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A1OSCOVA 27 (Agcrpres). — 
TASS transmite:

La 27 ianuarie a avut loc în 
/Marele Palat al Kremlinului din 

z Aloscova deschiderea celui de-al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice — Congresul constructo
rilor comunismului.

Timp de multe săptămîni înain
te de congres milioane de 
muncitori, colhoznici, oameni 
de știință și cultură, au dez
bătut tezele raportului lui
N. S. Hrușciov cu privire la 
cifrele de control ale dezvol
tării economiei naționale a 
U.R.S.S. în decursul planului 
septenal. Poporul sovietic a 
salutat cu căldură 
grandios program de 
strucție desfășurată a 
nismului.

Printre delegații la 
greș se află vechi bolșevici, 
trecuți prin țocul a trei re
voluții, și oameni care au 
îndeplinit preceptele lui Le
nin după victoria Marelui Oc

tombrie, au înălțat mari uzi- 
. ne în anii primelor cincinale, 

au înființat colhozuri, au a- 
părat împreună cu întregul 
popor țara sovietică în anii 
grei ai Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. La congres 
se află și solii marelui po
por chinez și ai celorlalte 
țări socialiste, oaspeți din 
Asia și Europa, din America 
de Nord și America- de Sud. 
din Africa și Australia.

Pînă la orele 10 întreaga a- 
sistență a luat Ioc în marea 
și luminoasa sală de ședin
țe. Delegații și oaspeții au 
salutat prin ovații furtunoase 
apariția membrilor și a mem
brilor supleanți ai Pre
zidiului Comitetului Central 
al P.C.U.S., tovarășii A. B. 
Aristov, N, I. Beleaev, L. I. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. S. 
Hrușciov, N. G. Ignatov. 
A. I. Kiricenko, F. R. Kozlov.
O. V. Kuusinen, A. I. Miko
ian, N. A. Muhitdinov, M. A.

x Suslov, N. M. Șvernik, K. E. 
Voroșilov, P. N. Pospelov, 
D. S. Korotcenko, I. E. Kaln
berzin, A. P. Kirilenko, A. N. 
Kosighin, K. T. Mazurov, V. P. 
Mjavanadze, M. G. Pervuhin, 
N. V. Podgornîi, D. S. Pole
anski.

Tovarășul N. S. Hrușciov. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S., a anun
țat că la Congresul al XXI- 
lea al partidului au fost aleși

vot deliberativ1269 de delegați cu
și 106 delegați cu vot consultativ.

Deschizînd congresul, tovarășul 
N. S. Hrușciov a arătat că în pe
rioada care a trecut de la Con • 
greșul al XX-lea al P.C.U.S. miș
carea muncitorească și comunistă 
internațională a pierdut o serie de 
activiști eminenți — Mareei Ca- 
chin, Boleslaw Bicrut, Antonin Za-

pc/locky, Giuseppe 
Ghiorghi Damianov, 
eminentul luptător 
Frederic Joliot-Curie 
să se păstreze un minut de recule
gere în memoria lor. întreaga a- 
sistență s-a ridicat în picioare.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
nunțat apoi că la Congres au 
sit delegații din partea a 70

di Vittorio, 
precum și ve 
pentru pace 
și o propus

a- 
so-
de

acest 
con- 

comu-

con-

Aspect din Congresului în timpul prezentării raportului 
de către tovarășul N. S. Hrușciov

partide marxist-leniniste trăiești 
din străinătate. El a mulțumit 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești care și-au trimis re
prezentanții la cel de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.

In prezidiul Congresului au fost 
alese în unanimitate 39 de per
soane. Din prezidiu fac parte to
varășii : Andreeva, Aristov, Be- 

leaev, Brejnev, Voroșilov, Ga
evoi, Grișin, Efremov, Kozlov, 
Korotcenko, Kosighin, Ku
naev, Kuusinen, Matiușkin, 
Malinovski, Mamai, Mazu
rov, Mjavanadze, Mikoian, 
Mustafaev, Efremov, Ignatov, 
Kalnberzin, Kalcenko, Kama- 
lov, Kapitonov, Kirilenko, Ki- 
ricenko, Muhitdinov, Podgor- 
nli, Poleanski, Pospelov, Ser- 
dBuk, Spiridonov, Suslov, Us
tinov, Hrușciov, Furțeva, 
Șvernik.

A fost ales în unanimitate 
secretariatul congresului, al
cătuit din 13 tovarăși; cormsia 
de redactare, formată din 11 
persoane și comisia de vali
dare alcătuită din 17 persoa
ne.

A fost aprobată ordinea de 
zi a congresului — „CIFRE
LE DE CONTROL ALE 
DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 
NAȚIONALE A U.R.S.S. PE 
ANII 1959—1965“.

Sala a izbucnit în aplauze 
furtunoase cînd tovarășul Ki- 
ricenko a dat cuvîntul Iui 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pentru a prezenta 
raportul.

Delegații și oaspeții au as
cultat raportul tovarășului 
N. S. Hrușciov cu atenție în
cordată, întrerupîndu-1 dese
ori cu puternice ovații.

Expunerea raportului a du
rat peste 6 ore, în afara ce
lor două pauze și a luat sfîr- 
sit la ora 19.

Delegații la congres și oas
peții au salutat pe tovarășul 
N. S. Hrușciov cu aplauze în
suflețite și după încheierea ra
portului au ovaționat furtu
nos, îndelung.

Următoarea ședință a con
gresului are loc la 28 ianua
rie, ora 10 a.m.

Cînd vor avea loc
conferințele cercurilor 
științifice studențești guvernului R.P. Romîne in legătură cu încheierea

f Ministerul Invățamintului și J 
( Culturii și Consiliul Uniunii j 
(Asociațiilor Studenților din j 
î R. P. Romină au hotarît ca în j 
j anul școlar 1958—1959 confe- j 
f rințele pe institute ale cercu- j 
f rilor științifice studențești să J 
f aibă loc pîna la 1 aprilie 1959, j 
[ iar conferința pe țara a aces- j 
f tor cercuri, în zilele de 25 și J 
! 26 aprilie, în centrele univer- i . ....   :i

1

f sitare București, Cluj, Iași și) 
f Timișoara.
J Conferința pe țară
(ține pe specialități. In centrul J 
i universitar București își vor j 
J desfășura lucrările cercurile j 
(științifice ale studenților din J 
1 secțiile chimie teoretică și a- j 
I plicata și matematică-fizică , la ) 
( Cluj, cele din secția științe me- j 
i dicale și farmaceutice, la Iași j 
j va avea loc conferința cercu- j 
1 rilor științifice din secția știin- j 
(țe juridice iar Ia Timișoara, j 
[ conferința cercurilor din secția j 
f de mecanică teoretică și apli- j 
f cată.
[ La conferința pe țară a J 
I cercurilor științifice studențești j 
(vor fi prezentate aproape IOC j 
f de lucrări. Cele mai bune vor fi J 
I publicate.

(Agerpres) J

unui acord militar intre Turcia și S.U.A.
La 26 ianuarie a.c., E. Mezin- 

cescu, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Șxterfie, a primit 
in audiență pe ambasadorul Tur
ciei la București, C. T. Karasapan, 
căruia i-a înmînat textul declara
ției guvernultii romîn în legătură 
cu încheierea unui acord militar bi
lateral între Turcia și S.U.A.

Dăm mai jos textul declarației:
Animat de dorința sinceră de a 

dezvolta relații prietenești cu țările 
balcanice vecine, guvțrnul Republi
cii Populare Romîne n-a precupețit 
nici un efort în vederea creării 
unui climat favorabil colaborării 
intre toate țările din această re
giune.

Expresia elocventă a acestei 
preocupări a guvernului romîn a 
constituit-o inițiativa sa din 
10 septembrie 1957 cu privire la 
convocarea unei conferințe a șefi
lor de guverne din țările balca
nice care să examineze și să ia 
hotărîri corespunzătoare în proble
mele privind întărirea păcii și co
laborării, a dezvoltării relațiilor 
multilaterale între țările balcanice.

Primirea favorabilă de c^tre opi
nia publică a inițiativei guvernu
lui romîn s-a datorat în primul 
rînd caracterului ei realist, precum 
și faptului că ea reflectă cele mai

Chemarea siderurgiștilor hunedoreni

câtre cei din Reșița

Pentru o producție 
sporita de oțel, 

fontâ și laminate I

profunde interese și sentimente ale 
popoarelor din aceste țări, care 
vor să trăiască în pace și priete
nie.

Dar deși există condiții din cele 
mai prielnice,pentru strîngerea re
lațiilor dintre țările balcanice, gu
vernul turc nu a venit în întîmpi- 
narea propunerii concrete prezen
tate de guvernul romîn, care avea 
ca scop de a așeza relațiile dintre 
cele două țări și dintre toate cele
lalte țări balcanice pe temeliile în
crederii și prieteniei reciproce. In 
schimb este de notorietate publică 
faptul că în momentul de față se 
duc tratative între S.U.A. și Tur
cia pentru încheierea unui acord 
militar în virtutea căruia Turcia 
urmează să pună teritoriul său na
țional la dispoziția 'S.U.A. pentru 
instalarea de rampe de lansare a 
rachetelor și de noi baze pentru 
staționarea unităților militare ale 
S.U.A. dotate cu armament nu
clear.

Această politică, plină de pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
popoarelor, nu poate duce decît la 
o creștere a încordării internațio
nale, impiedicînd progresele pe li
nia îmbunătățirii relațiilor dintre 
statele acestei regiuni.

Ca pretext al pregătirilor și noi
lor acorduri militare, cercurile in
teresate afirmă că în diferite țări 
socialiste balcanice, printre care și 
Rominia, s-ar afla trupe sovietice 
sau s-ar construi baze pentru lan
sarea armelor rachetă. Aceste afir
mații nu corespund adevărului.

Pentru a scoate în evidență 
reaua credință a acestor cercuri 
este suficient să amintim că, in 
urma acordului dintre guvernul 
Republicii Populare Romîne și gu
vernul sovietic, trupele sovie-

tice, care staționau pe terito< 
riui Republicii Populare Romîne îrt 
baza Tratatului de la Varșcgia au 
fost retrase în întregime în interior 
rul frontierelor U.R.S.S., în var^ 
anului 1958.

Se știe foarte bine, pe de altă) 
parte, că din partea țărilor social 
liste, care militează fără răgaz 
pentru asigurarea păcii și priete
niei între popoare, nu poate porni 
nici o amenințare pentru indepen- 
dența și securitatea Turciei.

Este însă de la sine înțeles că 
declarațiile oamenilor de stat turci 
și americani, ca și informațiile fur
nizate de presa turcă și internațio
nală cu privire la instalarea ar- 
melor rachetă și staționarea uni
tăților militare ale S.U.A. dotate 
cu armament nuclear pe teritoriul 
Turciei nu pot decît să stîrnească 
îngrijorarea legitimă a guvernului 
și poporului romîn.

In locul înarmării atomice, al 
instalării de rampe pentru arme te
leghidate, al intensificării pregă
tirilor militare, guvernul Republi
cii Populare Romîne a propus co
laborarea multilaterală dintre 
Turcia și Republica Populară Ro- 
mînă, dezvoltarea schimburilor co
merciale, culturale, prietenia între 
poporul romin și turc și între toata 
popoarele balcanice.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne își exprimă speranța că gu
vernul turc va reflecta cu toată, se
riozitatea asupra consecințelor pa 
care asumarea de noi obligații mi
litare față de S.U.A. și N.Ă.T.O. 
le poate avea asupra dezvoltării 
bunelor relații dintre Turcia și Re
publica Populară Romină, ca și a- 
supra păcii și securității popoare
lor din regiunea balcanică.

Cu privire la cifrele de control 
ale dezvoltării economiei 

naționale a U.R.S.S. pe 1959-1965 
—Raportul prezentat de N. S. Hrușciov— 

(TEXT PRESCURTAT)

OCOO <3000<500000000000 y,8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
z

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
»00(30OOOO <30 <300000000003

etc. Productivitatea muncii

• Pe baza ridicării cu cel puțin 10 la sută 
a indicilor de utilizare a agregatelor 
siderurgice, colectivul Combinatului side
rurgic Hunedoara se angajează să dea in 
acest an peste prevederile planului: 30,000 
tone cocs metalurgic, 20.000 tone aglo
merat feros, 40.000 tone oțel Martin, 
5.000 tone oțel electric, 20.000 tone fontă, 
40.000 tone blumuri, 6.000 tone laminate
• Productivitatea muncii va crește cu 5 
la sută față de plan • Economii de peste

12 milioane lei

Conferirea medaliei „A 25-a 
aniversare a eroicelor lupte 

ale ceferiștilor și petroliștilor"
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romîne 
a emis un decret prin care a fost 
conferită medalia „A 25-a aniver
sare a eroicelor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor" unui număr de

3084 oameni ai muncii pentru par
ticiparea la eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din ianuarie- 
febrttarie 1933 și pentru participa
rea la organizarea acțiunilor de 
solidarizare cu luptele acestora.

Festivitatea înmînarii medaliei 
în regiunea Stalin

.. . . •

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : Luind cuvîntul la 
27 ianuarie în cadrul celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.US., a declarat că Congresul urmează să discute programul 
construcției desfășurate a comunismului în Uniunea Sovietică, pro
gram al unui nou ovini al economiei, culturii și bunăstării materiale 
a oamenilor muncii.

Apariția lui N. S. Hrușciov la tribună a fost primită cu puternice 
aplauze de delegații la Congres și de oaspeții din străinătate.

Cel de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., a spus N. S. Hrușciov, 
s-a întrunit pentru a examina cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965. Acesta este, a 
spus Hrușciov, un program grandios, de o măreție fără precedent 
în istorie.

Au trecut trei ani de la Congresul al XX-lea, a spus iprimul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. In acești ani, Uniunea Sovietică a con
tinuat să pășească cu fermitate înainte pe calea leninistă, spre co
munism, puterea ei s-a întărit și mai mult, prestigiul ei interna
țional a crescut în lupta pentru consolidarea păcii și prieteniei 
între popoare.

Lumea socialismului, a arătat în continuare N. S. Hrușciov, a 
țvenit acum mai puternică, mai unită și mai de neînvins decît 

-ricînd. Ea exercită o influență hotărîtoare asupra întregii evoluții 
a omenirii. Se poate spune cu deplină certitudine că în fruntea a 
tot ceea ce este progresist pășesc țările socialismului.

N. S. Hrușciov a adus la cunoștința delegaților la Congres că la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. au sosit delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești din 70 de țări.

In numele delegaților la Congres, al întregului partid și al între
gului popor sovietic, N. S. Hrușciov a salutat călduros pe activiștii 
d.n conducerea partidelor frățești.

Referindu-se la succesele obținute de poporul sovietic, care a 
înfăptuit transformări profunde, N. S. Hrușciov a scos în evidență 
rolul conducător al partidului și al Comitetului său Central, in 
fruntea căruia s-a aflat ani îndelungați, Iosif Stalin. Țara noastră, 
în trecut înapoiată, a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
devenit o mare putere socialistă industrial-colhoznică. In ceea ce 
privește volumul producției industriale, U.R.S.S. ocupă în prezent 
primul loc in Europa și al doilea loc în lume.

Economiștii și politicienii burghezi, a arătat N. S. Hrușciov, au 
prezis nu odată că, după ce își va reface economia națională in 
urma celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică va fi 
nevoită să încetinească dezvoltarea economiei sale. Aceste proorociri 
s-au spulberat însă ca un balon de săpun. Economia sovietică con
tinuă să se dezvolte în ritm rapid.

Factorul cel mai important care accelerează dezvoltarea econo
miei naționale, a spus N. S. Hrușciov, l-a constituit reorgenizarea 
conducerii industriei și construcțiilor. In perioada relativ scurtă a 
ac.ivltă.ii consiliilor economiei naționale, a reieșit superioritatea

considerabilă a noii forme de conducere a industriei, conducerea 
producției a devenit mai concretă. S-a accelerat ritmul de creștere 
a producției industriale, s-a îmbunătățit folosirea rezervelor interne 
ale producției și a bogățiilor naturale ale țării, a crescut partici
parea activă și spiritul de inițiativă al muncitorilor și cadrelor de 
ingineri și tehnicieni.

Relevînd eforturile susținute ale partidului, clasei muncitoare, 
țărănimii colhoznice și intelectualității sovietice în dezvoltarea 
continuă a agriculturii țării, N. S. Hrușciov a arătat că în ultimii 
cinci ani producția medie anuală de cereale a crescut cu 39 la sută 
în comparație cu perioada precedentă. Aceasta, tovarăși, a declarat 
N. S. Hrușciov, este o mare victorie.

Pe baza avîntului general al economiei socialiste, a creșterii pro
ductivității muncii, crește necontenit bunăstarea materială a po
porului sovietic. Veniturile reale ale muncitorilor și funcționarilor 
au crescut în 1958 aproape de două ori în comparație cu anul 
1940, iar veniturile reale ale țăranilor, calculate pe cap de lucrător, 
de peste două ori.

In Uniunea Sovietică s-a ajuns la o înflorire fără precedent a 
culturii tuturor națiunilor și naționalităților, a declarat raportorul. 
Numărul specialiștilor cu studii superioare și medii este acum în 
economia națională de aproape 7.500.000 — de 39 ori mai mare 
decît în 1913. In instituțiile de învățămînt superior din Uniunea 
Sovietică învață aproximativ de patru ori mai mulți studenți decît 
în Anglia, Franța, Germania occidentală și Italia luate la un loc. 
Instituțiile de învățămînt superior din U.R.S.S. sînt absolvite de 
aproape trei ori mai mulți ingineri decît instituțiile de învățămînt 
superior din S.U.A.

In raportul său N. S. Hrușciov a relevat în mod deosebit victoriile 
remarcabile ale savanților, constructorilor, inginerilor și muncitorilor 
sovietici care au săyîrșit o nouă faptă eroică de importanță mondială, 
lansînd cu succes în direcța Lunii o rachetă cosmică cu mai multe 
trepte.

Lansarea cu succes a primilor sateliți artificiali ai Pămîntului con
stituie o victorie remarcabilă a savanților noștri, a întregului popor, 
o dovadă strălucită a înaltului nival de dezvoltare a Uniunii Sovietice 
pe plan industrial-tehnic, a subliniat N. S. Hrușciov. întreaga lume 
a salutat cu entuziasm această victorie, considerînd-o drept începu
tul unei ere noi în istoria supunerii naturii de către om — era cuce
ririi spațiului cosmic.

Primul satelit artificial al Pămîntului a fost sputnikul sovietic, 
prima planetă artificială a sistemului solar este o planetă sovietică, 
a declarat primul secretar al C.C. al P.C.U.S., în aplauzelei furtunoase 
ale delegaților la Congres.

An de an. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — statul

[Continuare in pag. 2 a)
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Datorită grijii permanente pe 
care partidul și guvernul o acor
dă industrializării socialiste a 
țării, Combinatul siderurgic Hu
nedoara a fost înzestrat an de 
an cu agregate noi, de înaltă per
fecțiune tehnică și de mare .pro 
ductivitate, devenind principalul 
producător de metal din patria 
noastră. Anul trecut colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri al acestui combinat a desfă
șurat o activitate rodnică, obți- 
nînd succese însemnate în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Astfel au fost realizate, 
peste prevederile planului 39.700 
tone cocs, 51.570 
merat, 26.000 tone oțel Mar
tin la oțelăria nr.
tone laminate la laminorul 800

____ a
crescut, fată de 1957, cu 23,77 la 

de

tone aglo-

I, 17.710

sută, depășindu-se sarcina 
plan cu 3,83 la sută, iar prin re
ducerea prețului de cost s-au ob
ținut, prin eforturi proprii, eco
nomii de 16.5 milioane lei.

In acest an, bazîndu-se pe expe
riența dobîndită, întregul colectiv 
al Hunedoarei ă trecut cu hotă- 
rîre la înfăptuirea sarcinilor mari 
și de răspundere pe care plenara 
C.C. al partidului din noiembrie 
1958 le-a pus în fața industriei 
noastre siderurgice. Recent, side- 
rurgiștii Hunedoarei și-au luat un 
șir de angajamente concrete și 
mobilizatoare în legătură cu în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe 1959, ariresînd, în a-

(Continuare în pag. 4-a)

La Sfatul popular al regiunii 
Stalin a avut loc festivitatea înrriî- 
nării medaliei „A 25-a aniversare 
a glorioaselor lupte alo ceferiștilor 
și petroliștilor" unui număr de 36 
de tovarăși, printre care loan Me- 
țiu, Gavrilă Giurgiu, Constantin 
Tănase, Traian Albu.

Tovarășii Dumitru Boriga, se
cretar al Comitetului regional 
P.M.R., și inginerul Vichente Ca
raba, vicepreședinte al sfatului 
popular regional, au felicitat căl
duros pe decorați.

(Agerpres)

La Țăndărei se ridică

O casă de cultură

Brigada de tineret condusă de Petre Niță de la secția ajustaj | 

a întreprinderii I.C.A.R. din Capitală lucrează la asamblarea ț 
agitatorilor pentru combina de cereale executată la uzinele | 
„Semănătoarea". I

Printr-o raționalizare și organizind mai bine la fiecare loc ș 
de muncă operațiile executate, brigada a reușit să reducă timpul • 
de lucru la acest reper cu 50 la sută. T

Foto: DUMITRU F. DUMITRU J

Anul acesta in comuna Țăn
dărei-Gară se va ridica o fru
moasă casă de cultură. Această 
casă de cultură Va avea o sală 
de festivități cu peste 300 
locuri și scenă, o sală de lec
tură, o bibliotecă, precum și o 
sală pentru club.

Pînă în prezent transportul 
materialelor de la gară pre
cum și a balastului de la 
„Nisipurile zburătoare Plato- 
neștiu s~au făcut voluntar.

La descărcatul materialelor 
de construcție și la urcatul că-

rămizilor pe schele unde lu
crează zidarii, utemiștii școlii 
agricole au dat un sprijin pre
țios efectuînd mii de ore mun
că voluntară. S-au evidențiat 
utemiștii Nicolae Berbec, Soa
re Gheorghe, Manole Ștefan de 
la școala agricolă Țăndărei și 
pionierii Radu Florica, Bălan 
Alexandru, Constantin Gheor
ghe, de la Școala de 7 ani Țăn- 
dărei-sat.

MAREȘ TOMA 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Fetești

a



Raportul
(Urmare din pag. l-a)

multinațional al oamenilor muncii, uniunea liber consimțită a națiu
nilor socialiste se întărește tot mai mult, a spus N. S. Hrușciov. In 
ultimii ani au fost extinse considerabil drepturile republicilor unionale, 
ceea ce înseamnă o nouă treaptă în dezvoltarea economiei și culturii 
fiecărei republici.

Situația internă și internațională a Uniunii Sovietice, a arătat pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S., nu a fost niciodată atît de trainică 
ca în prezent. Uniunea Sovietică, lagărul invincibil al socialismului, 
care dispune de tot ce este necesar pentru înfrînarea forțelor agre
siunii, este bastionul puternic al păcii și securității popoarelor. ,

Țrecînd la expunerea principalelor sarcini ale planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965, 
N. S. Hrușciov a arătat că poporul sovietic a atins asemenea culmi, 
a înfăptuit transformări atît de grandioase în toate domeniile vieții 
economice și social-politice, încît Uniunea Sovietică are acum posibi
litatea de a intra într-o nouă perioadă de cea mai mare importapță 
a dezvoltării sale — perioada construirii desfășurate a societății co
muniste.

N. S. Hrușciov a expus pe scurt principalele sarcini ale acestei pe
rioade — crearea bazei tehnico-materiale a comunismului, întărirea 
continuă a puterii economice și de apărare a U.R.S.S. și totodată 
satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale și spirituale mereu 
crescînde ale poporului. Practic, a spus raportorul, trebuie să se re
zolve sarcina istorică de a ajunge din urmă și a depăși în ce pri
vește producția pe cap de locuitor țările capitaliste cele mai dez
voltate.

Subliniind că problema fundamentală a viitorului septenal este pro
blema unui maxim ciștig de timp' în întrecerea economică pașnică 
dintre socialism și capitalism, N. S. Hrușciov a formulat sarcini con
crete în domeniul economic, politic, ideologic și internațional.

In domeniul economic — dezvoltarea multilaterală a forțelor de 
producție, realizarea unei asemenea creșteri a producției în toate ra
murile economiei pe baza dezvoltării cu precădere a industriei grele, 
încît să fie posibilă înfăptuirea pasului hotărîtor în crearea bazei 
tehnico-materiale a comunismului și în asigurarea victoriei U.R.S.S. 
în întrecerea economică pașnică cu țările capitaliste. întărirea poten
țialului economic al țării, progresul tehnic continuu în toate ramur'le 
economiei naționale, creșterea neîntraruptă a productivității muncii 
sociale trebuie să asigure o creștere însemnată a nivelului de trai al 
poporului.

în domeniul politic — întărirea continuă a orînduirii sovietice so
cialiste, a unității și coeziunii poporului sovietic, dezvoltarea demo
crației sovietice, a participării active și creatoare a maselor largi 
populare în construirea societății comuniste, lărgirea atribuțiilor or
ganizațiilor obștești în soluționarea problemelor de stat, ridicarea 
rolului organizatoric și educativ al partidului și al statului socialist, 
consolidarea pe toate căile a alianță! dintre muncitori și țărani, a 
prieteniei popoarelor din țara noastră.

In domeniul ideologic — intensificarea activității ideologice și edu
cative a partidului, creșterea conștiinței comuniste a oamenilor muncii 
și în primul rînd a tinerei generații, educarea lor în spiritul atitudinii 
comuniste față de muncă, a patriotismului sovietic și internaționalis
mului, lichidarea rămășițelor capitalismului din conștiința oamenilor, 
lupta împotriva ideologiei burgheze.

In domeniul relațiilor internaționale — promovarea consecventă a 
politicii externe îndreptate spre menținerea și consolidarea păcii și 
securității popoarelor pe baza principiului leninist al coexistenței paș
nice a țărilor cu sisteme sociale diferite. Trebuie să se obțină înce
tarea „războiului rece“ și slăbirea încordării internaționale. Să în
tărim prin toate mijloacele sistemul socialist mondial și colaborarea 
dintre popoarele frățești.

N. S. Hrușciov a citat în raportul său cifre care ilustrează cît de 
larg au fost dezbătute tezele raportului cu privire la cifrele de con
trol ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965. La discuțiile care au avut loc în întreaga țară au participat peste 
70 de milioane de oameni. 4.672.000 de oameni au luat cuvîntul la 
adunări pentru a face completări și propuneri. In afară de aceasta, 
presa periodică, radiodifuziunea și televiziunea au primit peste 
650.000 de șcrisori și articole conținînd propuneri și observații.

N. S. Hrușciov s-a oprit asupra unora dintre aceste propuneri.
Oamenii muncii, a declarat în legătură cu aceasta raportorul, și-au 

exprimat hotărîrea de a îndeplini și depăși sarcinile planului septenal.
Trecînd la problemele dezvoltării industriei și transporturilor, 

N. S. Hrușciov a arătat că cifrele de control prevăd un ritm susținut 
de dezvoltare și o mare creștere absolută a producției în toate ramu
rile industriei și mai cu seamă în industria grea.

Volumul producției globale a industriei, a spus N. S. Hrușciov, ur
mează să fie în 1965 cu aproximativ 80 la sută mai mare decît în 
1958, și anurfie pentru grupa A (producția mijloacelor de producție) 
cu 85—88 la sută, iar pentru grupa B (producția bunurilor de con
sum) — cu 62—65 la sută. Aceasta, a subliniat raportorul — repre
zintă o creștere foarte mare. Sporirea volumului producției indus
triale în cursul septenalului va fi egală cu sporul producției pe ul
timii 20 de ani.

S-a proiectat, a continuat N. S. Hrușciov, ca producția de fontă 
să fie în anul 1965 de 65—70 milioane de tone, producția de oțel de 
86—91 milioane tone, iar producția de laminate de 65—70 milioane 
de tone.

Producția metalelor neferoase și rare va crește de cîteva ori. Se 
prevede ca pentru construirea și» reconstruirea întreprinderilor side
rurgiei și metalurgiei neferoase să se investească fonduri mai mari 
decît cele investite în ultimii 30 de ani. 77 la sută din investițiile 
capitale în siderurgie și aproximativ 60 la sută din investițiile în 
metalurgia neferoasă sînt destinate extinderii și reconstruirii între
prinderilor existente, care trebuie să dea peste trei pătrimi din sporul 
planificat la fontă, oțel și laminate. Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a menționat că acest fel de a. folosi fondurile este cel mai 
avantajos. Se prevede, a spus în continuare N. S. Hrușciov, dezvol
tarea deosebit de rapidă a industriei chimice. In cursul septenalului 
volumul global al producției chimice va trebui să crească de aproape 
trei ori. Producția de îngrășăminte minerale va fi sporită pînă la 
35 milioane tone în 1965, în comparație cu 12 milioane tone în 1958, 
ceea ce este extrem de necesar pentru rezolvarea cu succes a sar
cinii celei mai importante — sporirea recoltelor la hectar la toate 
culturile agricole.

In domeniul industriei combustibilului, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, este necesară orientarea hotărîtă spre dezvoltarea' cu 
precădere a extracției și prelucrării petrolului și gazelor. Extracția 
țițeiului va crește pînă la 230.000.000—240.000.000 tone în 1965, 
adică de peste două ori, extracția și producția de gaze va crește apro
ximativ de cinci ori și va ajunge la aproximativ 150 miliarde metri 
cubi pe an. Greutatea specifică a țițeiului și gazelor în producția 
globală de combustibil urmează să crească de la 31 la sută la 51 la 
sută, iar greutatea specifică a cărbunelui se va reduce respectiv de 
la 60 la 43 la sută. Această orientare în dezvoltarea industriei com
bustibilului, a arătat raportorul, va aduce mari avantaje economice.

Producția de energie electrică, va trebui să crească pînă la sfîrși- 
tul septenalului la 500—520 miliarde kWh, iar puterea instalată a 
centralelor electrice de peste două ori. Pentru a se cîștiga timp și 
pentru a se folosi într-un mod cît mai eficient investițiile, planul 
septenal prevede să se construiască cu precădere termocentrale pe 
bază de gaze naturale, păcură și cărbuni ieftini.

Paralel cu darea în funcțiune a termocentralelor se prevede să se 
construiască hidrocentrale la Bratsk, Stalingrad, Krasnoiarsk, Kre- 
menciug, Buhtarminsk, Votkinsk etc. Vor fi puse în funcțiune o serie 
de centrale atomoelectrice cu reactoare de diferite tipuri.

Raportorul a arătat că planul septenal prevede dezvoltarea accele
rată a tuturor ramurilor moderne ale construcției de mașini și în pri
mul rînd a construcției de mașini grele, a construcției de aparate, a 
oroducției mijloacelor pentru automatică și electronică. O deosebită 
atenție se acordă proiectării și producției celor mai moderne mașini, 
pe baza aplicării realizărilor și descoperirilor științei și tehnicii, mai 
cu seamă ale radioelectronicii, semiconductorilor, ultrasunetului, izo
topilor radioactivi.

N. S. Hrușciov a subliniat că înaltul nivel de dezvoltare a indus
triei grele și înfăptuirea măsurilor în vederea avîntului agriculturii 
vor permite sporirea considerabilă a producției de mărfuri alimentare 
și industriale. In decursul septenalului producția globală a industriei 
ușoare va crește aproximativ de 1,5 ori, a industriei alimentare — 
de 1,7 ori.

prezentat de N. S. Hrușciov
Tn 1965 capacitatea de trafic a transportului feroviar va crește în 

comparație cu anul 1958 cu 39—43 la sută. Se proiectează reconstruc
ția tehnică radicală a principalelor tipuri de transport, mai cu seamă 
a celui feroviar, avîndu-se în vedere înlocuirea locomotivelor cu aburi 
cu locomotive economice—electrice și Diesel. La sfîrșitul septenalu
lui toate magistralele principale, cu o lungime totală de aproxima
tiv 100.000 de km. vor fi trecute la tracțiune cu locomotive elec
trice și Diesel.

Planul septenal pune sarcina lichidării muncii grele manuale pe 
baza desăvîrșirii mecanizării complexe a proceselor de producție în 
industrie, agricultură, construcții, în transporturi, în lucrările de în
cărcare și descărcare, în gospodăria comunală.

Simultan cu înfăptuirea mecanizării complexe se prevede o auto
matizare mai largă a producției, care trebuie să ușureze și să îmbu
nătățească radical condițiile de muncă și să ridice rapid productivi
tatea ei.

N. S. Hrușciov a caracterizat astfel sarcina fundamentală în do
meniul agriculturii: atingerea unui nivel al 
producției care să permită satisfacerea de
plină a necesităților populației în ceea ce 
privește alimentele și ale industriei în ceea 
ce privește materiile prime și asigurarea 
tuturor celorlalte necesități ale statului în 
ceea ce privește produsele agricole.

In perioada 1959—1965 se prevede spo
rirea volumului producției globale a agri
culturii de 1,7 ori. Siporul mediu anual al 
producției va fi de 8 la sută. Se poate men
ționa, a arătat cu acest prilej N. S. Hrușciov, 
că în ultimii 7 ani ritmul mediu anual de 
creștere a producției agricole în Statele 
Unite ale Americii a fost de sub 2 la sută.

N. S. Hrușciov a subliniat că și pentru 
anii următori linia principală de dezvoltare 
a agriculturii rămîne sporirea prin toate 
mijloacele a producției de cereale, ca bază 
a întregii producții agricole. Una din cele 
mai importante sarcini în domeniul agricul
turii este ridicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al producției. In 
decursul septenalului trebuie să se livreze 
agriculturii peste un milion de tractoare și 
aproximativ 400.000 de cSmbine cerealiere;

In viitorul septenal, principala sarcină în 
domeniul creșterii animalelor este sporirea 
producției de carne, lapte, lînă și ouă. In 
ceea ce privește producția globală de lapte 
și unt, a spus primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S., țara noastră deține în prezent pri
mul loc în lume. In viitorii cîțiva ani, nu 
numai că vom ajunge din urmă dar vom și 
depăși considerabil Statele Unite ale Ame
ricii în ceea ce privește producția acestor, 
produse pe cap de locuitor.

Trecînd apoi la problemele construcțiilor 
capitale și ale repartiției forțelor de pro
ducție, N. S. Hrușciov a arătat că în viito
rul septenal, volumul investițiilor capitale 
ale statului va reprezenta aproximativ două 
trilioane de ruble. Dacă ținem seama și de 
construcțiile din fonduri necentralizate, in
vestițiile capitale ale colhozurilor, precum și 
construcția de locuințe cu mijloacele popu
lației, volumul total al investițiilor capitale 
va reprezenta trei trilioane de ruble. Acea
sta înseamnă, a subliniat N. S. Hrușciov, că 
în acești șapte ani se vor investi aproxi
mativ tot atîtea mijloace cît s-au investit în 
toți anii puterii sovietice.

Investițiile capitale în industrie, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov. vor crește apro
ximativ de două ori în comparație cu cei 
șapte ani anteriori. Volumul investițiilor ca
pitale ale statului și colhozurilor în agricul
tură va fi de aproximativ 500 miliarde de
ruble, adică va depăși aproape de două ori volumul investițiilor 
din ultimii șapte am.
Planul prevede înfăptuirea unor măsuri de reconstrucție radicală 

lărgire și reutilare tehnică a întreprinderilor, de reînnoire și mo
dernizare a utilajului, ceea ce va oferi în numeroase cazuri posibili
tatea de a rezolva sarcina sporirii producției mai repede și cu mij
loace bănești și materiale considerabil mai mici decît prin con
struirea unor noi întreprinderi. H

Se alocă fonduri foarte mari pentru construcția de locuințe și 
construcția comunală. Numai din fondurile statului se vor cheltui în 
cursul septenalului pentru construcția de locuințe și construcția co
munală 375—380 miliarde de ruble, față de 208 miliarde de ruble în 
cei șapte ani’ anteriori.
, hrușciov a subliniat că în viitorul septenal se acordă o atenție 
deosebita folosirii resurselor naturale ala regiunilor răsăritene ale 
U.R.b.b., pentru care se proiectează a fi alocate peste 40 la sută 
din volumul total al investițiilor capitale. In 1965, a spus N. S. Hruș
ciov, greutatea specifică a regiunilor răsăritene va creste în ce pri
vește extracția de cărbune pînă la 50 la sută, producția de otel pînă 
la 48 la suta, cupru rafinat pînă la 88 la sută, aluminiu pînă la 71 
la sută, ciment pînă la 42 la sută, producția de energie electrică 
pînă la 46 la sută.

Crearea unei noi baze cerealiere în răsăritul țării, a subliniat N. S. 
Hrușciov, a permis să se treacă la restructurarea radicală a produc
ției. agricole într-o serie de republici și regiuni și la folosirea mai 
rațională a bogatelor resurse naturale și economice pentru sporirea 
producției agricole și animaliere. Dacă în trecut, de pildă, eram ne- 
voiți să colectăm cereale în întreaga țară, în prezent s-a creat pos;- 
bilitatea ca, deocamdată, să nu achiziționăm cereale în regiunile de 
nord-vest ale R.S.F.S.R., în republicile baltice, în multe regiuni din 
Bielorusia și regiuneia Polesie din Ucraina. Aceste regiuni se vor 
specializa acum în producția de lapte, slănină și culturi tehnice, pen
tru care există acolo cele mai favorabile condiții.

In planurile noastre, a continuat N. S. Hrușciov, și-a găsit o expie- 
sie strălucită politica națională-leninistă care oferă vaste posibilități 
pentru dezvoltarea multilaterală a economiei și culturii tuturor po
poarelor. Aceasta își găsește o nouă confirmare și în cifrele de control 
ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe 1959—1965, care 
prevăd dezvoltarea uriașă a economiei tuturor republicilor sovietice.

Subliniind în continuare că înfăptuirea planurilor de dezvoltare a 
industriei, agriculturii și transporturilor, executarea programului de 
construcții în viitorul septenal sînt posibile cu condiția creșterii con
siderabile a nivelului tehnicii și a ridicării productivității muncii, 
N. S. Hrușciov a arătat că în decursul septenalului productivitatea 
muncii în industrie, calculată pe cap de lucrător, trebuie să creiască 
cu 45—50 la sută, în construcții cu 60—65 la sută, în sovhozuri cu 
60—65 la sută, în colhozuri — aproximativ de două ori. Pe baza 
creșterii productivității muncii, a subliniat raportorul, în 1965 se vor 
obține trei pătrimi din sporul producției industriale.

N. S. Hrușciov a subliniat că în planul septenal se trasează sar
cina. de a se asigura ridicarea continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii pe baza unui puternic avînt al tuturor ramurilor 
economiei și al dezvoltării cu precădere a industriei grele.

Planul septenal prevede:
— creșterea considerabilă a venitului național și, pe această 

bază,'creșterea însemnată a veniturilor reale ale oamenilor muncii;
— reducerea duratei zilei de lucru și a numărului zilelor lucră

toare ale săptămînii;
— sporirea producției mărfurilor de consum popular și îmbună

tățirea calității lor;
— un puternic avînt al construcției de locuințe;
— îmbunătățirea însemnată a asistenței sociale, a satisfacerii ne

voilor culturale și a deservirii zilnice a populației.
Venitul național al U.R.S.S., care, după cum a arătat N. S. Hruș

ciov, este indicele cel mai sintetic și baza reală a ridicării bună
stării materiale a oamenilor muncii în socialism, va crește în 1965 
cu 62-65 la sută în comparație cu 1958 și va fi de aproape șase 
ori superior nivelului anului antebelic 1940. Veniturile reale ale 
muncitorilor și funcționarilor, calculate pe cap de lucrător, vor 
spori pînă la sfîrșitul septenalului cu 40 la sută. Veniturile reale 
ale colhoznicilor vor crește cu cel puțin 40 la sută.

In planul septenal se prevede o sporire a salariilor. In legătură 
cu aceasta. N. S. Hrușciov a arătat că partidul și guvernul vor 
aplica consecvent linia stabilită în domeniul sporirii salariilor și al 
reducerii prețurilor

Dar, a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S., aceasta nu este 
decît una din căile de ridicare a bunăstării poporului.

Satisfacerea cerințelor personale ale fiecărui om trebuie să se 
realizeze nu numai prin sporirea salariilor, ci și cu ajutorul fondu
rilor obștești al căror rol și a căror însemnătate vor crește mereu.

N. S. Hrușciov a arătat că pe măsură ce planul septenal va fi 
îndeplinit, volumul acumulărilor întreprinderilor socialiste va crește 
neîncetat și, în ultimă instanță, ele vor deveni unica sursă ce va 
asigura reproducția socialistă lărgită și creșterea continuă a nive
lului de trai al poporului. N. S. Hrușciov a remarcat că, chiar și 
în prezent, greutatea specifică a impozitelor percepute în 

U.R.S.S. de la populație este neînsemnată și nu reprezintă decît 
7,8 la sută din veniturile bugetului. Toate acestea, a subliniat pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S., ne oferă posibilitatea de a Te- 
nunța în anii viitori la perceperea impozitelor de la populație.

N. S. Hrușciov a arătat de asemenea că în societatea socialistă 
nu există problema socială a folosirii brațelor de muncă ale popu
lației, de nerezolvat pentru capitalism, șomajul permanent la orașe 
și ruinarea în masă a țărănimii. In decurs de șapte ani, a spus 
N. S. Hrușciov, numărul muncitorilor și funcționarilor din U.R.S.S. 
va crește cu încă aproximativ 12 milioane și va fi de 66.500.000 de 
oameni.

Cheltuielile statului pentru asistența socială a oamenilor muncii, 
a arătat N. S. Hrușciov în raportul său, cresc necontenit. In anul 
1958 s-au cheltuit peste 215 miliarde ruble pentru asigurări sociale, 
ajutoare, pensii, burse pentru cei ce învață, învățămînt și asistență 
medicală gratuită, plata concediilor, cheltuieli pentru școli-inter- 
nate. întreținerea de creșe și grădinițe de copii, case de odihnă;

aziluri pentru bătrîni și alte plăți și ajutoare. Potrivit planului 
septenal, cheltuielile pentru aceste scopuri vor crește în 1965 pînă 
la aproximativ 360 miliarde ruble. Numai un stat socialist poate 
aloca mijloace atît de mari pentru îmbunătățirea traiului cetățe
nilor săi, a spus N. S. Hrușciov.

In decursul septenalului se prevede construirea de locuințe cu o 
suprafață totală de 650-660 milioane metri pătrați, sau aproape 15 
milioane locuințe. Aceasta reprezintă mai mult decît întregul fond 
de locuințe creat în anii puterii sovietice, în repartiția spațiului 
locativ se pune sarcina trecerii la atribuirea unei locuințe pentru o 
singură familie. Partidul comunist, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, a considerat totdeauna ca una din sarcinile sale progra
matice lupta pentru reducerea zilei de lucru. Trecerea la ziua de 
lucru redusă și micșorarea săptămînii de lucru, prevăzute în ci
frele de control, se vor realiza la noi nu numai fără micșorarea 
salariului, ci în condițiile sporirii lui considerabile.

In U.R.S.S. va fi cea mai scurtă zi de lucru și cea mai scurtă 
săptămînă de lucru din lume în condițiile creșterii paralele a bună
stării populației.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a relevat că pentru trecerea 
Ia comunism este nevoie nu numai ie o bază materială-tehnică 
dezvoltată, ci și de un înalt nivel al conștiinței tuturor cetățenilor 
societății. Cu cît masele de milioane sînt mai conștiente, cu atît 
mai mult succes se vor îndeplini planurile construcției comunismu
lui. întreaga muncă ideologică a partidului și statului nostru, a 
subliniat N. S. Hrușciov. are menirea să dezvolte noile calități ale 
oamenilor sovietici, să-i educe în spiritul colectivismului și hărni
ciei, al internaționalismului șocialist și patriotismului, al înaltelor 
principii morale ale societății noi, în spiritul marxism-leninismului.

Afirmarea concepțiilor și normelor de comportare comuniste are 
loc în lupta, cu rămășițele capitalismului — a spus N. S. Hrușciov. 
Nu este îngăduit să se aștepte în liniște pînă cînd aceste rămășițe 
ale capitalismului vor dispărea de la sine, este necesar ca ele să 
fie combătute cu hotărîre.

In întreaga, sa munca educativă partidul acordă o deosebită în
semnătate formării tinerei generații. De pe acum tineretul con
struiește comunismul, iar apoi va trăi și va munci în comunism, 
va conduce toate treburile obștești. Tineretul sovietic trebuie să fie 
pregătit pentru îndeplinirea acestei înalte misiuni.

In educația comunistă a tinerei generații, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, un rol deosebit revine școlii. Noi reorganizăm 
școala nu pentru că ducem lipsă de brațe de muncă ci pentru că 
dorim să organizăm și mai bine învățămîntul public, să legăm și 
mai strîns școala de viață. Legătura dintre învățămînt și munca 
productivă nu reduce ci, dimpotrivă, sporește însemnătatea cunoș
tințelor dobîndite.

Trebuie să întărim rolul statului și al societății în educația co
piilor, a arătat raportorul. In acest scop se prevede desfășurarea 
pe scară largă a construcției de școli-internate, creșe și grădinițe 
de coipii. Numărul elevilor din școlile-internate va fi în 1965 de 
cel puțin 2.500.000. Numărul copiilor din grădinițele de copii va 
spori în cursul septenalului de la 2.280.000 la 4.200.000.

In cursul anilor 1959—1965. a spus în continuare N. S. Hrușciov, 
instituțiile de învățămînt superior vor fi absolvite de 2.300.000 de 
specialiști față de 1.700.000 în ultimii șapte ani. Numărul total al 
specialiștilor cu studii superioare va fi în 1965 de peste 4.500.000, 
adică va spori de 1,5 ori în comparație cu 1958.

Referindu-se la planurile de activitate științifică ale cercetători
lor sovietici, N. S. Hrușciov a spus că în perioada următoare oa
menii de știință își vor îndrepta în primul rînd eforturile în direcția 
stăpîmrii reacțiilor termonucleare controlate, în scopul obținerii 
unei surse de energie practic nelimitată. Se prevede asigurarea 
folosirii pe scară largă a energiei atomice pentru motoare energe
tice și de transport, folosirea mai largă în economia națională a 
materialelor sintetice, a produselor provenite din dezintegrarea 
nucleară și a izotopilor radioactivi, rezolvarea sarcinii de mecani
zare și automatizare complexă a proceselor de producție și crearea 
în acest scop a unor noi mijloace tehnice pe baza folosirii pe scară 
largă a realizărilor în domeniul fizicii, radioelectronicii, tehnicii 
calculului.

Construirea comunismului nu numai că presupune o dezvoltare 
fără precedent a economiei, științei și culturii, dar deschide și 
perspective nebănuite pentru cea mai deplină și multilaterală dez
văluire și punere în valoare a tuturor aptitudinilor și talentelor 
creatoare ale omului, a spus N. S. Hrușciov. Scriitorii, oamenii de 
teatru, cineaștii, muzicienii, sculptorii și pictorii sînt-chemați să 
ridice și mai mult nivelul ideologic și artistic al creației lor.

Planul septenal prevede crearea unor condiții și mai favorabile 
pentru munca ideologică : vor lua o largă dezvoltare presa, radioul 
și televiziunea, cinematograful și instituțiile cultural-educative, va 
crește considerabil tirajul ziarelor, al revistelor și al cărților. O 
mare atenție va fi acordată radioficării și construcției de instituții 
cultural-educative în special la sate.

Caracterizînd planul septenal ca o etapă hotărîtoare a întrecerii 
economice a socialismului cu capitalismul. N. S. Hrușciov a arătat 
că acest plan va exercita o profundă influență asupra întregii si
tuații internaționale și va fi un nou triumf al marxism-leninismu 
lui. Succesele noastre în îndeplinirea acestui plan, a spus el, vor 
atrage de partea socialismului milioane de adepți, vor duce la 
consolidarea forțelor păcii, la slăbirea forțelor războiului. Se va 
produce, a arătat el, o schimbare hotărîtoare pe arena mondială în 
domeniul economic în favoarea socialismului.

In urma îndeplinirii planului septenal, a spus în continuare N. Ș.- 
Hrușciov, se va- face un pas hotărîtor în direcția înfăptuirii sarcinii 
economice principale a U.R.S.S. — a ajunge din urmă și a întrece 
în cea mai scurtă perioadă istorică cele mai dezvoltate țări capi
taliste în ce privește producția pe cap de locuitor.

In 1958, a subliniat raportorul, producția industrială a Uniunii 
Sovietice a depășit considerabil producția industrială a Franței, 
Angliei și Germaniei occidentale luate la un loc. Acum intrăm în
tr-o nouă etapă a întrecerii economice ou capitalismul. In prezent, 
sarcina este de a se obține superioritatea sistemului socialist asu
pra sistemului capitalist în producția mondială, de a depăși cele 
mai dezvoltate țări capitaliste în ceea ce privește productivitatea 
muncii sociale, în ceea Ce privește producția pe cap de locuitor, și 
de a asigura cel mai înalt nivel de trai din lume. In această etapă 
a întrecerii, Uniunea Sovietică intenționează să depășească din 
punct de vedere economic Statele Unite ale Americii.

Comp.arînd economia Uniunii Sovietice cu cea a S.U.A., N. S. 
Hrușciov a arătat că volumul producției industriale a Uniunii So
vietice este aproximativ de două ori mai mic decît volumul pro
ducției industriale a S.U.A., iar volumul producției agricole cu 
20-25 la sută mai -mic. In ceea ce privește producția industrială 
calculată pe cap de locuitor, S.U.A. depășesc Uniunea Sovietică de 
peste două ori, iar la producția agricolă cu aproximativ 40 la suia.

Nu încape îndoială a spus în continuare N. S. Hrușciov, că 
sporul mediu anual al producției industriale de 8,6 la sută pre 
văzut de planul septenal va fi nu numai asigurat, ci și depășit. 
Se poate presupune că producția industrială a S.U.A. va crește în 
perioada următoare cu aproximativ 2 la sută anual .

In U.R.S.S., în ultimii opt ani cifrele absolute ale creșterii pro
ducției la unele dintre cele mai importante produse (oțel, fontă; 
minereu de fier, petrol, cărbune, ciment, țesături de lină) depă
șesc indicii americani, a subliniat N. S. Hrușciov. Uniunea Sovie
tică depășește astfel S.U.A. atît în ceea ce privește Titmul de 
creștere, cît și în ceea ce privește sporul anual absolut al produc
ției. Ținînd seama de ritmul de creștere a industriei în U.R.S.S. și 
S.U.A., în urma îndeplinirii planului Uniunea Sovietică va depăși 
S.U.A. în ceea ce privește producția absolută a unora dintre cele 
mai importante produse, iar la altele se va apropia de nivelul 
actual al producției industriale din S.U.A.

In 1965, a spus N. S. Hrușciov, producția celor mai importante 
produse ale agriculturii U.R.S.S., în ansamblu și pe cap de locuitor, 
va depăși actualul nivel din S.U.A. Vor fi necesari, probabil, cinci 
ani după îndeplinirea planului septenal pentru a ajunge din urmă și 
a depăși S.U.A. în ceea ce privește producția industrială pe cap de 
locuitor. Atunci, sau poate chiar și mai înainte. Uniunea Sovietică va 
deține primul loc în lume atît în ceea ce privește volumul absolut al 
producției industriale cît și în ceea ce privește producția pe cap de 
locuitor. Aceasta va fi o victorie de importanță istorică mondială pe 
arena internațională a socialismului în întrecerea pașnică cu capita
lismul, a subliniat N. S. Hrușciov.

Arătînd că ritmul înalt este o lege generală a socialismului, confir 
mată în prezent de experiența tuturor țărilor lagărului socialist, N. f 
Hrușciov a citat cifre și fapta ce caracterizează dezvoltarea produc*- 
ției industriale a Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Republicii Democrate Germane, Romîniei, Ungariei, Bulgariei, Alba
niei, Republicii Populare Democrate Coreene. N. S. Hrușciov a arătat 
că în țările socialiste producția industrială a crescut în 1958 de Unei 
ori în comparație cu 1937. Unele țări de democrație populară au și 
intrat în perioada desăvîrșirii construirii socialismului. Se apropie 
timpul cînd ele, ca și Uniunea Sovietică, vor construi societatea co
munistă.

în ceea ce privește producția industrială pe cap de locuitor, a 
continuat N. S. Hrușciov, sistemul mondial socialist, luat ca un sin
gur tot, a și ajuns din urmă sistemul mondial capitalist. Potrivit cal
culelor economiștilor, ca urmare a îndeplinirii și depășirii planului 
septenal de dezvoltare a economie» naționale a U.R.S.S., precum și 
datorită ritmului înalt de dezvoltare a economiei țăr'lor de democrație 
populară, țările sistemului mondial socialist vor produce mai mult 
de jumătate din întreaga producție industrială mondială.

Țările lagărului socialist dispun de toate premisele necesare pen
tru a cîștiga întîiertatea în domeniul producției mondiale. De partea 
sistemului mondial al socialismului se află superioritatea în dome
niul ritmului de dezvoltare al producției. Sporul mediu anual al pro
ducției industriale a întregului lagăr socialist a fost în ultimii cinci 
ani (1954—1958) de 11 la sută, în timp ce pentru întreaga lume ca
pitalistă el a reprezentat mai puțin de 3 la sută.

Un rol important în dezvoltarea economiei lagărului socialist re
vine diviziunii internaționale a muncii, în special formei sale supe
rioare — specializarea și cooperarea. Singură, nici o țară nu s-ar 
putea dezvolta într-un ritm atît de impetuos ca în sistemul statelor 
socialiste.

Referindu-se la ecoul pe care l-a avut în străinătate publicarea 
în U.R.S.S. a cifrelor de control ale dezvoltării economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959—1965, N. S. Hrușciov a arătat că planul 
septenal se află în centrul atenției întregii opinii publice mondiale.

Prietenii salută în mod călduros programul de construire a comu
nismului în Uniunea Sovietică. In tabăra adversarilor, cifrele de con
trol au provocat confuzie și derută. Putem spune pe drept cuvînt, a 
subliniat primul secretar al C.C. al P.C.U.S., că planul septenal a și 
repurtat prima lui victorie, bucurîndu-se de o apreciere unanimă pe 
pian internațional.

In Occident se spunei, a remarcat N. S. Hrușciov, că am lansat o 
„provocare". Dar aceasta este o provocare la întrecere în dezvoltarea 
pașnică a economiei, în ridicarea nivelului, de trai al poporului. Dorim 
ca întrecerea să se desfășoare nu în domeniul cursei înarmărilor, nu 
în domeniul producției bombelor atomice, cu hidrogen și a rachetelor, 
ci în domeniul producției industriale, al producției de carne, unt, 
lapte, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte de consum.

Trecînd la problemele situației internaționale, N. S. Hrușciov a 
subliniat că planul septenal constituie o nouă expresie a politicii leni
niste de pace a Uniunii Sovietice. înfăptuirea sa va juca un rol 
uriaș în rezolvarea problemei fundamentale a zilelor noastre — 
menținerea păcii în lumea întreagă.

Importanța planului septenal, a spus în continuare N. S. HrușUov. 
constă în primul rînd în faptul că este pătruns de spiritul dragostei 
de. pace. Un stat care. înfăptuiește o construcție uriașă de noi fabr'cî, 
uzine, centrale electrice, mine și alte întreprinderi, care alocă aproape 
400 miliarde de ruble pentru construcția de locuințe și comunală și 
care-și propune să ridice considerabil nivelul de trai , al poporului 
este un stat care se orientează spre pace, nu spre război.

In al doilea rînd, a spus în continuare N. S. Hrușciov, îndepli
nirea planului va spori în asemenea măsură potențialul economic 
al U.R.S.S. încît, împreună cu creșterea potențialului economic al 
tuturor țărilor socialiste, va asigura în raportul de forțe pe arery - 
internațională o superioritate hotărîtoare de partea păcii și ast.' 
vor apare noi condiții și mai favorabile pentru preîntîmpinarea 
unui război mondial, pentru menținerea păcii pe pămînt.

Concluzia Congresului al XX-lea al partidului că războiul nu 
este o. fatalitate inevitabilă, a spus N. S. Hrușciov, a fost confir
mată întrutotul. Acum, a arătat el, există forțe uriașe canabile să 
dea riposta agresorilor imperialiști și să-i înfrîngă în cazul în care 
aceștia ar dezlănțui un război mondial.

Ca rezultat al înfăptuirii planurilor economice ale Uniunii So
vietice, ale tuturor țărilor socialiste din Europa și Asia, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, vor fi create posibilități reale pentru 
lichidarea războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor inter
naționale.

Cînd U.R.S.S. se va transforma în prima putere industrială din 
lume, a arătat în continuare N. S. Hrușciov. cînd Republica Popu
lară Chineză va deveni o mare putere industrială, iar toate țările 
socialiste luate la un loc vor produce mai mult de jumătate din 
producția mondială, situația internațională se va schimba în mod 
radical. Noul raport de forțe va fi atît de evident, încît pînă și 
imperialiștii cei mai obtuzi își vor da limpede seama de zădărni
cia oricărei încercări de a dezlănțui războiul împotriva lagărului 
socialist. Bazîndu-se pe puterea lagărului socialismului, ponoarele 
iubitoare de pace vor putea atunci să oblige cercurile războinice 
ale imperialismului să renunțe la planurile unui nou război mon
dial. Astfel încă înainte de victoria deplină a socialismului în lume, 
în condițiile menținerii capitalismului într-o parte a lumii, va apare 
posibilitatea reală de a se exclude războiul mondial din viața 
cietății.

Trecînd la examinarea unor probleme ale situației internaționale, 
N. S. Hrușciov s-a referit în primul rînd l.a problema germană a 
cărei rezolvare justă, a spus el, are o mare însemnătate pentru 
asigurarea păcii și securității popoarelor.

Soluția cheie în problema germană, este încheierea Trata
tului de pace cu Germania. Aceasta va însemna un important pas 
înainte spre reunificarea Germaniei.

încheierea tratatului de pace, a adăugat N. S. Hrușciov. va duce 
de asemenea și la soluționarea problemei Berlinului pe baze paș- 
nice și democratice, va asigura transformarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, cu garanția necesară a neamestecului în 
treburile sale. Organizația Națiunilor Unite, a spus N. S Hrușciov, 
trebuie să fie atrasă la asigurarea acestei garanții. Noi dorim să 
ducem tratative în toate aceste orobleme pentru a le găsi o soluție 
rezonabilă.

Intrucît în prezent există două state suverane și nici unu! dintre 
ele nu poate fi înlăturat fără a aprinde incendiul unui război 
mondial — a remarcat N. S. Hrușciov — reunificarea Germanici 
nu poate fi realizată decît prin tratative între R.D.G. și R.F G. O 
altă cale nu există — a subliniat N. S. Hrușciov.

Nu ne-am opus și nu ne opunem unor alegeri libere, a spus în

(Continuare în pag. 3-a)
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continuare raportorul. Totuși, problema trebuie rezolvată de ger
manii înșiși. Dorim ca toate problemele privind unificarea Ger
maniei să fie rezolvate printr-o înțelegere între cele două state 
germane, și nu cum 'dorește Adenauer, adică prin presiuni din 
partea unor puteri străine prin amestecul lor în treburile interne 
ale poporului german și prin înghițirea Republicii Democrate Ger
mane. Pentru a înlesni celor două state germane unificarea 
Germaniei, noi sprijinim propunerea rezonabilă a guvernului R.D.G. 
de a se crea o confederație ca un prim pas spre stabilirea- unei 
legături permanente între R.D.G. și R.F.G. și crearea unor orga
nisme pe întreaga Germanie.

Principala sursă a încordării în Extremul Orient, a continuat 
N. S. Hrușciov, rezidă în politica agresivă a S.U.A. față de Repu
blica Populară Chineză și alte state iubitoare de pace. Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Chineză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Democrată Vietnam, precum și India, 
Indonezia, Birmania și alte state din această regiune a lumii apără 
cauza păcii. O acțiune comună pentru interzicerea armei atomice 
și a experiențelor cu această armă ar putea contribui în mod de
cisiv la menținerea păcii în regiunea Oceanului Pacific. Inițiativa 
acestor țări ar fi sprijinită de popoarele Japoniei și ale celorlalte 
țări din bazinul Pacificului.

Este cu putință și este necesar, a subliniat N. S Hrușciov, ca 
în Extremul Orient și în întregul bazin al Pacificului să fie creată 
o zonă a păcii și în primul rînd o zonă în care să nu existe arma 
atomică.

N. S. Hrușciov. a salutat mișcarea de eliberare națională a po
poarelor arabe și a celorlalte popoare din Asia și Africa care au 
scuturat jugul colonial. Izgonirea trupelor colonialiștilor imperia
liști dintr-o serie de țări din această regiune, a spus el, a fost o 
mare victorie a popoarelor arabe și a tuturor forțelor iubitoare de 
pace. Poporul sovietic și popoarele celorlalte țări socialiste au 
sprijinit activ lupta dreaptă a popoarelor arabe. Militanți de seamă 
ai acestei mișcări ca președintele Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, și conducătorul guvernului Republicii Irak, Abdel 
Kerim Kassem, au cucerit calda simpatie a oamenilor sovietici.

Țara noastră, ca și celelalte țări socialiste, a arătat în conti
nuare N. S. Hrușciov, a sprijinit și va sprijini mișcarea de eli
berare națională Uniunea Sovietică nu s-a amestecat și nu inten
ționează să se amestece în treburile interne ale altor țări. Nu 
putem însă, a continuat N. S. Hrușciov, să nu ne exprimăm păre
rea referitor la faptul că în unele țări se desfășoară o campanie 
împotriva forțelor progresiste sub lozincile false ale anticomunis
mului. Hrușciov a spus: „Intrucît în Republica Arabă Unită au 
avut loc recent luări de atitudine împotriva ideilor comunismului 
și au fost aduse acuzații comuniștilor, eu, în calitate de comunist, 
consider necesar să declar la Congresul partidului nostru comunist 
că este nejust să fie învinuiți comuniștii că ar contribui la slăbirea 
sau izolarea eforturilor naționale în lupta împotriva imperialis
mului. Dimpotrivă, nu există oameni mai hotărîți și mai devotați 
cauzei luptei împotriva colonialiștilor decît comuniștii"

In legătură cu aceasta N. S. Hrușciov a arătat: „Noi nu ascun
dem faptul că între noi și unii oameni de stat din Republica Arabă 
Unită există divergențe de păreri în domeniul ideologiei. Dar în 
problemele luptei împotriva imperialismului, ale cauzei întăririi 
independenței politice și economice a țărilor care s au eliberat de 
sub jugul colonialismului, în lupta împotriva pericolului unui răz
boi, pozițiile noastre coincid cu poziția acestor oameni de stat. 
Deosebirea în concepțiile \ideologice nu trebuie să împiedice dez
voltarea relațiilor de prietenie între țările noastre și cauza luptei 
comune împotriva imperialismului".

Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, a arătat N. S. Hruș
ciov. întăresc legăturile de prietenie cu țările ce s-au eliberat de 
jugul colonial le acordă și le vor acorda ajutor. Țara noastră, a 
daclarat primul secretar al C.C. al P.C.U.S., Jși bazează relațiile 
cu toate statele pe principiul deplinei egalități în drepturi și a 
colaborării, fără nic; un fel de condiții de ordin militar sau politic. 
Planul septenal, a declarat în această ordine de idei N. S Hruș
ciov, deschide noi posibilități pentru colaborarea economică a Uni
unii Sovietice cu țările slab dezvoltate din punct de vedere indu
strial. în prezent, a spus N. S. Hrușciov asistăm la o nouă etapă 
a luptei popoarelor pentru libertate și independență. In toate țările 
coloniale și dependente se desfășoară mișcarea de eliberare na
țională.

Astăzi, a spus N. S. Hrușciov. sarcina de căpetenie este de a 
scoate problema dezarmării din punctul mort. Deosebit de strin
gentă este necesitatea interzicerii experiențelor cu arme atomice 
și cu hidrogen. Astăzi, cînd toată lumea a recunoscut posibilitatea 
detectării exploziilor atomice în orice punct al globului pămîntesc, 
nu există nici un temei pentru a amina soluționarea problemei 
interzicerii experiențelor cu arma atomică. Noi. a continuat N. S. 
Hrușciov, pornim de la ideea că relațiile dintre statele cu sisteme 
sociale diferite trebuie să se bazeze pe principiul coexistenței paș
nice. Este necesar să se învețe a se rezolva problemele litigioase 
prin tratative pașnice.

Acum, a spus în continuare primul secretar al C.C. al P.C.U.S., 
toată lumea recunoaște marile succese obținute de știința și tehnica 
sovietică, care a deschis omenirii calea spre Cosmos. Aceste rea
lizări dovedesc posibilitățile de care dispun Uniunea Sovieti,că, 
sistemul socialist mondial. Este absolut evident că dacă Uniune? 
Sovietică poate lansa o rachetă la sute de mii de kilometri în 
Cosmos, ea poate lansa fără greș o rachetă puternică și în orice 
punct al globului pămîntesc.

Cu toate acestea, a declarat în continuare N. S. Hrușciov, noi 
tragem din acest fapt concluzii cu totul diferite decît anumite 
cercuri din Occident. Noi folosim istoricele succese aje științei și 
tehnicii sovietice nu pentru promovarea unei politici războinice, nu 
pentru a impune altor state dictatul nostru Noi le folosim pentru 
» ne dubla eforturile în lupta pentru pace în lumea întreagă. Și 
astăzi, cînd superioritatea în ceea ce privește dezvoltarea tehnicii 
rachetelor este de partea noastră, noi propunem din nou S.U.A.. 

Angliei și Franței: să interzicem pentru totdeauna experiențele, 
producția și folosirea armelor atomice, a armelor cu hidrogen și 
a armelor rachetă, să distrugem toate stocurile de arme de exter
minare de acest gen, să folosim mărețele descoperiri ale geniului 
uman exclusiv în scopuri pașnice, pentru binele oamenilor. Guver
nul nostru este gata să semneze și mîine un acord în acest sens.

Amintind că în urmă cu peste un an guvernul sovietic a propus 
ținerea unei conferințe a șefilor de guverne a țărilor din Răsărit 
și Apus, N. S. Hrușciov a subliniat că Uniunea Sovietică consideră 
că este datoria sa față de popoarele din toate țările să lupte 
pentru convocarea acestei conferințe.

N. S. Hrușciov a insistat îndeosebi asupra relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U-A. Nu există motive, a spus el, pentru o ciocnire 
între popoarele noastre. Dar relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A au 
continuat mult timp să rămînă anormale. In America sporește 
însă numărul adepților unor relații prietenești, de bună vecină
tate cu Uniunea Sovietică O confirmare strălucită in această 
privință, a arătat N. S. Hrușciov. a fost primirea făcută în S.U.A. 
iui Anastas Mikoian. Călătoria lui s-a transformat într-o mani
festare a sentimentelor de prietenie ale poporului american față 
de popoarele Uniunii Sovietice. Un rol important în slăbirea în
cordării internaționale și întărirea încrederii reciproce l-ar putea 
avea dezvoltarea largă a comerțului mondial, a spus N. S. 
Hrușciov. In ciuda piedicilor create, în 1958 schimburile comer
ciale ale Uniunii Sovietice cu țările capitaliste din Europa și 
America au crescut aproape de trei ori în comparație cu 1950; 
Programul economic al construcției pașnice în U.R.S.S. pe anii 
1959—1965 deschide perspective largi dezvoltării comerțului exte 
rior al Uniunii Sovietice cu toate țările. Volumul comerțului nostru 
exterior poate fi cel puțin dublat, a arătat N. S. Hrușciov.

Noi propunem țărilor capitaliste o întrecere pașnică, a declarat 
raportorul, și aceasta nu numai pe perioada planului septenal, 
Noi elaborăm un plan de perspectivă de dezvoltare a U.R.S.S. pe 
o perioadă de 15 ani. El se întemeiază de asemenea pe principiul 
dezvoltării pașnice și al întrecerii economice pașnice. Planurile 
noastre sînt planuri de construcție pașnică. Noi chemăm toate 
popoarele să intensifice lupta pentru menținerea și întărirea păcii. 
In ceea ce ne privește, vom face tot posibilul pentru asigurarea 
păcii în întreaga lume.

Pentru mișcarea muncitorească și comunistă internațională, 
pentru toate forțele democratice, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, planul septenal reprezintă un puternic sprijin moral 
in lupta lor împotriva forțelor reacțiunii și imperialismului. în 
prezent, partide comuniste și muncitorești există în 83 de țări 
șt ele cuprind peste 33.000.000 de oameni. Aceasta reprezintă o 
uriașă victorie a marxism-leninismului mari cuceriri ale clasei 
muncitoare. In țările capitaliste, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, apar semnele funeste ale asaltului reacțiunii și fascis
mului. In prezent cînd există puternicul lagăr al socialismului, 
cînd mișcarea muncitorească dispune de o mare experiență în 
lupta împotriva reacțiunii, cînd a crescut puterea de organizare 
a clasei muncitoare, popoarele au mai multe posibilități de a 
bara calea fascismului. împotriva fascismului pot și trebuie să 
fie unite cele mai largi pături ale poporului, toate forțele demo
cratice cu adevărat naționale.

Reacțiunea imperialistă și uneltele ei din mișcarea mun
citorească ca, de pildă, liderii social-democrați cu atitudini anti
comuniste ca Guy Mollet și Spaak, frînează cauza unității 
clasei muncitoare. In rîndurile partidelor social-democrate ma
joritatea o formează partizanii păcii și progresului social, deși 
ei concep calea spre realizarea acestui țel într-un mod diferit 
decît noi comuniștii. Tocmai în lupta împotriva reacțiunii și fas
cismului, comuniștii și social-democrații ar trebui să găsească 
un limbaj comun. A sosit timpul ca reprezentanții tuturor curen
telor din mișcarea muncitorească să înlăture pe farseutii anti
comunismului să ia loc la aceeași masă și să elaboreze o plat
formă reciproc acceptabilă în vederea unor acțiuni comune ale 
clasei muncitoare, în apărarea intereselor ei, în .apărarea păcii. 
Consfătuirea din noiembrie 1957 a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești a demonstrat deplina unitate de vederi 
a partidelor frățești. După consfătuirile din noiembrie, a arătat 
vorbitorul, a avut loc o consolidare a forțelor dinlăuntrul fie
cărui partid comunist, s-au strîns și mai mult rîndurile întregit 
mișcări comuniste internaționale Revizioniștii nu au reușit să 
abată din cale nici un partid frățesc.

Relevînd că mișcarea comunistă internațională a condamnat 
concepțiile și politica revizioniștilor iugoslavi, N. S. Hrușciov 
a arătat că tocmai conducătorii iugoslavi au opus Declarației 
de la Moscova a Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste programul lor revizionist, în 
care s-au dedat la atacuri împotriva pozițiilor marxist-leniniste ale 
mișcării comuniste internaționale. Revizioniștii iugoslavi neagă 
necesitatea solidarității internaționale de clasă, se îndepărtează 
de la pozițiile clasei muncitoare.

Conducătorii iugoslavi afirmă că se află în afara blocurilor, 
deasupra lagărelor, deși în realitate fac parte din blocul Bal
canic care grupează Iugoslavia, Turcia și Grecia. După cum șe 
știe, ultimele două țări sînt membre ale blocului agresiv 
N.A.T.O. Cea mai bună verificare a justeței liniei urmate de 
conducerea unei țăii o constituie succesele dezvoltării economiei na
ționale, avîntul culturii și bunăstării poporului. Iar cine a rea
lizat cele mai puține rezultate ? — întreabă N. S. Hrușciov. 
Tocmai acel partid și acea țară ai căror conducători își laudă 
calea lor așa-zisă iugoslavă ca singura cale justă. Comparînd 
nivelul de trai al popoarelor din țările socialiste, după cum 
arată materialele publicate de economiști, în Iugoslavia acest 
nivel crește mult mai încet. însăși practica Iugoslaviei dezminte 
„descoperirile" teoretice ale revizioniștilor iugoslavi.

Partidele marxist-leniniste, a spus în continuare N. S. Hrușciov, 
urmăresc cu neliniște cele ce se petrec în Iugoslavia.

Nutrim cele mai prietenești sentimente față de popoarele fră
țești ale Iugoslaviei, față de comuniștii iugoslavi — eroi ai luptei 
din perioada ilegalității și a luptei de partizani. Intr-o serie de 

probleme ale politicii externe avem un limbaj comun. Vom dezvolta 
și de acum înainte comerțul cu Iugoslavia pe o bază reciproc 
avantajoasă. Vom tinde spre colaborare cu iugoslavia în toate 
problemele luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pro
bleme în care pozițiile noastre vor coincide. în ceea ce privește 
situația pe linie de partid, a adăugat Hrușciov, totul va depinde 
de* Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Conducătorii acesteia 
s-au izolat singuri de mișcarea comunistă internațională.

Mișcarea comunistă, a spus N. S. Hrușciov, a dat revizionis
mului lovituri nimicitoare. Dar revizionismul nu este pe deplin 
zdrobit. Trebuie să se țină seama de faptul că imperialismul va 
încerca pe toate căile să-i susțină și să-i activizeze pe revizio
niști.

Urmărind subminarea influenței crescînde a partidelor comu
niste, ideologii imperialismului și revizioniștii care le cîntă în 
strună răspîndesc afirmația falsă că mișcarea comunistă ar fi 
„opera Moscovei" și că partidele comuniste și muncitorești ar de
pinde de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.

Este absurd ca cineva să creadă, a declarat N. S. Hrușciov, că 
într-o țară sau alta s-ar putea organiza de undeva din afară un 
partid politic al clasei muncitoare care deseori numără sute de 
mii de membri, iar uneori chiar milioane. Nimeni nu va crede, de 
pildă, că Partidul Comunist Italian care are 2.000.000 de membri, 
cel francez care are 500.000 de membri, cel indonezian care are 
1.500.000 de membri, cel indian care are aproape 300.000 de 
membri, precum și alte partide frățești, ar fi „create de Moscova" 
și că membrii lor ar fi „agenți străini".

Se spune că „dependența" partidelor comuniste și muncitorești de 
Moscova ar fi confirmată de declarațiile că P.C.U.S. se află în frun
tea mișcării comuniste internaționale. Se invocă totodată cunoscuta 
teză a declarației Consfătuirii de la Moscova potrivit căreia „Uniu
nea Sovietică stă în fruntea lagărului statelor socialiste".

N. S. Hrușciov a subliniat că în mișcarea comunistă, ca și în la
gărul socialist, a existat și există deplină egalitate și independență 
a tuturor partidelor comuniste și muncitorești și a țărilor socialiste. 
Intr-adevăr, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice nu conduce nici 
un fel de partide. Uniunea Sovietică nu conduce alte țări. In mișca
rea comunistă nu există partide „superioare" și „subordonate". Toate 
partidele comuniste și muncitorești sînt egale și independente, toate 
poartă răspunderea pentru soarta mișcării comuniste, pentru insuc
cesele și victoriile ei. Fiecare partid comunist și muncitoresc este 
răspunzător față de clasa muncitoare, față de oamenii muncii din 
țara sa, față de întreaga mișcare muncitorească și comunistă in
ternațională. Rolul Uniunii Sovietice nu constă în aceea că ea con
duce alte țări, ci în faptul că a deschis prima drumul omenirii spre 
socialism, că este cea mai puternică țară din sistemul mondial al 
socialismului și a pășit prima în perioada construirii desfășurate a 
comunismului. Vorbind la figurat, partidul nostru comunist se con
sideră unul din detașamentele de frunte ale mișcării comuniste mon
diale, care cucerește primul înălțimile comunismului.

Noi considerăm necesară creșterea prin toate mijloacele a puterii 
lagărului socialist, întărirea continuă a unității mișcării comuniste 
internaționale în conformitate cu principiile adoptate de toate par
tidele frățești, în Declarația de la Moscova. Succesul cauzei na
ționale a clasei muncitoare nu coate fi conceput fără solidaritatea 
internațională a tuturor detașamentelor sale.

Referindu-se la unele probleme ale teoriei marxist-leniniste. N. S. 
Hrușciov a subliniat că în prezent cînd U.R.S.S. a pășit în noua 

etapă istorică a construcției comuniste, problemele teoriei marxist- 
leniniste legate de trecerea de la socialism la comunism capătă o 
importanță deosebită. N. S. Hrușciov s-a oprit în primul rînd asu
pra problemelor privind cele două faze ale societății comuniste și le
gile trecerii de la socialism la comunism.

Pentru țara noastră sarcina practică fundamentală este crearea 
bazei tehnico-materiale a societății comuniste, un nou avînt Duternic 
al forțelor de producție socialiste. In condițiile actualului nfvel al 
producției socialiste, nu sîntem încă în stare să asigurăm pe deplin 
belșugul de bunuri materiale și culturale necesare pentru satisface
rea nevoilor crescînde ale oamenilor, pentru dezvoltarea lor multila
terală. Iar fără aceasta, nu poate exista comunism. Ar însemna să 
privim simplist lucrurile dacă am crede că ajungînd din urmă Sta
tele Unite ale Americii din punct de vedere economic am desăvîrși 
prin aceasta construirea comunismului. Aceasta nu este ultimul ho
tar al mișcării noastre, ci. numai o etapă decisivă în întrecerea cu 
capitalismul. Cîștigînd întrecerea economică cu S.U.A., vom desă
vîrși numai prima etapă a construcției comunismului.

Pentru noi, a relevat N. S. Hrușciov, nivelul dezvoltării economice 
realizat în această etapă nu înseamnă de loc stația terminus, ci doar 
o haltă unde vom putea ajunge din urmă cea mai dezvoltată țară 
capitalistă, s-o lăsăm în această haltă, iar noi să mergem înainte.

în raportul prezentat Congresului, N. S. Hrușciov s-a ocupat în 
mod amănunțit de unele probleme importante ale comunismului 
științific : problema repartiției bunurilor materiale și spirituale pro
duse de societate, între toți membrii ei, problema căilor de dezvolta
re și apropiere între forma de proprietate col .obnică și forma de 
proprietate socialistă a întregului popor, precum și problemele or
ganizării politice a societății, orînduirii și conducerii de stat în pe
rioada construirii desfășurate a comunismului.

Subliniind în continuare că în prezent — cînd construirea socia
lismului a ieșit din cadrul unei singure țări, cînd s-a format siste
mul socialist mondial — au apăiut și noi probleme teoretice ale 
luptei pentru victoria socialismului și comunismului, N. S. Hrușcov 
s-a oprit asupra problemei posibilității construirii socialismului în
tr-o singură țară. Statul Sovietic, ca și orice altă țară socialistă, nu 
este ferit de o eventuală agresiune din partea statelor imperialiste.

..............—.................................... . .................... i ——

Dar raportul real de forțe din lume este de așa natură îneît am 
putea respinge orice atac al dușmanului.

în lume nu există forțe caie ar putea să restabilească capitalis
mul în țara noastră, să distrugă lagărul socialist. Primejdia res
taurării capitalismului în Uniunea Sovietică este exclusă. Aceasta 
înseamnă că socialismul a învins nu numai total, ci și definitiv.

Astfel, a conchis N. S. Hrușciov se poate considera că problema 
construirii socialismului într-o singură țară și a victoriei sale depli
ne și definitive a fost rezolvată în procesul istoric -mondial al 
dezvoltării sociale.

N. S. Hrușciov a formulat teza teoretică că țările socialismului, 
folosind cu succes posibilitățile proprii orînduirii socialiste, vor 
trece mai mult sau mai puțin simultan în faza superioară a socie
tății comuniste. In imperialism, a explicat N. S. Hrușciov, evolu :a 
se desfășoară în așa fel îneît unele țări o iau înainte pe seama alto
ra pe care le oprimă și exploatează. In sistemul socialist al econo
miei acționează legea dezvoltării planice, proporționale. Ca urmare, 
țări în trecut înapoiate din punct, de vedere economic, bazîndu-se ne 
experiența altor țări socialiste, pe colaborare și ajutor reciproc, cîș- 
tigă rapid timpul pierdut, își dezvoltă economia și cultura. Astfel 
linia generală a dezvoltării economice și culturale a tuturor ță
rilor socialiste se nivelează.

Examinînd perspectivele înaintării omenirii spre comunism, a con
tinuat N. S. Hrușciov, trebuie să ținem seama de marea diversitate 
a condițiilor istorice din diferitele țări. Trebuie să subliniem că fac
torul principal și determinant în înaintarea tuturor țărilor pe calea 
spre comunism ÎI constituie legile universal valabile pentru aceste 
țări și nu manifestările lor specifice. Partidele marxist-leniniste re
cunosc particularitățile dezvoltării fiecărei țări. Dar aceasta nu în
seamnă că spre socialism se poate merge pe vreo cale oarecare, 
deosebită de calea comună. Particularitățile unei căi con
stă în specificul condițiilor și timpului în care se dezvoltă o țară 
sau alta. De pildă, în construirea socialismului unele măsuri, care 
au fost aolicate la timpul lor în Uniunea Sovietică nu pot fi aplica
te în mod mecanic în alte țări. Toate țările socialiste construiesc so
cialismul, dar aceasta nu se face după un șablon.

Partidul Comunist Chinez folosește multe forme specifice în con
struirea socialismului. Dar noi nu avem și nu putem avea nici un 
fel de divergențe cu acest partid.

Revizioniștii iugoslavi și-au concentrat în prezent principalele 
atacuri îmnotriva Republicii Populare Chineze și difuzează tot 
felul de invenții despre .pretinse divergențe între P.C.C. șt 
P.C.U.S

Sîntem pe deplin și întrutotul de acord cu Partidul Comunist 
Chinez frate, deși în multe privințe, metodele sale de construirea 
socialismului nu seamănă cu ale noastre.

Principalul este menținerea și întărirea solidarității de clasă în 
lupta împotriva capitalismului, pentru eliberarea clasei munci
toare, pentru construirea socialismului. In această privință, co 
muniștii nu pot avea divergențe și concepții diferite. Acesta este 
principalul lucru care ne desparte de revizioniști — a declarat 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov s-a ocupat în mod special de creșterea Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, de întărirea rîndurilor lui. 
Partidul, a constatat N. S. Hrușciov, s-a prezentat în fața Con 
greșului al XXI-lea, monolit și mai unit ca oricînj în jurul 
Comitetului său Central Leninist, fiind capabil să rezolve cu 
succes mărețele sarcini ale construirii societății comuniste.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice numără în rîndurile sale 
8.239.000 de membri și candidați de partid, adică cu 1.023.000 mai 
mulți decît în perioada Congresului al XX-lea al P.C.U.S.

N. S. Hrușciov a subliniat că înfăptuirea liniei generale a par 
tidului a întâmpinat o contraacțiune înverșunată din partea grupu
lui antipartinic al lui Malenkov, Kaganovich Molotov, Bulganin 
și Șepilov, care, utilizînd cele mai josnice procedee ale luptei frac- 
ționiste, scizioniste, a încercat să distrugă unitatea partidului să 
împiedice îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XX-lea, să abată 
partidul și țara de pe calea leninistă.

Acum, a spus N. S. Hrușciov, toată lumea vede cîtă dreptate a 
avut .partidul nostru, Comitetul său Central, atunci cînd a con
damnat cu hotărîre și a lichidat grupul demn de dispreț al frac- 
ționiștilo-r scizioniști.

In raportul său, N. S. Hrușciov a prezentat o propunere în care 
se arată necesitatea introducerii unor modificări și complcctări n 
Constituția U.R.S.S. Ar trebui, ca toate uriașele schimbări din 
viața internă și din situația internațională să fie oglindite și 
consfințite legislativ în Constituția statului sovietic.

în cursul construcției socialiste poporul sovietic a înfăptuit mi
nuni în munca sa entuziastă. Nu încape îndoiată că planul septenal 
va genera un nou val de entuziasm, noi -forme de întrecere socia
listă a întregului popor pentru îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor mărețului program al construcției comuniste în țara 
noastră.

Septenalul în care am pășit, a spus N. S. Hrușciov, este o etapă 
nouă, importantă, am putea spune decisivă pe calea dezvoltării 
istorice a Uniunii Șovietice. Partidul Comunist, întregul popor 
sovietic, sînt ferm încredințate că voi repurta victoria în această 
etapă.

Poporul sovietic pășește înainte strîns unit cu popoarele tuturor 
țărilor lagărului socialist. Astăzi. în jurul steagului victorios al 
socialismului și comunismului s-au unit aproape un miliard de 
oameni din țările socialiste din Europa și Asia adică peste o 
treime din omenire. Forțele socialismului sînt puternice, ele cresc 
pe zi ce trece. Lor le aparține viitorul.

Trăiască pacea în lumea întrea-gă 1 — Acestea au fost cuvintele 
cu care N. S. Hrușciov, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. și-a 
încheiat raportul la al XXI-lea Congres ăl P.C.U.S.
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Vizita în țară a delegațiilor 
unor firme comerciale 

străine
De cîteva zile se află în țară de

legațiile unor firme comerciale din 
Anglia și Franța, pentru tratative 
privind livrarea unor instalații in
dustriale.

Delegații firmei Lyddon din An
glia. din care far parte domnii : 
C. W. Converse, director Fritz 
Madsen, director tehnic și J. E. 
Aspin directorul exportului, discu 
tă cu reprezentanții întreprinderii 
de stal pentru Comerțul Exterior 
„Mașinimport". livrarea unor in
stalații pentru fabricarea celulo 
zei.

Domnii Pierre Sarret. președinte
le și directorul general al firmei 
Sodeix și ing Rene Chollet, din 
partea firmei Fives Lille Cail din 
Franța au sosit zilele trecute pen 
tru a discuta cu reprezentanții în 
treprinderii de Stat pentru Corner 
țul Exterior .Mașinimport". furni 
zarea unor fabrici din industria 
alimentară

Tinerii inovatori în luptă pentru 
ridicarea productivității muncii

De trei ori 
mai multe 

.produse
Sporirea productivității muncii 

este o problemă ce preocupă pe 
fiecare tînăr de la uzinele „Se
mănătoarea" din București. Acea
stă preocupare se manifestă ca 
urmare firească a faptului că or
ganizațiile U.T.M. din secții, co
mitetul U.T.M. al uzinei au cerut 
tinerilor să lupte din toate puteri
le pentru a da viață indicațiilor 
partidului cu privire la mărirea 
necontenită a producției și pro
ductivității muncii.

In secția Il-a preparat, de pil
dă, există numeroase exemple 
care dovedesc preocuparea pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea tehnică a 
executării unor repere. Multă vre
me tînărul Ion Tutunaru. din a- 
ceastă secție, îndoia conturul u- 
nui perete al combinei manual. 
Nimeni nu s-a gîndit să facă alt
fel Treaba mergea greu. Tutu
naru se străjuia, făcea eforturi. 
Totuși îndoirea conturului se fă
cea greoi și avea un aspect urît. 
Zile de-a rîndul Ion Tutunaru 
s-a gîndit. a căutat o soluție care 
să rezolve această situație.

După alte zile de muncă în
cordată Ion Tutunaru a avut 
prima satisfacție. A realizat un 
dispozitiv — o matriță de îndoire 
mecanică a tablei. Astfel a fost 
înlocuită vechea metodă care frî- 
na creșterea productivității mun
cii. Acum Ion Tutunaru execută 
în opt ore 120 de asemenea pereți

Documentele plenarei di-n noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. au 
subliniat necesitatea creșterii permanente a productivității 
muncii în vederea dezvoltării economiei naționale și ridicării ni
velului de trai al poporului muncitor. Unul dintre factorii prin- 
'.ipali care contribuie la creșterea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost îl constituie și mișcarea de inovații și 
raționalizări.

Tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri, mobilizați de organi
zațiile U.T.M. aduc o contribuție importantă la realizarea ace
stei importante sarcini. Ei luptă pentru introducerea tehnicii 
noi, pentru realizarea de cît mai multe inovații și raționalizări 
care să contribuie la creșterea productivității muncii.

în loc de 30 cît executa înainte. 
Productivitatea muncii a crescut 
astfel de patru ori.

Tot în această secție lucrează 
și tinerii Nicolae Ștefan și Icn 
Oprescu. Ei dețin recordul pe 
secție In privința inovațiilor, a 
creării de dispozitive care duc la 
creșterea productivității muncii. 
Cum au reușit să le realizeze ?

— In primul rînd, au răspuns 
ei, muncind pentru a realiza sar
cinile de producție, ne gîndim, 
studiem orice posibilitate de 
creștere a productivității muncii. 
Asta este datoria noastră princi
pală. o sarcină politică, 
care toți 
stră, din 
puterile.

Tinerii
Oprescu au conceput și realizat 
singuri in ultimele luni cinci ino
vații și dispozitive. Numai dis
pozitivul de îndoire mecanică a 
tăbliei superioare a combinei a- 
duce o micșorare a timnului de 
execuție față de vechiul sistem 
cu 14 minute Acum, acești tineri 
dau de trei ori mai mu-lte produ
se in aceeași unitate de timp. Și 
ca ei mai sînt încă mulți tineri 
de la uzinele „Semănătoarea" 
care, prin inovațiile făcute, con
tribuie substanțial la creșterea 
productivității muncii.

P. PALIU

pentru
tinerii din secția noa- 
uzină, luptă din toate

Nicolae Ștefan și Ion

Un angajament
în anul 1958 am devenit inova

tor. Am înaintat cabinetului teh
nic șase propuneri de inovații și 
toate au fost deja aplicate. Cum 
am reușit să fac acest lucru ? Măr
turisesc că nu mi-a fost deloc u- 
șor. într un timp credeam chiar 
că inovațiile, raționalizările sînt 
chestiuni care nu mă privesc pe 
mine, un simplu tînăr muncitor,

săptămîni:
* • •7 inovații

în ultimii ani miș
carea de inovații și 
raționalizări a cu
prins tot mai mulți 
tineri de la uzinele 
de țevi „Republica" 
din Capitală. Corni 
tetul U.T.M. sub 
conducerea organiza 
ției de partid, a în 
drumat activitatea ti 
nerilor inovatori în 
spre sprijinirea efor 
turilor muncitorilor 
privind creșterea pro 
ducției și productivi 
tății muncii și redu 
cerea prețului de 
cost.

In anul care a 
trecut, 42 tineri ino
vatori au realizat 85 
de inovații care apli
cate au adus uzinei 
economii în valoare 
de 453.200 lei.

tn urma plenarei 
din noiembrie a C.C. 
al P.M.R., folosind 
experiența anilor tre- 
cuți, comitetul nostru

U.T.M. a intensificat 
munca politică pen
tru antrenarea tine
retului în mișcarea 
de inovații. Astfel 
numai în primele 
două săptămîni ale 
acestui an, șapte ti
neri au făcut pre 
țioase propuneri de 
inovații. Urmărind 
îndeosebi creșterea 
productivității mun
cii, tînărul Tudor 
Tănase — strungar 
in secția scule și ca 
libre, a realizat dis
pozitivul pentru prin
derea și strun jirea 
portminerelor poli- 
zoarelor ou aer, re- 
ducind astfel timpul 
de lucru cu peste 30 
la sută. Tinerii lăcă
tuși Ghiță Nicolae, 
Andrei Constantin, 
ca și inginerii Gheor- 
ghe Ene și Adrian 
Șerban au realizat și 
ei inovații importan
te pentru uzină. Ală

turi de aceștia tre
buie evidențiați și 
tinerii Gabriel Rusu 
și Ion Busuioc care 
au realizat una din 
temele lansate de 
secția laminor — 3 
țoii și anume : pom
pa de gresat mecanic 
filierele de la ban
cul de laminare al 
laminorului de 3 țoii 
prin care se înlătură 
griparea rolelor, ere 
indu se astfel posibi 
litatea 
continue 
și pe 
creșterea 
productivității 
cii.

Numai aceste pri
me șapte inovații 
realizate de tineri a 
duc fabricii economii 
anteoalculate de mai 
multe zeci de mii de 
lei.
ing. ENE MINEA 

uzin^’e „Repu*1 ica* 
București

funcționării 
a bancului 
această bază 
serioasă a 

mun-

că de asemenea lucruri trebuie să 
se ocupe inginerii, tehnicienii, 
maiștrii. Munca de fiecare zi mi-a 
demonstrat însă că părerile mele 
sînt complect greșite, că și noi ti
nerii muncitori putem deveni ino
vatori, raționalizatori, și să ne a 
ducem astfel din plin contribuția 
la creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

După cum v-am spus, 6 inovații 
se și aplică. A șaptea inovație pe 
care am conceput-o în luna de
cembrie a anului trecut se referă 
Ia îmbunătățirea sistemului de fre 
zare a minerului de la ciocanul 
pneumatic (C.P. 29). Pînă de cu- 
rînd operațiunile de frezare la a- 
ceste piese se făceau în condițiuni 
tehnice necorespunzătoare. Din a- 
ceastă cauză, se întâmpla de multe 
ori să nu-mi îndeplinesc nici mă 
car sarcinile de plan pe ziua res
pectivă fără să mai pun Ia soco
teală faptul că distrugeam zilnic 
5-6 burghie. Dispozitivul pe care 
1 am conceput va asigura nu nu
mai creșterea considerabilă a pro
ductivității muncii ci și o reduce
re mare a consumului de burghie.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26 28 noiembrie 1958 
ca și documentele plenarei a Vl-a 
a C.C. al U.T.M., în care se sub
liniază că unul din factorii prin 
cipali pentru creșterea productivi 
tății muncii și reducerea prețului 
de cost 
inovații 
pentru 
imbold 
duce și

îl constituie mișcarea de 
și raționalizări, reprezintă 

mine un nou și puternic 
în muncă pentru a-mi a 
mai mult contribuția prin 

inovații și raționalizări la îndepli 
nirea cu succes a planului de stat 
pe anul 1959,

ION MIHAÎ
frezor inovator 

uzinele „Independent Silfu

iUTEMIȘTIȘI UTEMISTE,l
> In curînd apare revista „Tînărul leninist", intr-un nou for- <
► mat, cu un nou profil. Revista se va adresa activiștilor U.T.M., <
J secretarilor organizațiilor de bază, propagandiștilor și Instruc- > 
, torilor de pionieri. >

•X W ’

I
 Revista va cuprinde articole privind experiența înaintată a 

organizațiilor U.T.M., articole de propagandă legate de activi
tatea practică a organizațiilor U.T.M., articole de orientare me
todică pentru mișcarea pionierească, pregum și informații pe teme 
actuale, articole din experiența C omsomolului, corespondente.

Utemiști și utemiste, abonați-vă la revista ..Tînărul 
leninist", ajutor prețios în munca' voastră de organi
zație.

Citifi și răspindifi revista „Tînărul leninist". <
Revista apare în 96 pagini, bogat ilustrate.



0 manifestare a prieteniei 
romîno-polone

Adunarea de la uzinele „Boleslaw Bierut"
In uzinele ce poartă numele lui 

Boleslaw Bierut a avut loc marți 
după-amiază o adunare consacrată 
împlinirii a 10 ani de la semna
rea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între 
R. P. Romînă și R. P. Polonă.

La adunare au luat parte mem
bri ai Ambasadei R. P. Polone la 
București.

Au luat cuvîntul Ion Perianu, di
rectorul uzinelor „Boleslaw Bierut" 
și Janusz. Zambrowicz, ambasado-

rul R. P.,Polone la București. Vor
bitorii au subliniat însemnătatea 
dezvoltării continue a legăturilor 
multilaterale frățești dintre țările 
și popoarele noastre.

Un grup de muncitoare din fa
brică a înmînat membrilor Amba
sadei R. P. Polone la București 
buchete de flori.

Adunarea s-a încheiat cu un 
program artistic prezentat de ta
raful uzinelor „Boleslaw Bierut". 

(Agerpres)

Actori ai Teatrului Municipal 
în mijlocul țărănimii muncitoare■

Un grup de actori ai Teatrului 
Municipal, care timp de o lună au 
desfășurat o activitate culturală în 
satele din regiunile Craiova și 
București, s-au întîlnit marți la 
prînz cu reprezentanți ai presei 

■ din Capitală.
Vorbind despre munca lor la 

sate, actorii au arătat între altele 
că au sprijinit activitatea unor că
mine culturale, munca unor forma
ții artistice de amatori, organiza
rea unor echipe de teatru, brigăzi 
artistice, coruri, cercuri de citit, 
pregătirea unor spectacole teatra
le și programe artistice, inspirate 
din .viața nouă a țărănimii noas
tre, difuzarea cărții, activitatea

unor biblioteci, ținerea unor con
ferințe de popularizare a marilor 
realizări ale poporului nostru pe 
drumul3 construirii socialismului.

In încheiere, artiștii au subliniat 
faptul că, datorită legăturii direc
te cu oamenii muncii de la sate, 
cu marile transformări ce se pe
trec aici, ei au putut șă cunoască 
mai bine viața nouă din patria 
noastră, ceea ce le va fi de mare 
ajutor în activitatea lor artistică 
Ei și-au exprimat dorința de a 
merge din nou, și cît mai curînd, 
în mijlocul țărănimii muncitoare 
spre a putea contribui și în acest 
fel la răspîndirea culturii la sate.

(Agerpres)

In raionul Istria
■ ■

și tinerii 
din raio- 
regiunea 
muncesc

Utemiștii 
colectiviști 
nul Istria, 
Constanța 
cu entuziasm pentru
îndeplinirea sarcinei 
trasate de comitetul 
regional de partid 
privind 
creșterii gîștelor în 
acest raion.

Raionului Istria îi 
sînt caracteristice 
multe lacuri și ghio
luri, una din princi
palele condiții priel-

extinderea

nice creșterii păsări
lor de apă. în ase
menea condiții gîsca 
este o pasăre care se 
crește ușor. Foloasele 
sale economice sînt 
mari, datorită fulgi
lor și a cărnii gustoa
se. G.A.C Sinoe, de 
pildă, a acoperit pre
țul de cost al crește
rii gîștelor numai 
prin valorificarea ful
gilor.

Primele 9000 de 
gîște pentru prăsilă

au fost trimise de 
sfatul popular raional 
gospodăriilor agricole 
colective din Ienisa- 
la, Sarichiol, Istria 
și Babadag. La G.A.C. 
„Răsăritul" din co
muna Ceamurlia de 
Jos tinerii colectiviști 
au ajutat la construi
rea a 2 săli pentru 
incubatoare cu o ca
pacitate de 10.000 
de ouă.

ȘTEFAN PANCU 
colectivist

păsări

Scrisoarea unor vechi bolșevici
către cel de al XXI-lea Congres

al P. C. V. S
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Pravda" 
publică scrisoarea unor vechi bol
șevici către cel de al XXI-lea Con
gres al Partidului 
Uniunii Sovietice.

Autorii scrisorii 
sul și își- exprimă
de a fi avut prilejul să vadă zorile

Comunist al

salută congre- 
marea bucurie

F.D.I.F. în apărarea celor 
doi copii negri persecutați 

de rasiștii americani
BERLIN 27 (Agerpres) — Fe

derația Democrată Internațională 
a Femeilor a trimis guvernatorului 
statului Carolina de Nord (S.U.A.) 
o telegramă de protest împotriva 
persecutării de către rasiști a celor 
doi băieți de culoare Simpson și 
Tompson. In telegramă, în nu
mele milioanelor de femei de pe 
toate continentele, se exprimă in
dignarea față de deținerea celor 
doi copii într-o închisoare de co
recție pe timp nelimitat. F.D.I.F. 
se alătură protestelor opiniei pu
blice mondiale, și cere eliberarea 
imediată a lui Simpson și 
Tompson și trimiterea la părinții 
lor.

Secretariatul F.D.I.F s-a adresat 
tuturor oamenilor de bunăcredință, 
tuturor femeilor și mamelor ce- 
rîndu-le să protesteze împotriva 
acestei manifestări a rasiștilor.

comunismului în Uniunea Sovie
tică.

In lumina succeselor remarca
bile repurtate de poporul sovietic 
sub conducerea partidului, se spune 
în scrisoare, reiese și mai evident 
falimentul politic al grupului anti
partinic al lui Malenkov, Kagano- 
vici, Molotov, Bulganin și Șepilov, 
grup care s-a rupt de viață și care 
a încercat să zădărnicească apli
carea liniei leniniste elaborate de 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
Condamnind în unanimitate acest 
grup de fracționiști jalnici și zdro- 
bindu-1, gloriosul nostru Partid co
munist și-a întărit rîndurile.

In scrisoare se subliniază succe
sele remarcabile ale poporului so
vietic obținute în cursul anului tre
cut în toate domeniile economiei și 
culturii. Țara sovietică, se spune 
în scrisoare, intră în perioada 
construcției desfășurate a societă
ții comuniste, in perioada 
creării bazei tehnico-materiale a 
comunismului, cînd va fi rezolvată 
piactic sarcina istorică de a ajun
ge din urmă și de a întrece cele 
mai dezvoltate țări capitaliste in

ce privește producția pe cap de lo
cuitor.

Comuniștii, se spune în conti
nuare în scrisoarea adresată con
gresului de vechii bolșevici, ca re
prezentanți ai celei mai avansate 
clase a societății contemporane, ca 
adepțj ai celui mai avansat sistem 
social nu sînt interesați în război. 
Ei știu că tocmai in condițiile dez
voltării pașnice se dezvăluie cit 
mai complet superioritatea orin- 
duirii socialiste. Succesele U.R.S.S. 
in construcția vieții noi se bazează 
pe politica externă leninistă de 
pace, dusă în mod consecvent de 
partid și guvern.

Noi, vechii bolșevici, se spune în 
încheiere în scrisoare, întîmpinăm 
cu un sentiment de profundă mîn- 
drie cel de al XXI-lea Congres al 
Partidului Comunist, Congres is
toric. Măreața cauză a lui Lenin 
va triumfa sub conducerea înțe
leaptă a Comitetului Central Le
ninist.

Scrisoarea a fost semnată de 
t89 vechi bolșevici, cu un stagiu 
în partid între 40 și 60 de ani, și 
mai mult.

Criza de guvern 
din Italia continuă

Sărbătorirea Centenarului 
Unirii peste hotare

Tot mai multe glasuri 
cer eliberarea lui 

Manolis Glezos
Mitingul de protest al muncitorilor 
de la fabrica „Nikos Beloiannis^

TIMIȘOARA. — După termina
rea primului schimb, muncitorii 
fabricii „Nikos Beloiannis" din Ti
mișoara s-au adunat marți într-un 
miting de protest împotriva pri
gonirii de către cercurile reacțio
nare din Grecia a luptătorilor 
greci pentru libertate, democrație 
și progres.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Oltea- 
nu, directorul întreprinderii, a ară
tat că printre patrioții de frunte 
ai Greciei se numără și Manolis 
Glezos, care, a luptat eroic în ura- 
pul ocupației hitleriste pentru eli
berarea țării. După război el a de
mascat fără cruțare uneltirile re- 
acțiunii, a luptat pentru apărarea 
libertății și democrației în patria 
sa. Arestarea și trimiterea lui îrt 
fața tribunalului militar, a spus 
vorbitorul în continuare, arunca
rea în închisori și lagăre de con
centrare a unui mare număr de 
activiști sindicali arată întregii 
lumi că cercurile reacționare din 
Grecia urmăresc să sugrume cu 
orice preț mișcarea democratică și 
patriotică din Grecia, să înăbușe 
lupta poporului grec pentru pace 
și libertate. Oamenii muncii din 
patria noastră condamnă cu toată 
tăria faptele samavolnice săvîr- 
șite față de Manolis Glezos și to-

varășii săi de luptă, față de cei 
mai iubiți fii ai poporului grec. Ne 
solidarizăm cu lupta dreaptă pa 
care o duce poporul grec pentru 
pace și democrație — a spus în 
încheiere vorbitorul.

Mai mulți participanți la miting 
au luat apoi cuvîntul, condamnind 
cu indignare acțiunile criminala 
ale cercurilor reacționare din Gre-, 
cia.

„Alături de glasul milioanelor 
de oameni din întreaga lume — 
a spus tovarășa Elena Aldca, noi 
care lucrăm într-o întreprindere ce 
poartă numele înflăcăratului luptă
tor grec Nikos Beloiannis, con
damnăm cu indignare arestarea 
și deportarea lui Manolis Glezos 
și cerem punerea lui imediată în 
libertate".

„Acțiunea arbitrară împotriva 
lui Manolis Glezos reprezintă o 
încălcare brutală a celor mai ele
mentare drepturi democratice și a 
legalității", a spus muncitorul Ion 
Pppovici.

La sfîrșitul mitingului, munci
torii, tehnicienii, inginerii și func 
ționarii de la fabrica „Nikos Be
loiannis" au 
protest în i 
imediată în 
Glezos.

i adoptat o moțiune de 
care se eere punerea 
libertate a lui Manolis

n
Marți după-amiază a avut loc la 

Uniunea Compozitorilor din R. P. 
Romînă un cenaclu consacrat săr
bătoririi a 100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne. Muzicologul Vio
rel Cosma a conferențiat despre 
,,Cum s-a reflectat domnia lui 
Cuza și Unirea Țărilor Romîne în 
creația muzicală a vremii*'. Confe
rința a fost însoțită de exemplifi
cări muzicale și proiecții. Corul 
Uniunii Compozitorilor a executat

ir n nM
apoi lucrări noi ale compozitorilor 
noștri dedicate Unirii

★
Cu prilejul celei de-a 9-a aniver

sări a proclamării Republicii In
dia, Prezidiul Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Romînă 
a trimis o telegramă de felicitare 
Congresului sindicatelor pe în
treaga Indie, prin care urează noi 
și importante succese, sindicatelor 
și tuturor celor ce muncesc din 
Republica India.

(Agerpres)

Cocktailul oferit de ministrul R. P. Romîne 
în S. U. A.
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Tn Sighet a luat ființă — după 23 August 1944 — o școală cu 
limba de predare ucraineană. In fotografie: Intr-o oră de curs.

Foto: AGERPRES

WASHINGTON (Agerpres). 
La 24 ianuarie a.c.. Silviu Bru- 
can, ministrul R. P Romine în 
S.U.A., a oferit un cocktail cu 
ocazia împlinirii a 101) de ani 
de la Unirea Țărilor Romine.

Au participat Eric Johnston, 
consilier al președintelui Eisen
hower, iar din partea Departa
mentului de Stat, Frederick 
Jandrey, adjunct al subsecreta
rului de Stat, Edward Frees, di
rectorul Diviziei Europa răsă
riteană, Robert Mickisson, șeful 
secției Balcani, Hoctor, șeful 
secției Romînia, și Philip Met- 
tger, secretar al Institutului de 
afaceri guvernamentale. Au mai

participat Randal Whaley, di
rectorul Academiei Naționale 
de Științe, Andre Simonpietri. 
director adjunct, Robert Reid, 
directorul Consiliului tnvăță- 
mîntului, și alți oameni de 
știință și cultură, precum și nu
meroși ziariști, printre care 
Theodor Koop, directorul rețe
lei de Televiziune CBS, John 
Gertzy, director al societății 
„Mutual Broadcasting System", 
Ernest Lindley, director al pu
blicației „Newsweek".

De asemenea au fost prezenți 
numeroși șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Was
hington.

Comentariile presei grecești

ROMA 27 (Agerpres). — La 27 
ianuarie președintele Italiei, Gio
vanni Gronchi, a început consul
tările în vederea formării unui 
nou guvern, după demisia guver
nului Amintore Fanfani. După 
cum relatează agenția United 
Press International, observatorii 
politici consideră că nu există nici 
o perspectivă ca criza de guvern 
să fie rezolvată în curînd. Chiar 
dacă președintele va găsi un suc
cesor lui Fanfani, acesta va tre
bui să abțină aprobarea parlamen
tului. Dacă criza va persista, pre
ședintele Gronchi va trebui să re
curgă la noi alegeri generale. 
Mandatul actualului parlament a- 
les în mai 1958, expiră la sfîrșitul 
anului 1963.

Cercurile democrat-creștine afir
mă că sarcina formării noului gu-

-----•-----

vern va trebui să le revină tot lor. 
Intrucît însă formula guvernului 
de colaborare între democrat-creș- 
tini și social-democrați nu s-a do
vedit a fi viabilă, cercurile cleri
cale preconizează formarea unui 
guvern de coaliție între democrat- 
creștini, social-democrați și repu
blicani. Liderul republican Ugo la 
Malfa, 
menea
cît „o tentativă de a reduce par
tidul republican la un simplu sa
telit al democraților creștini". 
Partidele de dreapta, partidul neo
fascist „Mișcarea socială italiană" 
și monarhiștii, au declarat că spri
jină formarea unui guvern format 
numai din democ'rat-creștini.

a declarat însă că o ase- 
formulă nu ar constitui de-

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS 

transmite: Comitetul sovietic pen
tru apărarea păcii și comitetele 
pentru apărarea păcii din republi
cile unionale primesc încontinuu 
scrisori și telegrame în care oa
menii sovietici cer tuturor oameni
lor de bunăcredință 
glasul în apărarea 
Glezos și să obțină 
vărului.

Muncitorii fabricii 
„Vef" din Riga — una dintre cele 
mai mari întreprinderi industriale 
din Lo'.onia — subliniază în de
clarația lor : „întreaga viață a lui 
Manolis Glezos este un exemplu 
strălucit de slujire neprecupețită a 
patriei sale, a cauzei păcii. Noi 
sîntem convinși că toți cei cărora 
lc sînt scumpe interesele democra
ției și păcii își vor ridica glasul 
de protest împotriva arestării pa- 
trioților greci".

să-și ridice 
lui Manolis 
triumful ade-

electrotehnice

„Noi nu putem să tăcem noi ce
rem libertate pentru Manolis Gle- 
zos, a cărui inimă fierbinte este 
devotată ideilor celor mai nobile, 
intereselor poporului său". — se 
spune în scrisoarea trimisă de pro
fesorii și elevii Școlii nr. 243 din 
raionul Oktiabr din Moscova.

Mitinguri pentru apărarea erou
lui național grec au avut loc și în 
numeroase 
lingrad.

întreprinderi din Sta

★
27 (Agerpres). — Ce- 
-'l-: Comitetul ceho-

ATENA (Agerpres). — Ziarele 
giecești au publicat numeroase ar
ticole și comentarii consacrate Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne.

Sub titlul „O sută de ani de. la 
Unirea Țărilor Romîne" ziarul 
„Anexartitos Tipos" publică un 
a*mplu articol în care se arată că 
Unirea a avut un mare rol progre
sist în istoria Romîniei, creînd con
dițiile dezvoltării economice a 
țarii. „Mîndri de tradițiile de lup
tă ale poporului, scrie ziarul, oa
menii muncii din R. P. Romînă 
cinste.se cu dragoste aniversarea 
lui 24 ianuarie 1859, izvor viu de

încredere în forțele proprii, imbold 
însuflețitor în munca <ie a clădi o 
țară nouă, frumoasă, pașnică, mai 
puternică și mai bogată decît au 
visat-o înaintașii: o țară care prin 
însăși structura sa social-politică 
să ducă o politică externă de apă
rare a independenței și suverani
tății naționale, de promovare a 
păcii și colaborării între popoare".

Ziarele „To Vima", „Eleftheria", 
„Athinaiki" și ziarul în limba en
gleză „Daily Post", au publicat de 
asemenea articole și informații 
despre Centenarul Unirii,

Manifestări în Argentina
BUENOS AIRES (Agerpres).— 

Cu ocazia sărbătoririi centenarului 
Unirii Țărilor Romîne. Ministrul 
R. P. Romine în Argentipa. dr.

I Victor Dimitriu, a oferit un cock-
1 tail în saloanele Piaza Hotel.

Pentru o producție sporită 
de oțel, fontă și laminate!

(Urmare din pag. l-a)

cest sens, o chemare la întrecere 
către colectivul Je siderurgiști din 
Reșița.

Colectivul de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari din 
combinat — se arată în chema
rea siderurgiștilor hunedoreni — 
au primit cu deosebită bucurie 
sarcinile trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 privind dezvoltarea intr-un 
ritm .mai intens a industriei noa
stre socialiste. Pătrunși de nece
sitatea sporirii rapide a produc
ției de metal — sarcină ară
tată în expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple
nară----siderurgiștii hunedoreni
au analizat cu spirit gospodăresc, 
cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1959, posibilitățile ce le 
au de a îndeplini și depăși sar
cinile de producție pe acest an.

Folosind valoroasa experiență 
a siderurgiștilor sovietici de la 
Combinatul din Magnitogorsk, 
încă din cursul lunii decembrie 
1958 ei au format. în toate sec
țiile combinatului, colective care 
au studiat. în lumina rezultatelor 
obținute anul trecut, măsurile ce 
trebuie luate pentru înlăturarea 
gîtuirîlor în producție, elaborin- 
du-se un plan concret în care au 
fost incluse peste 409. măsuri 
tehnico-organizatorice. complectat 
ulterior cu numeroase alte pro
puneri făcute de muncitorii și 
tehnicienii combinatului în cadrul 
consfătuirilor de producție. Con
sfătuirile de producție organizate

siderur- 
de mari 
indicilor 
cuptoare 
celelalte

fruntea acțiunii pentru reducerea 
prețului de cost se situează colec
tivul sectei oțelărie nr. 1 care s-a 
angajat să reducă prețul de cost 
planificat cu 10 lei pe tona de 
oțel, colectivul oțelăriei nr. 2, 
care va reduce prețul de cost cu 
12 lei pe tona de oțel, oțelăria 
electrică — cu 20 lei pe tonă, 
blum'ingul — cu 10 lei pe tona 
de blumuri, secția I-a furnale — 
cu 10 lei pe toria de fontă.

Cu aceste obiective — spun în 
chemarea lor muncitorii, tehni
cienii și inginerii hunedoreni — 
ne adresăm colectivului de side-

Din partea autorităților argenti- 
niene au participat șeful ceremo
nialului statului, ambasadorul Le- 
guizamon, directori din ALA.E. și 
din alte ministere, doputați și sena
tori în frunte cu Președintele Ma
jorității Parlamentare, Gomez Ma
chado, membri ai Comisiei Aface
rilor Externe a congresului etc.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Buenos 
Aires.

Radio Național și Radio Muni
cipal au transmis emisiuni radio
fonice consacrate sărbătoririi Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne, 
cuprinzînd comentarii desprei im
portanța evenimentului Unirii și 
muzică romînească.

De asemenea Radio Argentina, 
în cadrul emisiunilor săptămînale 
de muzică romînească, a organizat 
un program închinat acestui eve
niment.

In Algeria
Se intensifică acțiunile 

forțelor armate 
de eliberare

PARIS 27. Corespondentul Ager
pres transmite : Statul major al 
trupelor colonialiste din Algeria 
manifestă o vie îngrijorare în le
gătură cu intensificarea în ultima 
vreme a acțiunilor Forțelor armate 
de eliberare algeriene. Referin- 
du-se la această problemă Statul 
major al trupelor colonialiste a 
început să vorbească despre insu
ficiența efectivelor franceze aflate 
în Algeria deși, după cum se știe, 
mai bine de o jumătate de milion 
de soldați francezi se află pe teri
toriul algerian. De asemenea Sta
tul major al truoelor colonialiste 
cere reînnoirea materialului și 
echipamentului militar pentru a 
putea face față situației.

Conform ultimelor informații so
site din Algeria, bilanțul pierderi
lor franceze din ultimele trei zile, 
recunoscute în mod oficial, se ri
dică la 62 de morți.

Referindu-se la agravarea con
tinuă a situației din Algeria, zia
rul „L'Humanite" din 26 januarie 
scrie: „Războiul din Algeria nu 
numai că continuă, dar devine și 
mai sîngeros. Șefii militari consi
deră efectivele de care dispun în 
prezent insuficiente și cer trimi
terea de noi întăriri ca și reînnoi
rea materialului de război. Cu alte 
cuvinte, subliniază „L'Humanite", 
ne îndreptăm spre intensificarea 
războiului, deci se va vărsa încă 
și mai mult sînge, încă și mai mul
te lacrimi".

„Singurul mijloc de a pune ca
păt războiului, subliniază în în
cheiere „L'Humanite", constă în 
acceptarea tratativelor politice pro
puse de reprezentanții popor ulu; 
algerian".

Primarul Bsrlinului occidental: „Al 
doilea plan Rapacki" ar putea să 
constituie o bază pentru tratative
BERLIN 27 (Agerpres). — 

Agenția United Press Internatio
nal relatează că la 25 ianuarie 
Willy Brandt, primarul Berlinului 
occidental, a declarat că alegerile 
libere nu trebuie considerate drept 
primul pas spre reunificarea Ger- 
maniei.

Socialistul Willy Brandt, care 
recent a repurtat victoria în ale
geri a condamnat puterile occiden
tale pentru faptul că au respins 
categoric așa-numitul „al doilea 
plan Rapacki" care propunea crea
rea unei zone denuclearizate din

care să facă parte Polonia, Ceho
slovacia, Germania răsăriteană și 
occidentală.

„Cxed, a spus Brandt, că „al 
doilea plan Rapacki" ar putea, 
printre celelalte propuneri, să con
stituie o bază pentru tratative".
* „Cred că trebuie să începem tra

tative cu hotărîrea fermă de a ob
ține un anumit succes. Deocamdată 
văd că Occidentul nu a dat un 
răspuns realist și justificat la în
trebarea de ce propunerea Rapacki 
este irealizabilă".

PRAGA Ț- 
teka transmite: _____:.T_. ___
slovac pentru apărarea lui Manolis 
Glezos a adresat regelui Paul al 
Greciei și guvernului Greciei o te
legramă în care, în numele între
gului popor cehoslovac, protestea
ză împotriva încălcării drepturilor 
democratice în Grecia, care s a 
manifestat în chipul cel mai gro
solan prin arestarea marelui pa
triot grec Manolis Glezos.

Comitetul cehoslovac a trimis de 
asemenea o telegramă lui Manolis 
Glezos în care, în numele poporu
lui cehoslovac, îi exprimă un sin« 
cer sentiment de solidaritate.

★
BERLIN 27 (Agerpres). — 

ADN transmite : La 26 ianuarie a 
avut loc la Berlin o conferință de 
presă convocată de conducerea 
centrală a Uniunii de presă ger
mane. Luînd cuvîntul în fața zia
riștilor germani și străini, profe
sorul grec Kokkalis a protestat îm
potriva arestării eroului național 
grec Manolis Glezos, pronun- 
țîndu-se pentru extinderea puter
nicei mișcări de protest împotriva 
arestării lui Manolis Glezos, pen
tru punerea în libertate a acestui 
patriot grec.

---•---

Mărturiile unui ziarist vest-german 
care a trecut în R. D. Germană

BERLIN 27 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „Berli
ner Zeitung", la 23 ianuarie a tre
cut din Berlinul occidental în R.D. 
Germană ziaristul social-democrat 
Friedrich Menzel. Timp de cîțiva 
ani el a lucrat în diferite organi
zații politice din Berlinul occiden
tal și este bine informat asupra 
activității subversive care, se des
fășoară’ în Berlinul occidental îm
potriva R. D. Germane.

In interviul acordat ziarului 
„Berliner Zeitung" el a arătat că 
înainte de a trece în R. D. Ger
mană a lucrat în organizația vest- 
berlineză a „Uniunii persoanelor 
persecutate în timpul nazismului". 
Organizația nu se ocupa numai de 
o activitate care să-i justifice de
numirea. Cînd a început să se des
fășoare intens remilitarizarea Ger
maniei Occidentale președintele

pe secții au arătat că 
giștii hunedoreni dispun 
rezerve pentru ridicarea 
de utilizare la iUrnale, 
Martin, laminoare și la 
agregate siderurgice.

Plecînd de la concluzia că, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii și prin conducerea mai 
competentă a proceselor de pro
ducție, indicii de utilizare ai a- 
gregatelor pot fi ridicați în acest 
an cu cel puțin 10 la sută față 
de sarcina planificată, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, pătruns de un înalt rurgiști^ de la combinatul meta- 
spirit patriotic, s-a angajat să 
dea în acest an peste prevederile 
planului 30.000 tone cocs meta
lurgic, 20.000 tone aglomerat fe
ros, 20.000 tone fontă, 40.000 tone 
oțel Martin, 5.000 tone oțel 
electric, 40.000 tone blumuri, 
0.000 tone laminate, 800 tone gu
dron, 200 tone sulf-topit, 420 tone 
benzen pur. Ei au hotărît de a- 
semenea să sporească cu 5 la 
sută productivitatea muncii față 
de sarcina dată prin plan — ș- 
cu 27 la sută față de realizări.?

1958.

! VaSn FORMAM i

anului
Prin depășirea planului de pro

ducție, 
muncii 
murilor specifice de cocs, încăr
cătură metalică în șarje, calcar, 
combustibil, energie electrică etc. 
siderurgiștii hunedoreni s-au an
gajat să cbțină în acest an eco
nomii la prețul de cost în valoa
re de peste 12 milioane lei. In

creșterea productivității 
și prin reducerea consu-

lurgic Reșița, chemîndu-1 
alăture inițiativei noastre 
spori producția de metal, 
să: constituie obiectivul principal 
al întrecerii socialiste din side
rurgie în cursul anului 1959. Ne 
adresam tovarășilor mineri de la 
întreprinderile miniere din Valea 
Jiului, Teliuc și Ghelar să ne 
sprijine, trimițîndu-ne cantități 
sporite de cărbune cocsificabil și 
minereu de fier de bună calitate, 
care ne sint necesare realizării 
angajamentelor luate.

Asigurăm partidul și guvernul
— se arată în încheierea chemării
— că nu vom precupeți nici un 
efoYt pentru traducerea în viață 
a sarcinilor ce ne revin din pla
nul de stat și pentru respectarea 
întocmai a propriilor angajamen
te, care constituie aportul nostru, 
adus alături, de întregul popor 
muncitor, la construirea socia
lismului în patria noastră.

să se 
de a 
care

PEKIN. — Președintele Mao 
Țze-dun a primit la 27 i nuarie 
delegația guvernamentală a R. D. 
Germane în frunte cu Otto Grote- 
wohl, primul ministru al R.D. Ger
mane.

Au fost de față Liu Șao-ți, pre
ședinte. și Pin Cijen, vicepreșe
dinte al Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină, Cen 1. loc
țiitorul premierului Consiliului de 
Stat și ministru al Afacerilor Ex
terne.

BUDAPESTA. — Secretariatul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat a dat publicității o decla
rație în care protestează împotri
va crimei monstruoase a autorită
ților sudvietnameze care air asasi
nat în lagărul de la Fu Lei peste 
1.000 de patrioți — participanți la 
mișcarea de rezistență.

Secretariatul F.M.T.D. a adre
sat în legătură cu aceasta autori
tăților sudvietnamezo o telegramă 
de protest.

MOSCOVA. — Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au anunțat că 
la 27 ianuarie, după o boală grea, 
a încetat din- viață Piotr Niicitin, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., vice-președinte al Comi
tetului de Stat pentru relații eco
nomice externe de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S,

ROMA. — Intre 23 și 25 ianua
rie a. c. a avut loc la Gela (Sici
lia) al 2-lea congres al petrolului 
sicilian. La invitația organizatori-. 
lor congresului, din partea R. P. 
Romîne au participat ca observa
tori Francisc Păcurariu. însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Roma, și Vasile Mano- 
lescu, secretar al Agenției econo
mice a R. P. Romîne în 
V. Manolescu a prezentat în fata 
congresiștilor un referat despre 
dezvoltarea industriei petrolifere în 
R P. Romînă. Presa italiană a 
comentat favorabil conținutul aces
tui referat

Italia.

LONDRA — Potrivit relatărilor 
lui Chapman Pincher, comentato
rul științific al ziarului „Daily Ex
press", guvernul englez intențio
nează să se folosească de noile in
stalații atomice ce vor fi create 
pentru mărirea „rezervei de bombe 
cu hidrogen a Angliei in cursul 
anului viilor de la 5 pînă la 
nimum 50". Cu aceste arme 
cleare vor fi înzestrate forțele 
mate aeriene ale Angliei.

HANOI. — Agenția Vietnameză 
de Informații a transmis la 26 ia
nuarie protestul guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam adresat 
guvernului Tailandei in legătura 
cu intenția acestuia din urmă de 
a închide în lagăre de concentrare 
50.000 de vietnamezi care trăiesc 
în Tailanda de sud Șt de a preda 
cu forța autorităților din Vietna
mul de sud 200 de vietnamezi din
tre cei arestați de autoritățile din 
Tailanda.

de pe atunci al Uniunii. Herbert 
Dewald, a primit sarcini speciale 
din partea centrului din Dussel
dorf. La Dewald erau aduși cetă
țeni ai R.D.G. veniți în Germania 
Occidentală. Dewațd stătea de 
vorbă cu ei și, îq majoritatea ca
zurilor, le propunea să-i furnizeze 
informații din R. D. Germană. 11 
interesau, în primul rînd, transpor
turile de mărfuri pe căile ferate, 
dislocarea de trupe, construirea de 
aeredroame și, îndeosebi, infor
mații despre trupele sovietice a- 
flate în R. D. Germană.

Activitatea de spionaj se dez
voltase atît de mult înc.ît, în cu
rînd, a trebuit să fie mascată cu 
mai multă grijă. Organizația de 
spionaj a lui Dewald se numea în 
mod oficial reprezentanța din Ber
lin a ziarului „Freies Wort", organ 
al Uniunii creștin-democrate, care 
apare la Dusseldorf.

Activitatea organizației era fi
nanțată de americani și constituia 
de fapt o filială a serviciului de 
spionaj american. Ea primea anual 
din Wicnbaden pînă la 70.000 de 
mărci.

Departamentul de Stat 
al SOA are aceeași 
poziție negativă în 
problema încetării 

experiențelor cu arma 
nucleară

WASHINGTON 27 (Agerpres).— 
TASS transmite: Declarația gu< 
vernului sovietic din 23 ianuarie 
în legătură cu tratativele de la 
Geneva în problema încetării ex
periențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen, declarație în care se a- 
rată că guvernul S.U.A. nu do
rește încetarea acestor etxperiențe, 
a determinat o reacție rapidă a De
partamentului de Stat. El a dat 
publicității o declarație specială 
care încearcă să 'justifice poziția 
S.U.A. ce împiedică rezolvarea a- 
cestei probleme importante. Afir- 
rnînd că „S.U.A. sînt gata să în
cheie un acord cu privire la înce
tarea pe termen nedefinit a expe
riențelor cu arma nucleară", De
partamentul de Stat arată că a- 
ceastă hotărîre este condiționată 
de „funcționarea satisfăcătoare a 
sistemului de control" asupra res
pectării acestei interdicții.

In aceeași declarație a Depar
tamentului de Stat sînt ridicate 
diferite „probleme" privind contro
lul : ele au fost ridicate în mod 
vădit pentru a crea noi obstacole 
în calea tratativelor de la Ge‘ 
neva.
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Șomerii sudeoreeni 
vor găsi adăpost în 

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

Avînd în vedere faptul că în. ulti
mul timp guvernul marionetă Li 
Sin Man intenționează să strămute 
cu forța în străinătate șomeri sud 
coreeni și locuitori din partea de 
nord a republicii, care au fost Frați 
cu forța în sudul țării în timpul 
războiului, Prezidiul Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a hotărît prin decretul din 
26 ianuarie să asigure locuitorilor 
sudeoreeni, care în căutarea mij
loacelor de existență vor trece în 
partea de nord a republicii, dreptul 
la cetățenie și condiții stabile de 
trai.
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LONDRA 27 (Agerpres).— De
putății laburiști care au luat cuvîn
tul la 22 ianuarie în Camera Co
munelor și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu recentele știri 
ră în centrele guvernamentale de 
cercetări microbiologice și chimice 
se efectuează lucrări pentru obți- 
nerei unor virusuri și veninuri pri
mejdioase capabile să nimicească 
milioane de oameni.

Ei au cerut ca membrilor Came
rei Comunelor să li se ofere posi
bilitatea de a vizita aceste centre 
pentru a constata ce fel de lucrări 
se efectuează acolo.

Ministrul Aprovizionării, Aubrey 
Jones, a refuzat să comunice amă
nunte in legătură cu aceste centre, 
sub pretextul că acest lucru contra
vine intereselor statului.
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