni. 
Ea a devenit și mai greu de 
rezolvat în ultimii ani, cînd 
o serie de țări slab dezvoltate, 
altădată la cheremul trusturi
lor americane, engleze, fran
ceze, s-au eliberat de jugul 
colonial și au început să-și 
creeze o industrie proprie. Lu
cru! acesta duce în mod ine
vitabil la îngustarea mai de
parte a piețelor de desfacere.

In fața acestei situații, cînd 
pămîntul alunecă de sub pi
cioarele lor, magnații de peste 
ocean și confrații lor euro
peni se străduiesc să înlăture 
primejdia crizei care-i ame
nință înfundîndu-se pînă pes
te urechi în cursa înarmărilor, 
în crearea de pacte și blocuri 
militare de tot felul ca: 
S.E.A.T.O., N.A.T.O., pactul
de la Bagdad. Lozinca „an
ticomunismului“ servește a- 
pologeților „războiului rece" 
drept perdea de fum pentru a 
acoperi ochii celor naivi. După 
cum subliniază raportul, ceea 
ce apare nou în actuala situa
ție este că „prin crearea a tot 
felul de blocuri și pacte, S.U.A. 
vor să-și consfințească situa
ția dominantă în lumea capi
talistă, să reducă pe toți par
tenerii lor din cadrul blocuri
lor la situația de executanți 
docili ai voinței lor“.

Dar pactul de la Bagdad, 
S.E.A.T.O. și celelalte nu sînt 
numai grupări militare agre
sive, ci și o nouă formă — 
colonială, prin conținutul el 
— de înrobire a țărilor slab 
dezvoltate. De ce are nevoie 
imperialismul astăzi de aceas
tă nouă etichetă la care se 
adaugă și așa numitul „aju
tor" dat țărilor slab dezvolta
te de pe urma căruia tot colo
nialiștii trag foloase î Au ne
voie de această firmă, pentru 
că în decursul ultimilor zece 
ani s-au eliberat de sub jugul 
colonial și semicolonial peste 
1.200.000.000 de oameni în In
dia, Indonezia, Birmania, Su
dan, Egipt, Siria, Liban și 
multe alte țări. Aceasta con
stituie o serioasă înfringere 
suferită de imperialiști în 
Orient, unde se năruie teme
liile colonialismului. Pactele și 
blocurile militare sînt tocmai 
mijlocul prin care colonialiștii 
încearcă să subjuge din nou 
aceste țări.

Spre deosebire de țările ca
pitaliste, care dau țărilor foste 
coloniale un dolar ca să ia în 
schimb zece, țările lagărului 
socialist sînt hotărîte să ajute 
țările slab dezvoltate pe bază 
de egalitate și avantaj reci
proc, nepunînd nici un fel de 
condiții politice în schimbul 
sprijinului dat. Iată de ce, 
țările Asiei și Africii privesc 
cu încredere spre statele lagă
rului socialist, întăresc priete
nia cu acestea.

Inițiativa de pace a U.R.S.S. 
a devenit unul din cei mal 
importanți factori care exer
cită o uriașă influență asupra 
mersului evenimentelor inter
naționale. Inițiativa U.R.S.S. 
a dus la instaurarea păcii în 
Coreea și Vietnam, la semna
rea tratatului de pace cu 
Austria, la convocarea confe
rinței celor patru șefi de gu
verne, la promovarea „spiri
tului Genevei“.

Uniunea Sovietică a fost 
prima care a manifestat do
rința de a se crea în Europa 
un sistem de securitate colec
tivă, menit să împiedice orice 
încercare de agresiune împo
triva oricărui stat și rezolva
rea pe cale pașnică a proble
mei germane, prin apropierea 
celor două state germane. De 
asemenea U.R.S.S. a venit cu 
propuneri concrete în privința 
dezarmării și interzicerii ar
melor atomice. Aceste inițiati
ve însă n-au găsit ecoul aș
teptat din partea guvernelor 
de la Washington și Londra. 
Ba mai mult: ele s-au dezis 
chiar și de propriile lor pro
puneri atunci c'nd U.R.S.S. a 
fost gata să adere la ele. Cu 
toate acestea, în anul care a 
trecut, s-a făcut pe arena in
ternațională — datorită în pri
mul rînd politicii guvernului 
sovietic — un pas înainte pe 
calea destinderii relațiilor din
tre Est șl Vest.

Inițiativele de pace ale 
U.R.S.S. au avut un larg ră
sunet în lumea întreagă,
arena internațională s-a creat 
o vastă „zonă a păcii“, care 
cuprinde atît statele socialiste, 
cît și cele nesocialiste iubi
toare de pace din Europa și 
Asia. Lupta lor comună este 
un minunat exemplu de 
coexistență pașnică a țărilor 
cu sisteme sopiale diferite.

Popoarele din lumea întrea
gă își string tot mai mult 
rindurile în lupta pentru pace. 
Ele sînt conștiente că, în ac-
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tuala situație politică, există 
doar două căi: ori un război 
nimicitor, ori instaurarea unei 
păci trainice pe baza coexis
tenței pașnice și a colaboră
rii, conform celor cinci prin
cipii bine cunoscute. O a treia 
cale, de mijloc, nu există. C. 
De aceea, oamenii cinstiți, 
clarvăzători, de pretutindeni, 
salută inițiativele de pace ale 
Uniunii Sovietice care urmă
rește să ferească omenirea de 
un nou măcel mondial, prin 
instaurarea in lume a spiritu
lui prieteniei, colaborării paș
nice și al schimburilor reci
proc avantajoase in toate do
meniile.

O mare valoare teoretică și 
practică o are analiza profund 
științifică și răspunsurile date 
in raport de tovarășul N. S. 
Hrușciov la unele probleme 
principiale ale actualei evoluții 
internaționale.

Referindu-se la coexistența 
pașnică dintre cele două siste
me, tovarășul Hrușciov a sub
liniat că aceasta nu este o 
manevră tactică a comuniști
lor, ci reprezintă un principiu 
fundamental al politicii exter
ne a U.R.S.S., principiu pro
clamat încă din primele zile 
ale existenței statului sovietic.

Dușmanii păcii sînt aceia 
care tr.mbițează peste tot 
ideea lipsită de orice temei a 
„exportului de revoluție“. Co
muniștii consideră că instau
rarea socialismului într-o țară 
sau alta este o chestiune in
ternă a popoarelor acestor 
țări. EI au în același timp 
convingerea că, în întrecerea 
pașnică dintre cele două sis
teme, socialismul va ieși în
vingător, deoarece acesta este 
însuși mersul istoriei.

Ideia coexistenței pașnice nu 
comportă amestec de nici un 
fel în treburile interne ale sta
telor, fapt pentru care ea câș
tigă adepți din ce în ce mai 
mulți chiar și în rondurile a- 
celor oameni, ale căror prin
cipii filozofice și sociale sînt 
complect opuse principiilor co
muniste.

în raport se dă un răspuns 
clar întrebării pe care și-o pun 
astăzi oamenii din toate țările. 
Pot sau nu să fie preîntîmpi- 
nate războaiele în actuala 
epocă ?

Rămîne, bineînțeles, în vi
goare teza leninistă potrivit 
căreia, din moment ce există 
imperialismul, se menține și 
baza economică pentru izbuc
nirea războaielor. Iată de ce, 
trebuie să fim foarte vigilenți 
pentru a preveni și zădărnici 
încercările aventuriste ale im
perialiștilor de a dezlănțui un 
nou război.

Schimbările importante pe
trecute în ultimele decenii 
arată că, în actualele condiții, 
cînd există puternicul lagăr al 
socialismului, cînd și-a făcut 
apariția un grup de state mari 
care iau atitudine împotriva 
războiului, cînd mișcarea mun
citorească și cea a partizani
lor păcii au luat o amploare 
necunoscută înainte, nu există 
o inevitabilitate fatală a răz
boaielor. Cu cît forțele iubi
toare de pace vor fi mai unite 
într-un front comun cu at'ț 
vor fi mai mari garanțiile că 
nu va fi un nou război.

în raport se arată că, în ac
tualele condiții istorice, se 
deschid noi căi în ceea ce pri
vește trecerea unor țări și 
națiuni Ia socialism. Tovară
șul Hrușciov arată că nu este 
obligator ca în orice condiții 
această trecere să fie legată 
de un război civil. Se pune 
problema posibilității de a 
folosi chiar și calea parlamen
tară pentru trecerea Ia socia
lism. Acest lucru se explică 
prin faptul că în unele țări 
capitaliste proletariatul, unin- 
du-se cu țărănimea munci
toare, cu intelectualitatea îna
intată și cu toate forțele pro
gresiste, poate da o ripostă 
serioasă reacțiunii, și, cucerind 
o masivă majoritate în par
lament, să-l transforme în
tr-un instrument al adevăra
tei voințe populare, cu aju
torul căruia să pășească la 
înfăptuirea unor transformări 
sociale radicale. In toate for
mele de trecere la socialism, 
o condiție indispensabilă este 
conducerea politică a clasei 
muncitoare, in frunte cu deta
șamentul ei cel mai înaintat. 
Fără aceasta nu este cu pu
tință trecerea la socialism.

Importantele precizări teo
retice din raportul prezentat 
de tovarășul Hrușciov, la cel 
de al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. au o deosebită im
portanță principială.

Raportul demonstrează neta 
superioritate a socialismului 
față de capiialism, neinfrînta 
forță creatoare a leninismului 
deschizător de noi drumuri.

Năzuința cea mal fierbinte 
a oamenilor muncii din țara 
noastră, ca șl a oamenilor 
simpli din toată lumea, este 
transformarea actualei slăbiri 
a încordării internaționale în- 
tr-o pace trainică. De aceea, 
ei privesc cu încredere, cu 
speranță, spre marea Țară a 
Socialismului, care, sub înțe
leaptă conducere a P.C.U.S., 
merge neabătută pe drumul 
realizării năzuințelor de pace 
ale popoarelor 
tinsul globului
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fa Rozentzwelg. Ea răspunde la Clement Gotwald, Eleonora Sa- 
întrebările alegătorilor. Acum dovlnschl — învățătoare la școala 
dă răspuns la întrebările 
miștilor Florica Munteanu

în Casa de cultură a sindicate- năra activistă sindicală Constan- fruntașă ^bobinatoare la uzinele 
lor din B-dul 6 Martie, funcțio
nează Casa Alegătorului pe Ca
pitală.

în fundul sălii se găsește ri-
ute- elementară de 7 ani din Copă- 

<— cent etc.
Foto, D. F. DUMITRU

Echipa noastră de agitatori
La fabrica I.O.R. din 

Capitală, am cunoscut un 
harnic agitator — pe 
montorul Ilie Cioată. 
L-am rugat să ne poves
tească 
riența muncii sale de a- 
gitator în cadrul cam
paniei electorale.

„De cum am fost de- I 
semnat ca agitator—ne-a ; 
arătat el — am antrenat I 
încă trei tovarăși: Ion 
Coman, Ion Țal șl Ilie 
Tică, formînd o echipă ti-------------------------------
de agitatori. împreună am 
străbătut multe străzi printre care Agricultori și 
Crișani. Pe teren am întîlnit aspecte diverse. Pen
tru a putea răspunde corect la întrebările alegăto
rilor m-am pregătit din timp, atît eu cît și înso
țitorii mei, parficipînd la instructajele organizate 
pe lîngă raionul de partid Tudor Vladimirescu 
ca și în cadrul organizației de partid a uzinei. In 
afară de aceasta ne-am informat asupra candida- 
ților F.D.P si am luat cunoștință de înfăptuirile 
sfatului popular raional.

Toate aceste lucruri sînt absolut necesare. Ml-a- 
duc aminte, de pildă, de discuția pe care am pur
tat-o cu alegătorii 
cu nr. 141. Ei 
amănunțit despre 
scripția electorală 
unii din ei nu au 
punerea de candidatură.

Eu le-am arătat nu numai că se numește Ene 
Petre și că e de meserie tîmplar. Le-am povestit 
tot ce știam despre el, din notițele pe care le a- 
veam în carnet. De asemenea le-am vorbit despre 
realizările sfatului popular raional.

Am vorbit despre deschiderea unui cinematograf 
din cartierul Dudești, despre pavarea a 10 străzi, 
de oele cîteva zeci de locuințe muncitorești de pe 
șoseaua Mihai Bravu. unde brigăzi de tineret de 
la I.O.R., „7 Noiembrie“, „1 Mai” etc., au prestat 
12.000 de ore muncă voluntară. Am mai vorbit 
despre parcurile create, despre cele 20 străzi nou 
electrificate și alte 120 de străzi radioficate.

în casa cu numărul 135 de pe aceeași stradă, 
am stat de vorbă cu tovarășul Dinu Cristea mae
stru emerit al sportului din R.P.R. El mi-a expli-

ceva din expe-

din strada Agricultori la casa 
m-au rugat să le vorbesc mai 

candidatul F.D.P. în circum- 
orășenească nr. 184, deoarece 
fost acasă cînd s-a făcut pro-

cat că va trebui să plece la Oradea ta timpul ale
gerilor.

Sfatul meu a fost necesar, deoarece l-am în
drumat să obțină o dovadă de alegător cu care 
să se poată prezenta și la Oradea pentru a-și exer
cita dreptul ia vot.

Dorica Arsene e electrician la uzinele „23 Au
gust“. Ea locuiește tot pe strada Agricultori la 
numărul 129. Ea nu știe unde trebuie să verifice 
listele de alegători, pentru a fi sagură că a fost 
trecută pe listă. Eu am îndrumat-o și pe ea.

Dar activitatea echipei noastre de agitatori nu
se rezumă la atît. Noi antrenăm cetățeni din di
ferite circumscripții la casa alegătorului la întîl- 
nirile cu candidații.

Pentru viitorul apropiat mi-am propus să orga
nizăm în cîteva circumscripții cercuri de citit. 
Infr-o zi de duminică împreună cu alegătorii din 
circumscripția eleotorală orășenească nr. 184 
vom face o vizită prin locurile unde realizările 
sfatului popular din ultimii trei ani sînt deosebit 
de grăitoare.

Cam acestea sînt metodele și felul meu de 
muncă“—a încheiat agitatorul utemist Ilie Cioată...

...A trebuit să-l părăsim imediat. Ceilalți trei 
agitatori aveau ceva să-i comunice. Pregăteau pro
babil o nouă ieșire pe teren. .......................

ION TEOHARIDE

Propuneri prețioase
S-au adunat peste 50 cetățeni. 

Erau gospodine de pe Aleia Stoe- 
nescu, muncitori și funcționari de 
pe Șoseaua Cotroceni — toți a- 
legători din circumscripția elec
torală nr. 93 
Gheorghiu-DeJ.

Veniseră să 
cu candidata 
fierului, să-șt 
Le-au spus aceleiași tovarășe Ma- 
ria Plăcintar, care timp de doi 
ani, ca deputată, a fost zi de zi 
în mijlocul lor. O cunoșteau toți 
pe tovarășa Marla, tînăra casieră 
de la cinematograful „Aurel Vlai- 
cu‘‘. Au avut de muncit mult. 
Cotrocenil erau cu ani în urmă, 
un cartier cu grădini neîngrijite, 
cu străzi desfundate; gospodinele 
trebuiau aă alerge pînă în cen
tru ca să facă cumpărături, co
piii nu aveau parcuri unde să 
se joace.

Dar mal bine să-l las pe 
unul din alegători — tovarășul 
Bejan — să povestească :

— Iată, azi avem „Alimen
tara“ la doi pași de casă, farma
cie, magazin de textile, două cen
tre de pîine, piață, cinematograf, 
grădini pentru noi și pentru co
pii... și toate acestea realizate în
tr-un timp relativ scurt,

Ascultîndu-1, tovarășa Plăcintar 
parcă își . amintește de orele 
de muncă voluntară făcute anul 
trecut, de întîlnirile cu cetățenii 
— prelungite pînă tîrziu — în 
care se sfătuiau ce să mal facă, 
cum să muncească.

Acum, propusă din nou candi
dată, își nota cu grijă șl atenție 
tot ce se spunea.

Un tovarăș, pe nume Bădin, 
spunea ;

— Vreau să propun tovarășei 
candidate un lucru: cred că ar 
fi bine să avem pe lîngă cinema
tograf și o grădină de vară...

Și propunerile cetățenilor conti
nuă :

— Propun să ne adunăm ta- 
tr-una din zilele acestea și să 
strîngem zăpada din Aleea Stoe- 
nescu...

— Ne-ar trebui și un magazin 
de încălțăminte.«

— Pentru copil să se facă ta 
grădiniță mai multe băncuțe, că
luți, leagăne...

Puțini au fost cel care n-au 
luat cuvîntul. Pe rînd, tovarășii 
Goldștein, Arhip Dumitru și alții, 
fie că doreau prelungirea conduc
tei de gaz metan sau asfaltarea 
vreunei străzi, fie că sezlsau u- 
nele neajunsuri, făceau propuneri 
pentru înfrumusețarea cartierului, 
pentru o mai rodnică activitate a 
sfatului popular.

din raionul Gh.

discute împreună 
lor treburile car- 
spună gîndurile.

Brigada de oțelari a candidatului F.D.P.
Prim-topltorul Vaier Lă

buneț de la oțelăria Mar
tin a Combinatului side
rurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara este 
cunoscut ca maistru al 
șarjelor rapide. După 
terminarea școlii profe
sionale la Hunedoara 
Vaier Lăbuneț și-a făcut 
o bună parte din pregă
tirea sa practică în Uniu
nea Sovietică, la uzinele 
„Kirov“. întors la com
binatul siderurgic Hune
doara In 1953 tînărul * 
primit funcția de prim 
topitor oțelar la cuptoa- 
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rele Siemens Martin unde 
a început să aplice cu 
multă pricepere metoda 
oțelarulul sovietic Matu- 
lineț de elaborare a șar
jelor rapide, care 

atunci se folosea în 
te mică măsură.

Această metodă 
aplicată acum cu 

succes de toate 1 
zile de oțelari de la cup
torul nr. 4, unde lucrează 
și brigada condusă de 
Vaier Lăbuneț.

în cinstea alegerilor de 
la 11 martie brigada con
dusă de tînărul oțelar

pină 
foar-

este 
mult 

brigă-

Valer Lăbuneț, el însuși 
candidat F.D.P., a elabo
rat de la 1 la 15 februa
rie 13 șarje rapide, obți- 
nînd o economisire medie 
de timp de o oră și 38 
minute de fiecare șarjă, 
ceea ce este egal cu 65 
tone de oțel date patriei 
în plus. In același timp 
cheltuielile au fost mic
șorate cu 26.000 lei. In 
prima jumătate a lunii 
februarie la cuptorul nr. 
4 au fost elaborate 38 de 
șarje rapide iar planul 
de producție al cuptorului 
a fost realizat în propor
ție de 126,3 la sută.

In numărul de azi) 
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p Ședința din după amla- 
d za zilei de 16 februarie. p 
? <' i1 Ședința din dimineața

zilei de 17 februarie. <[

Cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE GHEOR- 

{ÌHIU-DEJ.

In cinstea 
Zilei ceferiștilor

★ ★

Folosesc metodele 
feroviarilor sovietici

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — în tntlmplnarea zilei 
de /9 februarie, se pregătesc cu 
noi succese tn producție și cefe
riștii de la stația C.F.R. Brăila. 
Antrenați tn întrecerea socialistă 
muncitorii șl tehnicienii de aci au 
reușit să expedieze peste plan pe 
luna februarie cu 11 la sută mal 
mult tonaj brut și cu 7 la sută 
mal mult tonaj net la trenurile 
marfă, să depășească cu 4 la sută 
sarcina statică a vagoanelor mar
fă. In fruntea tntrecerll se află 
tura condusă de tovarășul Vasile 
Tănase, Organlztndu-și bine mun
ca șl folosind metodele tnaintate 
ale feroviarilor sovietici, această 
tură și-a depășit cu 96 la sută 
sarcinile de plan ce l-au revenit.

Cu același interes tn tntîmpina- 
rea zilei ceferiștilor muncesc șl 
muncitorii șl tehnicienii de la re
vizia de vagoane C.F.R. Brăila. 
Astfel ei au reușit să repare peste 
plan 49 de vagoane. De asemenea 
au fost unse peste plan 1.300 osii 
și revizuite alte 11.000 osii la va
goanele de călători șl marfă.

La începutul acestei luni, 
brigada a 7-a utemlstă de 

sudori condusă de tînărul Gheor- 
ghe Neagu de la secția locomoție 
ve a Complexului C.F.R. „Grivl- 
ța Roșie“ s-a angajat ca în cins
tea Zilei ceferiștilor să sudeze o 
locomotivă din economii de elec
trozi. Brigada a sudat pînă acum 
29 de locomotive, realizînd zil
nic o depășire medie de 100 la 
sută.

In fotografie, tinerii Gheorghe 
Neagu și Ioana Stoica făcind 
ultimele lucrări de sudură din 
economii de electrozi la cea de a 
29-a locomotivă realizată în a- 
ceastă lună.
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1856 HEINRICH HEINE 1956

l

La 17 februarie 1956 s-au împli
nit 100 de ani de la moartea 
lui Heinrich Heine, cel mai mare 
poet german progresist. Din ini
țiativa Consiliului Mondial al 
Păcii, această figură de seamă 
din rîndul marilor scriitori re
voluționari ai lumii va fi come
morată acum de oamenii cinstiți 
din toate țările.

Dintre toți marii poeți germani, 
opera lui Heine se bucură de cea 
mai mare răspîndire și popu
laritate in străinătate precum și 
în țara noastră; scrie
rile lui au rămas aproa
pe în totalitatea lor ac
tuale și vii. Intr-adevăr, 
Heine e un poet care are 
multe de spus oamenilor 
de azi, și în primul rînd 
tineretului. Tocmai în țări 
ca a noastră, care au în- 
frînt blestemul milenar 
al exploatării omului de 
cătr„ om, construindu-și 
o viață nouă, poetul și 
scriitorul Heine este în 
prezent cît se poate de ac
tual. Pentru tineretul de 
azi opera și viața de luptă 
a acestui poet, prieten 
drag al lui Marx și En- 
ge'.s și care, cu drept 
cuvînt s-a numit „o spa
dă și o flacără“, poate 
constitui un izvor de en- 

în fața celor

căruia poezia îi 
era atît de 
scumpă. Acestea 
însă nu erau cî- 
tuși de puțin 
cuvinte goale 
izvorîte dintr-un 
snobism blazat. 
Aceeași idee se 
repetă adesea la 
el. Iată ce spu
ne în anul 1828, 
de data aceasta 
într-o formă 
foarte precisă : 

„Nu știu dacă 
merit ca sicriul 
să-mi fie împo
dobit cîndva cu 
o cunună de 
lauri... Cu toate 
că am iubit-o a- 

poezia a fost întot- 
jucărie 
puneți

Alfred Morgul Sperber
Laureat al Premiului

* ★ 
lui politic își 
dragostea lui

de Stat

>>
!<
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tît de mult, 
deauna pentru mine o 
sfîntă... O spadă să-mi 
însă pe coșciug pentru că am 
fost un ostaș viteaz. în războiul 
de eliberare a omenirii...“

Iar în anul 1855, puțin înainte 
de moarte, citim In introducerea 
pe care și-a scris-o la una din 
lucrări:

„Să fie zdrobită această lume 
veche, în care omul a fost ex
ploatat de către om I... Și bine-

avea rădăcinile în 
de oameni, în ma- 

rea^lui generozitate.
Admirînd marile lui calități, 

uluitoarea sensibilitate, strălucirea 
limbii lui poetice, armonia, ușu
rința, expresivitatea, fidelitatea 
față de realitate și limpezimea 
de cristal a versurilor sale, cu
ceriți de umorul său, de prospe
țimea și vioiciunea expunerii, de 
îndrăzneala și originalitatea șar
jei lui, nu trebuie să uităm nici 
o clipă că umanismul poetului 
este cel care dă relief tuturor a- 
cestor însușiri. Această atitudine 
— el era gata totdeauna să in
tervină, să se bată pentru demni
tatea omului — o simțim la Hei- 
ne mereu prezentă, și în poeziile 
entuziaste și exaltate, și în sim
pla glumă, și în anecdota sclipi
toare, și în necruțătoarea satiră. 
Acest umanism militant chezășu- 
iește prețuirea eternă a operei 
sale care e totuși atît de legată 
de timpul său.

O altă calitate a operelor sale 
este eroismul, curajoasa afirmare 
și apărare a vieții. Heine a fost 
un ostaș neînfricat; de cele mai 
multe ori el a luptat fără să-și 
precupețească averea, sănătatea, 
interesele personale. Cea mai 
bună dovadă a tăriei lui sufle
tești a făcut-o Heine atunci c nd

DIN LIRICA LUI HEINE OHI Cult CU-

Iluminare
Michel, {1-a căzut azi ceața 
De pe ochi ? Pricepi tu tot? 
Ieri ți-au șterpelit din față 
Supa — și te-ai lins pe bot.

Totuși îți făgăduiră 
Surogat curat, ceresc: 
îngerii o fericire
Fără carne-ți pregătesc.

Pe deșertul țărm
Pe deșertul țărm al mării 
Noapte s-a lăsat, și-n noapte 
Dintre nori se rupe luna.
Și din valuri sună șoapte:
„E nebun pesemne-acela 
Dacă nu-i înamorat ?
Veșnic trist și veșnic vesel. 
Parcă-i lucru necurat“.

tuziasm 
mai mărețe idealuri ale 
omenirii, îndemn și mo
del de luptă dîrză și de 
afirmare curajoasă a cre
zurilor scumpe, în pofida 
oricăror greutăți și pri
mejdii.

Actualitatea operei lui 
Heine se explică prin fap
tul că marele poet a 
trăit, asemenea nouă, în
tr-o perioadă de istorice 
revoluții și vijelioase dez. 
voltări. Pe leagănul lui a 
căzut ultima rază a ma
rii revoluții franceze iar 
la moartea lui ujtfmile 
zvîcniri ale revoluției din 
1848 au fost înăbușite de 
reacțiunea europeană.

Copil, el a trăit furtu
na războaielor napoleo
niene. Poetul a admirat 
figura împăratului soldat, 
care a înfăptuit unele re
forme progresiste bur
gheze, desființînd în re
giunea 
de instituții feudale de
pășite ; și-a adus chiar o 
contribuție la crearea le
gendei în jurul figurii lui 
Napoleon, scriind nemuritoarea 
baladă despre cei doi grenadieri. 
Țînărul Heine a evocat geniul pa
triei sale și în acea neuitată viziu. 
ne din „Loreley“ pe care nici 
chiar arderea cărților de către 
naziști n-a reușit s-o șteargă din 
memoria poporului german și, 
înainte de toate, a tineretului ger
man. Siliți să admită publicarea 
poeziei naziștii au comis uriașa 
prostie de a încerca să facă uitat 
pe cel mai iubit poet german, 
dînd drept autor al poeziei un 
„poet necunoscut".

Ca trnăr poet, Heine s-a elibe
rat repede de exaltările roman
tice deoarece spiritul timpului 
l-a atins cu aripile sale de 
bronz. Erau anii începutului 
revoluției industriale din Eu
ropa occidentală, ai deselor greve 
ale muncitorilor și ai distruge
rilor anarhice de mașini de că
tre proletarii lipsiți de o con
știință socialistă. Studentul Hei
ne scrie în decembrie 1822 prie
tenului său Immermann : „Luptă 
împotriva nedreptății seculare, a 

care bîntuie și a rău- 
mă primiți în frăția de 
acestei lupte sfinte, vă 

bucuros 
cele 
dar

i nu

Printre nori se furișează 
Luna cu zîmbiri șirete: 
„E nebun, înamorat e, 
Pe deasupra și poet e“.

In romînește de ȘT. O. IOS1F

Renaniei o seamă In romînește de 
FR. PAPADACHE

Cel ce-n lume avere are, 
Tot mai multă va avea; 
Celui ce are puțină, 
Și puținu-i se va lua.

Dacă însă n-ai nimica, 
Piei din lume, haimana — 
Drept la viață, n-au, știi bine, 
Decît cei ce au ceva.

Mersul lumii

Zi, evlavia-ți slăbește 
Sau ți-e foame îndoit ? 
Cupa vieții, bărbătește, 
Soarbe-o-n cîntec răzvrătit.

In romînește de 
LAZAR ILIESCU

(Din volumul „Versuri alese“ apă
rut în Editura Tineretului).

Haide, Michel, nu te teme! 
Satură-te pe pămînt.
C-ai să ai destulă vreme
De digestie-n mormînt.

In romînește de
VER0N1CA PORUMBACU

(Din volumul de poezii în 
pregătire la E.S.P.L.A.)

prostiei 
lui! De 
arme a 
întind 1 
este în i 
frumos, i

Poezia 
secundar 
om care 
știent de

mîna. Poezia 
din urmă un lucru 
secundar
este decît un lucru 
aceasta o spune un 

era cu siguranță con- 
talentul său uriaș, și

Studierea documentelor Congresului — 
preocupare a fiecărui cursant

Cum învăț eu...
Pentru a reuși să-ți însușești 

cunoștințele predate la orele de 
curs, trebuie să muncești meto
dic.

Cea dintîî condiție a unei bune 
învățături e atenția în clasă deci, 
o problemă de disciplină perso
nală.

Lecția se învață din clasă dacă 
ești atentă. Dar se întîmplă une
ori ca atunci cînd tovarășul pro
fesor începe predarea noilor cu
noștințe, elevele — considerînd că 
au scăpat de grija ascultării — 
încep să comunice între ele. Eu 
lupt împotriva acestui obicei im- 
punîndu-mi să fiu atentă chiar 
de la începutul lecției. O ideie 
pierdută face ca totul să rămînă 
neînțeles.

Din fericire acestea sînt cazuri 
rare. Cînd sînt atentă, subiectul 
lecției îmi place atît de mult îneît 
venind acasă răsfoiesc reviste, 
cărți pentru a afla cît mai multe 
în legătură cu lecția predată. 
De pildă prima lecție de chimie 
organică de anul acesta mi-a 
plăcut atît de mult îneît nu am 
scăpat nimic din explicația tova
rășei profesoare. Ne-a vorbit des
pre primele sinteze de substanțe 
organice. Cînd am ajuns acasă 
am citit tot ce scria în carte, iar 
în revista „Știință și Tehnică“ 
am găsit un articol despre furfu- 
rol, produs de sinteză, obținut din 
deșeuri de floarea-soarelui, plea
vă, coceni de porumb. Acest pro
dus are o deosebită importanță 
in industria materialelor plastice. 
De atunci am continuat să citesc 
cu regularitate reviste de specia
litate, în care întotdeauna am 
găsit ceva interesant de învățat. 
De aici am tras concluzia că, lec
ția predată în clasă trebuie fo
losită ca bază a dezvoltării cu
noștințelor acasă, prin complecta- 
rea acestor cunoștințe cu lecturi 
particulare, iată calea către for
marea unei pregătiri temeinice, 
unei culturi bogate. A fi atent în 
clasă nu este suficient. A doua 
condiție a unei bune învățături 
este, după părerea mea lua
rea notițelor. Această chestiune 
este rezolvată de fiecare în felul 
său. Eu nu notez explicațiile to
varășilor profesori cuvînt cu cu
vînt. Transcriu explicația în în
tregime numai cînd ne este dic
tată de tovarășa profesoară. Caut 
ca totul să fie cît mai sistema
tizat. Mulți dintre noi sînt 
înclinați să creadă că notițele și 
atenția la ore, sînt necesare nu
mai atunci cînd nu au manual, 
în realitate pentru un elev ce 
frecventează regulat școala ma
nualul nu e decît un sprijin, un 
ajutor la învățătură. Intîlnești a- 
colo lucruri noi, îți sistematizezi 
cunoștințele. Manualul însă nu 
trebuie citit asemenea unei cărți 
de povești. Eu citesc lecția din 
manual notînd amănuntele în 
dreptul notițelor luate în clasă, 
corectînd nume, sau extrăgînd 
ideile principale. Pentru a-mi fixa 
cunoștințele reproduc lecția după 
notițe cu voce tare, uitîndu-mă 
din cînd în cînd pe caiet pentru 
a nu greși. Caut să înțeleg întot
deauna ceea ce spun, nu învăț 
mecanic și mă opresc asupra cu
vintelor necunoscute întrebînd pe 
cei din jurul meu sau căutînd în 
dicționar^

Programul de studiu pe care 
mi-1 fac caut să fie cît mai va
riat. In ceea ce privește ordinea 
materiilor, învăț la o materie mai 
grea, după una mai ușoară și 
neasemănătoare. Folosind această 
metodă de studiu eu am reușit să 
obțin rezultate bune la învăță
tură.

NORA OLTEANU
clasa IX-a F.

Șc. medie de fete nr. 22 Buc.

încă din primele zile ale celui 
de al Il-lea Congres al partidului 
cînd textele rapoartelor și cuvîn- 
tărilor rostite au început să 
apară în presă, studierea acestor 
documente a devenit o sarcină 
și o preocupare permanentă a 
cursanților din cursul seral pe 
care-1 conduc. In discuțiile avute 
cu cursanții, am căutat să le 
atrag atenția asupra importanței 
pe care o are studierea docu
mentelor Congresului pentru fie
care utemist. Această problemă 
a fost discutată chiar în cadrul 
adunării generale a organizației 
de secție și ca urmare a acestui 
fapt tovarășa Eremia Maria și 
alți cursanți care au avut un 
număr mai mare de absențe, au 
început să frecventeze cu regu
laritate cursul seral.

In perioada celor două săptă- 
mîni care ne despărțeau de 
primul seminar, am stat de vorbă 
cu fiecare cursant în parte, ex- 
plicîndu-i ce probleme impor
tante trebuie să rețină din rapor
tul tov. Gh. Gheorghiu-Dej, cum 
trebuie să-și alcătuiască conspec
tul la această temă și ce însem
nătate are studierea acestor pro
bleme. Mai tîrziu am controlat 
dacă problemele au fost înțelese, 
dacă cursanții au studiat și și-au 
alcătuit conspectul. Toate aceste 
discuții și consultații anterioare

au făcut ca tovarășii să vină 
bine pregătiți la cursul seral, iar 
discutarea problemelor la seminar 
din tema întîia să se facă în mod 
viu și atractiv.

Astfel, în cadrul problemelor 
legate de situația internațională 
cursanții au dezbătut în mod a- 
profundat principalele evenimente 
care au avut ioc în perioada 
dintre cele două Congrese, și au 
discutat pe larg de pildă, des
pre rolul maselor populare în 
desfășurarea evenimentelor isto
rice.

De asemenea, discuțiile referi
toare la această temă au fost îm
bogățite cu exemple privind 
ultimile evenimente care au avut 
loc pe plan internațional în peri
oada de după cel de al doilea 
Congres al partidului. Astfel, to
varășa Elena Stoenescu a vorbit 
despre schimbul de mesaje 
dintre tovarășul Bulganin și pre
ședintele Eisenhower, privind în
cheierea unui tratat de prietenie 
între U.R.S.S. și Statele Unite 
ale Americii, precum și despre 
sesiunea Comitetului Politic con
sultativ al Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc recent la Praga. Tot
odată s a vorbit despre politica 
externă a țării noastre. In legă
tură cu aceasta s-a arătat con
cret modul în care munca profe-

sională și politică a fiecăruia con
tribuie la întărirea păcii între 
popoare.

Discutarea celei de-a doua 
probleme a seminarului și anume: 
cele două etape ale transformă
rilor revoluționare din țara noa
stră, a avut un loc important în 
cadrul seminarului. Cu această 
ocazie s-au lămurit o serie de 
probleme și s-a accentuat în mod 
deosebit asupra factorilor care 
duc la consolidarea orînduirii de- 
mocrat-populare din țara noastră.

Tov. Maria Eremia, de exem
plu, a vorbit despre rolul sfatu
rilor- populare și în legătură cu 
aceasta a subliniat importanța 
alegerilor de deputați pentru sfa
turile populare, precum și sarci
nile care revin fiecărui utemist 
în legătură cu alegerile.

Tot aici s-a vorbit despre nece
sitatea ridicării nivelului ideolo
gic, despre întărirea muncii de 
organizație și despre lupta 
pentru îndeplinirea celui de al 
doilea plan cincinal.

Concluziile trase la sfîrșitul 
acestui seminar au subliniat im
portanța și necesitatea studierii 
documentelor Congresului pentru 
ridicarea nivelului muncii noastre.

ZENAIDA FEINBERG 
propagandista cursului seral 

al organizației de secție nr. 15 
F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej“

Acum, în preajma primăverii,
In laborator în laboratorul raional din Roman, 

................................ -*■ pentru controlul semințelor se 
desfășoară o intensă activitate. Zilnic în acest laborator se cerce
tează și se face analiza semințelor aduse de gospodăriile agricole 
de stat, de gospodăriile agricole colective, de întovărășiri și de ță
ranii muncitori cu gospodării individuale.

In fotografie : inginerul Valentina Macovei, șefa laboratorului și 
referentele tehnice Emilia Țintă și Aneta Rusu de Ia laboratorul 
raional de cercetarea semințelor din Roman lucrînd la cercetarea 
semințelor.

Pregătiri în vederea 
recensămîntului populației

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). Pînă la 21 februarie mai 
sînt cîteva zile. La această dată 
va avea loc recensămîntul popu
lației.

In raionul Tecuci se fac in
tense pregătiri în vederea desfă
șurării în bune condițiuni a ope
rațiilor recensămîntului.

De pildă, comisia raională de 
recensămînt a acestui raion a 
instruit 500 recenzori care vor 
activa în cadrul comunelor. For
mularele și materialul necesar au 
fost pregătite și repartizate co
misiilor comunale și orășenești 
din timp. De asemenea au fost 
difuzate materialele d.e populari
zare în scopul unei înțelegeri cît 
mai depline a acestei importante 
acțiuni. Comisiile raionale, oră
șenești și comunale au făcut în 
zilele trecute o ultimă verificare 
a lucrărilor pregătitoare, iar în 
cursul zilei de 17 februarie a 
început vizitarea preliminară a 
locuințelor.

Heine care — deși a avut unele 
inconsecvențe explicabile prin 
condițiile în care a trăit și a 
creat — a fost primul poet ger
man care a recunoscut și salu
tat rolul istoric mondial al pro
letariatului în dezvoltare.

Dar nu numai prin valoarea 
sa proeminentă ca poet și scrii
tor revoluționar, Heine rămîne 
unul din marii poeți ai literaturii 
mondiale. Nu trebuie să uităm 
că nu există un alt clasic al li
teraturii universale, ale cărui ver
suri să fi fost transpuse în mu
zică într-o asemenea proporție. 
Poezia „Ești ca o floare“ a fost 
pusă pe note de peste 170 de 
ori. Iată un singur fapt, atît de 
elocvent, despre valoarea excep
țională a liricii lui Heine.

Farmecul liricii de dragoste a 
lui Heine este incomparabil Toți 
tinerii au fost cîndva subjugați 
de acest farmec și primele lor 
sentimente de dragoste și-au gă
sit totdeauna oglindirea în ver
surile lui Heine. Ca poet al dra
gostei, Heine ocupă în vremea 
noastră în orice țară, același loc 
pe care l-a avut la timpul său 
Petrarca, acum 500 de ani.

De la cîntecul popular, Heine 
a învățat simplicitatea limbii șj 
a expresiei. Atmosfera de unică 
inc ntare a versurilor sale de 
dragoste se regăsește și în splen
didele sale poezii închinate mării 
— el este unul din cei mai mari 
cîntăreți ai mării din literatura 

mondială — și n minu
natele sale balade dintre 
care orice
noaște cel puțin „Lore- 
ley" și „Grenadierii".

Și ca prozator Heine 
contează printre primii 
scriitori ai lumii. De mai 
mult de un secol impre
siile sale de călătorie de
lectează pe tineri și bă- 
trîni. Stilul său captivant 
și spiritual, admirabilele 
descrieri de natură, at
mosfera plină de 
mec și, înainte de 
acel spirit plin de 
șie tinerească, de 
mism viguros, care 
bate aceste descrieri, 
făcut ca ele să devină o 
lectură de predilecție a 
tineretului.

Heine este și un po- 
excepțional 

ia 
neglijat această latură a 
talentului său; din cea 
mai renumită povestire, 
„Rabinul din Bacharach“ 
n-a scris decît un frag
ment. Se mai găsesc însă 
risipite în scrierile lui 
(„Nopți Florentine“, „Zeii 
în Exil“, „Spirite ele
mentare”) adevărate ne
stemate ale artei 
povestitor.

în legătură cu aceasta 
trebuie să mai relevăm 
îndeosebi cîteva opere în 
care Heine evocă cu arta 
lui minunată 
nereței sale cum ar fi: 
„Memorii“, 
Grand“ etc.

Scrierile lui Heine pri
vind problemele de artă, 
estetică, de literatură și 
de critică a culturii se 
numără printre cele mai 
bune ale acestui gen 
(„Școala Romantica“, 

„Despre istoria religiei 
și a filozofiei în Germa
nia“, „Pictori francezi”). 

El a dat definiții prețioase și a 
analizat cu mare pătrundere de 
asemenea tendințele esențiale ale 
artei ?n raporturile ei cu proble
mele timpului dezvoltînd o teorie 
realistă a artei care are contin
gențe puternice cu concepțiile 
noastre de azi.

Pentru a încheia, mai putem 
adăuga în ce privește pe Heine 
ca prozator că, prin stilul lui 
limpede și plăcut, el a devenit 
creatorul unui nou gen de eseu 
larg accesibil și anume al foile
tonului.

E limpede că nu putem arăta 
aici nici în linii generale, enu- 
merînd pe scurt datele biografice 
și operele, complexitatea persona
lității lui Heine, tot ceea ce mai 
poate spune el și azi tineretului 
romîn. Datoria noastră este să 
evocăm figura atît dș dragă a lui 
Heine astfel îneît să se facă 
simțită fermecătoarea putere pe 
care geniul lui plin de vioiciune o 
exercită de mai mult de 100 de 
ani, în primul rînd asupra tine
retului. Și înainte de toate tre
buie să subliniem patosul tribu
nului și luptătorului pentru o 
lume mai bună și mai fericită, a 
luptătorului care a adresat tine
retului
..Fugi 
Să nu 
Săgeți 
Nu-1 pot opri pe erou.'

(Către cei tineri)

far- 
toate, 
voio- 
opti- 
stră- 

au
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născută Geldern
(Fragment)

Țin capul sus, precum îmi este firea;
Sînt rău și îndărătnic, știu prea bine;
De m-ar privi și regele, mi-aș ține
In ochii lui, neînfricat, privirea.
Și totuși, mamă-ți fac mărturisirea:
Oricît s-ar îngîmfa mîndria-n mine,
In preajma ta, alăturea de tine,
Sfiala-mi covîrșește-n piept pornirea. & trebuie să mai
E duhul tău ce mă cuprinde oare ?
Blîndețea ta, trecînd biruitoare
Și avîntîndu-se fulgerător spre soare?
Sau poate amintirea, ce-mi arată 
Cum inima ți-am frînt-o altădată, 
Duioasa-ți inimă îndurerată ?

sale de

relevăm

amintirea ti-

cartea „Le

Informație
• Vineri dimineața au părăsit 

Capitala plecînd spre Paris, acad. 
I. G. Maurer, directorul Institu
tului de Cercetări Juridice al Aca
demiei R.P.R.,, prof. univ. Edvin 
Glaser, șeful secției de drept inter
național și prof. univ. Tudor Po- 
pescu, șeful sectorului de drept 
internațional privat din Institu
tul de Cercetări Juridice al Aca
demiei R.P.R., care vor participa 
la Colocviul organizat între 17-22 
februarie în capitala Franței de 
Asociația Internațională a Juriști
lor de pe lîngă UNESCO.

® Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii anunță că sîm- 
bătă la ora 18 va avea loc în sala 
Bibliotecii centrale universitare 
din Calea Victoriei 88, conferința 
„Democratismul puterii populare“, 
pe care o va ține prof. I. An- 
ghgne. După conferință va rula 
filmul „Alarmă în munți“.

cuvtntat să fie băcanul care va 
răsuci într-o zi din poeziile mele 
cornete în care va pune cafea sau 
tabac pentru bietele bătrîne...“

Vom sublinia aici cauzele cele 
mai de seamă ale victoriei ope
rei lui asupra timpului, ale ne
muririi sale. Precum se vede 
Heine a pus lupta politică, lupta 
pentru eliberarea omenirii, îna
intea chemării lui de poet. To
tuși marele efect ai luptei lui 
politice se datorește tocmai fap
tului că a fost un mare poet și 
vice-versa 1

O altă cauză pentru care Heine 
a rămas mai actual decît toți 
poeții contemporani lui, este fap
tul că nu a scris pentru o oare
care eternitate, ci pentru oamenii 
zilelor sale. El a participat cu 
pasiune la toate evenimentele și 
înfruntările politice din ace! 
timp, aruncîndu-se cu toată în
flăcărarea proprie personalității 
sale de om și poet în luptele de 
partid ale timpului : împotriva 
celor privilegiați, pentru cei ne-celor privilegiați, pentru cei 
dreptățiți I

La aceasta se mai adaugă 
lucru esențial : Heine este un 
al timpurilor noi, un om care 
primă gînduri și 
piate de cele ale 
înțelege, 
de noi 
noastre, 
operelor 
ajută să 
luptător

un 
om 
ex- 

simțiri apro- 
noastre, care 
simte alături 
și necazurile 
umanism al

trăiește și 
bucuriile 
Profundul 
sale ni-1 face iubit și ne 
înțelegem că poziția de 
a poetului șj scriitoru-

o boală îngrozitoare, paralizia 
șirei spinării, l-a ținut ani mulți, 
pînă la moarte, în „cavoul de sal
tele“, țintuit la pat cu dureri ne
maipomenite, cînd simțea că tru
pul îi moare bucată cu bucată. 
Paralizat și orb, Heine a făurit 
în această înspăimîntătoare stare 
o strălucită victorie a spiritului 
asupra infirmității trupului. în 
ciuda suferințelor îngrozitoare, 
spiritul lui incomparabil și-a 
păstrat toată puterea ofensivă și 
limpezimea strălucitoare, forța de 
a_ afirma viața cu temeritate. Ni
ciodată nu a scris Heine poezii 
și balade atît de frumoase, cîn- 
tece atît de combative și revo
luționare, satire atît de seînte- 
ietoare, spirituale și nimicitoare 
ca în această vreme de mari în
cercări ale rezistenței sale tru
pești. Vechii lui dușmani de 
moarte, reacționarii, au simțit 
necruțătoarea ascuțime a acestui 
spirit și ura lui care-i amenința 
și de dincolo de mormînt:

„l-am detestat și i-am combă
tut toată viața, iar acum cînd 
spada alunecă din mina muri
bundului, mă nfngîie o singură 
convingere: comunismul, care în 
drumul său îi va tntîlni mai în- 
tîi pe ei, le va da lovitura de 
grație — și desigur aceasta nu 
va fi o lovitură de 
uriașul îi va strivi 
lovitură de picior, 
strivește o broască

Iată testamentul

măciucă, nu ; 
cu o simplă 
așa cum se 
rîioasă". 
politic al lui

chemarea aprinsă :
de ispite ! Mere-aurite 
te abată din drumul tău. 
otrăvite, lănci ascuțite

1 • <<

Părtași la muncă și bucurii

S.M.T. Albești a terminat reparațiile
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru). — Cu mult înainte 
de retragerea tractoarelor din 
cîmp, S.M.T. Albești, raionul 
Trușești, s-a preocupat de pregă
tirea și organizarea muncii de 
reparații. Au fost luate măsuri 
pentru aprovizionarea cu piesele 
necesare, au fost organizate pos
turi de lucru și au fost create în 
ateliere condiții optime de mun
că. Toate acestea au făcut ca re
pararea celor 50 de pluguri, 21 
semănători, 50 tractoare și a ce.

,,Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 18 fabruarls 1956

lorlalte mașini agricole să fie în 
momentul de față complect termi
nată.

La S.M.T. Albești s-au depus 
în această perioadă eforturi pen
tru efectuarea unor reparații de 
mai bună calitate. Grăitor în a- 
ceastă direcție este și faptul că 
mecanicul controlor Emil Spighel 
și ajutorul său Dumitru Anasta
sie au dat la refăcut unele lu
crări executate la un nivel cali
tativ necorespunzător.

In munca de reparații s-au evi
dențiat utemiștii Dumitru Miron, 
Niculai Turoatcă, Gheorghe An 
ton, Constantin Filip, care au 
muncit cu mult entuziasm.

Se extinde o nouă metodă
Noua metodă de exploatare a 

lemnului de fag, scoaterea lui din 
parchete în trunchiuri și catarge 
se extinde și în exploatările fo
restiere din regiunea Stalin.

La I.F.E.T. Orașul Stalin, mun
citorii din parchetul „Vlădeni“, 
care au început să exploateze fa
gul după noua metodă, obțin re
zultate însemnate. Din 3423 m.c. 
masă lemnoasă exploatată ei au 
obținut cu 1475 m.c. mai mult 
lemn de lucru decît ar fi obți
nut dacă ar fi lucrat după meto
dele obișnuite. Muncitorii din par
chetul Brebină aplicînd aceeași 
metodă au ridicat pînă la 70 la 
sută procentul lemnului de 
lucru din totalul masei lemnoase 
exploatate.

Convinși de avantajele și su
perioritatea noii metode de ex-

ploațare a fagului, muncitorii și 
tehnicienii din parchetele Vaida, 
Piscul Popii, Măgura și Măeruș 
din cadrul I.F.E.T.-ului Orașul 
Stalin, fac intense pregătiri pen
tru a aplica și ei noua metodă.

Vacanfa de primăvară 
a elevilor

Ministerul Invățămîntului co
munică :

Vacanța de primăvară pentru 
elevii tuturor școlilor de cultură 
generală va începe în diminea
ța zilei de 20 februarie și durea
ză pînă la 29 februarie.

Era în toamna unuia din anii 
trecuți, an ale cărui evenimente 
le numim „ale zilelor noastre“. 
In satele comunei Vadu Pașii 
era o mare frămîntare. Seara, 
oamenii se strîngeau în grupuri 
și discutau.

Erau ia o răscruce. Comuniștii 
stăruiau pentru formarea unei 
gospodării colective. De multe 
ori oamenii, după ce ascultau 
spusele comuniștilor despre noua 
viață în colectivă, hotărau să nu 
mai șovăie și să facă acest pas ; 
ca, a doua zi, după ce pe la u- 
rechi li se strecura un „sfat“ 
chiaburesc „binevoitor“, să se 
i-ăzgîndească. Pînă la urmă, co
muniștii au biruit. In satul Foc- 
șănei, mai multe familii au pus 
baza unei gospodării colective. 
La inaugurare, doar chiaburii au 
fost aceia care i-au privit cu 
ură pe noii colectiviști. Unii ță
rani muncitori însă nu-și ascun
deau îndoiala ori neîncrederea. 
Vorbele țăranului sărac Vasile 
Brînzeică : „Să știu de bine că 
mă tîrăsc de foame și în colectivă 
nu intru", oglindeau starea în 
care-i adusese zvonurile chiabu- 
rești pe unii oameni cinstiți.

Puteau oare comuniștii să lase 
pe acești oameni în voia soartei, 
să se lămurească singuri ? Nu, 
hotărît că nu. Ședințele, vorbele 
nu mai erau însă în acest caz ho- 
tărîtoare. Oamenii voiau să vadă 
fapte, voiau să vadă ce viață vor 
duce colectiviștii. Pentru asta era 
nevoie, ca chiar din primul an al 
vieții noii colective, să se obțină 
o recoltă bogată. Dar puteau oare 
colectiviștii să facă aceasta, cu a- 
telajele lor? Nu, pămîntul pen
tru a rodi din belșug trebuia nu 
zgiriat. ci lucrat cu nădejde. A- 
tunci, în acest moment hotărîtor, 
a sosit în comună brigada de 
tractoriști a utemistului Ion Mîn- 
druță, de la S.M.T. Poșta-Cîlnău 
La început unii nu se uitau la 
tractoriști mai puțin chiorîș decît 
la colectiviști. La cămin de mer
geau sărbătoarea, nici o fată nu 
juca cu tractoriștii și nici flăcăii 
nu prea le căutau prietenia 
Chiaburii se întreceau în a scorni 
zvonuri.

Intr-o sărbătoare, Ion Mîndru- 
ță, care ochise demult o codană 
mlădie și oacheșă, o invită la 

1 joc. Fata m uită la tractorist,

privi în jur și o zbughi afară. 
Mîndruță se mînie și trecu să in
vite o altă fată. Păți însă aceeași 
rușine. Ceilalți ortaci ai brigăzii 
n-avură mai mult succes.

★
A doua zi, cu puțin înainte de 

prînz, Mîndruță era pe tractor, a- 
lături de Ion Dima. Revizuise un 
defect și acum supraveghea atent 
mașina și pe tractorist. In capul 
tarlalei, tractoristul opri pentru 
a face loc unui car plin cu znopi 
de coceni, din vîrful căruia abia 
se zărea capul unei codane.

Fără să-și dea seama ce avea 
să se întîmple, cînd carul ajunse 
în dreptul tractorului, Dima a- 
păsă pe accelerator ca să veri
fice încăodată funcționarea moto
rului. Boii se speriară și, cîr- 
mind într-o parte, răsturnară ca
rul în șanț. In învălmășeala răs
turnării, un țipăt izbucni din co
cenii răvășiți. Mîndruță sări de 
pe tractor și azvîrlind maldărele 
de coceni scoase de sub ei o fată 
cu fața mînjită de pămînt și le
șinată de spaimă. Cu toată sta- 
tura-i mică, o înfășcă pe sus și 
porni cu ea, în goană, spre va
gonul dormitor.

El spune că numai după ce a 
spălat-o și fata și-a revenit Jn- 
credințîndu-se că n-a pățit ni
mic, abia atunci a recunoscut în 
ea pe mlădia și oacheșa codană 
care-1 refuzase la joc. Martori 
n-au fost însă și nimeni nu 
poate ști ce și-au spus cei doi 
tineri. Dar din ziua aceea, ei au 
devenit buni prieteni.

Trecu iarna, primăvara veni iar 
pe meleagurile comunei Vadu- 
Pașii și odată cu ea și tracto
riștii. Ruxandra, pentru că așa 
o chema pe codană, prinse a tre
ce „întîmplător“ tot mai des pe 
la brigada de tractoare. Și pen
tru că, oricum, era mare rușine 
ca o fată să treacă pe Ia briga
da de tractoare chiar din întîm- 
plare, Ruxandra lua cu ea și alte 
fete, iar fetelor li se alăturară și 
flăcăi. Tractoriștii își dădură si
lința ca „întîmplătorii“ lor oas
peți să se simtă cît mai bine. 
De dragoste nu se putea vorbi 
cu toți de față, așa că Mîndruță, 
Ruxandra, oaspeții și tractoriștii 
începură să joace șah, domino, 
să tăifăsuiască despre tractoare,

despre mașini, despre dărnicia 
pămîntului, despre lucrarea lui 
pe suprafețe mari cu tractoarele 
și despre altele.

★
Veni vremea treierișului, vreme 

cînd, așa cum spuneau secretarul 
de partid din stațiune și comuniș
tii din Vadu-Pașii, tractoriștii 
trebuiau să-și spună cuvîntul. 
Batozele brigăzii de tractoare tre
ierau acum nu numai la colecti
viști. Una din ariile sătenilor cu 
gospodării individuale se nimeri 
chiar vecină cu a colectiviștilor. 
Munca începu cu spor și de o 
parte și de alta. Numai că recol
tele nu erau la fel. încă din pri
mele zile tractoriștii afișară la 
ariile individualilor rezultatele 
obținute de colectiviști, comparate 
cu ale celor mai destoinici gos
podari din sat. 1.700 kg. grîu la 
hectar obținuseră colectiviștii; 
dintre țăranii muncitori indivi
duali numai vreo cîțiva obținuse
ră 1.100 kg. la hectar.

Multora nu le venea să crea
dă. Intr-una din zile s-a iscat 
chiar o ceartă pe arie. Țăranul cu 
gospodărie mică, Nicolae Fătu 
încercînd a lămuri cîtorva consă
teni că nu mai au de ce se agăța 
împotriva întovărășirii, întîlni 
din nou, la cîțiva, aceeași îndă
rătnicie.

— La ce naiba vrei să mai 
așteptăm, bade Adam? In toam
nă, v-ați împotrivit. In primă
vară, ați zis ca să așteptăm, să 
vedem ce fac colectiviștii. Acum 
ce mai vreți ?

— De văzut văd pe tablă, dar 
nu văd în saci.

De grupul de oameni se apro
pie Alexandru Ghizdeanu, pon- 
tatorul alimentator al brigăzii.

— Zici că n-ai văzut în saci, 
bade Adam ? Dar cine te oprește 
să vezi ? Știți ce ? pînă vă vine 
rîndul la ceată să dăm o raită 
la aria colectiviștilor, că doar 
nu-i peste pămînt.

— Lasă, măi omule c-om mer
ge, că doar n-au intrat zilele în 
sac.

— Ba, să nu mat tărăgănim și 
să mergem acum.

Un grup numeros de oameni 
porni în cele din urmă spre aria 
colectiviștilor. Intre ei erau și 
Ion Adam, Vasile Brînzeică, Mi- 
halache Suditu și Nicolae Fătu.

Ion Mîndruță și colectiviștii îi 
primiră pe vizitatori, ca pe niște 
vechi prieteni. Țăranii priveau 
șuvoaiele aurii de boabe care 
curgeau din batoză și se minu
nau. întrebările nu mai conte
neau din toate părțile.

— Cum ați făcut ?
— La cît ați arat ?
— Cît ați dat la pogon ?
Colectiviștii zîmbeau și priveau 

către tractoriști.
— Apoi, cum să facem 1 Am 

muncit cu nădejde, iar tractoriș
tii ne-au ajutat. Fără ei nu mai 
scoteam noi așa mîndrețe de 
grîu 1

Un țăran, lăsîndu-și pălăria pe 
frunte și scărpinîndu-se la ceafă, 
zise oftînd :

— Ei, tractoarele 1...
Tractoarele, tractoriștii își spu

seseră primul cuvînt. In zilele 
care au urmat, oamenii au prins 
a se interesa mai îndeaproape de 
munca tractoriștilor, de felul cum 
au lucrat ei pămîntul, de meto
dele pe care le-au aplicat...

Zilele toamnei, cînd colecti
viștii din Focșănei au cules 2.500 
kg. porumb la hectar față de 
cele 1.800 ale țăranilor muncitori 
cu gospodărie individuală, au 
risipit și ultimile neîncrederi și, 
cînd în toamna anului 1954, plu
gurile au prins a răsturna din 
nou brazdă pentru recolta anului 
viitor, 40 de familii de țărani 
muncitori din comuna Vadu-Pa
șii, între care și Vasile Brînzeică, 
cel care cu un an în urmă spu
nea că mai bine „să se tîrască 
de foame, decît să intre în înto
vărășire“, au sărbătorit înființa
rea întovărășirii agricole.

Oamenii au chiuit, s-au înve
selit.

Nu mai puțin s-au bucurat în 
toamna anului 1955, cînd, după 
primul an de muncă în întovără
șire, au cules și ei cîte 1.800 kg. 
grîu și cîte 2.400 kg. porumb la 
hectar, iar numărul familiilor în
tovărășite a sporit la 70.

La sărbătoarea lor, în toiul ve
seliei, e greu de reținut dacă ci
neva a închinat un pahar de vin 
în cinstea celor care au contri
buit la înființarea întovărășirii, a 
tractoriștilor.

Tractoriștii s-au simțit însă șl 
ei părtașii acestei bucurii.

ION ȘERBU



Lucrările celui de al XX-lea Congres al P. C. U. S.
Cuuintarea tovarășului D. T. Șepilov Cuvintarea tovarășului M. A. Suslov

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Textul prescurtat al cuvîntării 

rostite de D. T. Șepilov în ședin
ța din după amiaza zilei de 15 
februarie 1956 a Congresului al 
20-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Raportul de activitate al Corni 
teiului Central la Congresul al 
20-lea al Partidului Comunist 
cuprinde o analiză marxist-leni 
nistă profundă și multilaterală a 
situației internaționale actuale.

In raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov sînt oglindite cu mare 
forță și putere de convingere 
legile de dezvoltare a celor două 
sisteme opuse — socialist și ca
pitalist. întreaga evoluție istori
că a confirmat fără putință de 
tăgadă teza marelui Lenin că 
epoca actuală este epoca descom
punerii și pieirii sistemului capi
talist, epoca apariției și înfloririi 
impetuoase a unui sistem nou — 
socialist. Astăzi nu mai este su
ficient să se spună că capitalis
mul a încetat să fie sistemul 
unic, atotcuprinzător. Această a- 
firmație a fost justă pînă la co
titura istorică mondială care s-a 
produs în urma celui de al doi
lea război mondial. Astăzi rela
țiile socialiste s-au statornicit nu 
numai în țara noastră ci și în- 
tr-o serie de țări din Europa și 
Asia, iar socialismul s-a transfor
mat într-un sistem mondial care 
crește și se întărește.

Sistemul socialist se statorni
cește într-un ritm necunoscut 
înainte în istorie atunci cînd o 
formație socială era înlocuită cu 
alta. Intr-o treime de veac siste
mul socialist nu numai că și-a 
dovedit superioritatea deplină 
față de capitalism dar s-a și 
constituit într-un sistem mondial 
care se dezvoltă neîncetat pe li
nie ascendentă.

Acestea sînt faptele istoriei. 
Cu toate acestea, în ciuda fap
telor, ideologii burgheziei în
cearcă să respingă aprecierea 
științifică potrivit căreia capita
lismul contemporan este în pu
trefacție și muribund.

Stadiul actual de dezvoltare a 
capitalismului necesită o perma
nentă stimulare militarists. Viața 
a arătat însă că comenzile mili
tare de stat în valoare de mi
liarde și agresiunea militară di
rectă pot, desigur, să întîrzie 
pînă la un anumit moment iz
bucnirea unei crize economice 
sau chiar să întrerupă vremelnic 
evoluția ei.

întreaga evoluție economică în 
perioada de după război a dus la 
accentuarea continuă a dezvol
tării inegale și în salturi a capi
talismului.

De aci nu trebuie să se tragă 
însă concluzii simpliste potrivit 
cărora producția capitalistă ar 
urma o linie descrescîndă conti
nuă. Marxiști-leniniștii au res
pins întotdeauna cu hotărîre teo
ria „stagnării“ capitalismului, 
noțiune greșită și neștiințifică 
potrivit căreia putrezirea capita
lismului în epoca imperialismului 
înseamnă „împotmolirea“ forțelor 
de producție, oprirea oricărui 
progres țehnic.

Goana după profituri maxime, 
îngustarea pieții, ascut într-o 
măsură fără precedent concuren
ța dintre țările capitaliste, dintre 
monopolurile lor, iar concurența 
împinge inevitabil înainte proce
sul de reînnoire a capitalului fix. 
Intr-o serie de ramuri are loc un 
considerabil progres tehnic, se 
introduce utilaj nou de înaltă 
productivitate, se aplică perfec
ționări de tot felul

Ofensiva monopolurilor capi
taliste împotriva intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, nive
lul ridicat al șomajului total și 
parțial în principalele țări capi
taliste, creșterea uriașă a scum- 
petei, accentuarea proceselor de 
ruinare a micilor producători de 
mărfuri, creșterea poverii fiscale, 
toate acestea duc inevitabil la 
ascuțirea simțitoare a contradic
țiilor dintre muncă și capital, la 
intensificarea luptei maselor 
muncitoare împotriva politicii 
cursei înarmărilor, împotriva în
tregului sistem de asuprire capi
talistă.

In raportul de activitate al 
C.C. se arată că paralel cu as
cuțirea contradicțiilor în princi
palele centre ale sistemului capi
talist — în metropole — se des
fășoară procesul istoric-mon- 
dial al luptei victorioase a po
poarelor din vasta lume colo
nială pentru libertatea și indepen
dența lor.

Sfărîmînd lanțurile imperialis
mului și ale relațiilor feudale, 
marea Chină a pășit pe calea 
unei vieți noi. Este adevărat că 
unii refuză să recunoască Repu
blica Populară Chineză, dar după 
cum se spune pe bună dreptate 
în popor, marea revoluție chineză 
nu are nevoie de o rezoluție ame
ricană. India — a doua țară de 
pe glob ca număr de locuitori, 
precum și Indonezia, Egiptul, 
Birmania și altele s-au eliberat 
de jugul colonialismului și au do- 
bîndit independența națională. A 
început marele proces de renaș
tere a popoarelor Orientului arab, 
Africii, țărilor Americii Latine, 
întregul sistem rușinos de asu
prire colonială troznește din toa
te încheieturile.

întreaga desfășurare a evolu 
ției istorice a demonstrat supe
rioritatea incontestabilă a siste
mului social socialist asupra ce
lui capitalist.

Sistemul socialist înseamnă 

dezvoltarea impetuoasă a forțe
lor de producție, lichidarea ex
ploatării si consumului parazi
tar, lipsa crizelor economice și a 
risipirii avutului obștesc.

Ideile socialismului punînd stă- 
pînire pe mase tot mai largi, au 
devenit cu adevărat o puternică 
forță motrice a omenirii munci
toare.

Pe de altă parte devin tot mai 
evidente racilele și plăgile _ de 
nevindecat ale orînduirii sociale 
capitaliste și ale ideologiei im
perialiste. Tocmai aceste linii Oj 
puse de dezvoltare a celor două 
sisteme determină esența, dacă 
ne putem exprima astfel, a stra
tegiei ideologice a lumii capita
liste.

In ce constă esența acestei 
strategii ? Prima tendință constă 
în aceea că purtătorii de cuvînt 
ai capitalismului contemporan în
cearcă în primul rînd să aran
jeze fațada edificiului capitalist 
în „stil popular“ și să scrie pe 
ea cu litere mari „lumea liberă“ 
să lumineze această fațadă cu lu
mini atrăgătoare care să contra
careze farurile puternice ale 
ideilor socialismului.

Ce ideal vor să inventeze scu
tierii spirituali ai capitalismului 
contemporan, pentru a camufla 
fațada edificiului capitalist după 
ce „credință dinamică“ tînjesc 
ei ? In ultimii ani, un astfel de 
ideal inventat a fost mitul așa- 
numitului „capitalism nou“, sau 
după cum el este numit tot mai 
des de ideologii imperialiști, „ca
pitalismul popular“. Potrivit aces
tui mit, vechiul capitalism ar fi 
încetat de mult să existe. După 
cum scrie economistul Barley, în 
secolul al XX-lea a avut loc 
...„revoluția capitalistă“. Ea ar 
fi dus chipurile la schimbări ra
dicale în domeniul economiei și 
în domeniul relațiilor de clasă. 
Unii publiciști burghezi zugră
vesc acest „capitalism nou“ ca 
un capitalism „cu economie pla
nificată“, sau „cu o economie e- 
chilibrată cu folosirea complectă a 
brațelor de muncă“. Alții afirmă 
că „noul capitalism“ a creat el 
însuși o „forță de echilibrare“ 
împotriva racilelor capitalismului, 
provocate de stăpînirea mono
polurilor. Alții ajung chiar să 
spună că acesta este capitalism 
fără capitaliști și muncitori, în- 
trucît, chipurile, capitaliștii și 
muncitorii muncesc la fel, doar 
în sfere diferite.

In Statele Unite mitul despre 
„noul capitalism" este ridicat la 
rangul de doctrină oficială de 
stat. In S.U.A. propaganda „ca
pitalismului popular“ a fost în
credințată unei agenții guverna
mentale speciale de informații. 
Agenția de informații a organizat 
chiar o expoziție specială sub de
numirea de „Capitalism popular“, 
care va fi prezentată la tîrgurile 
din întreaga lume. „Capitalismul 
popular" este însă tot atît de 
absurd ca și gheața prăjită. Cît 
de mare este forța de atracție a 
ideilor socialismului, dacă în for
tăreața lumii capitaliste — Sta
tele Unite ale Americii oameni de 
stat de seamă și scutierii lor spi
rituali sînt siliți să ascundă sub 
toga „popularității“ trupul bătrîn 
și intrat în putrefacție al capita
lismului.

Se înțelege de la sine că noi 
nu propunem capitalismului un 
compromis în problemele ideolo
gice, de program. Concepția ca
pitalistă despre lume și cea so
cialistă nu se pot împăca. Dar 
acest lucru nici nu este necesar 
pentru coexistența pașnică a ce
lor două Sisteme.

Disputa în legătură cu pro
blema care orînduire este mai 
bună — capitalismul sau socia
lismul, — nu poate fi rezolvată 
prin forță, nu poate fi rezolvată 
prin metoda „războiului rece“.

Teoria comunismului științific 
ne învață că trecerea de la mo
dul de producție capitalist la cel 
socialist este un proces revolu
ționar care are loc sub conduce
rea clasei muncitoare. Insă trans
formările revoluționare în sine au 
diferite forme.

Patria noastră a fost prima 
țară din lume care a rupt-o cu 
capitalismul și a pășit pe calea 
socialismului.

De la acest hotar măreț au 
trecut aproape patru decenii. Si
tuația mondială s-a schimbat ra
dical. S-a format puternicul la
găr al țărilor democrației și so
cialismului, în care ideile comu 
nismului constituie concepția 
despre lume a multor sute de 
milioane de oameni. Se desfășoară 
lupta victorioasă a popoarelor din 
țările ploniale și dependente îm
potriva jugului . imperialist. In 
țările în care capitalismul își 
mai menține încă dominația, mili
oane de oameni năzuiesc din toată 
inima spre socialism. Oare mun
citorii din Anglia care urmează 
partidul laburist, trade-unioanele, 
nu sînt adepți ai socialismului ? 
Nu mai vorbim despre combativa 
și glorioasa clasă muncitoare din 
Franța și Italia, care a dat atît 
de multe dovezi ale devotamen 
tului ei față de ideile socialiste.

In aceste condiții numai for. 
maliștii și dogmaticii într-aie 
marxismului pot crede că aseme
nea revoluții din cele mai adînci, 
cum este trecerea de la o orîn
duire socială la alta, pol fi în
făptuite după un singur model, 
după un singur șablon, de pildă. 
In Danemarca la fel ca în Bra 
zilia, iar în Suedia la fel ca în 
Malaya Aceasta este o denatura 
re a esenței marxismului, a spiri. 
tului său creator. Istoria confir

mă pe deplin previziunea marelui 
Lenin că „dezvoltarea revoluției în 
diferitele țări se desfășoară rub 
forme diferite, în ritm diferit (și 
nici nu poate să se desfășoare 
altfel“). (Opere, voi. 28, pag. 59,
E.S.P.L.P.).  Totul depinde de con
dițiile concrete din fiecare țară.

Creația maselor populare, a par. 
tidelor comuniste și muncitorești ? 
generat în cursul adîncilor trans
formări sociale în fiecare din ță
rile europene de democrație popu
lară multe lucruri noi și specifice. 
Desfășurarea revoluției socialiste 
în China se caracterizează prin 
tr-un și mai mare caracter spe
cific. După instaurarea pe cale 
revoluționară a puterii populare. 
Partidul Comunist Chinez, a- 
plicind în mod creator marx- 
ism-leninismul, a ajuns la con
cluzia că în condițiile Chinei 
prin „metode pașnice adică 
metodele convingerii, educării — 
arată Mao Țze-dun — nu numai 
că se poate înlocui proprietatea 
individuală prin proprietatea so
cialistă, colectivă, dar se poate 
înlocui de asemenea proprietatea 
capitalistă prin proprietatea so
cialistă“.

Din punctul de vedere al buche 
rilor într-ale marxismului un ase 
menea mod de a aborda problema 
transformării proprietății exploa
tatoare în proprietate socialistă 
este aproape o călcare în picioare 
a principiilor marxism-leninismu- 
lui. Iar de fapt acesta este marx- 
ism-leninismul creator în acțiu
ne, aplicarea măiastră a dialecti
cii marxiste la condițiile concre
te ale Chinei, ceea ce eroicul 
Partid Comunist Chinez înfăptu
iește cu atîta curaj și înțelepciune

Nu încape îndoială că viitoarea 
creație a milioanelor și milioane
lor de oameni ne va aduce o și 
mai mare varietate de forme ale 
trecerii de la capitalism la so
cialism.

In această ordine de idei, o 
uriașă însemnătate teoretică și 
practică o au tezele expuse în 
raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov — „Unele probleme princi
piale ale actualei evoluții interna 
ționale“ — inclusiv tezele despre 
formele trecerii diferitelor țări la 
socialism

Se înțelege de la sine că în 
condițiile concrete ale unei țări 
în care s-a format un puternic 
aparat reacționar, birocratic al 
dictaturii burgheze, în care e- 
xistă o clică militaristă puternică 
și în care clasele exploatatoare 
vor opune o împotrivire disperată 
oamenilor muncii în lupta lor 
pentru transformarea societății pe 
baze noi. socialiste, dictatura pro
letariatului va fi nevoită să 
frîngă această împotrivire prin 
măsuri de violență. In asemenea 
condiții se pot dovedi a fi inevi 
tabile cele mai ascuțite forme ale 
luptei de clasă. Ele sînt impuse 
clasei muncitoare de clasele ex
ploatatoare.

Dar Lenin a subliniat nu odată 
că „Dictatura proletariatului... nu 
este numai un regim de violență 
împotriva exploatatorilor și nici 
nu înseamnă în mod principal 
violență“. (V. I. Lenin. Marx- 
Engels marxism pag. 417-418, 
Ed. P.M.R.). Războiul civil, cele 
mai ascuțite forme ale luptei de 
clasă nu sînt de loc inevitabile 
în orice țară, în orice situație.

în situația mondială actuală, 
nouă, este pe deplin posibilă pen
tru o serie de țări și o situație 
cînd clasa muncitoare, în frun
te cu avangarda ei comunistă, 
unind strîns în jurul său 
pe oamenii muncii, toate forțele 
progresiste, poate să transforme 
parlamentul — în procesul luptei 
revoluționare — într-un organ 
al adevăratei democrații, care 
acționează în interesul majorită
ții covîrșitoare a națiunii Leni
nismul cere să se țină seama în 
mod concret de situația concretă.

Una din particularitățile carac
teristice ale epocii noastre o con
stituie îmbinarea în unele țări a 
revoluției socialiste cu lupta de 
masă a „tuturor celor asupriți și 
nemulțumiți de tot felul“. In con. 
dițiile crizei generale a capitalis
mului se unesc în puternicul to
rent al luptei de eliberare națio
nală multe șuvoaie și curente so
cialiste și nesocialiste care rod 
și surpă din diferite colțuri dă
răpănatul edificiu al capitalis 
mului.

Aceste șuvoaie și curente se 
deosebesc oare prin forțele lor 
motrice, prin ideologia lor, pre
cum și prin telurile lor nemijlo
cite? Fără îndoială că se deose
besc Forța de atracție a ideilor 
socialismului a crescut într-o ast
fel de măsură încît alături de 
revoluționarii proletari marxiști, 
se declară adepți ai socialismului 
oameni politici, grupuri, partide, 
care nu concep socialismul în con
formitate cu principiile marxismu
lui revoluționar, dar care sînt 
gata să lupte împotriva imperia
lismului, pentru interesele vitale 
ale clasei muncitoare și ale tu
turor oamenilor muncii.

Niciodată încă marea lozincă 
a unității nu a avut o importanță 
atît de eficace și multilaterală. 
Noi sîntem pentru unitatea no
durilor muncitorilor și întindem 
o mînă prietenească de solidari
tate proletară tuturor organiza
țiilor și partidelor muncitorești, 
tuturor acelor care sînt gata să 
ajute clasa muncitoare să-și în
deplinească cu cinste misiunea 
istorică.

In raportul de activitate al Co
mitetului Central și în Proiectul 
de Directive cu privire la cel de 
al șaselea plan cincinal sînt tra
sate noi sarcini grandioase în do
meniul construcției economice și 
culturale.

Un mare pas înainte se Va face 
în domeniul ridicării bunăstării 
materiale și a nivelului cultural 
al poporului nostru.

în condițiile trecerii treptate 
de la socialism la comunism, ro
lul și importanța teoriei marxist- 
leniniste cresc într-o măsură tot 
mai mare, deoarece comunismul 
nu apare în mod spontan, el este 
creat prin munca milioanelor de 
oameni sovietici în deplină con
formitate cu cerințele legilor e- 
conomice obiective, potrivit pla
nurilor și indicațiilor elaborate 
de partidul comunist pe baza cu
noașterii aprofundate și folosirii 
juste a acestor legi. Aceasta în
seamnă că cunoașterea legilor 
dezvoltării economice, traducerea 
în viață a tezelor teoriei marxiste, 
generalizarea rezultatelor activi
tății practice a maselor, populari
zarea experienței înaintate sînt 
sarcini de cea mai mare impor
tanță ale întregii munci ideolo
gice.

A fi un lucrător demn în do
meniul ideologiei înseamnă a 
lupta pentru noi succese ale 
construcției economice și cultu
rale, pentru creșterea nivelului 
conștiinței socialiste a oamenilor 
sovietici și — pe această bază — 
pentru sporirea producției de căr
bune, oțel, petrol, energie elec
trică, mașini, cereale, unt, carne, 
legume, cartofi, pentru ca poporul 
nostru să aibă din belșug bunuri 
materiale și culturale.

Tovarăși I Mii de fapte dove
desc cît de gigantice sînt rezer
vele nefolosite de care dispunem 
dar, pe care instituțiile noastre 
științifice, economiștii, specialiștii 
în problemele agrare, propagan
diștii, scriitorii și mulți lucrători 
practici de la noi le trec adese
ori cu vederea.

In toate domeniile economiei 
naționale s-au format mii de 
fruntași, inovatori, eroi și eroine 
ale muncii. întregul popor se 
bucură pe bună dreptate de suc
cesele lor. Dar, vorbind despre 
eroi, uităm uneori că avîntul e- 
conomic al țării noastre este hotă- 
rît nu de recordurile fruntașilor, 
ci de creșterea productivității 
muncii a întregii mase a lucrăto
rilor din economia națională. 
Paralel cu succesele fruntașilor 
există adeseori cele mai flagrante 
cazuri de productivitate scăzută 
a muncii, iar uneori chiar și o 
risipă directă de forțe omenești 
și mijloace materiale. In această 
ordine de idei îmi permit să dau 
citire următoarei scrisori nepu
blicate a lui Vladimir Ilici Lenin, 
datată din 12 aprilie 1922. El 
scrie :

„La noi partea cea mai slabă 
este excesul de raționamente cu 
caracter general în presă și de 
pălăvrăgeală politică în timp ce 
experiența locală se studiază ex
trem de insuficient. Atît în ve
rigile de jos, cît și în cele de sus 
tendințe puternice luptă împo
triva redării juste în presă și a- 
precierii juste a acestei expe
riențe...

Mai multe și mai multe ele
mente concrete în studierea ex
perienței locale, mai multe de
talii, amănunte, spirit practic, 
experiența concretă, aprofunda
rea vieții adevărate, a vieții ju
dețene, a vieții plășilor și sate
lor ; trebuie să se analizeze unde, 
cine și de_ ce (prin ce mijloace) 
reușește, în ciuda mizeriei și a 
ruinei, să obțină o îmbunătățire 
reală, deși neînsemnată, să nu 
ne temem să dezvăluim lipsurile 
și nepriceperea; să popularizăm 
și să facem reclamă oricărui ac
tivist local, care se afirmă întru- 
cîtva, să-l dăm ca exemplu. Cu 
cît se va lucra mai mult pe a- 
ceastă linie, cu cît vom aprofun
da mai mult practica vie... cu a- 
țît mai mult succes vom obține 
în îmbunătățirea presei noastre, 
cît și a întregii noastre con
strucții...

Cu un salut comunist 
Lenin“

Partidul nostru cere tuturor 
acelora care lucrează în dome
niul ideologiei să lupte cu și mai 
multă ardoare și intransigență 
împotriva lipsei de idei și a apoli
tismului, împotriva tuturor mani 
testărilor ideologiei burgheze. 
Munca noastră ideologică trebuie 
să fie cu adevărat creatoare.

Nemuritorul Lenin a creat par 
tidul bolșevic la hotarul a două 
secole O măreață epocă a che
mat la viață un măreț partid. Și 
nu este oare un fapt că faptele 
eroice ale partidului leninist re
prezintă gloria și cinstea epocii 
noastre, mîndria și speranța în 
tregii omeniri progresiste !

Leninismul a devenit steagul 
de luptă al contemporaneității, 
ideologia a sute de milioane de 
oameni, o puternică forță motrice 
a maselor populare care năzuiesc 
spre o viață nouă, spre lumină, 
spre progres.

Trăiască leninismul 1

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
Text prescurtat al cuvîntării 

rostite de M. A. Suslov în ședin
ța din dimineața zilei de 16 fe
bruarie, a Congresului al 20-lea 
al P.C.U.S.:

Tovarăși 1
In raportul său tovarășul 

Hrușciov a expus clar, aprofun
dat, și complect activitatea des
fășurată de partidul nostru în 
perioada la care se referă ra
portul, succesele sale remarcabile 
realizate sub conducerea Comi
tetului său Central, a expus sar
cinile partidului în lupta pentru 
noi victorii ale comunismului.
Ana'izînd sub toate aspectele 

rezultatele activității C.C. al 
P.C.U.S., Congresul partidului, 
întregul nostru partid și toți oa
menii sovietici au toate motivele 
să se mîndrească de ele și să 
le aprobe cu cea mai profundă 
satisfacție (Aplauze).

Vasta activitate pe care a des
fășurat-o partidul nostru în do
meniul politicii externe a statu
lui sovietic în perioada la care 
se referă raportul, a fost deter
minată de înțelegerea profundă a 
particularităților dezvoltării in
ternaționale actuale și a sarci
nilor care stau în fața forțelor 
progresiste ale întregii omeniri. 
Nu există nici o problemă inter
națională importantă care să fi 
frămîntat în acești ani popoarele 
din lumea întreagă în care Uniu 
nea Sovietică să nu-și fi spus cu- 
vîntul. să nu fi adus o impor
tantă contribuție la. rezolvarea ei

Lupta activă a Uniunii Sovie
tice și a celorlalte forțe iubitoare 
de pace a dus la două rezultate 
importante. In primul rînd s-a 
obținut pentru prima oară după 
mulți ani o anumită slăbire a în
cordării internaționale.

Chiar și faptul că în prezent 
pe globul pămîntesc nu există re
giune unde să fie război, dove
dește cît de însemnate progrese 
s-au înregistrat n situația inter
națională. In al doilea rînd pozi
țiile forțelor păcii, democrației 
și socialismului s-au întărit con
siderabil. Au crescut mult pres
tigiul internațional și influența 
Uniunii Sovietice și al întregului 
lagăr al socialismului.

Cauza păcii s-a consolidat și 
mai mult în ultimul timp cînd 
s-au lărgit legăturile de priete
nie și colaborarea Uniunii So
vietice cu statele iubitoare de 
pace din Asia. Forțele păcii au 
crescut și în țările capitaliste în
săși.

Tov. Hrușciov a răspuns con
vingător la problemele cele mai 
vitale care frămîntă popoarele 
tuturor țărilor, bazîndu-se pe a- 
naliza marxistă a actualei situații 
internaționale și a prefacerilor 
istorico-mondiale' care s-au pe
trecut în situația internațională 
în perioada postbelică, bizuin- 
du-se pe generalizarea experien
ței noi acumulate de partidul 
nostru, de partidele comuniste 
frățești și de întreaga mișcare 
muncitorească internațională. (A- 
plauze).

Cu greu poate fi apreciată 
în întreaga ei valoare însem 
nătatea tezelor teoretice ela
borate 1° raportul de activitate al 
C.C. cu privire la problemele in
ternaționale actuale. Desigur ele 
vor avea o însemnătate uriașă 
pentru consolidarea tuturor forțe
lor progresiste, vor constitui un 
ajutor pentru toate forțele înain 
tate care luptă pentru o pace 
trainică, pentru înlocuirea capita
lismului, care și-a trăit traiul, 
printr-o orînduire socială nouă, 
înaintată care aduce popoarelor 
eliberarea de sub exploatare, de 
războaie, de toate formele asupri
rii sociale și naționale. (Aplauze 
furtunoase).

Cu tot atîta zel și inițiativă a 
rezolvat partidul în perioada la 
care se referă raportul și proble
mele dezvoltării interne a țării.

Partidul a dezvăluit cu curaj 
lipsurile în diferite domenii ale 
activității economice, de stat și de 
partid — Ia o serie de plenare ale 
C.C. el a elaborat un vast pro
gram în vederea avîntului consi- 
derabil al agriculturii și îmbună 
tățirea activității industriei. Se 
poate afirma fără teamă că de la 
industrializare și colectivizare 
partidul nostru nu a realizat în
că acțiuni economice atît de im
portante ca acelea care se înfăp 
tuiesc în țara noastră în prezen* 
Faptul că în decurs de doi ani 
am reușit să mărim suprafața 
însămînțată în țară cu peste 30 
milioane ha. — ceea ce este 
egal cu suprafața insămîn 
țață a cîtorva state europene 
luate la un loc — dovedește 
că In prezent partidul nostru este 
în stare să facă față celor mai 
mari sarcini.

In domeniul industriei. îndepli 
nirea celui de al 5-lea plan cin- 
cinai în 4 ani și 4 luni arată de 
asemenea cît de uriașe sînt rezer 
vele care se scot la iveală și în 
această ramură a economiei noa 
stre naționale

Bazîndu-ne pe succesele reali 
zate, putem trasa în prezent noi 
sarcini gigantice In prezent pu 
tem dezvolta în ritm rapid nu 
numai industria grea ca temelii 
a întregii economii naționale dar 
și producția de bunuri dP consum 
să înmulțim simțitor avutul ob 
ștesc și pe această bază să ridi 
căm serios bunăstarea maselor 
populare.

Tovarăși I Poporul sovietic va 
întîmpina cu o mare însuflețire 
și cu un nou avînt în muncă mă
surile trasate de Comitetul Cen
tral al Partidului în vederea îm
bunătățirii în 'cel de al șaselea 
plan cincinal a condițiilor de trai 
ale oamenilor sovietici despre 
care a raportat tov. Hrușciov.

Măsurile prevăzute trezesc 
ecouri largi în străinătate. Toți 
oamenii cinstiți se bucură împreu
nă cu noi. Dar se găsesc și unii, 
cărora acest lucru nu le este pe 
plac. Publicarea noului plan cin
cinal sovietic a trezit nemulțu
mirea anumitor cercuri. Aceste 
cercuri nu se mai îndoiesc de fap
tul că noul plan cincinal sovietic 
va fi îndeplinit. In prezent este 
recunoscut acest lucru. Altceva îi 
înspăimîntă. Despre aceasta a 
scris recent în mod sincer W. 
Douglas, membru al Curții su
preme a S.U.A. „Dacă Rusia, 
spune el, va reuși să obțină pace, 
măcar pentru un deceniu ea va 
putea să ridice simțitor nivelul 
de trai în țară.

Astfel ea va putea exercita o 
uriașă influență asupra Asiei pre
cum și asupra Europei... Rusia 
zîmbitoare, pașnică, înfloritoare 
reprezintă cea mai grea pro
blemă internațională".

întrecerea economică pașnică a 
celor două sisteme sociale îl face 
în mod vădit pe dl. Douglas 
să-și piardă calmul și noi nu in
tenționăm să-l liniștim. Trebuie 
numai remarcat că o Rusie paș
nică, înfloritoare nu reprezintă de 
fel. „o problemă internațională 
grea“ pentru oamenii muncii sim
pli din întreaga lume care consi
deră pe drept cuvînt succesele 
oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică drept victorii ale mă
reței cauze a păcii, democrației și 
socialismului. (Aplauze prelun
gite).

Cel de al șaselea plan cinci
nal va constitui o etapă impor
tantă în întrecerea economică 
pașnică a celor două sisteme. 
Particularitatea acestei etape 
constă în faptul că Țara Sovietică 
dispune în prezent de toate con
dițiile necesare pentru ca în ter
menul istoric cel mai scurt să re
zolve sarcina economică funda
mentală a U.R.S.S. — de a a- 
junge și a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste în dome
niul producției pe cap de locuitor.

Partidul nostru a venit mai 
imit și mai cimentat ca oricînd la 
cel de al 20-lea Congres. Linia 
politică justă a partidului, ener
gia de nesecat care caracteri
zează activitatea ce o desfă
șoară în interesul oamenilor mun
cii au unit ca nici o dată în ju
rul partidului întregul popor so 
vletic, au consolidat și mai mult 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime și marea prietenie de 
nezdruncinat a popoarelor țării 
noastre.

Unitatea de idei și organizato
rică a partidului este condiția 
fundamentală a forței și tăriei 
sale și în același timp izvorul tu
turor succeselor sale

Restabilirea normelor vieții de 
partid și principiilor conducerii de 
partid elaborate de Lenin, care 
au fost dese ori încălcate pînă la 
Congresul al 19-lea al Partidului, 
a contribuit în mare măsură la 
întărirea unității partidului și 
sporirea activității, inițiativei și 
combativității sale.

Teoria și practica cultului per
sonalității, străine spiritului 
marxism-leninismului, răspîndite 
înainte de Congresul al 19-lea. 
au adus un prejudiciu însemnat 
muncii de partid atît în domeniul 
organizatoric cît și în dome
niul ideologic, au micșorat ro
lul maselor popular? și rolul par
tidului, au diminuat conducerea 
colectivă, au subminat democra
ția internă de partid, au înăbu- 
șit activitatea membrilor de par 
tid, inițiativa și activitatea lor 
creatoare, au dus la lipsă de con
trol. lipsă de răspundere și chiar 
la bunul plac în munca anumitor 
persoane, au împiedicat desfă
șurarea criticii și autocriticii, au 
avut drept urmare faptul că unele 
probleme au fost rezolvate unila
teral și uneori chiar greșit.

Restabilirea principiului leninist 
al conducerii colective înseamnă 
restabilirea temeliei temeliilor 
construcției de partid.

Critica și autocritica, care ca 
pată o răspîndire tot mai largă, 
discutarea și rezolvarea cu adevă
rat colectivă a celor mai impor
tante probleme în cadrul orga 
nelor de partid dovedesc că în 
prezent sP restabilește cu succes 
principiul conducerii colective pe 
toate treptele, de la C.C. pînă la 
organizațiile de bază. Se poate 
afirma fără pic de îndoială că în 
Comitetul Central principiul con 
ducerii colective a fost pe deplin 
restabilit. Soluționarea tuturor 
problemelor celor mai importanți 
a trecut in mîinile Plenarei C C 
care se întrunește în mod regulat, 
a acestui larg centru de partid care 
acționează în mod colegial care 
este legat în modul cel mai strîns 
de sectoarele hotărîtoare ale con 
struirii societății comuniste. Ex 
periența colectivă a Comitetului 
Central care se sprijină pe marx 
ism-leninism, asigură conducerea 
justă a partidului și a țării, uni 
tatea de nezdruncinat a rîndurilor 
sale. (Aplauze).

Este necesar să fie pe deplin 
învinsă teoria și practica dăună

toare a cultului personalității și 
să fie respectat cu strictețe prin
cipiul conducerii colective în mun
ca tuturor organelor de partid.

Tovarășul Hrușciov a dezvă
luit în raportul său lipsurile se
rioase în metodele de muncă ale 
organelor conducătoare de partid 
locale.

După ce C.C. a cerut să se 
pună cu hotărîre capăt metode
lor cancelarist-birocratice de con
ducere, comitetele regionale, de 
ținut, orășenești și raionale au 
început să muncească oarecum 
mai bine. S-a micșorat numărul 
ședințelor și consfătuirilor. Acti- 
viștii de partid au început să vi
ziteze mai des întreprinderile, 
colhozurile, S.M.T.-urile, sovhozu
rile și să se străduiască să aju
te mai mult la îmbunătățirea 
muncii. Dar deocamdată s-a fă
cut foarte puțin în această privin
ță. Din păcate există încă și în 
prezent destule organe de partid 
în care activiștii își cheltuiesc 
cea mai mare parte a timpului în 
forfota ședințelor și hîrțogărie și 
nu în munca organizatorică în 
rîndul maselor.

Se întinde molima conțopismu- 
lui și în organizațiile de bază ale 
partidului, adesea cu ajutorul co
mitetelor raionale ale partidului 
care cer procese verbale „desfă
șurate“ ale adunărilor și cons
fătuirilor. tot felul de rapoarte, 
note informative etc. Ca urmare 
cea mai mare preocupare a unui 
secretar al organizației de bază 
a partidului devine nu munca cu 
oamenii ci munca asupra hîrtiei 
care îi răpește cea mai mare par
te din timpul său.

Trebpie redus personalul apa
ratului de partid pentru ca el 
să fie format dintr-un număr res- 
trîns, dar calificat de activiști.

Raportul de activitate al C. C., 
prezentat de tov. Hrușciov, a ca
racterizat sub toate aspectele 
munca ideologică a organizații
lor de partid, a arătat că princi
pala ei lipsă constă în prezent 
în ruperea într-o măsură însemna
tă de viață, în nepriceperea de a 
generaliza și răspîndi în mase 
formele construcției comuniste 
înaintate, verificate de viață, pre- 
cum și în slaba ei activitate în 
combaterea fenomenelor negative 
care frînează mersul nostru îna
inte. Aceasta este o critică justă 
și îndreptățită.

Partidul consideră munca ideo
logică ca o parte integrantă a 
întregii sale activități de con
struire a comunismului.

Or, munca noastră ideologică 
este in mod slab îndreptată spre 
rezolvarea unor sarcini impor
tante și într-o măsură însemnată 
merge în gol, transformîndu-se 
într-o învățare pe dinafară a 
unora și acelorași formule și teze 
și formînd adesea bucheri, dog
matici rupți de viață.

Ascuțișul propagandei noastre 
a fost într-o măsură însemnată 
îndreptat spre trecut, spre isto
rie, ’n detrimentul problemelor 
zilelor noastre. In afară de acea
sta, istoria partidului nostru era 
în așa fel predată încît expe
riența trecutului nu ajuta la în
țelegerea justă a problemelor zi
lelor noastre.

Rezultă că milioane de comu
niști din rețeaua învățămîntului 
de partid au studiat mulți ani 
de-a rîndul concepțiile greșite ale 
narodnicilor, economiștilor, bun- 
diștilor și n-au studiat cum să 
lupte la noi împotriva rămășițe
lor mentalității capitaliste în con 
știința oamenilor și să demaște 
pe adversarii noștri ideologici de 
astăzi pe arena internațională, 
n-au studiat procesele economice 
din țară, experiența inovatorilor, a 
întreprinderilor fruntașe, realiză
rile științei, pentru a munci în 
domeniul economic cu cea mai 
mare eficacitate, a ridica pro
ductivitatea muncii, a spori pro 
ducția de bunuri materiale, a re
zolva cu succes celelalte sarcini 
ale construcției comuniste

Majoritatea propagandiștilor 
noștri se descurcă greu în pro
blemele economiei producției so
cialiste.

Trebuie ridicată exigența față 
de propagandiști. Nu trebuie să se 
alerge după un număr mare de 
propagandiști, ci să se aleagă oa 
meni care sînt cu adevărat în 
stare să lege propaganda noastră 
de sarcinile practice ale con
strucției economice și culturale.

Nu numai propaganda noastră, 
dar din păcate chiar și frontul teo
retic suferă într o măsură însem 
nată de ruperea de viață și de 
răm nere în urmă față de ea.

Șă luăm de pildă științele eco 
nomice. In etapa actuală, studie
rea profundelor procese de dez
voltare economică a societății noa. 
stre trebuie să reprezinte orien
tarea principală, hotărîtoare în 
studierea și dezvoltarea gîndirii 
marxiste. Acest lucru nu inseam 
nă că trebuie slăbită atenția față 
de studierea experienței revoluțio
nare din trecut a partidului, sau 
față de filozofia marxist leninistă. 
Dar în etapa actuală de dez 
voltare a societății sovietice 
atenția principală trebuie să 
fie concentrată asupra studierii și 
elaborării științei economice, de
oarece cunoașterea legilor obiec
tive de dezvoltare a economiei so. 
cialiste oferă îri primul rînd po
sibilitatea de a se folosi aceste 
legi pentru accelerarea construirii 
comunismului.

Un fapt îmbucurător in a- 
ceastă privință este publicarea 
manualului de economie politică. 
Dar un manual este prea puțin, 
iar lucrări științifice serioase care 
să cuprindă o cercetare creatoare 
a proceselor economice, sînt din 
păcate încă foarte puține.

In lucrările lor unii economiști 
au comis greșeli grave. Partidul 
a trebuit să îndrepte o serie de 
pseudo-economiști, care au răs- 
plndit concepții antimarxiste cu 
privire la necesitatea încetinirii 
ritmului de dezvoltare a industriei 
grele. A pricinuit prejudicii se
rioase negarea de către econo
miști a categoriei uzurii morale a 
tehnicii în socialism care a însem
nat justificarea teoretică a rutinei 
și conservatorismului în tehnică.

Economiștii studiază în mod de
fectuos acțiunea legii valorii în 
producția socialistă.

Este neglijată și elaborarea 
științifică a problemelor economiei 
ramurilor concrete ale economiei 
naționale. S-a întîrziat foarte mult 
publicarea unui manual de econo
mie a producției agricole, precum 
și a unui manual de economie a 
industriei.

Și în domeniul filozofiei se con« 
stată o rupere a gîndirii teoretice 
de sarcinile actuale ale vieții noa
stre, ale construcției comuniste.

Ca urmare în primul rînd a ru
perii de practică a unei părți din
tre economiști și filozofi, a căpă« 
tat o largă răspîndire bucherismul 
și dogmatismul. Esența bolii urîte 
denumită bucherism, nu constă 
pur și simplu în faptul că cei a- 
tinși de ea suferă de citatomanie, 
ci în faptul că criteriul suprem al 
justeței punctului lor de vedere 
ei îl consideră nu practica, ci 
esența unor declarații făcute de 
somități într-o problemă sau 
alta.

La noi se pierde gustul pentru 
studierea realității concrete. Totul 
se înlocuiește printr-o selecționare 
de citate și prin arta de a le ma
nipula. Cea mai mică deviere de la 
citate este considerată o revizuire 
a bazelor. Această activitate a 
bucherilor este nu numai sterilă cf 
și dăunătoare. (Aplauze).

Fără îndoială, cultul personali
tății a contribuit într-o mare mă
sură la răsp’ndirea dogmatismului 
și bucherismului. Admiratorii cul
tului personalității atribuiau dez« 
voltarea teoriei marxiste numai a« 
numitor personalități și nu se ba
zau decît pe spusele lor. Toți cei
lalți muritori ar trebui chipurile 
numai să-și însușească și să popu
larizeze tot ceea ce creează aceste 
anumite personalități. In felul a- 
cesta a fost ignorat rolul gîndirii 
colective a partidului nostru și 
rolul partidelor frățești în dez
voltarea teoriei revoluționare, ro- 
Iu] experienței colective a mase« 
lor populare.

Relevînd caracterul creator al 
marxismului, V. I. Lenin a subli
niat că „noi nu privim de loc teo
ria lui Marx ca ceva finit și in
tangibil . dimpotrivă, sîntem con
vinși că ea a pus numai piatra 
unghiulară a științei pe care so
cialiștii trebuie s-o ducă mai de
parte în toate direcțiile, dacă ei 
nu vor să rămînă în urma vie
ții“. (Lenin, Opere, voi. 4 pag. 
191-192)

Luptînd pentru slăbirea conti
nuă a încordării internaționale și 
întărirea cauzei păcii, noi nu nu
mai că nu trebuie să slăbim criti
ca noastră la adresa ideologiei 
burgheze, a imperialismului, a co
lonialismului ci dimpotrivă, și în 
aceste scopuri, noi trebuie să o in
tensificăm, să demascam pe bază 
de exemple și fapte convingătoare 
ideologia și politica agresivă a im. 
perialismului, să demascam esen
ța exploatatoare a sistemului ca
pitalist, opunînd acestui sistem 
sortit pieirii. sistemul socialist, a- 
rătînd uriașa superioritate a sis
temului socialist, principiile și 
scopurile sale înalte și nobile.

Muncii noastre ideologice ela
borate de partid în decurs de de
cenii. trebuie să i se redea com
bativitatea și orientarea precisă 
bolșevică, ea trebuie subordonată 
sarcinilor luptei pentru victoria 
comunismului.

Cu greu poate fi apreciată 
la întreaga ei valoare în
semnătatea istorică a actualului 
Congres. Congresul deschide în 
fata partidului nostru a țării și 
a poporului sovietic perspective a- 
tît de grandioase în construirea 
comunismului, încît ți se oprește 
răsuflarea de emoție, de bucu
rie și de mîndrie, Cît de mă
rețe sînt sarcinile ce stau tn fața 
noastră, și ce posibilități nelimi
tate avem pentru rezolvarea lor 
cu succes. Cît de minunată este 
viața ce se deschide în fața oa
menilor sovietici.

în fața acestor perspective mi
nunate, partidul nostru se pre
zintă unit ca un monolit, el dis
pune de un uriaș spirit creator și 
combativitate, EI se bucură de 
dragostea nețărmurită și de spri
jinul întregului popor sovietic. 
El este înarmat cu înțeleaptă și 
invincibila învățătură a marxism- 
leninismului.

Este mai presus de orice în
doială că după cel de al XX-lea 
Congres al său, partidul va obține 
noi și mari victorii în lupta pen
tru înflorirea continuă a patriei 
noastre, pentru pace între popoare, 
pentru triumful comunismului în 
țara noastră. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).

.»Scînteia tineretului“
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Lucrările celui de al XXdea Congres al P«C«U«S«
Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Congresul
In centrul atenției opiniei publice mondiale:

I Dragi tovarăși și prieteni 1 
în numele Partidului Muncito

resc Romîn, al clasei muncitoare 
din Republica Populară Romînă 
și al întregului popor romîn, 
transmitem celui de-al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și întregului 
popor sovietic un fierbinte salut 
frățesc. (Aplauze furtunoase).

Congresul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice face bilan
țul marilor victorii obținute sub 
conducerea partidului și trasează 
sarcini noi în construirea comu
nismului în Uniunea Sovietică.

Congresul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice este un eve
niment istoric în viața poporului 
sovietic, el are o uriașă impor
tanță pentru toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru 
mișcarea muncitorească interna
țională, pentru întreaga omenire 
înaintată.

în raportul de activitate al Co- 
mitetulpi Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
se face o profundă analiză știin
țifică marxist-leninistă a schim
bărilor petrecute în lume în pe
rioada dintre Congresul al 19-lea 
și Congresul al 20-lea și se arată 
perspectivele mărețe ale luptei po
poarelor pentru întărirea păcii, 
pentru democrație, pentru victoria 
socialismului în întreaga lume.

Tezele teoretice profunde și 
soluțiile practice cuprinse în ra
portul tovarășului Hrușciov, cu 
privire la posibilitățile concrete 
de prevenire a războaielor în e- 
poca noastră, cu privire la coexis
tența pașnică a statelor cu siste
me sociale diferite, despre formele 
de trecere de la capitalism la so
cialism în diferitele țări, despre 
necesitatea vitală și posibilitățile

Ședința din după amiaza zilei 
de 16 februarie a Congresului al 
20-lea al P.C.U.S. s-a desfășurat 
sub președinția tov. N. S. Patoli- 
cev.

Primul a luat cuvîntul la dez
bateri tov. V. P. Mjavanadze, 
(organizația de partid gruzină), 
întregul popor sovietic, comuniș
tii și cei fără de partid, toți oa
menii muncii, a spus vorbitorul, 
aprobă din toată inima și spriji
nă activ prin realizările lor în 
muncă politica partidului comu
nist. Ei sînt ferm convinși de fap
tul că și de acum înainte Comi
tetul nostru Central va conduce 
cu tot atîta înțelepciune și chib
zuință, îndrăzneală, perseverență 
și încredere poporul nostru spre 
îndeplinirea programului con
strucției comuniste în țara noas
tră.

Tov. Mjavanadze a vorbit des
pre succesele oamenilor muncii 
din Gruzia. Astfel, de pildă, în 
cincinalul trecut volumul 
ducției globale din Gruzia 
crescut cu 73 la sută, au

pro- 
a 

fost

zilei 
pre-

In ședința din dimineața 
de 17 februarie, care a fost 
zidată de V. P. Mjavanadze, a 
continuat discutarea raportului 
de activitate al C.C. al P.C.U.S. 
și a raportului de activitate al 
Comisiei centrale de revizie.

...In ședința de dimineață pri
mul căruia i se dă cuvîntul este 
V. M. Suslov (organizația de 
partid Krasnodar). El a subli
niat că, în perioada care a tre
cut după Congresul al 19-lea, 
popoarele Uniunii Sovietice sub 
conducerea partidului comunist 
au întărit și mai mult puterea 
statului sovietic, au ridicat pres
tigiul lui internațional, au făcut 
un nou pas înainte pe calea con
struirii societății comuniste. Un 
rezultat remarcabil al muncii or
ganizatorice a partidului este 
îndeplinirea cu succes și înainte 
de termen a celui de al 5-lea 
plan cincinal.

V. M. Suslov a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale pro
blemelor dezvoltării continue a 
agriculturii.

Ia cuv ntul Maurice Thorez, 
întîmpinat cu căldură de delega
ții la Congres. El transmite Con
gresului al XX-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
salutul cald și prietenesc al Par
tidului Comunist Francez și al 
oamenilor muncii din Franța.

Masele de oameni ai muncii, 
toți oamenii progresiști din lu
mea întreagă, a spus M. Thorez, 
au primit cu entuziasm proiectul 
de Directive cu privire la cel de 
al 6-lea plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a 
Uniunii Sovietice. Ei văd că sub 
conducerea partidului său comu
nist poporul sovietic deschide 
calea spre un viitor luminos spre 
o societate a belșugului și feri
cirii pentru toți.

M. Thorez a subliniat că în 
lupta pentru pace și viitorul lu
minos al țărilor lor, comuniștii 
francezi muncesc neobosit pen
tru crearea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, a unității de 
acțiune a socialiștilor și comu
niștilor. Tocmai în lupta pen
tru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare a obținut partidul co
munist francez creșterea influen
ței sale în mase dobîndind mari 
succese în alegerile parlamentare 
din 2 ianuarie. Aceste alegeri, a 
spus vorbitorul, au arătat că 
poporul francez dorește să ducă 
o politică de pace față de Uniunea 
Sovietică, că el nu se va mai lăsa 
atras în politica agresivă a blo
cului atlantic. Partidul Comunist 
Francez, a spus în încheiere M. 
Thorez. se inspiră din bogata ex
periență a gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice. Ur- 
mînd exemplul Partidului Comu-
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practice ale realizării unității cla
sei muncitoare în toate țările ca
pitaliste, despre înfăptuirea unui 
front larg al tuturor celor care 
tind spre colaborare și pace între 
popoare — toate acestea au im
portanță internațională deosebit 
de mare, atît pentru partidele 
comuniste și muncitorești cît și 
pentru întreaga omenire în lupta 
pentru păstrarea păcii, pentru 
progres social.

Partidul Muncitoresc Romîn va 
trage învățăminte prețioase din 
lucrările Congresului al XX-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice pentru propria sa acti
vitate în domeniul construcției 
economiei socialiste, al dezvoltării 
culturii noi socialiste și al ridi
cării continuie a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

însemnătate deosebită are pen
tru noi indicația cuprinsă în ra 
portul Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu privire la necesita
tea unei legături mai strînse a 
muncii ideologice și a propagan
dei de partid cu activitatea prac
tică în domeniul construcției 
economice.

Experiența bogată a Uniunii 
Sovietice, creșterea continuă a 
puterii sale economice constituie 
pentru oamenii muncii din în
treaga lume un izvor de putere 
și încredere în succesul luptei 
pentru pace, independenta și feri
cirea popoarelor.

Popoarele țărilor socialiste văd 
în marile victorii obținute de 
Uniunea Sovietică în domeniul 
politicii interne și externe un fac
tor hotărîtor al întăririi potenția
lului economic al întregului lagăr 
socialist, al dezvoltării continue 
a colaborării frățești între țările 

Ședința am dupa amiaza zilei de 16 februarie
exploatare 100 de între- 
industriale.
conducerea de către or-

date în 
prinderi

Totuși 
ganizațiile de partid din republi
că a întreprinderilor industriale, 
colhozurilor, S.M.T.-urilor și sov
hozurilor nu merge întotdeauna 
suficient în adîncime, nu este în
totdeauna destul de concretă și 
operativă.

Lipsurile substanțiale în mun
ca ideologică relevate în rapor
tul tov. Hrușciov se constată și 
în organizația de partid a Gru- 
ziei.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Gruzia, a declarat tov. Mjava- 
nadze, sînt gata să îndeplineas
că toate sarcinile trasate de Par
tidul Comunist, să-și consacre 
toate forțele, cunoștințele și ener
gia luptei pentru victoria depli
nă a comunismului în țara noas
tră.

S-a dat apoi cuvîntul tov. W. 
Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. De
legații îl întîmpină cu aplauze 
unanime.

în- 
în- 
nu 
ale 
ai

Italia, ca și în lumea 
către congres se

Ședința din 
nist al Uniunii Sovietice, comu
niștii francezi vor manifesta în
totdeauna grijă pentru fericirea 
poporului lor, vor lupta pentru a 
asigura poporului francez un vii
tor care să corespundă mărețelor 
sale tradiții revoluționare.

S-a dat apoi cuvîntul lui Pal- 
miro Togliatti. Apariția lui la 
tribună a fost întîmpinată de de
legați cu aplauze îndelungate. 
P. Togliatti a transmis Congresu. 

lui al XX-lea al P.C.U.S. un căl
duros salut frățesc din partea 
Partidului Comunist Italian, din 
partea clasei muncitoare din Ita
lia. din partea păturilor demo
crate și progresiste ale poporului 
italian. El a subliniat că în pre
zent, în " " 
treagă 
dreaptă privirile și gîndurile 
numai ale comuniștilor, ci și 
multor milioane de oameni 
munci necomuniști. Faptele voas
tre, a spus P. Togliatti, le umplu 
inimile de speranță și încredere. 
Ei știu că hotărîrile voastre vor 
constitui o nouă contribuție mi
nunată a marelui vostru partid la 
victoria cauzei eliberării oame
nilor muncii de sub exploatarea 
și asuprirea capitalismului, la
victoria cauzei democrației și
păcii.

P. Togliatti a subliniat în con
tinuare că felul în care delegații 
la congres discută problemele 
care le stau în față, criticînd cu 
curaj lipsurile în muncă, consti
tuie un exemplu de adevărată de
mocrație, în care interesele 
porului sînt puse mai presus 
orice.

Am năzuit întotdeauna, a 
tat vorbitorul, să fim credincioși 
învățăturii marxism-leninismului, 
să fim strîns legați de popor, de 
toate păturile populației munci
toare din fabrici, de pe ogoare, 
din instituții, din instituțiile de 
învățămînt. Tocmai aceasta ne-a 
dat posibilitatea ca după aproape 
20 de ani de activitate ilegală și 
doi ani de luptă de partizani să 
creăm un partid puternic, care 
are cele mai adînci rădăcini în 
rîndurile muncitorilor, țăranilor... 
Partidul nostru, inclusiv organi
zațiile de tineret, numără 2.5 mi
lioane de membri, dintre 
500.000 de femei.

In încheierea cuvîntării
P. Togliatti a spus:

Aici la Congres, am ddbîndit 
o nouă încredere în invincibilita
tea cauzei noastre, a cauzei so
cialismului.

A. I. Snecikus (organizația de 
partid din Lituania) a spus că 
mărețele idei cuprinse în raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. străbat astăzi 
orașele și satele Lituaniei sovie
tice. Poporul lituanian, în strînsă 
colaborare cu marele popor rus 
și cu toate popoarele Uniunii So
vietice, a obținut mari succese în 
dezvoltarea economiei naționale

po- 
de

ară-

care

sale.

în 
de

acestui lagăr. Unitatea de mono
lit și forța crescîndă a lagărului 
socialist sînt privite pe drept 
cuvînt de omenirea progresistă 
ca un reazim puternic al luptei 
pentru pace, colaborare și prie
tenie între popoare.

însemnătatea internațională a 
Directivelor celui de al 6-lea cin
cinal al Uniunii Sovietice constă 
în aceea că Directivele demon
strează superioritatea sistemului 
socialist asupra sistemului capi
talist.

Așa cum se arată în proiectul 
de Directive. Uniunea Sovietică 
dispune acum de toate condițiile 
necesare pentru a rezolva în ca
drul întrecerii economice pașnice, 
intr-un termen istoric scurt, sar
cina de a ajunge și întrece cele 
mai dezvoltate țări capitaliste 
ce privește producția pe cap 
locuitor.

Dragi tovarăși.
Partidul Muncitoresc Romîn . 

întregul nostru popor exprimă 
dragostea lor frățească și o a- 
dîncă recunoștință față de po
porul sovietic condus de gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice, pentru ajutorul neprecu
pețit pe care ni-1 acordă Uniunea 
Sovietică în toate domeniile de 
activitate economică și culturală, 
ceea ce constituie o chezășie si
gură a succeselor muncii con
structive a poporului nostru, a 
securității și independenței patriei 
noastre. (Aplauze furtunoase).

In anii regimului de democra
ție populară oamenii muncii din 
Romînia, conduși de partid pe 
drumul marxism-leninismului, au 
obținut succese hotărâtoare în 
construirea bazei economice a 
socialismului, în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, în ridica-

și

Comitetul 
Socialist 

numele 
tuturor 

germane, 
al 20-lea 

de

Partidului Comunist al 
Sovietice și guvernului 

'• lor 
să ducă la slăbirea în- 
internaționale.

Dragi tovarăși, dragi prieteni! 
a spus W. Ulbricht.
Central al Partidului 
Unit din Germania, în 
clasei muncitoare și al 
forțelor democratice 
transmite Congresului 
un cordial salut frățesc și 
luptă 1

Succesele popoarelor Uniunii 
Sovietice și perspectivele minuna
te de dezvoltare a lagărului sta
telor socialiste și democratice 
constituie un stimulent în lupta 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, în lupta tuturor oameni
lor iubitori de pace și progresiști. 
Populația Republicii Democrate 
Germane și forțele iubitoare de 
pace din întreaga Germanie sînt 
recunoscătoare Comitetului Cen
tral al 
Uniunii 
sovietic pentru inițiativele 
menite “ '*
cordării __ ,

în continuare tov. Ulbricht a 
subliniat importanța schimbului 
de experiență dintre statele la
gărului socialist, a ajutorului re- 

dimineața zilei de 
și culturii. A. I. Snecikus a vorbit 
despre realizările industriei litua
niene, despre situația agriculturii, 
despre posibilitățile largi pentru 
îndeplinirea prevederilor celui de 
al 6-lea cincinal.

A. I. Snecikus a vorbit despre 
triumful mărețelor principii ale 
politicii naționale a P.C.U.S. Po
porul lituanian, care face parte 
din marea Uniune Sovietică, a 
dobîndit o adevărată indepen
dență de stat. Vorbitorul a amin
tit declarația calomnioasă de la 
Washington a lui Eisenhower și 
Eden, pe care îi neliniștește exis
tența independentă a popoarelor 
care s-au eliberat de sub jugul 
capitalismului.

Se dă cuvîntul lui F. E. Titov 
(organizația de partid Ivanovo).

— Au trecut peste trei ani de 
la Congresul al 19-lea, a spus el, 
dar în această perioadă istorică 
scurtă s-a manifestat încă odată în 
mod deosebit de grăitor marea 
forță însuflețitoare și organizatoa
re a Partidului Comunist și a Co
mitetului său Central. Pășind cu 
încredere pe calea trasată de ma
rele Lenin, Comitetul Central al 
partidului a asigurat conducerea 
înțeleaptă, de perspectivă a țării, 
a întregii economii și construcții 
culturale a asigurat ridicarea con
tinuă a prestigiului internațional 
al statului sovietic.

în continuare F. E. Titov a vor
bit în mod amănunțit despre ac
tivitatea organizației de partid 
din regiunea Ivanovo în ceea ce 
privește conducerea industriei, și 
în deosebi a celei textile, ramura 
principală a industriei din această 
regiune.

Referindu-se la lipsurile din 
munca industriei regiunii, vorbi
torul a subliniat că numeroase 
organizații de partid nu au apro
fundat suficient economia produc
ției, nu au asigurat munca poli
tică și organizatorică necesară, 
au mobilizat slab colectivele în 
lupta pentru o mai bună folosire 
maximă a rezervelor producției.
F. E. Titov a adresat o serie de 
cereri Ministerelor Industriei Tex
tile ale U.R.S.S. și R.S.F.S.R., 
Industriei Constructoare de Ma
șini și Industriei Chimice, care 
înzestrează insuficient întreprin
derile cu utilaj nou, tolerează în
treruperi în aprovizionarea cu ma
terii prime, rezolvă nesatisfăcător 
problemele mecanizării transpor
tului în interiorul fabricii și a pro
ceselor care necesită un mare vo
lum de muncă.

După Congresul al 19-lea al 
partidului, a spus N. N. Organov 
(organizația de partid Krasno
iarsk), în toate sectoarele con
strucției comuniste au fost obți
nute succese mari, partidul 
nostru s-a întărit și mai mult, 
și-a strîns și mai mult rîndu- 
rile în jurul Comitetului Central 
și s-a înfrățit cu poporul. Comite
tul Central și prezidiul său, gu- 

rea necontenită a nivelului de 
trai material și cultural ai po
porului muncitor.

Congresul al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. care a a- 
vut loc în decembrie 1955, a pus 
în fața clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii din 
tara noastră sarcina dezvoltării 
necontenite a industriei ^socialiste 
și asigurării pe această bază a 
transformării socialiste a agri
culturii.

în munca de construire a so
cialismului în țara noastră. Par
tidul Muncitoresc Romîn, ca și 
toate partidele comuniste și mun
citorești frățești, se călăuzește 
după învățătura marxist-leninistă, 
după istorica experiență a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, își întărește necontenit rîn- 
durile, unitatea și coeziunea sa. 
legătura sa cu masele, întărește 
alianța între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și frăția 
între oamenii muncii de toate na
ționalitățile din țara noastră.

Partidul nostru păzește ca un 
bun scump al poporului priete
nia veșnică de nezdruncinat, între 
poporul romîn și poporul sovietic, 
între poporul romîn și toate po
poarele lagărului socialist.

Partidul nostru dezvoltă și în
tărește necontenit această mare 
prietenie. El educă pe oamenii 
muncii din țara noastră în spiri
tul internaționalismului prol™. 
și al participării ..................
rea continuă a 
democrației și 
(Aplauze).

Dragi tovarăși
Succesele strălucite ale Uniunii 

Sovietice pe tărîmul construcției 

s-piri- 
iletar 

active la întări- 
lagărului păcii, 

socialismului.

delegati,

dome-

cu cu-
de

ciproc și a colaborării în 
niul economic.

Tov. Ulbricht a încheiat 
vintele din salutul adresat 
Comitetul Central al Partidului
Socialist Unit din Germania, 
Congresului al 20-lea al P.C.U.S.

Aplauze furtunoase subliniază 
cuvintele de salut rostite de tov. 
Ulbricht în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat între poporul ger
man și popoarele Uniunii So
vietice, în cinstea solidarității de 
luptă a tuturor partidelor mar
xist-leniniste în frunte cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Apoi tov. A. I. Mikoian a 
rostit o cuvîntare.

Tov. B. Gafurov (organiza
ția de partid tadjică) a subliniat 
că Congresul al XX-lea găsește 
Partidul Comunist și mai strîns 
unit în jurul Comitetului său 
Central.

Salutăm cu căldură, a spus 
vorbitorul, înalta principialitate a 
Comitetului Central în apărarea 
teoriei marxist-leniniste de orice 
fel de denaturări. Aprobăm în 

17 februarie 
vernul sovietic, se sfătuîesc per
manent, în cele mai importante 
probleme cu masele largi de oa
meni ai muncii, ceea ce întărește 
și mai mult legătura partidului cu 
masele, întărește unitatea indiso
lubilă dintre partid și popor.

N. N. Organov a vorbit despre 
succesele construcției comuniste, 
ilustrîndu-le cu exemple din ținu
tul Krasnoiarsk.

A. N. Nesmeianov (organizația 
de partid Moscova), și-a consacrat 
cuvintarea sarcinilor științei.

Partidul și guvernul, a spus el, 
au făcut mult pentru dezvoltarea 
continuă a științei și întărirea ba
zei ei materiale. Au fost create 
o serie de noi institute de cerce
tări, înzestrate după ultimul cu
vînt al tehnicii, printre care și In
stitutul pentru problemele nu
cleare, laboratorul electro-fizic 
al Academiei de Științe și altele. 
A crescut numărul cadrelor știin
țifice, în special prin pregătirea 
bună a cadrelor.

O realizare strălucită a științei 
sovietice sînt succesele în studi
erea energiei atomice și a folosi, 
rii ei în scopuri pașnice. încă în

..................................... cen- 
folo- 
avea 
mai 
ceti- 

Rusia ța- 

cel de al 6-lea plan cincinal, 
tralele atomo-electrice deși 
site doar experimental vor 
o putere de peste două ori 
mare decît puterea tuturor 
tralelor electrice din 
ristă

Avem de rezolvat problema re
glementării reacțiilor termo-nucle- 
are, fapt care, trebuie să sperăm, 
ne va permite să punem în slujba 

i care se 
------ ...------------- ...„rogen și în 
lombele asemănătoare. Se desfă

șoară cu succes studiul folosirii 
izotopilor în diferite ramuri ale 
economiei naționale.

Ultimele cercetări cu privire la 
proprietățile termo-electrice ale 
semiconductorilor ne îndreptățesc 
să sperăm că nu este departe 
vremea cînd va deveni posibilă 
transformarea directă a căldurii 
și luminii din pustiuri în ener
gie electrică. O inițiativă impor
tantă a Academiei de Științe a 
fost crearea unor aparate electro
nice de calculat cu acționare ra
pidă și construirea celei mai ra
pide mașini de acest gen. Mașina 
de calculat a Academiei de Științe 
înlocuiește munca cîtorva zeci de 
mii de calculatori și rezolvă pro
bleme care în trecut erau inac
cesibile calculului. S-au făcut 
primii pași spre mașinile electro
nice automate pentru traduceri 
dintr-o limbă în alta.

A. N. Nesmeianov a vorbit 
despre ultimele lucrări ale chi- 
miștilor, despre noile descoperiri 
ale geologilor, despre rolul știin
ței în rezolvarea unor probleme 
importante ale economiei națio
nale.

Sarcina principală a Academiei 
de Științe ,a subliniat vorbitorul, 
este descoperirea și studierea fe
nomenelor noi ale naturii și ale

scopurilor pașnice reacțiile 
petrec în bomba cu hidrog 
b(

economice și culturale bucură pe 
toți cei ce luptă pentru socia
lism, pentru democrație, pentru 
pace, întăresc convingerea oame
nilor muncii din toată lumea în 
justețea nemuritoarei învățături 
marxist-leniniiste. Toate aceste 
succese poporul sovietic le da
torează conducerii juste a Parti
dului său Comunist, a Comitetu
lui său Central leninist.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și-a cîștigat un mare 
prestigiu și dragostea fierbinte 
a tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, a oamenilor muncii 
din toate țările, a întregii ome
niri înaintate.

Noi urăm din toată inima celui 
de al XX-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice succes deplin 
sale I (Aplauze).

Trăiască Partidul
Uniunii Sovietice,
Lenin, 
progresiste I (Aplauze).

Trăiască Uniunea 
bastionul luptei pentru 
bertate și independența 
lor 1 (Aplauze).

Trăiască puternicul lagăr al 
păcii, democrației și socialismu
lui în frunte cu Uniunea Sovie
tică 1 (Aplauze).

Trăiască și înflorească priete
nia veșnică și colaborarea fră
țească între poporul romîn și 
poporul sovietic (Aplauze furtu
noase, prelungite. Toți se ridică 
în picioare).

In lucrările

Comunist al 
partidul lui 

far luminos al omenirii

Sovietică, 
pace, 11- 
popoare-

unanimitate creșterea exigenței 
C.C. față de munca organizații
lor de partid și sovietice din re
giuni, ținuturi și republici.

Constatăm cu profundă mulțu
mire că respectarea consecventă 
a principiului conducerii colecti
ve. intensificarea atenției de zi 
cu zi față de organele locale de 
partid, elaborarea de către Comi
tetul Central a importantelor pro
bleme privind dezvoltarea econo
miei naționale au și început să-și 
arate roadele.

Unul dintre cele mai mari me
rite ale partidului nostru este 
rezolvarea strălucită a problemei 
naționale, rezolvare datorită că
reia toate republicile noastre na
ționale au ' 
gate, cu o 
și cultură 
re. Marele
rol de seamă în înflorirea repu
blicilor naționale. Toate popoa
rele țării noastre vor fi în 
recunoscătoare poporului rus 
tru ajutorul dat.

devenit republici bo- 
industrie, agricultură 

în continuă dezvolta- 
popor rus a avut un

veci 
pen-

dn-socîetățil. In cel de al 6-lea 
cinai este necesar să se înceapă 
desfășurarea intensă a activității 
teoretice în primul rînd în dome
niul științelor fizico-matematice, 
chimice, geologice. Ele trebuie să 
lumineze calea spre viitorul 
necunoscut al tehnicii și produc
ției noi.

In cuvintarea sa, A. I. Struiev 
(organizația de partid Molotov) 
a subliniat că raportul de ac
tivitate al C.C. al P.C.U.S., în 
baza unei profunde analize mar
xist-leniniste a situației interna
ționale și interne a țării, pe baza 
examinării fundamentate teoretic 
a importantelor sarcini economice 
pe următorii ani, trasate de Co
mitetul Central și guvernul so
vietic a arătat în mod convingă
tor că Comitetul Central al 
P.C.U.S. urmează ferm calea 
leninistă. A. I. Struiev a con
statat cu satisfacție că Comite
tul Central antrenează larg 
pe conducătorii organizațiilor 
de partid, sovietice și econo
mice locale la lucrările plenarelor 
sale.

G. A. Dcnisov (organizația de 
partid Saratov). a subliniat că în 
momentul de față viața internă 
a partidului a devenit deosebit 
de intensă și activă. Datorăm 
acest lucru, a declarat el, în pri
mul rînd liniei ferme și con
secvente a Comitetului Central, 
îndreptată spre dezvoltarea de
mocrației interne de partid, ridi
carea activității maselor de 
membri de partid, respectarea 
strictă a normelor vieții de par
tid și principiilor conducerii de 
partid, elaborate de marele 
Lenin.

G. A. Denisov a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale ac
tivității industriei din regiune, a 
cărei producție a crescut în cin
cinalul precedent aproape de 
două ori în comparație cu 1950. 
Vorbitorul a arătat că lipsa de 
energie electrică frînează consi
derabil dezvoltarea industriei din 
această regiune. In legătură cu 
aceasta, el a subliniat necesita
tea de a se grăbi ritmul construc
ției celei de a doua termocentrale 
din Saratov și de a se construi 
o linie electrică de înaltă 
siune de la hidrocentrala 
Kuibîșev pînă la Saratov.

A. A. Surkov (organizația 
partid Moscova) și-a i 
cuvîntarea problemelor 
tării literaturii sovietice.

In numele Partidului 
toresc Romîn, al clasei 
toare și al întregului popor ro
mîn, Congresul a fost salutat de 
Gh. Gheorghiu'Dej, întîmpinat 
cu căldură de asistență.

ten- 
din

de 
consacrat 

dezvol-

Munci- 
munci-

DELHI 17 (Agerpres). — In- 
un articol intitulat „Apelul la 
pace“, ziarul „Indian Express“, 
comentînd raportul de activitate 
al C.C. al P.C.U.S., scrie printre 
altele: „Analiza politicii externe 
făcută de N. S. Hrușciov dove
dește înțelegerea perfectă a ce
rințelor fundamentale ale situa
ției internaționale actuale. In 
timp ce puterile occidentale își 
limitează activitatea la un cerc 
tot mai restrîns de probleme, N. 
S. Hrușciov, proclamă principiile 
„Pancea Șila“ și reafirmă hotărî- 
rea de a participa la tratative se
rioase cu privire la dezarmare, 
ajutorarea țărilor slab dezvoltate. 
Politica externă a Rusiei, în for
ma în care a fost expusă de Hruș
ciov, corespunde într-o măsură 
considerabilă aspirațiilor multor 
țări și a unei mari părți a popu
lației lumii“.

„Nav Bharat Times“ scrie: 
„Hrușciov a exprimat dorințe care 
trebuie salutate pretutindeni. El 
a vorbit despre năzuința ca pe 
principiile „Pancea Șila" să se 
întemeieze relațiile prietenești cu 
puterile occidentale. Din cuvînta
rea rostită de Hrușciov reiese 
limpede că Rusia este adeptă a 
păcii și crede în principiile co
existenței pașnice".

Principalele ziare provinciale 
din India publică știri cu privire 
la raportul de activitate al C. C. 
al P.C.U.S. sub următoarele tit
luri : „Amrita Bazar Patrika“ — 
„Hrușciov se pronunță pentru cele 
cinci principii ale 'coexistenței. 
Baza relațiilor de prietenie ame- 
ricano-sovietice“; „Național He
rald“ — „Rusia este de acord cu 
interzicerea imediată a experien
țelor cu bombe cu hidrogen. Re
lații cu S.U.A. pe baza principii
lor „Pancea Sila“.

NEW YORK 17 (Agerpres).— 
Presa americană acordă o deo
sebită atenție știrilor cu privire 
la Congresul al 20-lea al 
P.C.U.S. și raportului prezentat 
de N. S. Hrușciov.

Premieră teatrală la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 16 februarie, pe scena prin

cipală a Teatrului Academic de 
Artă din Moscova „M. Gorki“ a 
avut Ioc premiera piesei „Orolo
giul Kremlinului" de N. Pogodin.

în această piesă rolul persona
jului principal — V. I. Lenin, 
fondatorul Partidului Comunist, al 
statului sovietic, a fost interpretat 
de B. Smirnov, artist emerit al 
R.S.F.S.R. Rolul inginerului Za- 
belin a fost interpretat de P. Li- 
vanov, artist al poporului din 
U.R.S.S. Ceasornicarul a fost Ju-

Vizitele în Iugoslavia 
ale delegației C.C.S. din R.P.R.

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
Corespondență specială. — în 
cadrul vizitei pe care o face în 
R.P.F. Iugoslavia, delegația sin
dicatelor din R.P.R. condusă de 
tov. Gheorghe Apostol, președin
tele C.C.S. a continuat în cursul 
zilei de 17 februarie să ia cunoș
tință de activitatea sindicatelor, 
întreprinderilor și instituțiilor de 
interes economic, social și cul
tural.

Conducerea administrativă, a 
organizațiilor obștești, muncitori 
și tehnicienii fabricii „Nikola 
Tesla" de aparate de radio au 
făcut delegației o primire căl
duroasă.

Declarația ministrului de externe 
al Egiptului

CAIRO 17 (Agerpres). — 
TASS : Presa egipteană salută 
declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. referitoare la 
măsurile anglo-americane privind 
Orientul Apropiat și Mijlociu, con- 
siderînd-o exponentul interese
lor popoarelor arabe. Ziarele scriu 
că precizarea sovietică că este inad
misibil ca puterile occidentale să 
întreprindă anumite acțiuni în 
Orientul Apropiat și Mijlociu în 
afara cadrului O.N.U., ca și a- 
vertismentul că aducerea de tru
pe anglo-americane pe teritoriul 
țărilor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu ar constitui o încălcare 
grosolană a Cartei O.N.U., au dat 
o lovitură serioasă planurilor pu
terilor occidentale. Potrivit rela
tărilor presei, situația din Orien-

Un purtător de cuvînt englez 
nevoit să-și retracteze o declarație

LONDRA 17 (Agerpres). — 
După cum relatează coresponden
tul din Londra al agenției France 
Presse, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Angliei „a fost nevoit să 
retracteze" o afirmație a unui 
reprezentat oficial al acestui mi
nister. Agenția arată că repre
zentantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei, comentînd în 
cadrul unei conferințe de presă 
declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. referitoare la 
măsurile anglo-americane privind 
Orientul Apropiat și Mijlociu. a 
afirmat, că puterile occidentale 
„nu ar intenționa să aducă trupe 
în țările Orientului Mijlociu fără 
asentimentul acestor țări“.

Agenția adaugă că ziariștii pre- 
zenți la conferința de presă con
sideră că această afirmație este 
în contradicție flagrantă cu ,fai-

cil X)C-l©cl
„New York Herald Tribune" 

publică două știri ale corespon
dentului său din Moscova cu pri
vire la Congresul partidului.

Observatorul ziarului „New 
York Herald Tribune", Wolf, su
bliniază că „în relațiile sale cu 
Uniunea Sovietică lumea occi
dentală a subapreciat adesea po
sibilitățile economice, industriale 
și militare ale U.R.S.S.“.

Corespondentul din Washington 
al agenției France Presse rela
tează că experții americani con
sideră tonul raportului lui N. S. 
Hrușciov ca „moderat“. „La 
Washington — scrie în continuare 
corespondentul — se ia în consi
derare declarația lui Hrușciov 
că războiul nu este inevitabil“, 
și că ar fi de dorit „coexis
tența“.

într-o știre publicată de ziarul 
„New York Herald Tribune“ se 
relevă pasajul din raportul lui 
N. S. Hrușciov care se referă la 
restabilirea și întărirea prin toate 
mijloacele a principiului leninist 
al conducerii colective.

Ziarul califică drept „energi
că“ declarația lui N. S Hrușciov 
în apărarea principiilor „condu
cerii colective“.

„Observatorii diplomatici din 
Moscova, se spune în continuare 
în articol, au fost uimiți de în
crederea cu care Hrușciov a de
clarat că războiul nu este inevi
tabil".

Articolul redacțional al ziarului 
„Daily Mirror“, consacrat ra
portului lui N. S. Hrușciov, a- 
bundă în născociri absurde des
pre tendința Uniunii Sovietice 
spre „dominația comunistă mon
dială" etc.

Ziarul încearcă să denatureze 
ideia coexistenței pașnice subli
niată de N. S. Hrușciov în ra
portul său și cheamă țările occi
dentale „să-și îmbunătățească 
propria lor forță economică".

LONDRA (Agerpres). — Nu
meroase ziare engleze continuă 
să publice comentarii la raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
Congresul al XX-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovle-, 
t'lce.

cat de B. Petker, artist al poporu
lui din R.S.F.S.R. In rolurile ma
trozului Rîbakov și al Mașei au 
jucat tinerii artiști L. Zolotuhin 
și M. Anastasieva.

Noul spectacol este pus In 
scenă de M. Knebel și I. Raiev- 
ski, artiști emepiți din R.S.F.S.R. 
și de regizorul V. Markov.

La spectacol au asistat tova
rășii N. A. Bulganin, A. I. Mi
koian, M. A. Suslov, N. S. Hruș
ciov, delegați la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. artiști cunos- 
cuți și reprezentanți ai organiza
țiilor obștești din capitală.

Delegația a făcut o vizită la 
Consiliul Sindical Republican din 
Serbia unde a fost primită de to
varășul Draghi Stamenkovici — 
vicepreședinte al C.C.S. din 
R.P.F. Iugoslavia și președinte al 
Consiliului Sindical Republican 
din Serbia, precum și de alțl acti
viști din conducerea Consiliului 
Sindical Republican.

Aci a avut loc o discuție gene
rală asupra progreselor făcute în 
R.P.F. Iugoslavia și R.P.R. pe 
drumul construirii socialismului 
și asupra formelor de construc
ție ale economiei iugoslave.

tul Apropiat șl Mijlociu a fost 
examinată la 16 februarie în ca
drul întrevederii dintre ministrul 
Afacerilor Externe al Egiptului, 
Mahmud Fawzi, și ambasadorii 
S.U.A., Angliei și Franței. Fawzi 
a expus ambasadorilor poziția gu
vernului egiptean în problemele 
Orientului Apropiat și Mijlociu.

După cum anunță ziarul „Al- 
Gunhuria“, într-o convorbire cu 
ambasadorul Franței, Fawzi a su
bliniat că situația actuală din 
Orientul Apropiat și Mijlociu nu 
poate fi reglementată în afara 
Organizației Națiunilor Unite. 
Fawzi a declarat că „nici un stat 
nu are dreptul să ia măsuri pri
vind acaastă regiune fără’ apro
barea O.N.U.“.

moașa declarație tripartitămoașa declarație tripartită din 
25 mai 1950, în care nu se spune 
nimic despre necesitatea asenti
mentului țărilor din Orientul Mij
lociu", la acțiunile puterilor «cci- 
dentale în această regiune.

„La cîteva ore după aceea — 
scrie în continuare coresponden
tul agenției France Presse — pri
mul ministru Eden a refuzat să 
confirme în Camera Comunelor 
această nouă interpretare și să se 
dezică de textul declarației. Co
respondenților, care la 16 februa
rie au continuat să-i pună între
bări în această chestiune deli
cată, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe le-a declarat 
oarecum derutat că...... declarația
tripartită rămîne documentul fun
damental, care exprimă politica 
guvernului...*'

al P.C.U.S.
Observatorii acordă atenție în 

primul rînd tezelor teoretice din 
raport. Potrivit relatărilor ziaru
lui „Daily Mirror“, observatorii 
occidentali, studiind textul inte
gral al raportului, subliniază în
deosebi pasajul referitor la po
sibilitatea preîntîmpinării războa
ielor în epoca actuală.

Cbnsacrînd un articol redacțio
nal raportului lui N. S. Hrușciov 
„Daily Telegraph and Morning 
Post“ acordă cea mai mare aten
ție acelei părți din rapprt în care 
se vorbește despre formele de 
trecere la socialism.

BONN 17 (Agerpres). — Zia
rele vest-germane continuă să a- 
corde o mare atenție lucrărilor 
Congresului al 20-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. Comentînd raportul prezen
tat de N. S. Hrușciov la Congre
sul al 20-lea al P.C.U.S., ziarul 
„Die Welt" subliniază că rapor
tul acordă o deosebită importan
ță situației internaționale. „Prin
cipiul respectării coexistenței este 
pus pe primul plan al întregii ac
tivități în domeniul politicii ex
terne. Sînt precizate condițiile 
dezvoltării relațiilor cu țările la
gărului nesocialist. Trebuie lua
tă în considerație de asemenea 
cererea cu privire la întărirea 
legăturilor cu tradiționalele țări 
capitaliste —- S.U.A., Anglia și 
Franța — în special în relațiile 
economice, tehnice și culturale".

Comentînd raportul prezentat 
de N. S. Hrușciov, buletinul de 
presă al P.S.D.G., „Social-Demo- 
kratischer-Presse Dienst“ scrie: 
„Occidentul ar trebui să acorde 
o deosebită atenție observației 
făcute oarecum în treacăt de 
Hrușciov că ar fi nerealist să se 
creadă că Uniunea Sovietică ar 
putea fi determinată la concesii 
unilaterale.

Nu încape îndoială că aceasta 
se referă la toate problemele care 
cer rezolvarea, deci în primul 
rînd Ia tratativele cu privire la 
dezarmare, la un sistem <fe secu
ritate europeană sau la un sis
tem de securitate mult mai larg, 
precum și la reunificarea Ger
maniei".

HELSINKI. - Potrivit rela
tărilor presei, la 16 februarie, în 
legătură cu alegerea sa ca pre
ședinte, U. Kekkonen a renunțat 
la împuternicirea de prim mi
nistru. Pînă la numirea noulpi 
prim ministru funcțiile lui vor fi 
îndeplinite de Kalliokoski. minis
trul Agriculturii.

PEKIN. - La 16 februarie, 
premierul R. P. Chineze, Ciu 
En-Lai, a primit delegația econo
mică franceză care vizitează 
China.

PARIS. — La 16 februarie, 
grupul parlamentar comunist din 
Adunarea Națională Franceză • 
adresat o scrisoare grupului par
lamentar socialist și grupului 
parlamentar radical-socialist che- 
mîndu-le la unitatea de acțiune 
pentru a realiza în parlament o 
majoritate de stînga conformă a- 
devăratelor interese ale țării.

LIMA. — Agenția France 
Presse anunță că în regiunea ră
săriteană a statului Peru s-a 
produs o răscoală armată con
dusă de generalul Merino Pala
cios, fost ministru de război în 
1948 și fost atașat militar în 
Spania.

A încetat din viață 
Prof. univ.

C. V. Gheorghiu
La 16 februarie a încetat din 

viață C. V. Gheorghiu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
profesor șef de catedră la Uni
versitatea A. I. Cuza Iași.

C. V. Gheorghiu s-a născut la 
25 octombrie 1894 în satul Dol- 
hești, regiunea Iași.

Absolvent în 1914 al Liceului 
național din Iași, obține licența 
în chimie la Facultatea de Știin
țe a Universității din Iași, în 
1920. Tot aici este promovat doc
tor în chimie în 1927 cu mențiu
nea „cu distincție“.

C. V. Gheorghiu și-a început 
activitatea în învățămîntul supe
rior în 1919 ca preparator la La
boratorul de chimie organică a 
Universității din Iași.

A devenit apoi asistent, șef de 
lucrări, conferențiar, iar. în 1937 
a fost numit profesor la’ catedra 
de chimie anorganică, unde a 
funcționat ca profesor șef de ca
tedră pînă la moarte.

Profesorul C. V. Gheorghiu a 
desfășurat o susținută activitate 
științifică, care se oglindește în 
peste 50 de publicații originale 
tipăritș în reviste de specialitate 
din țară și străinătate. A fost un 
neobosit propagator al științei 
romînești activînd cu perseveren
ță ca redactor al revistei „V, 
Adamachi“.

In lucrările sale sînt rezolvate 
importante probleme din dome
niul chimiei organice privind 
eximele, semicarbozonele și fenil- 
nidrazenele, derivații tetrahidro- 
chinazolinei, sărurile de tetrazoliu 
și altele. în 1947 a publicat si o 
importantă monografie „Coloran- 
ții organici“.

In _ activitatea sa didactico- 
științifică a ridicat tinere cadre, 
cercetători și personal didactic 
superior.

Prin moartea sa, științele chi
mice și învățămîntul din țara 
noastră au suferit o grea pier
dere.

Prezidiul Academiei R.P.R. 
și Ministerul Invățămîntulul
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