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Lucrările celui de
Congres extraordinar

al XXl-Iea
al P. C. Cl. S.

( Printre muncitorii fruntași de la Uzinele „Mao Țze-dun" din )
[ Capitală se numără și membrii brigăzii l-a de tineret de la 1f secția sculerie.

Fotoreporterul l-a surprins pe tov. Mihai Bodor, secretarul 
biroului organizației de bază al secției, discutind cu tinerii 
Alexandru Chițu, Ștefan Voi nea, Vasile Penciu și Ion Marin 
despre realizările obținute in producție.

Foto: AGERPRES

Ședința din dimineața 
de 29 ianuariede 29

MOSCOVA 29 (Agerpreș). — 
TASS transmite: Joi la ora 10, în 
Marele Palat al Kremlinului au 
fost reluate lucrările Congresului 
Bl XXI-lea al P.C.U.S.

In ședința de dimineață, care 
■-a deschis sub președinția EV
GHENIEI ANDREEVA, președinta 
unui colhoz din regiunea Tambov, 
din R.S.F.S.R., în cadrul discuți
ilor la raportul cu privire la cifrele 
de control ale dezvoltării econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965 a luat cuvîntul VASILI 
MJAVANADZE, prim-secretar al 
.C.C. al P.C. din Gruzia.

Vorbitorul a declarat că rapor
tul lui N. S. Hrușciov, care a con* 
stituit un model de aplicare crea
toare a teoriei marxist-leniniste, 
definește amănunțit căile dezvoltă
rii viitoare,, politice, de stat și 
economice, a Țării Sovietice. Acest 
raport dă o lovitură zdrobitoare 
revizioniștilor și insuflă convinge
rea că comunismul nu este o 
chestiune a viitorului îndepărtat, 
ci ziua noastră de mîine.

Mjavanadze a subliniat că Par
tidul Comunist din Gruzia se pre
zintă la congres mai unit ca ori-: 
cînd, ferm hotărît de a îndeplini și 
depăși planul septenal, de dezvol
tare a economiei naționale. Cifrele 
de control ale planului septenal, a 
spus el, reprezintă o întruchipare 
concretă a politicii naționale leni
niste. oglindesc grija partidului 
comunist pentru dezvoltarea econo
mică și culturală a tuturor po
poarelor Uniunii Sovietice.

în cuvîntarea sa, Vasili Mjava
nadze a citat date care ilustrează 
cum s-a transformat Gruzia în 
anii puterii sovietice într-o repu
blică cu un înalt nivel de cultură, 
cu o industrie dezvoltată și o agri
cultură de înaltă productivitate.

Al doilea vorbitor care a luat 
cuvîntul în ședința de dimineață, 
IVAN CAP1TONOV, secretar al 
organizației regionale de partid 
Moscova, și-a consacrat o mare 
parte a cuvîntării rezultatelor re
organizării conducerii industriei și 
construcțiilor. Această acțiune a 
partidului, a spus el, a dat roade 
minunate. In industria regiunii 
Moscova, a spus în continuare vor
bitorul, în noile condiții, după 
reorganizarea conducerii industriei 
și construcțiilor, ritmul mediu a- 
nual de creștere a sporit la 10 la 
sută, față de ceva mai mult de 8 
la sută, cît era înainte de înfăptui
rea reorganizării.

Pentru industria regiunii Mos< 
cova, a spus în continuare Kapi
tonov, următorii șapte ani în
seamnă o aporire cu 50 la sută a 
producției ei globale. El a arătat 
că în anul 1965, producția realiza
tă în patru zile de întreprinderile 
regiunii. va fi egală cu cea obți
nută în regiune în decurs de o 
lună In anul 1940. Oamenii mun
cii din regiunea Moscova, a decla-
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rat vorbitorul, sînt convinși că 
vor fi îndeplinite sarcinile puse în 
fața lor de planul septenal de dez
voltare a economiei naționale.

Comsomolul a fost totdeauna un 
ajutor credincios al partidului, a 
declarat la ședința de joi dimineață 
a Congresului VLADIMIR SEM1- 
CEASTN1I, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. El a raportat congre- 
siștilor despre faptele eroice ale ti
neretului sovietic. Un număr de 
350.000 comsomoliști și tineri, a 
spus el, au luat parte la desțele
nirea pămînturilor virgine și înțe- 
lenite. In bazinul carbonifer al 
Donețului, tineretul ucrainean a 
construit într-un timp scurt 37 de 
mine Comsomoliste. Tineretul țării 
a participat activ la construirea a 
șapto furnale de mare capacitate, 
patru cuptoare Martin, cinci lami
noare, a construit 1.500 km. de 
linie de cale ferată.

Seraiceastnîi a arătat că comso- 
moliștii și tineretul țării declară 
drept șantiere ale tineretului în 
cursul următoarei perioade de 
șapte ani 100 de puternice între
prinderi industriale, preiau patro
najul asupra construirii a zece în
treprinderi cu automatizare com
plexă, care vor avea un rol experi
mental — demonstrativ. Tineretul 
sătesc își consacră forțele princi
pale dezvoltării creșterii animale
lor. Tineretul, a spus Semiceastnîi, 
nu numai că va construi societatea 
comunistă, dar va și trăi în ea. In 
legătură cu aceasta, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea intensificării 
educării comuniste a tinerei gene
rații a Uniunii Sovietice. El s-a 
referit, în special, la valoroasa ini
țiativă de creare a unor universi
tăți populare în diferite orașe și 
sate ale U.R.S.S., universități care 
contribuie mult la ridicarea nive
lului ideologic și politic al tinere
tului sovietic.

In cuvîntarea sa, Semiceastnîi a 
sprijinit planul de creare a unei 
organizații obștești ■— Uniunea 
asociațiilor sportive. Trebuie, a 
spus el, să încredințăm organiza
țiilor obștești și grija pentru dez
voltarea teatrului, muzicii și arte
lor plastice. Semiceastnîi a propus 
ca organizarea odihnei și trata
mentului oamenilor muncii în ca- 
s«le sanatoriale să intre în com
petența organizațiilor obștești. Se
miceastnîi a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii considerabile a edi
tării literaturii pentru copii.

18.000.000 de comsomoliști, a 
spus Semiceastnîi, sînt înflăcărați 
de dorința de a traduce în viață 
prevederile grandioase ale planului 
septenal.

Luînd cuvfntul în cadrul dis
cuțiilor pe margine* raportului 
lui N. S. Hrușciov, IVAN SPIRI
DONOV, prim-secretar al Comi-

( Continuare in pag. 4-a)

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși,

Permi>teți-mi să transmit, din 
partea Comitetului Central și a 
întregului nostru partid, din par
tea clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romină, un fierbinte 
salut frățesc celui de-al XXI-lea 
Congres al gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Țelurile cutezătoare și totoda
tă profund realiste spre care 
Congresul al XXI-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
îndreaptă eforturile constructive 
ale poporului sovietic, oglindesc 
posibilitățile inepuizabile, fără 
precedent în istorie, pe care Ie 
capătă omul in condițiile orîndui- 
rii socialiste. Nu incape îndoială 
că planul septenal al Uniunii So
vietice, ale cărui cifre întruchi
pează amploarea gigantică a o- 
perei de construire desfășurată a 
comunismului, va exercita o pro
fundă inriurire nu numai în via
ța poporului sovietic, ci și în 
viața tuturor popoarelor din țări
le socialiste și a întregii omeniri 
progresiste.

Ca rezultat al dezvoltării isto
rice a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
devenit detașamentul ei de frun
te, a cărui experiență istorică re
prezintă un bun de neprețuit al 
întregii mișcări muncitorești, o 
permanentă sursă de inspirație 
pentru activitatea partidelor 
marxist-leniniste. Prin munca lor 
uriașă, eroică, plină de abnega
ție, pe care o desfășoară de peste 
patru decenii în vederea constru
irii socialismului și comunismu
lui, oamenii sovietici și-au cuce
rit stima, dragostea și admirația 
oamenilor muncii de pe tot întin
sul globului pămîntesc. Pășind 
pe căi nebătătorite de nimeni, oa
menii sovietici, conduși de Parti
dul Comunist, au croit popoare
lor drumul transformării revolu
ționare a societății și al asigură
rii victoriei socialismului. In 
noua etapă a dezvoltării societă
ții sovietice, ei arată întregii o- 
meniri drumul construirii socie
tății comuniste.

Este meritul istoric al partidu
lui lui Lenin, al Comitetului său 
Central leninist, că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice rezol
vă în procesul de construire a 
societății comuniste probleme de 
uriașă importanță ale teoriei co
munismului științific; îmbogă
țește in mod creator tezaurul 
gindirii marxist-leniniste și al ex
perienței revoluționare a clasei 
muncitoare internaționale.

Pentru partidele comuniste și 
muncitorești ale țărilor socia
liste, pentru Întreaga mișcare co
munistă internațională, prezintă 
o uriașă importanță analiza pro-

fundă făcută în raportul prezen
tat Ia Congres de tovarășul 
Hrușciov sarcinilor mărețe ale 
planului septenal, ca și unor pro
bleme teoretice, puse la ordinea 
zilei de însăși dezvoltarea socie
tății contemporane, probleme pri
vind cele două faze ale societății 
comuniste — făurirea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului și 
trecerea de la stadiul socialist de 
dezvoltare la faza superibară, ca 
proces istoric obiectiv, problema re
partiției bunurilor produse de so; 
cietate în condițiile socialismului 
și a căilor trecerii la sistemul de 
repartiție propriu fazei superioa
re a comunismului, probleme ale 
organizării politice a societății in 
perioada construirii desfășurate 
a cofnunismului și multe altele.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
învățat și învață din uriașa ex
periență a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice in construi
rea socialismului și comunismu
lui, desprinzind din această ex
periență concluzii prețioase, care 
ne dau posibilitatea să rezolvăm 
mai bine și mai sigur probleme
le complexe ale construirii noii 
orînduiri sociale. Marele partid 
al lui Lenin constituie pentru noi 
un luminos exemplu prin înalta 
principialitate comunistă de care 
a dat dovadă in tot cursul isto
riei sale, prin perseverența cu 
care s-a îngrijit întotdeauna .ie în
tărirea unității și coeziunii rîndu- 
rilor sale, înlăturind tot ce le 
poate submina, tot ce poate frîna 
mersul înainte, prin munca uria
șă pe care o desfășoară Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice în 
vederea mobilizării poporului Ia 
luptă pentru traducerea in viață 
a ideilor marxism-leninismului.

Poporul nostru muncește cu 
hărnicie pentru construirea socia
lismului in patria sa, obținînd pe 
acest drum realizări de seamă.

Industria noastră socialistă se 
dezvoltă intr-un ritm susținut. 
Volumul producției industriale va 
depăși la sfîrșitul acestui an de 
aproape patru ori și jumătate ni
velul anului 1938, din care volumul 
producției mijloacelor de produc
ție de cinci ori și jumătate. Pro
ductivitatea muncii a crescut în 
țara noastră numai în decursul 
ultimilor opt ani cu 85 la sută. 
Se realizează sarcina pusă de 
partid de a asigura precumpăni- 
rea sectorului socialist în agri
cultură, acesta a,propiindu-se în 
prezent atît ca suprafață, cît și 
ca număr de familii, de 60 la 
sută. Față de 1948, venitul na
țional al țării a crescut de peste 
trei ori; se îmbunătățește necon
tenit nivelul de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Au loc profunde transformări 
socialiste în conștiința oamenilor: 
cultura pătrunde tot mai larg în 
masa poporului, d.,

ric a reprezentanților unui mare 
număr de partide comuniste și 
muncitorești din toate continen
tele este o nouă manifestare a 
unității de nezdruncinat și coezi
unii sub steagul biruitor al 
marxism-leninismului.

Partidul Muncitoresc Romîn va 
milita, ca și pină acum, pentru 
întărirea unității lagărului socia
list și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pen
tru solidaritatea tuturor popoare
lor care luptă pentru pace, demo
crație și socialism.

„PENTRU O PRODUCȚIE SPORITĂ
DE OȚEL, FONTĂ ȘI LAMINATE !“

Răspunsul siderurgiștilor
din Reșița Ia chemarea

celor din Hunedoara
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• Vom produce în 1959 peste plan, prin ț 
creșterea indicilor de utilizare a agregatelor: b
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Dragi tovarăși,

Grandiosul program construc
tiv pe care îl dezbate Congresul 
al XXHea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice arată 
din nou că socialismul și pacea 
sînt de nedespărțit. Acest pro
gram răsună ca o măreață che
mare la munca pașnică pentru 
făurirea bunăstării omului, pen
tru dezvoltarea comorilor civili
zației umane și fericirea popoare
lor.

întreaga omenire admiră ener
gia și perseverența, efortdrile 
neobosite ale Uniunii Sovietice 
pentru apărarea păcii, pentru 
micșorarea încordării internațio
nale și înlăturarea pericolului de 
război.

Exprimînd interesele vitale ale 
1 întregii omeniri, țările lagărului 

socialist, forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume, in frun
te cu partidele comuniste și mun
citorești, luptă pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internațio
nale litigioase, pentru lichidarea 
„războiului rece“ și a focarelor 
de încordare existente, pentru fo
losirea în slujba progresului a 
mijloacelor materiale irosite in 
cursa înarmărilor.

In lumea contemporană acțio
nează forțe uriașe ale luptei pen
tru pace, pentru democrație și 
progres social, pentru libertatea 
și independența popoarelor.

Aceasta face posibilă preîntîm- 
pinarea unei noi conflagrații 
mondiale și asigurarea unei păci 
trainice, dorită de popoarele lu
mii întregi.

30.000 
5.000 
6.000
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• Vom depăși 

cu 8.000.000 lei.
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40.000 000 lei față de

Oamenii muncii din R. P. Ro- 
mînă sînt conștienți că, asigurind 
progresul rapid al economiei și 
culturii, construind socialismul, 
ei răspund și îndatoririi ce le re
vine de a-și da contribuția la 
obținerea victoriei în întrecerea 
pașnică între capitalism și socia
lism, la atingerea obiectivului 
măreț, arătat in raportul tovară
șului Hrușciov, ca în anul 1965 
producția globală industrială a 
țărilor sistemului socialist s-o 
depășească pe cea a țărilor capi
taliste.

Relațiile frățești de întrajuto
rare și sprijin tovărășesc reci
proc, statornicite între țările la
gărului socialist, reprezintă un 
factor puternic ce contribuie ia 
întărirea fiecăreia dintre țările 
socialiste pe calea rapidei dezvol
tări economice. îndeplinind cu 
cinste învățăturile marelui Lenin 
despre rolul primului stat socia
list, marea putere socialistă — 
Uniunea Sovietică — acordă un 
sprijin frățesc, internaționalist, 
celorlalte țări ale lagărului so
cialist.

De la această înaltă tribună ți
nem să exprimăm recunoștința 
fierbinte a poporului romîn 
tru ajutorul multilateral pe 
țara noastră îl primește din 
tea Uniunii Sovietice.

Înaintarea victorioasă a
unii Sovietice spre comunism, 
marile realizări ale Chinei Popu
lare și ale celorlalte țări socia
liste, creșterea forței de atracție 
a ideilor socialismului în întrea
ga lume, confirmă întrutotul apre
cierile Consfătuirii de la Mosco
va a partidelor comuniste și mun
citorești din noiembrie 1957 cu 
privire la superioritatea tot mai 
vădită a forțelor socialismului a- 
supra capitalismului.

Principiile înscrise în Declara
ția adaptată la Consfătuire au 
înarmat partidele marxist-leni
niste frățești în lupta pentru în
tărirea forțelor socialismului și 
păcii în lume, pentru apărarea 
purității învățăturii marxist-leni- 
niste. Aceste principii își păstrea
ză pe deplin valabilitatea. Victo
riile socialismului dau o puterni
că lovitură teoriilor apologeților 
capitalismului, reformiștilor, re
vizioniștilor de tot felul, demon- 
strînd din nou eșecul tuturor în
cercărilor de a calomnia marxis
mul revoluționar.

Revizioniștii contemporani și 
îndeosebi cei iugoslavi, care au 
abandonat internaționalismul pro
letar, au încercat să submineze 
coeziunea și unitatea ideologică 
a partidelor comuniste și munci
torești, frăția și unitatea țărilor 
socialiste. Concepțiile și practica 
revizioniștilor iugoslavi, îndrep
tate împotriva unității internațio
naliste a mișcării comuniste in
ternaționale, a țărilor socialiste, 

sînt potrivnice Intereselor socialis
mului și servesc forțelor reacțiunii 
și imperialismului.

Dar, așa cum au demonstrat 
faptele, perioada ce a trecut de 
la Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești din noiem
brie 1957 se caracterizează prin 
consolidarea tot mai mare a uni
tății indisolubile a țărilor lagă
rului socialist, a partidelor 
marxist-leniniste din întreaga 
lume. » «*»»

Prezența la acest Congres îsto-

siderur-Chemarea patriotică a 
giștilor hunedoreni de a realiza 
in acest an o producție sporită de 
oțel, fontă și laminate, pe baza ri
dicării’cu cel puțin 10 la sută a 
indicilor de utilizare a agregatelor, 
a stîrnit un puternic ecou in rîn- 
durile muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și funcționarilor din 
cadrul combinatului metalurgic 
Reșița. Sub conducerea organiza
țiilor de partid, siderurgiștii reși
țeni au analizat cu spirit gospo
dăresc posibilitățile ce le au la 
fiecare loc de muncă pentru a răs
punde pcestei chemări cu angaja
mente cit mai mobilizatoare. •

Pe baza propunerilor făcute cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan 
pe anul în curs, la care s-au mai 
adăugat zilele acestea noi propu
neri făcute cu ocazia discutării 
chemării la întrecere lansate de si
derurgiștii hunedoreni, colectivul 
combinatului metalurgic din Reși
ța și-a luat angajamentul să de
pășească în acest an planul pro
ducției globale cu 8.000.000 lei și 
să realizeze economii, față de pre
țul de cost planificat, de 40.000.000 
iei.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la oțelăria Mar
tin, răspunzînd chemării la între
cere, și-a luat angajamentul să 
producă peste plan, în acest an, 
30.000 tone de oțel, prin creșterea 
indicilor de utilizare a cuptoarelor 
Martin cu cel puțin 10 la sută, și 
să reducă prețul de cost cu 70 lei 
pe tonă.

Colectivul secției 
luat angajamentul să dea peste 
planul anual 5.000 tone de ' 
și să reducă prețul de cost plani
ficat cu 30 de lei pe tonă, în spe
cial pe baza micșorării consumu
rilor specifice de cocs și alte ma
teriale, pr

Angajamente mobilizatoare și-au 
luat și muncitorii și tehnicienii 
din secția laminoare, care s-au an
gajat să dea peste plan 6000 tone 
laminate, inclusiv bandaje și di- . 
scuri și să reducă prețul de cest, 
sub cel planificat, cu 10 lei pe 
tona de laminate.

Cocsarii reșițeni, analizîndu-și 
posibilitățile de a spori producția 
de cocs, și-au luat angajamentul 
să dea în acest an peste plan 5009 
tone cocs metalurgic.

Și colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din sectorul 
construcții de mașini al combina
tului s-au alăturat inițiativei si
derurgiștilor, luîndu-și angajamen
te mobilizatoare în întrecere. Ast
fel, ele au hotăr-it să dea peste 
plan 9 locomotive industriale tip 
C2, 1000 kw. motoare electrice, 
500 tone lingotiere și accesorii de 
turnare și 1000 tone oțel electric.

întregul colectiv al combinatului 
— scriu siderurgiștii reșițeni în 
scrisoarea de răspuns la chemarea 
hunedorenilor — îșî’ va intensifi
ca eforturile și va lupta cu hotă- 
rîre, sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru a-și realiza cu 
cinste angajamentele luate, 
contribuind astfel la sporirea 
simțitoare a producției de metal, 
la traducerea în viață a sarcini
lor mari și de răspundere puse în 
fața noastră, a siderurgiștilor, prin 
expunerea făcută de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958. 
Asigurăm partidul și guvernul că 
vom face totul pentru , a da țării 
tot mai mult metal, atît de trebui
tor operei de industrializare so
cialistă, construcției socialismului 
în patria noastră și făuririi unei 
vieți tot mai îmbelșugate pentru 
poporul muncitor.

Dragi tovarăși,

Partidul Muncitoresc Romîn, 
clasa muncitoare din Romînia, 
întregul nostru popor urează din 
toată inima poporului sovietic și 
înțeleptului său conducător, Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Hrușciov, 
succese strălucite în îndeplini
rea planului septenal, grandios 
program de construcție comu
nistă.

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în frunte cu 
încercata sa conducere leninistă ! 
Trăiască marele popor sovietic, 
constructor al comunismului!

Trăiască lagărul socialist unit 
și puternic 1 Trăiască unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste in
ternaționale 1

Trăiască glorioasa cauză a lui 
Lenin, trăiască pacea șl socialis
mul I

(Cuvîntarea a fost întreruptă a- 
deseori de aplauze. La încheiere 
aplauze furtunoase, prelungite, Tofi 
se ridică în picioare).

și-afurnale

deschise de marxism-leninismul biruitor
fontă

congres de mare im- 
istorică mondială, 
construcției destășu- 

comunismului in

întreaga omenire muncitoare 
urmărește cu dragoste și cel 
mai viu interes desfășurarea 
lucrărilor celui de al XXI-lea 
Congres extraordinar al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice — 
portantă 
Congresul 
rate a 
U.R.S.S.

Un imens răsunet a stîrnit 
în lumea întreagă raportul to
varășului N. S. Hrușciov la 
Congres „Cu privire la cifrele 
de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
1959—1965”. Raportul iui N. 
S. Hrușciov este un document 
de uriașă însemnătate teoreti
că și practică atit pentru con
strucția comunismului in Uniu
nea Sovietică cit și pentru dez
voltarea sistemului mondial al 
socialismului, pentru mișca
rea comunistă și muncitorească 
internațională, pentru dezvol
tarea forțelor păcii și progresu
lui de pretutindeni.

Document străbătut de su
flul viu al marxismului creator, 
raportul tovarășului Hrușciov 
aduce prin importantele teze 
noi in probleme de cea mai 

r mare actualitate cum ar fi pro- 
£ blemele zidirii societății comu-

I

niște, problemele întăririi siste
mului mondial al socialismului 
și ale întrecerii între socialism 
și capitalism ale asigurării 
păcii în lume, ale întăririi miș
cării muncitorești internațio
nale, o mare contribuție la 
dezvoltarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste.

Parcurgi cu emoție și legitimă 
mîndrie acest document isto
ric.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice a trasat un program 
de o amploare nemaiîntilnită în 
istorie care deschide cu ade
vărat înaintea poporului sovie
tic perspectivele cele mai gran
dioase, făcînd din visul cel 
mai scump al omenirii — comu
nismul — un țel concret și 
propiat.

Așa cum prevăd cifrele 
control ale septenalului, 
1965 producția globală a
dustriei sovietice aproape că se 
va dubla față de anul 1958; 
sporul producției industriale 
în septenal va fi egal cu spo
rul producției pe ultimii 20 de 
ani. Volumul producției agri
cole se va dubla. Volumul total 
al investițiilor se va ridica în 
septenal la 3 trilioane ruble, 
sumă egală cu mijloacele in
vestite in toți anii puterii sovie-

a-

de 
în 

in-

tice. Un avînt uriaș va lua în 
anii septenalului tehnica sovie
tică care-și propune asemenea 
obiective ca stăpînirea reacții
lor termonucleare controlate, 
asigurarea folosirii pe scară 
largă a energiei atomice pen
tru motoare, înfăptuirea meca
nizării complexe și automati
zării proceselor de producție.

Venitul real al muncitorilor, 
funcționarilor și colhoznicilor 
va crește cu 40 la sută și 
aceasta în condițiile cînd 
U.R.S.S. va fi — așa cum ara
tă prevederile septenalului — 
țara cu cea mai redusa zi și 
săptămină de lucru din lume. 
In urma creșterii volumului a- 
cumulărilor întreprinderilor so
cialiste in anii 
crea în U.R.S.S. 
de a se renunța 
impozitelor de la

Cu puternică emoție a citit ti
neretul nostru, pasajele din ra
portul tovarășului Hrușciov 
care se referă la perspectivele 
minunate deschise de septenal 
tineretului sovietic. Cifrele care 
vorbesc despre dezvoltarea în- 
vățămintului sovietic, despre 
sporirea de 1,5 ori a numărului 
total al specialiștilor cu studii 
superioare, oglindesc grija sta
tului sovietic pentru creșterea

viitori se va 
posibilitatea 

la perceperea 
populație.

unul tineret cult, priceput, cu 
un orizont larg, cu o conștiință 
înaintată, demn de epoca comu
nismului.

Sînt într-adevăr grandioase, 
de o amploare nemaiîntilnită în 
istorie obiectivele septenalului. 
Ele vorbesc despre măreția 
cauzei comunismului, cauza fe
ricirii și bunăstării celor ce 
muncesc, lată de ce, comuniștii 
din toată lumea, popoarele ță
rilor socialiste, oameni1 muncii 
de pretutindeni trăiesc la ci
tirea cifrelor de control ale sep
tenalului cuprinse în raportul 
tovarășului Hrușciov, un puter
nic sentiment 
mîndrie.

Caracterizînd 
nai ca o etapă 
întrecerii eonomice dintre so
cialism și capitalism, N. S. 
Hrușciov a arătat în raportul 
său că ajungerea din urmă și 
depășirea S. U. A. de către 
U.R.S.S. este inevitabilă, că ea 
va constitui o victorie de im
portanță istorică mondială, pe 
arena internațională, a socialis
mului în întrecerea pașnică cu 
capitalismul. Și așa cum foarte 
plastic a arătat N. S. Hrușciov, 
ajungerea din urmă a S.U.A. nu

de bucurie și

planul septe- 
hotăritoare a

(Continuare în pag. 3-a)
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0 importantă inovație 
în neurochirurgia 

romîneascâ

După moarte,
inima

In
poate ii pusă 

De multă vreme cele două pla
nete vecine 'Marte și Venus au 
atras atenția pămîntenilor.

Astăzi, vizitarea acestor planete 
de către om este mai aproape de- 
cît orieînd.

Ce ne îndeamnă să vorbim ast- r

Prof. ing. I. Pascaru
-------•

bita lui Marie este mai apropiată 
de orbita Pămîntului (fig. l-a). 
In septembrie 1956 a fost ultimaIn septembrie 
mare opoziție.

tri- 
in-

4
Montarea unei stații interplanetare 

către astronauți 

cîteva dintre

de

fel ? Faptele. Iată 
ele:

1. La 2 ianuarie . , 
sarea rachetei cosmice sovietice 
s-a realizat viteza de plecare de 
pe Pămînt de 11,4 km. pe secun
dă care este
foarte apropiată 
de viteza nece
sară pentru a a- 
junge 
(11,5 
sau pe M; 
(11,6 km/s.).

2. *
încărcăturilor 

lansate în spa
țiul cosmic a 
crescut mereu, 
ajungînd să fie 
de ordinul tone
lor, deci adevă
rate nave cos
mice. Asemenea 
greutăți compa
rabile cu a unor 
automobile (450 
—1.500 kg.) au 
crescut, într-un 
timp uluitor de 

scurt pe care 
nici unul din 
congresele astro- 
nautice interna
ționale anterioa
re primului a- 
salt victorios al 
cosmosului nu 
J-a prevăzut.

In afară de » 
ceasta, rezolva-: 
rea altor proble
me de bază este 
în plină desfășu
rare : cercetarea 
condițiilor de 
viață în cos
mos, acumula
rea de experien
ță în efectuarea 
și dirijarea zbo
rurilor cosmice, 
comportarea bio
logică și mij
loacele de apăra
re a omului îm
potriva efectelor zborului la vite
ze uriașe, pregătiri pentru rezol
varea problemei reîntoarcerii pe 
Pămînt. Aparatele și echipajele 
vii de la bordul unor rachete geo
fizice și a sateliților și planetei 
artificiale — adevărate laboratoa
re cosmice — sînt chezășia obți
nerii temeinice pas cu pas a ex
perienței necesare trimiterii primu
lui om în cosmos.

Gîndindu-ne la toate acestea, 
întocmai ca în ajunul oricărei că
lătorii pămîntene, este firesc să te 
întrebi : bine, dar pe ce itinera- 
riu ? Este adevărat că spațiul 
cosmic nu are itinerarii interzise 
— ca pe Pămînt — și nici căi fe
rate sau șosele pavate de obligată 
trecere. Oare, în acest caz, pînă 
la planeta Marte spre exemplu, 
cel mai potrivit drum este și cel 
mai scurt, cel mai direct, cînd 
Marte este la distanța minimă 
față de Pămînt ? Ce criterii tre
buie să aibă comandantul unei 
astronave atunci cînd stabilește 
itinerariul ?

Dacă se are în vedere că Pă- 
mîntul parcurge orbita sa în 365 
zile iar Aparte în 687 zile, se poa
te deduce că. odată la fiecare 780 
zile, Marte se află la cea mai mi
că distanță de Pămînt, distanță 
care variază în limitele 56—100 
milioane km. Odată ia 15—17 ani 
(mare opoziție) 

56 milioane km. 
află în zona de

1959, prin lan-

de

Pentru a 
mite nava 
terplaneitară să 
străbată acest 
drum scurt de 
56 milioane km. 
în linie dreaptă, 
ar trebui să se 
realizeze o vite
ză inițială de 
plecare de pe 
Pămînt foarte 
mare care ar ne
cesita un con
sum considera
bil de combusti
bil.
caz 
s-ar putea reali
za ----------
nea 
„expres*
putea parcurge 
distanța Pămînt 
— Marte în cî- 
teva zile, igno- 
rînd cu desăvîr- 
șire cheltuiala 
mare de com
bustibil chimic.

Pentru zbo
ruri cosmice însă 
combustibil, s-a 
mai avantajoasă

Evident, în 
de nevoie,

și o aseme- 
astronavă 
>** care ar

cu minimum 
calculat că cea 
traiectorie este aceea setmieliptică, 
tangentă la orbitele lui Marte și 
a Pămîntului.

In legătură cu efectuarea zbo-

rurilor cosmice avantajoase din 
punct de vedere economic, sînt de 
observat două lucruri:

1. In cazul cînd momentul lan
sării nu a fost determinat cu pre
cizie, nava interplanetară nu va 
găsi la locul de întîlnire planeta 
Marte. Astfel de momente favora
bile apar odată la 780 zile și ele 
vor trebui exploatate la mâximum, 
creînd adevărate convoaie de nave 
inter-planetare — care vor porni 
simultan spre planeta Marte.

2. Dacă direcția și viteza de 
lansare și de zbor nu sînt respec
tate cu cea mai mare precizie, 
apare pericolul pentru nava inter
planetară de a se îndepărta foar
te mult de punctul de întîlnire.

Pentru reîntoarcerea pe Pămînt, 
de pe Marte, trebuie de asemenea 
folosit un moment potrivit al ple
cării. Nu se poate pleca orieînd. 
De aceea, un calcul simplu arată 
că după aterizarea pe Mărie, abia 
peste aproximativ 159 zile apar 
condițiuni corespunzătoare pentru 
plecare în vederea înapoierii pe 
Pămînt. Așadar, voiajul spre Mar
te cu întoarcerea pe Pămînt, în 
condițiuni economice avantajoase, 
trebuie să dureze aproximativ 670 
zile.

In viitor, prin realizarea unor 
rachete cu combustibil de un tip 
nou. de exemplu nuclear, se vor 
putea obține viteze mari de lan
sare, fără cheltuială mare de 
combustibil, așa îneît navele in
terplanetare „expres**, realizate cu 
astfel de combustibili, vor putea 
reduce, în mod considerabil, du
rata voiajului

evident că, nave interplaneta
re fără oameni, dotate cu 
aparate de laborator, cinemato- 

. grafie, televiziune etc., vor efectua 
zboruri de recunoaștere în vecină
tatea celor două planete, după iti
nerarii de felul celor menționate 
mai sus, adunînd un bogat rnate- 
rial rezultat din observare directă 
asupra celor două planete, de la 
mică distanță, după care, atunci 
cînd nava interplanetară se va 
apropia de Pămînt, va transmite 
automat pămîntenilor toate abser- 
vațiunile făcute.

Se prevede că, primele ambar
cațiuni ce vor ateriza și vor prote
ja pe oameni, fiind foarte volumi
noase și grele să fie expediate de 
pe stații interplanetare auxiliare 
uriașe, permanente care ar fi mon
tate de astronauți în acest scop.

Astfel perspectivele deschise prin 
realizarea de către specialiștii so
vietici a primei planete artificiale 
sînt de o uriașă însemnătate pen
tru omenire.

In chirurgia craniană înlo
cuirea pierderilor de sub
stanțe osoase cu material 

plastic a fost In mod fericit re
zolvată în țara noastră prin 
inovafia făcută la clinica 
neurochirurgie din Iași, 
cedeul și aparatul realizat 

simplu și poate fi folosit în 
orice sală de chirurgie.

Inovația se bazează, pe folosi
rea unei forme metalice (de 
tipul matrițelor) în * ” 
toarnă pasta de 
tul este de 
simplă, raza de. 
lor două forme . _ ..
fost astfel calculată că se poa
te suprapune pe orice regiune 
din craniu. Această inovație re
prezintă 
material, 
de timp 
plăci cu 
tehnice : 
sime uniformă 
curbură adaptabilă oricărei re
giuni craniene șl posibilitatea 
unei perfecte sterilizări.

Dr. 1. PASCARIU
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Itinerarii spre Marte și Venus

Zilele acestea ne-au adus vestea unei 
importante realizări a oamenilor de 
știință chinezi. De curind colectivul Ser
viciului Meteorologic Central din Tziensi 
a reușit să realizeze o ploaie artifi
cială de 9 ore, in urma arderii de 
reactivi chimici, pe vreme frumoasă și 
lipsită de vînt. La o a doua încercare, 
s-a obținut o ploaie de 10 minute, care 
s-a transformat într-o ninsoare de 
aproape 5 ore. In ambele cazuri, pre
cipitațiile au fost precedate de forma
rea „din senin" a norilor. Acest suc
ces remarcabil al savanților Republicii 
Populare Chineze marchează un mo
ment important în lupta omului pentru 
transformarea vremii.

<

cosmic.
Pentru ate

rizarea pe pla
neta Venus, se 
pot alege itine- 
rarii corespun
zătoare care au 
in vedere că or
bita acestei pla
nete este interi
oară (fig. 1-b). 
Durata zborului 
pînă la 
ar fi de 
Planeta 
parcurge 
sa în 225 zile, 
aflîndu-se nu
mai la 40 mili
oane km. 
punctul cel 
apropiat de 
mint. Ea 
mișcă cu viteza 
medie față de 
Soare, de apro
ximativ 
km/s, față 
29,77 km/s. 
Pămîntului.

In cazul cînd 
cei care voia
jează au timp 
disponibil, vor 
putea realiza 
zboruri cosmice 
complexe, fără a- 
terizare pe vreo 
planetă, cînd, 
se va putea tre
ce doar pe lîngă 
cele două pla
nete și observa 
de la distanță 
(fig- 1-c).

Pînă la reali
zarea unor ast
fel de zboruri 

interplanetare 
cu oameni, este

distanta este de 
cînd Păriiîntul se 
afeliu în rare or-

” * •
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De la vrăjitorii triburilor sălbatice 

și pină la prelații cultelor, slujitorii di
feritelor religii au pretins intotdeau-na, 
că prin magie sau rugăciuni, pot „în
dupleca cerul" să dea „muritorilor" 
vremea dorită. Aceste pretenții s-au do
vedit întotdeauna simple înșelăciuni. 
In veacul nostru, veacul descătușării 
unor imense energii, oamenii de știință 
au început o măreață luptă 
sirea mijloacelor necesare 
ploilor artificiale.

în această ordine de idei 
amintim în primul rînd faptul că din- 
tr-o serie de date recente rezultă că 
energia consumată în cursul unei ploi 
scurte, produse pe o suprafață de cițiva 
kilometri pătrați. este cam cit aceea 

unei bombe atomice de tipul celo-

Po o ’*<* 
i

pentru gă- 
producerii

trebuie să

nor in vederea produceri' ploii

cut astfel posi bîîS pentru prima 
oară in istoria medicinii, observa
rea directă pe cordul .uman izolat 
a efectelor aplicării diferitelor 
substanțe terapeutice pe care In 
administrăm în clinica umană.

Recentele experimente în do
meniul resuscitării cardiace, ți- a 
studiului pe cordul uman izolat 
chiar după 30 de ore de la moar
tea accidentală a unui individ, 
deschid noi perspective în pro
blema reanimării, în lupta pentru 
viață.

Chiar daca în stadiul actual nu 
se poate vorbi de reanimarea unui 
organism care a încetat' să

Problema reanimării în general 
a unui bolnav chirurgical a con
stituit din totdeauna una din preo
cupările cele mai pasionante ale 
oamenilor de știință. Frumoasele 
rezultate obținute în acest dome
niu în ultimii ani a făcut posibilă 
abordarea chirurgicală a organelor 
de importanța vitală din organis
mul uman, cum sîntpulmonul, 
inima și vasele mari.

Spectaculoasele rezultate din anii 
aceștia, în domeniul reanimării, în- 
cununează o susținută activitate, 
desfășurată de-a lungul anilor de 
o pleiadă întreagă de cercetători, 
in care oameni de știința sovietici 
ocupă un loc de frunte.

Un recent reportaj, publicat de 
corespondentul special al ziarului 
„L'Humanitfi" la Moscova, ne adu
ce o bogată informație asupra in
teresantelor rezultate obținute de 
profesorul S. Andreev și colabo
ratorii săi în domeniul resuscitării 
cordului nman izolat, ceea ce re
prezintă un fapt experimental de 
mare valoare științifică.

Trebuie să subliniem de la în
ceput faptul că oamenii de știință 
s-au preocupat și in trecut de pro
blema studiului comportării cordu
lui izolat de organism, dar acest 
lucru a fost experimentat doar pe 
corduri provenite de la animale. A. 
plicind întreaga experiență acumu
lată pînă în prezent, prof. Andreev 
a reușit prin punerea la punct a

Dr. D. Burlui
Candidat în științe medicale, 
Șef de lucrări la Clinica a Iii-a 

chirurgicală a Institutului 
Medico-Farmaceutic—București

•-------

unui lichid de perfuzie specific me
tabolismului tisular al cordului u- 
man, să obțină rezultate unice, de 
excepțională importanță, pentru pa
tologia cardio-vasculară, prin re
suscitarea (reluarea activității car
diace) a 240 de inimi izolate, care 
și-au reluat activitatea.

cară' se 
acrilat. Apara- 
o construcție 
curbură a ce- 
suprapuse a

v'

Cum putem stabili

8
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o mare economie de 
de mină, de lucru și 
de lucru, realizimi 
următoarele calități 

dimensiuni mari, gro- 
J și regulată

Venus 
5 luni.
Venus 
orbita

• Teofrast (unul 
din elevii lui Aristo- 
tel) a consacrat pro
blemelor de minera
logie un tratat spe
cial, intitulat „Despre 
pietre". Savantul grec 
descrie în mod prac
tic 16 grupe minerale, 
în majoritate pietre 
prețioase.

trîn, decedat in anul 
79 cu prilejul unei e- 
rupții a Vezuviului, 
a scris patru tratate 
în care a concentrat 
tot ce se cunoștea 
pînă atunci asupra 
mineralelor,

• Naturalistul 
man Pliniu cel

ro- 
Bă-

• La începutul se
colului al Xl-lea in 
domeniul mineralo
giei s-a distins un e- 
minent naturalist —

Bir uni originar
din Horezm-Uzbeki- 
st>an. In lucrarea sa 
despre pietre preți
oase, el dă o remar
cabilă descriere a mi
neralelor și aplică 
pentru prima oară în 
istoria mineralogiei 
constantele fizice, ca 
de exemplu, duritatea 
relativă și greutatea 
specifică la determi
narea mineralelor.

Tînăra din foto-g
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 grafie este tehnicia- 8 
nă-observatoare la ? 
secția de cercetări g 
privind radiațiile 8 
cosmice la Institu-1 

„ tul științific pentru studiul mag- - 
8 netismului terestru, ionosferei 
| și difuzării undelor radio. 
8 In fotografia de mai sus o 

| vedeți la tabloul de comandă al 
8 unei mari camere de ionizare 
| „ASK-1*, care permite inre- 
| gistrarea automată a variațiu- 
8nilor relative ale intensității 
| radiației cosmice cu o mare 
g precizie. Trei astfel de aparate 
8 au fost construite în U.R.S.S. 
| Cel din fotografie se găsește la 
8 Moscova, al doilea este în 8 
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folosite la Nagasaki și Hiroșima. Ener
gia unei furtuni este de citeva mii de 
ori mai mare!

Ar fi desigur lipsit de sens să ne 
ginditn la punerea în joc a unor ast
fel de energii in scopul dirijării vremii. 
De altfel, acest lucru nici nu este ne
cesar. Să nu uităm că uneori obținem 
efecte colosale, pornind de la cauze 
determinante neînsemnate, care declan
șează energii mari sau îndreaptă pe 
anumite căi energiile existente în na
tură. Un chibrit aruncat la întîmplare 
în pădure poate dezlănțui un incendiu 
întins, care

venise o temă preferată pentru repor
taje umoristice-senzaționale și glume.

Șl totuși, ideea Ștefaniei Mărăcinea- 
nu, nu avea nimic ridicol sau pueril, 
fiind riguros fundamentată de lucrările 
ei științifice privitoare la radioactivita
tea artificială. Folosind acțiunea radia
țiilor unor substanțe radioactive, sa
vanta încerca să obțină ploaie artifi
cială prin ionizarea atmosferei. In acest 
scop își procurase, cu mari greutăți, 
săruri de uraniu și efectuase sute de 
experiențe, dintre care unele cu rezul
tate promițătoare.

Astăzi, se poate spune despre

Obiectivul savantului Dereaghin, ca 
și al Ștefaniei Mărăcineanu era deci 
acela de a provoca apariția norilor și 
prin aceasta, căderea ploii. Excepțio
nala realizare științifică a oamenilor de 
știință chinezi urmărește același țel, 
dar folosește un procedeu nou : arde
rea de 
țiile pe 
rezultă 
fășurat 
rologic 
dușii de reacție sub forma unei pulberi 
fine, răspîndiți în aer (aerosol) au fur
nizat nucleele de concentrare a vapo-

reactivi chimici, 
care le deținem 
precis modul în 
acest interesant 
dirijat.

Din informa- 
pină acum, nu 
care s-a des- 
proces meteo- 

Este probabil că pro-

să ducă la degajarea de

mers, că de apă existenți înuriașe cantități de energie calorică. Oa
menii de știință au ajuns ia concluzia 
că pentru a provoca schimbări ale 
vremii dinainte prevăzute, trebuie să 
procedăm pe o cale asemănătoare, ur
mărind să obținem prin mijloace sim
ple și cu cheltuieli maci de energie, 
însemnate rezuitate meteorologice.

In epoca dintre cele două războaie 
mondiale, a trăit și a activat în țara 
noastră o cercetătoare pasionată, fizi
ciană Ștefania Mărăcineanu. In artico
lele care apăreau pe atunci în presă, 
ea era prezentată ca „o curiozitate" 
autohtonă. Se descria pe larg cum își 
plimba farfurioarele încărcate cu sub
stanțe radioactive dintr-un loc intr-al
tul, in diferite regiuni ale țării, pentru 
a provoca ploaia sau cum călătorise 
pînă în îndepărtata Sahară. pentru a 
experimenta realizarea de precipitații 
artificiale. Strădaniile savantei care își 
închinase întreaga ei viață științei de-

lea pe care 
principial justă, trai mult, că este și 
astăzi actuală. Oamenii de știință din 
toată lumea se preocupă în ultimul 
timp intens de această problemă. Un 
grup de invățați, de sub conducerea 
profesorului B. V. Dereaghin, au între
prins experiențe încununate de 
pentru producerea artificială a 
și ploii, prin injectarea aerului 
diații radioactive în condiții de 
ne, temperatură și umiditate 
lă. Efectul ionizant al radiațiilor 
duce — în urma unor procese
electrice și radiochimice destul de 
complicate — la formarea de nori al- 
cătuiți din picături mici de apă, care 
prin asociere se transformă în picături 
mai mari, de ploaie. S-a obținut for
marea norilor și producerea ploii în 
condiții de laborator, actualmente fi nd 
în curs extinderea încercărilor in aer 
liber.

succes 
norilor 
cu ra- 
presiu- 
norma-

atmosferă șl 
au provocat poate totodată o scădere 
bruscă a temperaturii, condiții favori- 
zante ale ploii. China Populară, care 
uimește lumea prin saltul economic pe 
care-i săvîrșește, înfăptuiește astfel o 
performanță științifică de însemnătate 
mondială.

Radioactivizarea aerului și arderea de 
reactivi chimici în vederea generării no
rilor nu reprezintă decit două dintre 
căile în care se desfășoară eforturile sa
vanților pentru supunerea proceselor 
meteorologice. O altă cale urmărește 
acționarea asupra norilor existenți. 
obiectivele fiind : a) aceștia să fie obli
gați să se descarce de umezeala con
ținută pe calea ploii, și b) să se obțină 
destrămarea norilor defavorabili (sau 
a cetii).

Țelul prevăzut șl urmărit în acest caz 
de meteorologul creator este de a face 
ca picăturile de nori să crească astfel

Proî. Andreev împreună cu unul din apropiații săi colaboratori

Să încercăm să facem o scurtă 
trecere în revistă a experimentului 
profesorului Andreev.

Cordul care și-a încetat activita
tea în urma unui accident mortal 
este prelevat și încadrat într-un 
sistem de perfuzie cu un lichid a 
cărui compoziție permite reîntoar
cerea la normal a fenomenelor de 
oxido-reducete, precum și a proce
selor enzimatice-tisulare, esențiale 
în activitatea cordului. Același li
chid are proprietatea de a restabili 
metabolismul hidraților de carbon 
și al albuminelor care asigură nu
triția mușchiului cardiac. O apara
tură complicată asigură încărcătura 
de oxigen necesară acestui lichid de 
perfuzie, precum și temperatura 
corpului uman după care lichidul 
este introdus sub o presiune de 
80 mm/Hg, asigurîndu-se astfel pă
trunderea substanței în mod ritmic 
în vasele coronare.

Pe acest cord izolat care și-a re
luat activitatea în urma perfuziei 
sale cu lichidul amintit se studiază 
diferitele răspunsuri ale sale față 
de o serie de medicamente cum 
sînt trinitrina, digitalina, teofilina, 
nabaina ș. a. Prof. Andreev, a fă-

trăiască, experiențele prof. Am 
dreev, cu privire Ia repunerea unei 
inimi în stare de funcționare, des
chid în medicină perspective nebă
nuite în urmă cu numai cițiva ani. 
Cu siguranță că într-un viitor nu 
prea îndepărtat pentru noi chirur
gii nu va mai fi o problemă înlo
cuirea unor organe deficitare, prer 
cum și posibilitatea înlocuirii unui 
cord bolnav, prin altul sănătos, pro
venind de la un organism uman eo 
și-a încetat activitatea în urma 
unei boli de altă natură decît cea 
.cardio-vasculara,

„O asemenea problema va putea 
fi rezolvată numai atunci — a de
clarat prof. Andreev — cînd cer
cetătorii din lumea întreagă vor 
rezolva cu succes mijloacele de sti
mulare mai rapidă a creșterii țesu
tului nervos ; soluționarea acestei 
probleme este indispensabilă pentru 
a putea grefa diferite organe".

Pentru noi, chirurgii romîni, re
zultatele experimentale ale pame- 
nilor de știință sovietici sînt un 
îndemn în lupta pentru supunerea 
tainelor naturii, în lupta pentru 
continua îmbunătățire a sănătății 
oamenilor.

clama erelor 
geologice ?

O interesantă descoperire științifică 
pe baza dozării izotopului oxigenului din fosile

Se știe că izotopii unui corp nu 
se comportă la fel în diverse reac
ții chimice. De exemplu, dacă în- 
tr-o sticlă evaporăm apa, atunci 
cei trei izotopi ai oxigenului 16, 
17 și 18 nu se evaporă cu aceeași 
rapiditate. Ca urmare, după un 
timp oarecare, apa se va îmbo
găți în conținut cu izotopii oxige
nului 17 și 18, deoarece vaporii 
antrenează la început izotopul cel 
mai ușor al oxigenului 16.

îneît greutatea sporită să le determine 
cobori rea.

Savantul I. Langmuir a obținut bune 
rezultate prin „însămînțarea" norilor cu 
grăunțe de „gheață uscată" (bioxid de 
carbon solid).

★
In Uniunea Sovietică, cercetările în

treprinse în această direcție s-au făcut 
in ultimii-ani pe o scară foarte largă, 
statul acordind importante fonduri pen
tru efectuarea și dezvoltarea lor. In 
U.R.S.S. funcționează, pe lingă Obser
vatorul Central de Aerologie, un Labo
rator de acționare asupra norilor. 
Acesta dispune de o flotilă aeriană 
bine înzestrată, primește diferite „co
menzi" și izbutește să le ducă cu suc
ces la îndeplinire.

Intr-o serie de cazuri a fost risipită f 
ceața care împiedica activitatea nor
mală a aerodromurilor sovietice, au fost 
dispersați nori de grindină, care ar fi 
putut produce mari pagube culturilor, 
a fost provocată ploaia și ninsoarea.

Importanța economică a realizării 
precipitațiilor artificiale este, fără în
doială, covîrșitoare. O ploaie venită la 
timp poate asigura creșterea considera
bilă a recoltei și prin aceasta asigu
rarea unei abundente de produse agri
cole, indispensabile ridicării nivelului 
de trai al populației Tot atit de însem
nată este iarna ninsoarea, pentru prote
jarea culturilor. Dacă deocamdată pre
cipitațiile provocate de om n-au fost 1 
realizate decit local, pe suprafețe re-1 
strînse, există perspective certe că ele 9 
vor fi obținute într-un viitor nu prea J 
Îndepărtat, pe teritorii vaste, realizîn 4 
du-se o mai deplină folosire a rezerve | 
lor de vapori de apă ale atmosferei și 1 
o mai rațională eșalonare a ploilor. ! 
Aceasta va reprezenta unul dintre cei ; 
mai însemnați pași ai omului în lupta 
sa pentru stăpînirea naturii.

I. M ȘTEFAN

Pleci nd de la această constatare, 
oamenii de știință au presupus că 
încă cu mii și mii de ani în urmă 
apa oceanelor și mărilor a suferit 
acest proces, astfel incit astăzi este 
mai bogată în acești izotopi ai 
oxigenului decit apa dulce.

Analizindu-se substanțele preci
pitate în apă, se constată, că ra
portul izotopilor în depunerile de 
carbonați precum și în scheletele 
calcare ale animalelor acvatice 
este același. Astfel, putem ști 
dacă ele au trăit in apă dulce sau 
de mare, aceasta prin simplă 
determinare a conținutului de izo
topi ai oxigenului. S-a mai con
statat că abundența izotopilor 
oxigenului depinde în mare parte 
și de temperatura apei la epoca 
cînd ■ a fost depus carbonatul de 
calciu. Pe baza acestei < 
oamenii de ștșință au dobi 
minunat „barometru , 
cu ajutorul cărei., s-a putut 
clima diverselor ere geologice. ' 

Examinîndu-se fosilele dino
zaurilor din Europa și din Ame
rica de Nord, se constată că la. 
sfîrșitul cretacicului a avut loc o 
scădere a temperaturii climatului, 
fenomen ce a jucat un rol impor
tant in dispariția lor.

Interesant este studiul climate
lor de odinioară făcut pe forami- 
niferele perioadei terțiare. Se știe 
că cele mai importante fosile din 
această eră sînt numuliții. Cochi- 
lele lor sint formate din oalcar. 
Ei au jucat un rol important în 
fauna mărilor secundare. Studiin- 
du se caratele de foraminifer» 
luate din Oceanul Pacific ecuato
rial de expedițiunile oceano-grafi- 
ce, de la adîncimi de 10.000 metri, 
s au putut determina schimbările 
de temperatură survenite în acesta 
regiuni. Astfel, acum 32.000.000 
de ani, temperatura apelor acestor 
adincimi era de 14" C, a scăzut a- 
cum 22.000.000 de ani la 6,5° C, 
iar astăzi ca și cu un milion de 
ani în urmă este de 3° C.

Speciile de foraminifere ce tră
iesc la suprafața apelor au permis 
reconstituirea variațiilor de teme 
peratură survenite in oceane în 
decursul erelor geologice.

Noua metodă permite o recon
stituire exactă a climatelor existen
te în diverse perioade din evoluția 
pămîntului, constituind o minu
nată realizare a științei contem
porane.

cercetări 
lobifdit un 

geologic", 
liit preciza

Ing. D. T.
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Toate torțele
tinerilor muncitori din turnătorii
lapetrlTa rebuturilor
Tinerii de la I. M. U, Medgidia se alătură 

acțiunii de reducere a rebuturilor

Acțiuneâ „Scînteii tineretului" 
privind antrenarea tuturor forțelor 
tinerilor muncitori din turnătorii 
împotriva rebuturilor, inițiată îm
preună cu organizațiile U.T.M. de 
la uzinele „Steagul Roșu" din Ora
șul Stalin și l.M.S. Roman a stîr
nit un viu interes și în. rin- 
durile tinerilor, de la Uzinele Me
talurgice de Utilaj-Medgidia (a- 
proape 85 la sută din muncitorii 
sectorului turnătorie sînt tineri). 
De curînd la r.M.U.M. a avut 
loc o adunare deschisă a organi
zației de bază U.T.M. din sec
torul I turnătorie, cu care prilej, 
tinerii •turnători analizînd în mod 
critic și .autocritic activitatea lor, 
au hotărît să se alăture inițiativei, 
luptînd cu toate forțele pentru con
tinua reducere a procentului de re
buturi.

Referatul prezentat îți adunarea 
U.T.M. de inginerul utemist C. Pe- 
trișor, șeful sectorului, a scos în 
evidență faptul că în anul 1958, cu 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
și chiar depășirea planului, activi
tatea colectivului din turnătorie e 
umbrită de procentul mar's de' re
buturi dat. In secția oțelărie, de 
pildă, în anul 1958 coeficientul de 
rebuturi s-a ridicat la 14,02 la sută 
față de 11 la sută admis, — depă
șire echivalentă cu un tonaj egal 
cu producția de piese livrate în 
două luni. La secția fontă de la co
eficientul de 5 la sută s-a ajuns 
pînă la 9,95 la sută, deci o depă
șire egală cu producția secției pe o 
lună și jumătate. La turnătoria de 
neferoase, care are un volum mai 
mic de lucru, coeficientul de re
buturi a coborît cu foarte, foarte 
puțin sub procentul admis. în 
total, în cele trei secții ale 
sectorului I turnătorie au fost re- 
butate în anul 1958 191.650 tone 
metal. Fără aceste rebuturi, tine
rii ar fi adus întreprinderii econo
mii în sumă de 1.300.000 lei, egală 
cu costul a circa 33 apartamente.

Adunarea generală a scos la 
Iveală faptul că aceste pierderi pu
teau fi evitatei dacă toți muncitorii 
sectorului, și în primul rînd ti
nerii, ar fi luptat pentru înlătura
rea lor. Printre altele s-a arătat că 
datorită inactivității vechiului or
gan de conducere al organizației 
de secție U.T.M. șf a slăbiciunilor 
grave manifestate de comitetul 
U.T.M. pe uzină, organizația 
U.T.M. a fost ruptă de problemele 
importante ale producțioi, rămînînd 
nepăsătoare în fața tonajului mare 
de rebuturi care mărea prețul de 
cost. Utemiștii au criticat comite
tul organizației de bază U.T.M. a 
sectorului turnătorie și comitetul 
U.T.M. al uzinei, care în anul tre
cut nu a analizat niciodată pro
blema rebuturilor și a producției în 
sectorul turnătorie. De asemenea, 
tinerii au criticat lipsuri similare 
ale conducerii tehnice și admi
nistrative ale secției și ale uzinei.

Așa cum a stabilit și recenta a- 
naliză făcută în adunarea U.T.M., 
principalele cauze ale existenței 
rebuturilor sînt determinate de 
compoziția chimică necorespunză
toare, de incluziunile de zgură și 
nisip, de sufluri, de deplasările 
și dimensiunile necorespunzătoare 
etc.

Ca urmare a executării defec
tuoase a controlului chimic și me-

cănic, o cantitate de rebuturi sînt 
descoperite tîrziu, de-abia la ope
rațiile de prelucrare.

Tinerii turnători au criticat în 
adunarea generală U.T.M. condu
cerea întreprinderii. Tovarășul Ion 
Cîndea, directorul întreprinderii, 
prezent la ședință, a fost de acord 
cu critica făcută pentru faptul că 
de multe ori a introdus în fabri
cație repere noi, fără să întoc
mească studiile tehnologice nece
sare.

Elementul central însă în proble
ma reducerii rebuturilor — așa 
cum au subliniat în unanimitate 
discuțiile din adunarea U.T.M. — 
rămîn oamenii, munca lor.

Indisciplina în muncă, necola- 
borarea între echipele și colecti
vele de muncitori și tehnicieni din 
fiecare schimb, lipsa da preocu
pare țață de ridicarea calificării 
profesionale, duc inevitabil la re
buturi. In sectorul turnătorie lu
crează tineri muncitori foarte buni 
ca Ion Bratu, Nicolae Hristu, Mo- 
roianu Trifan, . Vechiu Georgică, 
Ilie Pascu și- alții cu care -colecti
vul de muncitori al uzinei se mîn- 
drește.

Unii tineri, din păcate, printre 
care se află Nicolae Ghiță, Ion 
Mancea, Mihai Bălănescu, Stelică 
Apostol lucrează fără simț de răs
pundere, sînt îndisciplinați, nu 
execută dispozițiile șefilor de echi
pe și ale maiștrilor, dau lucrări de 
proastă calitate, care constituie 
premiză favorabilă pentru un pro
cent mare de rebuturi. De multe 
ori acești tineri se comportă ca 
niște simpli executanți, neintere- 
sîndu-se ce se întîmplă cu 
munca lor, dacă se dovedește ulte
rior a fi bună sau rea, dacă ea

corespunde activității întregii 
secții, lată un exemplu grăi
tor : topitorii încep șarjarea 
fără să vadă mai întîi dacă for
matorii au asigurat formele nece
sare pentru întreaga cantitate de 
oțel elaborată. Din această pricină 
de nenumărate ori topitorii țin 
oțelul în cuptor pentru că nu au 
unde-1 turna. E limpede că această 
abatere duce la un consum exa
gerat de energie electrică și la 
un oțel de proastă calitate.

In cadrul discuțiilor, utemiștii 
au cerut organizației U.T.M. să 
reorganizeze postul utemist de con
trol, care atunci cînd a funcțio
nat a dat rezultate minunate. Con; 
vingîndu-se de eficacitatea muncii 
brigăzilor de tineret, la discuții u- 
temiștii au cerut ca în sectorul 
turnătorie să fie reorganizate bri
găzile de tineret. Utemiștii au cri
ticat în adunare comitetul U.T.M. 
al uzinei și conducerea tehnică, 
care, tărăgănează de luni de zile 
deschiderea cursurilor de, minim 
tehnic, cerînd ca acestea să fie or
ganizate fără întîrziere. Unii vor
bitori au cerut de asemenea comi
tetului U.T.M. să-și întărească în 
mod serios munca politică pentru 
dezvoltarea atitudinii socialiste 
față de muncă a tuturor tinerilor 
din turnătorie.

Pe baza unei temeinice analize 
a activității din ultima vreme, tine
rii din turnătorie s-au angajat în 
adunare să reducă procentul de re
buturi pînă la 2,5 la sută.

Analiza făcută în adunarea 
U.T.M. a scos la iveală bogăția 
inepuizabilă a resurselor interne, 
care, puse în valoare, vor ajuta ti
nerii din sectorul turnătorie al II- 
zinelor 'Metalurgice de Utilaj din 
Medgidia să-și îndeplinească anga
jamentul luat de a lupta cu toate 
forțele împotriva rebuturilor, dea 
contribui astfel da realizarea a cit 
rnai multe economii pentru înflori
rea patriei noastre socialiste.

I. ȘERBU

Concurs
ei£ație Liletată

b) Povestiri, schite, nuvele

Premiul UI
2 mențiuni a

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III
2 mențiuni a

4.000 lei
3.000 „
2.000 „
1.000 .

1.500 „
800 „

c) Piese de teatru într-un act, 
scenarii cinematograficeIn timpul lor liber elevii Școlii de 7 ani din comuna Ștefan cel Mare, din regiunea Constanța vin la 

bibliotecă unde găsesc cărți oare le satisfac cele mai exigente cerințe.
Foto: GR. PREPELIȚA
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Festivitatea luminării medaliei
»A 25-a aniversare a eroicelor lupte 

ale ceferiștilor și petroliștilor”
pen-La Sfatul popular regional Plo- țumit partidului și guvernului 

ești a avut loc joi festivitatea în- tru distincțiile acordata 
minării medaliei „A 25-a aniver- *
sare a eroicelor lupte ale ceferiști- La sfatul popular orășenesc lași 
lor și petroliștilor" unor vechi a avut loc joi după amiază festi- 
muncitori ceferiști și petroliști din vitatea înmînării medaliei „A 25-a 
Orașul și regiunea Ploești, parti- aniversare a eroicelor lupte ale 
cipanți la eroicele lupte din fe
bruarie 1933.

La festivitate au luat parte to
varășii Gh. Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al Comi
tetului regional Ploești al P.M.R., 
Gheorghe Stan, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Ploești, precum 
și numeroși muncitori ceferiști și 
petroliști.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tov. Gh. Stoica, în numele 
Prezidiului Mărfi Adunări Națio
nale a felicitat călduros pe cei de
corați, exprimîndu-și convingerea 
că vor depune toatg eforturile în 
lupta dusă sub conducerea parti
dului pentru construcția socialis
mului în țara noastră.

In numele celor decorați a luat 
cuvîntul tov. Gheorghe Florescu 
care a mulțumit pentru înaltele 
distincții.

La Sfatul popular regional din 
Deva a avut loc joi festivitatea în
mînării medaliei „A 25-a aniver
sare a eroicelor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor" unui număr de 
19 tovarăși,

Tov. Dumitru Dejeu, președin
tele sfatului popular regional a 
felicitat călduros pe cei decorați. 
Vorbind în numele acestora, Au
rel Bîzgă și Mihai Maier au mul-

ceferiștilor și petroliștilor" unui 
număr de 336 de tovarăși din ora
șul Iași.

La festivitate au luat parte tov. 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Dumitru Gheorghiu, prim se
cretar al comitetului regional lași 
al P.A1.R., Emil Mazilu, prim se
cretar al comitetului orășenesc 
lași al P.ALR., alți reprezentanți 
ai organelor de partid și de stat 
și conducători ai întreprinderilor 
și instituțiilor.

După înmînarea distincțiilor, tov. 
Anton Moisescu a felicitat căldu
ros pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

In numele celor decorați a luat 
cuvîntul Constantin Coste a.

★
Joi după amiază a avut loc în 

sala festivă a sfatului popular re
gional Cluj festivitatea înmînării 
medaliei „A 25-a aniversare a 
eroicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor" unui număr de 478 
de tovarăși din regiune.

La festivitate au luat parte tov. 
Vasile Vaida, prim secretar al co
mitetului regional Cluj al P.M.R., 
ing. Nicolae Doboș, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, scriitorul Nagy 
Istvan, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, acad. prof. Ra- 
luca Ripan, președinta

Cluj a Academiei R. P. Romine și 
numeroși muncitori din orașul și 
regiunea Cluj.

După înmînarea decorațiilor, 
scriitorul Nagy Istvan a vorbii 
despre eroicele lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor din 1933 la care 
au participat numeroși ceferiști și 
muncitori din orașul și regiunea 
Cluj.

în numele celor decorați a mul
țumit Ion 
Atelierele 
Cluj.

Stănese, turnător de la
C.F.R. „16 Februarie"-

★
Palatul Culturii din Tg. 
avut loc festivitatea în-

Joi, la
Mureș a 
minării medaliei „A 25-a aniver
sare a eroicelor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor".

Din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a luat parte tov. 
Csupor Ludovic, prim 
Comitatului de partid 
Autonome Maghiare.

Tov. Lukacs Vasile, 
comitetului executiv 
popular regional a felicitat pe cei 
decorați.

In numele celor decorați a mul
țumit tov. Szocz Bela.

(Agerpres)

In intîmpinarea celui de-al 
VH-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
pace și prietenie, care va avea 
loc în acest an la Viena, și a ce
lei de-a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, Comitetul 
Central al U.T.M., Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii, Uniunea 
Scriitorilor și Uniunea Asociații
lor Studenților din R. P. Romînă, 
organizează un concurs de creație 
literară.

Acest concurs se adresează 
tuturor iubitorilor de literatură 
din țara noastră, tinerilor mun
citori, țărani muncitori, elevi și 
studenți membri ai cercurilor lite
rare, precum și tuturor scriitori
lor, indiferent de vîrstă.

Lucrările prezentate la concurs 
trebuie să se inspire din viața 
nouă a tineretului din uzine, fa
brici, școli, șantiere, sate, care, 
sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Muncitoresc Rcmîn, par
ticipă plin de însuflețire la opera 
măreață de construire a socialis
mului. Hotărîrea nestrămutată a 
tineretului patriei noastre de a 
apăra și dezvolta cuceririle revo
luționare ale poporului muncitor, 
marele elan patriotic al tineretu
lui nostru pe șantierele construc
ției socialiste, sînt temele majore 
care vor trebui să constituie sub
stanța lucrărilor literare ce vor 
fi prezentate la concurs. De ase
menea un bogat izvor de inspi
rație literară îl constituie Festi
valurile Mondiale ale Tineretului 
și Studenților, mijloace puternice 
pentru tinerii din întreaga lume 
de a se cunoaște, de a lega prie
tenii și de a-și stringe tot mai 
mult forțele în lupta pentru pace, 
libertate și un trai mai bun, îm
potriva ațîțătorilor de războaie.

La concurs pot fi prezentate: 
poezii, povestiri, schițe literare, 
nuvele, piese într-un act, scenarii 
cinematografice, reportaje și 
dio-reportaje.

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III
2 mențiuni a

d) Reportaje și

Premiul I
Premiul 11 
Premiul III
2 mențiuni a

ra-

Filialei

secretar al 
al Regiunii

președintele 
al Sfatului

Se vor acorda
următoarele premii

a) Poezie

■

Premiul I
Premiul II

3.000 lei
2.000 „

5.000
4.000
3.000
1.500

Iei
99

99

4»

radio-reportaje

2.000
1.500
1.000

700

lei
99

99

99

Lucrările pentru concurs se pri
mesc pînă la 1 iunie 1959, pe a- 
dresa Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, Șoseaua Kiseleff 
nr. 10, cu mențiunea „pentru 
concurs".

Fiecare lucrare va purta pe 
prima pagină cite un motto, pen
tru a putea fi identificată și va 
fi însoțită de un plic în care se 
va afla un bilet cu numele și a- 
dresa autorului.

La concurs se pot prezenta nu
mai lucrări inedite. Lucrările pu
blicate, difuzate sau prezentate 
la alte concursuri nu vor fi luate 
în considerație.

Lucrările prezentate la concurs 
vor fi examinate de 
compus din scriitori,
reprezentanți ai C.C. al U.T.M., 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Culturii și ai Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R,

Rezultatul concursului va fi 
publicat în preajma deschiderii 
celui de-al VH-lea Festival Mon
dial ai Tineretului și Studenților 
de la Viena.

un juriu 
ziariști și

Tinerii de la uzinele „Electro putere" din Craiova dau o mare 
atenție îmbunătățirii calității ma șinllor și aparatajului electric pe 
care-1 fabrică.

In fotografie: utemistuil Marin Pîrvu de la atelierul de bobinaj 
lucrind la izolarea statorului de 400 kW.

Foto: S NICULESCU

Noul ambasador 
al Republicii India la București

In raionul Timișoara 
»-a terminat colectivi

zarea agriculturii
In raionul Timișoara, unul din 

cele mai mari raioane din cîm- 
pia bănățeană, a cărui agricultu
ră a fost cooperativizată anul tre
cut, s-a terminat colectivizarea a- 
griculturii.

Terminarea colectivizării agri
culturii în raionul Timișoara des
chide largi perspective dezvoltării 
multilaterale a gospodăriilor co
lective, creșterii veniturilor colecti
viștilor, continuei înfloriri a agri
culturii în această parte a țării.

(Agerpres)

Plenara comitetului lărgit 
al Uniunii Scriitorilor 

din R. P. Romînă
Marți a avut loc la Casa Scriito

rilor „Mihail Sadoveanu" din Ca
pitală o plenară a comitetului lăr
git al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă

Acad. Mihai Beniuc, prim se
cretar al Uniunii Scriitorilor, a 
prezentat referatul „Literatura de 
actualitate și partinitatea in lite
ratură".

Vorbitorul a arătat că literatura

5 - . •

Guvernul indian a cerut 
nientul Guvernului romîn

*1 Republicii India 
cu reședința la

agre- plenipotențiar 
__ pentru Ia București, 

P raff a 
numirea domnului Bejoy K. Acha- Guvermtl romîn și-a dat agre- 
rya, ca ambasador extraordinar și montul pentru această numire.

Noi mărețe perspective deschise 
de marxism-leninismul biruitor

(Urmare din pag. l-a)

/ va Însemna pentru U.R.S.S. de-
4 cit o „haltă" — U.R.S.S. va
5 lăsa S.U.A. în această „haltă" 
? și va merge înainte, mult înain- 
X te. în prezent, așa cum se sub- 
5 liniază in raport, sarcina este

)
'•* de a obține superioritatea sis

temului socialist asupra celui 
capitalist în producția mondia
lă, de a depăși cele mai dez
voltate țări capitaliste în c.eea 
ce privește productivitatea mun
cii sociale, in ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor, și 
de a asigura cel mai înalt ni
vel de trai din lume. Așa cum 
a arătat N. S. Hrușciov, în ceea 
ce privește producția industrială 
pe cap de locuitor, sistemul 

X mondial socialist, luat ca un
5 singur tot, a și ajuns din urmă
3 sistemul mondial capitalist. Și,
k potrivit calculelor economiștilor,
<Â ca urmare a îndeplinirii și de-
5 pășirii planului septenal sovie-
/ tic, precum și datorită ritmului
/ înalt de dezvoltare a economiei
& țărilor de democrație
4 Iară — ritm specific
£ mului — țările din

mondial socialist vor 
în 1965 mai mult de j 
din întreaga producție indus
trială mondială. Aceasta va re
prezenta o uriașă victorie a 
socialismului, care va schimba

I
• popu- 
socialis- 
sistemul 
produce 

jumătate

radical raportul de forțe pe a- 
rena internațională. Toate a- 
cestea însuflețesc popoarele ță
rilor lagărului socialist în lup
ta lor pentru asigurarea unui 
nou și puternic avint al econo
miei acestor țări, pentru asigu
rarea victoriei sistemului mon
dial socialist în întrecerea cu 
sistemul capitalist.

Cu nespus entuziasm au pri
mit oamenii muncii din țările 
lagărului socialist, printre care 
și poporul nostru muncitor, 
teza teoretică formulată în ra
portul tovarășului N. S. Hruș
ciov cu privire la faptul că toa
te țările socialiste, folosind cu 
succes posibilitățile proprii 
orinduirii socialiste, vor trece 
mai mult sau mai puțin simul
tan in faza superioară a socie
tății comuniste. Teza aceasta 
exprimă experiența vieții, care 
arată că țări pină nu de mult 
înapoiate — cum a fost în tre
cut și țara noastră — bazîndu- 
se pe relațiile de colaborare și 
ajutor reciproc din cadrul la
gărului socialist, cîștigă rapid 
timpul pierdut, își dezvoltă im
petuos economia și cultura ; 
tocmai aceasta permite nivela
rea liniei generale a dezvoltării 
economice și culturale a tutu
ror țărilor socialiste. Minunata 
perspectivă care se conturează 
pentru toate țările lagărului so-

cialist, însuflețește și dă aripi 
constructorilor socialismului 
din țările de democrație popu
lară, tuturor oamenilor muncii, 
tineretului din patria noastră. 
Așa cum se arată in raport, 
unele țări de democrație popu
lară au și intrat în perioada de- 
săvirșirii construirii socialismu
lui : se apropie timpul cind ele, 
ca și U.R.S.S., vor construi co
munismul. Noi știm că prin 
eforturile noastre, conduși de 
partid, vom construi socialismul 
și vom păși mină In mină cu 
popoarele tuturor țărilor socia
liste surori, în comunism.

Un deosebit interes a stîrnit 
in sufletul fiecărui om al mun
cii, fiecărui iubitor de pace din 
lumea întreagă, concluziile cu
prinse în raportul lui N. S. 
Hrușciov cu privire la evolu
ția situației internaționale și la 
căile și perspectivele asigură
rii păcii în lume. Caracterizînd 
planul septenal ca o etapă ho- 
tărîtoare a întrecerii economice 
a socialismului cu capitalismul, 
tovarășul Hrușciov a arătat că 
acest plan va exercita o pro
fundă influență asupra întregii 
situații internaționale, că în
făptuirea acestui plan, dimpreu
nă cu creșterea puterii tuturor 
țărilor socialiste va face ca ba
lanța raportului de forțe pe a- 
rena mondială să se încline ho-

tăritor în favoarea păcii. Cînd 
U.R.S.S. se va transforma în 
prima putere industrială din lu
me — a arătat N. S. Hrușciov 
— cînd R. P. Chineză va de
veni o mare putere industrială, 
iar toate țările socialiste luate 
la un loc vor produce mai mult 
de jumătate din producția mon
dială, situația internațională 
se va schimba în mod radical. 
Noul raport de forțe va fi atît 
de evident încit și cei mai ob
tuzi imperialiști își vor da lim
pede seama de zădărnicia ori
cărei încercări de a deslănțui 
războiul 
socialist, 
lagărului 
iubitoare 
tunci să 
boinice ale imperialismului să 
renunțe la planurile unui nou 
război mondial. Ținind seama 
de acest raport de forțe ce se 
va forma, tovarășul Hrușciov a 
formulat teza de o deosebită 
importanță: 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 societății.

Așa cum se subliniază în ra
portul lui N. S. Hrușciov, mi
nunatele perspective deschise 
de mărețul program al con-

Utemiști și utemiste,
In curînd apare revista „Tînărul leninist", într-un nou for

ma, cu un nou profil. Revista se va adresa activiștilor U.T.M., 
secretarilor organizațiilor de bază, propagandiștiilor și instruc
torilor de pionieri.

împotriva lagărului 
Bazîndu-se pe puterea 

socialist, popoarele 
de pace vor putea a- 
oblige cercurile răz-

strucției comuniste în U.R.S.S., 
oglindesc forța atotbiruitoare a 
marxism-leninismului. Nimeni 
și nimic nu poate opri marșul 
victorios al ideilor marxism-le
ninismului. Sub steagul acestor 
nemuritoare idei crește și se în
tărește mereu mișcarea munci
torească și comunistă interna
țională. Dînd lovituri nimScitoa- 
re revizionismului mișcarea co
munistă internațională și-a 
strîns și mai mult rindurile. 
Și fără îndoială, așa cum arată 
în raportul său N. S. Hrușciov, 
succesele oamenilor sovietici în 
îndeplinirea septenalului vor 
întări și mai mult mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională, vor atrage de partea 
socialismului noi milioane de 
adepți.

Salutînd cu nețărmurită bucu
rie raportul lui N. S. Hrușciov 
la cel de al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., poporul nostru vede 
în acest document istoric, în 
lucrările istoricului Congres al 
construcției desfășurate a co
munismului, un imbold însu- 
flețitor în munca și lupta pen
tru construirea socialismului în 
patria noastră. Cu neclintită în
credere în triumful cauzei co
munismului, poporul și tinere
tul nostru muncitor pășesc nea
bătut pe calea indicată de Par
tidul Muncitoresc Romîn, calea 
făuririi belșugului și fericirii ce
lor ce muncesc.

cuprinde articole privind experiența înaintată a î 
U.T.M., articole de propagandă legate de activi- I 
a organizațiilor U.T.M., articole de orientare me- ♦ 
mișcarea pionierească, precum și informații pe T 
articole din experiența Comsomolului, corespon- I

Revista va 
organizațiilor 
tatea practică 
todică pentru 
teme actuale, 
dențe.

Utemiști ....
leninist", ajutor prețios în munca voastră 
zație.

Citiți și răspindiți revista „Tînărul leninist'1. 
Revista apare în 96 pagini, bogat ilustrate.

și utemiste, abonați-vă la revista „Tînărul 
de organi-

noastră, nouă, pusă în slujba po
porului și a socialismului, conti
nuatoare a tradițiilor bune ale li
teraturii dinainte de eliberare, este 
iubită și prețuită de masele largi 
de cititori, iar scriitorii se bucură 
de prestigiu in rindurile oamenilor 
muncii. Relevînd succesele pe care 
poeții, prozatorii, dramaturgii și 
criticii noștri literari le-au obținut 
in ultimii ani, vorbitorul a subli
niat că toate aceste realizări, dato
rate in primul rind îndrumării li
teraturii de către partid, impun 
scriitorilor noștri sarcini de mare 
răspundere. Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple
nara C.C. al PM.R. din 26-28 no
iembrie 1958, îndreptar prețios 
pentru viața economică și pentru 
dezvoltarea bazei materiale a vie
ții culturale, constituie in același 
timp un îndreptar și pentru întrea
ga noastră mișcare culturală și 
deci și pentru lucrătorii din dome
niul literaturii. Largile perspective 
pe care le deschid expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
mobilizează entuziasmul creator al 
tuturor oamenilor muncii. Răs- 
punzînd chemării partidului, scri
itorii vor trebui să-și înmulțească 
și mai mult eforturile, creînd noi 
opere valoroase realist-socialiste 
care să însuflețească pe oamenii 
muncii în înfăptuirea marilor sar
cini ce le revin in construirea so
cialismului.

in continuare, scriitorul Mihai 
Beniuc a subliniat importanța ce
lor două probleme cheie ale litera
turii noastre noi : actualitatea și 
partinitatea care trebuie să stea 
în atenția oricărui scriitor din tara 
noastră.

După ce a anunțat o serie da 
măsuri organizatorice pe care le 
va lua Uniunea Scriitorilor în sco
pul îmbunătățirii activității sale, al 
colaborării cu Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii, cu editurile, 
acad M. Beniuc a făcut un apel 
către toți scriitorii să ducă la în
deplinire cit mai curînd numeroa
sele angajamente pe care și le-au 
luat de a crea noi lucrări în cins
tea celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării patriei. Totodată vorbi
torul a arătat că Uniunea Scriito
rilor va acorda o grijă mai mare, 
un sprijin mai susținut creșterii și 
afirmării tinerilor scriitori.

Referatul a fost urmat de am
ple discuții, în cadrul cărora nu
meroși scriitori au împărtășit din 
experiența lor in urma contactului 
direct cu viața muncitorilor și a 
țărănimii nostre muncitoare, au 
vorbit despre proiectele lor de 
creație și s-au angajat să oglin
dească în lucrările lor. la un înalt 
nivel artistic, actualitatea, trans 
formările din viața și conștiința 
oamenilor muncii din țara nor: 
stră.

(Agerpres)
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EXTRAORDINAR AL P.C.U.S.
(Urmare din pag. l-a)

totului regional de partid Lenin
grad, a declarat: Acest Congres 
al nostru, al XXI-lea, este un 
congres al constructorilor comu
nismului, Noi am fost trimiși la 
acest congres, a spus Spiridonov, 
nu numai de organizațiile care 
ne-au încredințat mandatul, dar 
și de întregul popor sovietic. A- 
ceasta au demonstrat-o pregătiri
le in vederea congresului, dez
baterea tezelor raportului lui 
N. S. Hrușciov. La adunările din 
Leningrad consacrate dezbateri
lor au luat parte circa 3.000.000 
de oameni. Oamenii muncii au 
făcut peste 12.000 de propuneri. 
Realizarea lor, a spus Spiridonov, 
ne va permite să îndeplinim sar
cinile septenalului cu cheltuieli 
mai mici și într-un termen mai 
scurt.

Spiridonov a vorbit despre u- 
riașul entuziasm cu care a primit 
întregul popor sovietic noul plan 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S., planul construi
rii comunismului.

Pe acest fond, a declarat el, 
apar, cu tot caracterul lor jalnic 
și trădător, uneltirile grupului 
complotist Malenkov, Kaganovici, 
Molotov, Bulganin și Șepilov! 
Dacă pînă acum, a spus vorbito
rul, acest grup a dat socoteală 
numai în fața Comitetului Cen
tral al partidului, a sosit timpul 
ca el să dea socoteală și în fața 
organului suprem al partidului 
— Congresul.

Referindu-se la sarcinile care 
stau în fața Țării Sovietice în 
vederea îndeplinirii planului sep- 
tenal, Spiridonov s-a oprit asu
pra marii importanțe pe care o 
are reorganizarea conducerii in
dustriei care a avut loc. Vorbi
torul a sprijinit propunerea dele
gatului Ustinov (Moscova), care 
a pus problema reglementării lu
crărilor de proiectare și cerceta
re științifică și de unificare a in
stitutelor științifice care acțio
nează paralel. Spiridonov a pro
pus în special ca organizațiile de 
proiectare să fie mutate mai a- 
proape de ramurile de producție 
și de regiunile pe care le deser
vesc.

ANTONIN NOVOTNY a adre
sat Congresului un salut frățesc 
în numele Partidului Comunist 
și al oamenilor, muncii din Ce
hoslovacia.

Partidul nostru, a spus No
votny, a considerat întotdeauna 
P.C.U.S. drept un model și un 
dascăl experimentat. Realizările 
dobîndite în -munca noastră în 
ultima perioadă au la bază con
cluziile trase din rezultatele ce
lui de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. Noi am reușit să întă
rim și mai mult unitatea parti
dului, să întărim legăturile sale 
cu poporul, să desfășurăm larg 
inițiativa creatoare a oamenilor 
muncii. Tocmai de aceea, a spus 
Novotny, la cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului nostru am fost 
în măsură să formulăm sarcina 
desăvîrșirii construirii socialis
mului în Cehoslovacia.

Ideea coexistenței pașnice, ri
dicată sus de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S., a subliniat Novotny, 
a devenit într-un timp scurt o 
măreață forță motrice a dezvol
tării sociale în lumea- întreagă.

Antonin Novotny și-a exprimat 
convingerea că al XXI-lea Con
gres va avea pentru dezvoltarea 
ulterioară a istoriei mondiale o 
importantă cel puțin tot atît de 
mare ca și cel de-al XX-lea Con
gres. Directivele referitoare la 
dezvoltarea economiei sovietice 
în viitorii șapte ani sînt de o 
mare importanță nu numai pen
tru Uniunea Sovietică, nu numai 
pentru lagărul socialist, ci și 
pentru întreaga lume. Novotny a 
relevat că tezele raportului lui 
Nikita Hrușciov au contribuit în 
multe privințe la elaborarea per
spectivelor dezvoltării Ceho
slovaciei. Pe care dintre noi, a 
spus vorbitorul. îl poate lăsa in
diferent faptul că Uniunea So
vietică soră pășește într-o nouă 
perioadă a trecerii de la socia
lism la comunism, în perioada 
construirii desfășurate a societă
ții comuniste ? Intr-un răstimp 
relativ scurt, U.R.S.S. se va si
tua pe primul loc în lume în 
ceea ce privește toți indicii deci
sivi, inclusiv volumul producției 
și nivelul de trai al populației.

De pe acum, a continuat No
votny, întreaga lume s-a convins 
de superioritatea Uniunii Sovieti
ce în multe domenii și, în primul 
rînd, în știință și tehnică. Cu 
greu poate fi găsit cineva care 
să nu fie însuflețit de faptul că 
încă într-un viitor apropiat sis
temul socialist mondial va- do- 
bîndi supremația absolută asupra 
capitalismului și în domeniul 
producției materiale și că țările 
socialismului vor produce mai 
bine de jumătate din producția 
industrială mondială.

Exemplul Uniunii Sovietice, a 
continuat Novotny, experiența ei 
bogată și ajutorul ei dezinteresat, 
prestigiul internațional crescînd 
al U.R.S.S. sînt și vor continua 
să fie principalul factor al dez
voltării puternice a sistemului 
socialist mondial.

Referindu-se la strînsa colabo
rare dintre țările lagărului socia
list. Novotny a spus : Relațiile 
dintre statele noastre se bazează 
pe principiul internaționalismului 
proletar și sînt diametral opuse 
relațiilor capitaliste, bazate pe 
concurență și exploatare nemi
loasă. Esența relațiilor dintre noi 
este întărirea unității și colabo-- 
rării în scopul construirii socia
lismului și comunismului în toate" 
țările socialiste, în scopdl victo
riei în întrecerea economică din
tre socialism și capitalism.

WALTER ULBRICHT, prim 
secretar al Partidului Socialist

Ședinfa din dimineața zilei de 29 ianuarie
Unit din Germania, a transmis 
delegaților la Congres un cordial, 
frățesc salut de luptă în numele 
P.S.U.G. și al tuturor forțelor 
democrate, iubitoare de pace ale 
poporului german.

Walter Ulbricht, care a luat 
cuvîntul în ședința de dimineață 
a declarat că programul con
strucției desfășurate a societății 
comuniste, fundamentat în rapor
tul lui N. S. Hrușciov, are o 
uriașă importanță pentru întreaga 
mișcare muncitorească internațio
nală. Declarația comună a parti
delor comuniste și muncitorești, 
adoptată în noiembrie 1957. a 
avut de asemenea drept rezultat 
întărirea lăuntrică a lagărului 
statelor socialiste și a ajutat în 
mod deosebit R. D. Germană, care 
se află pe avanpostul cei mai a- 
pusean al" lumii socialiste, să lupte 
pentru pace șl transformări so
cialiste.

Sarcina națională a poporului 
german, a spus Ulbricht, constă 
în a trage învățăminte din cele 
două războaie mondiale și a pune 
frîu revanșarzilor și militariștilor 
din Germania occidentală. Germa
nia, care se află în centrul Europei 
occidentale, va putea exista numai 
ca un stat democrat, iubitor de 
pace. Dacă va continua înzestra
rea Germaniei Occidentale cu arma 
atomică, Germania va fi împinsă 
într-o catastrofă.

Politica diplomației atomice a 
lui Adenauer a suferit un eșec, a 
declatat W. Ulbricht. In cercuri
le burgheze vestgermane se spune 
că Adenauer a dus Germania Oc
cidentală la un „Stalingrad poli
tic". Propunerile cuprinse în ra
portul lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la retragerea trupelor străi
ne din Germania, crearea unei 
zone de dezangajare între forțele 
armate și crearea unei zone denu- 
clearizate corespund intereselor 
naționale ale poporului german și 
sarcinii menținerii păcii în Ger
mania. Conferința de pace propu
să de Uniunea Sovietică ar putea 
contribui la soluționarea acestei 
probleme. Tratatul de pace ar des
chide porțile spre un viitor paș
nic al Germaniei. El ar constitui 
oarecum o verigă de legătură în
tre cele două state germane.

Uniunea Sovietică, statele lagăru
lui socialist și forțele iubitoare de 
pace din celelalte țări nu vor to
lera ca imperialismul german să-și 
realizeze pas cu pas planurile a- 
gresive.

Oamenii muncii din R. D. Ger
mană, împreună cu adversarii răz
boiului atomic din Germania Oc
cidentală, fac tot ce le stă în pu
tință pentru a determina o cotitu
ră în politica Germaniei Occiden
tale. Se înțelege de la sine, a sub
liniat W. Ulbricht, că pentru pro
movarea unei politici de pace sînt 
necesare întărirea continuă a pu
terii muncitorești-țărănești din 
R. D. Germană și înfăptuirea con
secventă a transformărilor socia
liste. Numai succesele pe calea so
cialismului pot ridica nivelul ma
terial și cultural al poporului din 
R. D. Germană, astfel îneît să de
pășească Germania Occidentală. 
In timp ce guvernul Adenauer in
tenționează să desăvîrșească înar
marea atomică, a continuat W. 
Ulbricht, Republica Democrată 
Germană dorește ca pe baza exem
plului nivelului de trai ridicat din 
societatea socialistă, să atragă pe 
calea pașnică masele de oameni 
ai muncii din Germania Occiden
tală. Republica Democrată Germa
nă avea premise mult mai puțin 
favorabile pentru această întrece
re decît Germania Occidentală, 
care deține întreaga bază a indus
triei grele și regiunea Ruhr. To
tuși, datorită ajutorului Uniunii 
Sovietice și avantajelor orînduirii 
socialiste, noi am reușit să biruim 
principalele greutăți.

Congresul al V-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania a 
chemat populația la desăvârșirea 
victorioasă a construirii socialis
mului. Planul pe următorii șapte 
ani cuprinde cifrele de control care 
indică drumul spre atingerea a- 
cestui scop.

In încheiere, W. Ulbricht a de
clarat : Am ascultat cu mare in
teres raportul lui N. S. Hrușciov 
și considerăm tezele formulate de 
el în problemele teoretice și prac
tice ca o însemnată contribuție 
creatoare la teoria marxist-leninis- 
tă. Datorită colaborării noastre 
frățești în cadrul diviziunii socia
liste a muncii și cooperării, ne 
vom îndeplini datoria ce ne re
vine în marele lagăr al statelor so
cialiste.

După o scurtă pauză ședința 
de dimineață a Congresului a 
reînceput sub președinția lui N. 
I. BELEAEV. El a anunțat că s-a 
propus să fie ascultat raportul 
Comisiei de validare a Congresu
lui. Această propunere a fost a- 
•doptată în unanimitate. Raportul 
a fost prezentat de V. M. C1U- 
RAEV, președintele Comisiei de 
validare.

La Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., a spus V. M. Ciuraev, 
au fost aleși în total 1.269 de de
legați cu drept de vot delibera
tiv și 106 delegați cu drept de 
vot consultativ. Comisia de vali
dare a stabilit că alegerea dele
gaților la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. s-a desfășurat în 
toate organizațiile de pa—tid în 
strictă conformitate cu statutul 
partidului. Comisia de validare 
a recunoscut valabilitatea împu
ternicirilor tuturor delegaților la 
Congres.

P.C.U.S., a anunțat raportorul, 
are 7.622.356 de membri și 
6&.775' candidați de partid, în 
total 8.239.131 comuniști sau cu 
1.023.626 mai mulți decît la Con
gresul al XX-lea.

Îndeplinind indicațiile Congre

sului al XX-lea, organizațiile de 
partid s-au îngrijit și mai mult 
de primirea individuală in partid 
a oamenilor înaintați în primul 
rînd din rindurile muncitorilor 
și colhoznicilor. Aproximativ 
două treimi din cei primiți în 
partid în 1958 sint muncitori și 
colhoznici.

La Congresul al XXI-lea sînt 
prezenți delegați de 52 de națio
nalități, ceea ce dovedește întă
rirea prieteniei de nezdruncinat 
și a colaborării dintre popoarele 
Uniunii Sovietice, atitudinea pli
nă de grijă a partidului față de 
creșterea și educarea cadrelor 
naționale.

Dintre delegații cu drept de 
vot deliberativ. 355 lucrează în 
industrie, construcții și transpor
turi, iar 175 în agricultură. Prin
tre delegați sint 432 de activiști 
de partid, 147 de activiști sovie
tici, 12 activiști sindicali. 7 acti
viști ai Comsomolului, 50 de oa
meni de știință, cultură și artă 
și lucrători în domeniul ocrotirii 
sănătății, 91 de militari.

Dintre delegații la congres 399 
sînt muncitori și colhoznici, a- 
dică cu 78 mai mulți decit la 
Congresul al XX-lea. 94 la sută 
din delegați sînt decorați cu or
dine și medalii ale Uniunii Sovie
tice, 67 sînt distinși cu premii 
,.Lenin“ și „Stalin“, 51 poartă 
titlul de Erou al Uniunii Sovie
tice, 158 sînt Eroj ai muncii so
cialiste.

Se știe, a spus V.M. Ciuraev, 
că partidul nostru a obținut mari 
succese în pregătirea unor cadre 
numeroase de specialiști pentru 
toate ramurile economiei naționa
le. In rindurile partidului se află 
în prezent peste 2.300.000 de 
specialiști. Acest fapt și-a găsit 
oglindire în componența delega- 
ților la Congres. 708 delegați 
au studii superioare, 67 de dele
gați au studii superioare neter
minate. iar 155 de delegați sînt 
absolvenți ai învătămintului me
diu.

La Congres sînt reprezentate 
atît cadrele vîrstnice, cît și acti
viștii tineri. Delegații la Congres 
sub 35 de ani reprezintă 12,7 Ia 
sută, cei între 36 și 40 de ani 
— 8,4 la sută, cei între 41 și 50 
de ani — 47.8 la sută, iar cei 
peste 50 de ani — 31,1 la sută.

In ceea ce privește stagiul de 
partid, delegații se împart -jupă 
cum urmează : 45 de delegați au 
trecut prin școala eroică a ilega
lității și a războiului civil. 19,9 
la sută au intrat în partid în 
anii 1921 — 1930, 33,8 la sută — 
în 1931—1940, 21,7 la sută au 
intrat în partid in 1941—1945, 
iar 21,1 la sută în 1946 sau mai 
tirziu.

Din partidul nostru, a arătat 
vorbitorul, fac parte 1.605 804 
femei. Printre delegații cu drept 
de vot deliberativ sint 222 fe
mei, adică 17.5 la sută.

După ce a comunicat și datele 
referitoare la delegații cu vot 
consultativ, tov. Ciuraev a spus 
în încheiere :

Datele referitoare la delegații 
la cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. dovedesc că partidul a 
reușit să crească, să educe și să 
călească din punct de vedere 
ideologic numeroase cadre pentru 
o activitate multilaterală de par
tid, de stat și economică.

Pe baza raportului tov. Ciu
raev, Congresul a a-doptat în 
unanimitate hotărîrea de a apro
ba raportul comisiei de validare.

ECATER1NA FURȚEVA, mem
bru în Prezidiul C.C. al P.C.U.S. 
și-a consacrat cuvîntarea muncii 
ideologice a partidului, probleme
lor educației comuniste a oame
nilor muncii.

Activitatea Congresului nostru, a 
spus E. A. Furțeva, demonstrează 
cu o forță excepțională caracte
rul creator al marxism-leninismu- 
lui, arată că teoria marxist-leni- 
nistă se îmbogățește în permanen
ță cu experiența concretă a par* 
tidului și poporului nostru, cu ex
periența întregii mișcări comuniste 
și muncitorești internaționale, lată 
de ce lucrările Congresului con
stituia o contribuție excepțional de 
valoroasă la tezaurul marxism-le- 
ninismului și va constitui o nouă 
lovitură zdrobitoare dată oricăror 
forme de revizionism și dogma
tism.

E. A. Furțeva subliniază că 
orientînd eforturile în muncă și 
creație ale poporului spre făurirea 
bazei tehnico-materiale a societă
ții comuniste, partidul se îngrijește 
în permanență ca conștiința oame
nilor să nu rămînă în urma exis
tenței lor sociale. Una din prin
cipalele sarcini ale septenalului — 
după cum se arată în raportul to
varășului N. S. Hrușciov — este 
intensificarea muncii partidului în 
domeniul ideologic-educativ, ridi
carea conștiinței comuniste a oa
menilor muncii și, în primul rînd, 
a tinerei generații.

Problemele muncii ideologice, a 
spus E. A. Furțeva, capătă in pre
zent ceia mai mare însemnătate și 
datorită faptului că sîntem nevoiți 
și vom fi nevoiți și in viitor să du
cem lupta împotriva diversiunilor 
ideologice ale imperialismului. îm
potriva rămășițelor moralei bur
gheze din conștiința oamenilor.

Creșterea nivelului de trai al oa
menilor sovietici, creează condiții 
favorabile pentru ridicarea conti
nuă a conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, pentru lupta îm
potriva rămășițelor capitalismului. 

’Dar rămășițele trecutului nu dis
par de la sine. Prin munca noa
stră ideologică, noi trebuie să edu
căm la oameni calități, moral-poli- 
tice care corespund idealurilor so
cietății comuniste. Principalele sar
cini ale planului septenal deter
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mină orientarea și conținutul în
tregii munci ideologice.

Propaganda și agitația, presa, ra
dioul, televiziunea, literatura, mu
zica, pictura, teatrul și cinemato
graful — toate mijloacti'e muncii 
educative — trebuie să fie cît mai 
perfecte și trebuie puse în ac
țiune.

Referindu-se la .problemele îm
bunătățirii propagandei de par
tid, E. A. Furțeva a aratat că 
propagandiștii trebuie să explice 
în mod aprofundat importanța 
istorică a marilor victorii ale po
porului nostru, să dezvăluie per
spectivele însuflețitoare ale con
strucției comuniste, să-i mobili
zeze pe oamenii muncii pentru 
înfăptuirea cu succes a planului 
septenal.

E. A. Furțeva a citat în conti
nuare o serie de exemple grăi
toare care dovedesc că in Uniu
nea Sovietică, unde a avut loc o 
măreață revoluție culturală, au 
fost create condițiile pentru sa
tisfacerea tot mai deplină a ce
rințelor spirituale ale oamenilor. 
In U.R.S.S. se editează anual, 
calculat pe fiecare om, de nouă 
ori mai multe cărți decît s-au 
editat în Rusia țaristă și mult 
mai multe decît se editează în 
prezent în statele capitaliste cele 
mai dezvoltate. In prezent în 
Uniunea Sovietică se numără a- 
proape 400.000 de biblioteci care 
dispun de un fond de un miliard 
și jumătate de cărți. In țară func
ționează 80.000 de instalații de 
cinematograf, dintre care 61.000 
— în localitățile rurale.

După Congresul al XX-lea in
telectualitatea noastră din dome
niul artei, a spus E. A. Furțeva, 
a dovedit încă o dată că nu are 
alte interese în afara interese
lor poporului constructor al co
munismului. Numai cazuri izola
te de oameni slabi de înger au 
șovăit, s-au dezorientat. însă 
„operele" lor au fost respinse de 
popor.

Partidul a desfășurat o muncă 
uriașă pentru coeziunea intelec
tualității, pentru crearea condi
țiilor în vederea dezvoltării con
tinue, rodnice a artei și literaturii. 
Lucrătorii în domeniul creației 
au primit cu uriașă satisfacție 
cuvîntările lui N. S Hrușciov 
despre legătura strînsă a litera
turii si artei cu viața. Și-a strîns 
și mai mult rindurile intelectuali
tatea creatoare, a crescut activi
tatea ei, scriitorii și oamenii de 
artă au început să se adreseze 
mai mult temelor celor mai im
portante ale contemporaneității, 
temelor din viata poporului so
vietic.

Este regretabil, a arătat vorbi
toarea, că pînă în prezent în li
teratură și în artă nu au fost 
oglindite cum se cuvine astfel de 
fapte eroice ca valorificarea a 
zeci de milioane de hectare de 
pămînturi înțelenite, construirea 
de către comsomoliști de furnale 
și mine, marele marș al tineri
lor patrîoți spre noile șantiere 
din răsărit, crearea primilor sa
teliți artificiali ai pămîntu'ui și 
a rachetei cosmice.

Bucurîndu-ne și mîndrindu-ne 
de succesele artei sovietice, a 
continuat E. A. Furțeva, noi tre
buie totodată să vedem și lipsu
rile. In teatre, pe ecrane, în pro
gramele radioului și televiziunii 
apar încă lucrări slabe din punct 
de vedere ideologic și artistic, 
minore în ceea ce privește tema
tica, uneori cu totul inaccepta
bile pentru omul sovietic.

E. A Furțeva a subliniat că 
înfăptuirea planurilor construc
ției comuniste va transforma 
Uniunea Sovietică în țara în 
care populația va avea cel mai 
înalt nivel de trai. In legătură 
cu aceasta se va pune într-un 
mod nou problema artei sovietice, 
artă în care activitatea de crea
ție cu caracter de masă va că
păta o importanță tot mai mare.

O parte a cuvîntării a fost 
consacrată întăririi și lărgirii le
găturilor culturale internaționale 
ale U.R.S.S.

In 1956, 560.000 de oameni 
sovietici au călătorit în străină
tate, iar în ultimii doi ani aproa
pe un milion și jumătate. Anual 
U.R.S.S. este vizitată de pes
te o jumătate de milion de 
străini și numărul oaspeților de 
peste hotare crește mereu.

Uniunea Sovietică a încheiat 
aproape 100 de acorduri interna
ționale, pe baza cărora se dez
voltă legături culturale reciproce.

Planul septenal, a spus în în
cheiere E. A. Furțeva, va spori 
extrem de mult nu numai bogă
țiile materiale, ci și cele spiri
tuale ale țării noastre. îndepli
nirea acestui plan măreț deschide 
vaste posibilități pentru intensi
ficarea legăturilor culturale in
ternaționale și va ridica la o 
treaptă și mai înaltă prestigiul 
internațional al statului sovietic, 
va arăta și mai concret întregii 
lumi că numai socialismul aduce 
omenirii un progres autentic și 
multilateral, o înflorire fără’ pre
cedent a culturii, științei și artei.

Cunoscutul șef al brigăzi: de 
mineri din mina nr. 2 ..Sever
naia" a trustului .Krasnodo- 
nugol", N. I. MAMAI, organiza
ția de partid din Lugansk, a adus 
Congresului salutul călduros al 
minerilor din Donbas.

Minerii din Donbas, a arătat 
vorbitorul, au întîmpinaț cu mul
tă însuflețire noul pian septenal. 
In raportul tovarășului Hrușciov 
se face bilanțul victoriilor istori
ce ale poporului sovietic și se 
trasează un vast program de 
construire a comunismului în mi
nunata noastră țară. Împreună 
cu întregul popor sovietic, mi
nerii declară că sînt gata să de
pună toate eforturile pentru a 
îndeplini cu succes și înainte de 
termen planul septenal.

N. I. Mamai a vorbit despre 
mișcarea pentru sporirea extrac
ției de cărbuni și reducerea pre
țului de cost al cărbunelui care 
se desfășoară pe scară largă în 
rindurile minerilor din Uniunea 
Sovietică. Se știe, a spus vorbi
torul în continuare, că actm 
cițiva ani numeroase mine din 
Donbas, printre care și mina „Se
vernaia", lucrau prost și nu în
deplineau planul de stat.

In 1956. la Consfătuirea repu
blicană a lucrătorilor din indus
tria carboniferă, care a avut loc 
la Stalino, tov. N. S. Hrușciov, 
ne-a sfătuit cum să lichidăm ră- 
minerea în urmă a Donbasului. 
El a spus că multe depind de 
noi, muncitorii mineri. Atunci, 
brigada noastră a hotărît să 
pornim la întrecere pentru obți
nerea unor indici ridicați în 
muncă, ne-am angajat să dăm 
zilnic cîte o tonă de cărbune pes
te norma de schimb a fiecărui mi
ner și am obținut ca toți membrii 
brigăzii să-și îndeplinească acest 
angajament. In scurt timp, între
cerea pentru depășirea zilnică a 
normelor de schimb a cuprins 
120 de mineri și aceasta a mo
dificat deîndată situația în 
mină. Colectivul minei a început 
să dea cărbune peste plan.

Partidul ne învață, a spus tov. 
Mamai, să nu ne mulțumim nici
odată cu rezultatele obținute, să 
pășim mereu înainte. In anul

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei de 29 ianuarie, 
care a fost prezidată de ANTON 
GAEVOI, prim-secretar al Co
mitetului Regional Dneprope
trovsk al Partidului Comunist al 
R.S.S. Ucraineană, delegații la 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. au continuat dezbaterile 
pe marginea cifrelor de control 
ale dezvoltării economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965.

IAN KALNBERZIN, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din R.S.S. Letonă, a de
clarat că planul septenal consti
tuie o etapă dintre cele mai im
portante în dezvoltarea econo
miei naționale a U.R.S.S., în 
construirea comunismului. Kaln- 
berzin a subliniat că, în urma 
îndeplinirii acestui plan, lagărul 
socialismului va deveni și mai 
puternic, va fi ridicată o stavilă 
de netrecut în calea ațîțătorilor 
la război.

Deși Letonia a pășit pe calea 
noii sale dezvoltări cu 20 . de 
ani mal tîrziu decit celelalte re
publici sovietice, ea merge în pas 
cu acestea. Perspective excepțio
nal de favorabile se deschid în 
fața poporului letcn in noul sep- 
tenal.

Kalnberzin a arătat că pentru 
succesele industriei letone a avut 
o mare însemnătate reorganizarea 
conducerii industriei. In general, 
regiunile economice furnizează 
în prezent mari cantități de pro
duse peste prevederile planului. 
După reorganizarea conducerii in
dustriei, întreprinderile din Leto
nia au dat peste prevederile pla
nului produse în valoare de peste 
un miliard de ruble.

Delegata PELAGHEIA KOVA
LIOVA (Bielorusia), care a luat 
apoi cuvîntul, a vorbit despre ac
tivitatea colhozului „Pentru pa
trie" a cărui președintă este de 
șapte ani. Kovaliova a vorbit de
legaților despre planurile acestui 
colhoz din Bielorusia pentru vii
torul septenal.

Delegații la Congres au as
cultat cu mult interes cuvîntarea 
lui A. A. GROMIKO, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., care 
s-a ocupat de mai multe proble
me din domeniul politicii exțșrnș.

In istoria partidului nostru, în 
viața poporului nostru, a spus el, 
au fost nu puține evenimente de 
mare importanță istorică, dar al 
XXI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice deți
ne un loc deosebit printre aceste 
evenimente., El marchează intra
rea țării noastre într-o nouă pe
rioadă a dezvoltării ei, în perioa
da construcției desfășurate a soci
etății comuniste. Publicarea teze
lor raportului tov. N. Ș. Hrușciov, 
în noiembrie 1958, a constituit Un 
factor de cea mai mare importan
ță în viața internațională și a e- 
xercitat o vizibilă influență stabi
lizatoare asupra întregii situații 
internaționale.

Aceasta a permis unui mare nu
măr de oameni din străinătate să 
privească cu și mai multă încre
dere în viitor, a generat un senti
ment de uluire și de respect in
voluntar chiar și în tabăra celor 
ce nu ne sînt prieteni. Cifrele sep
tenalului au fost considerate pre
tutindeni ca o nouă dovadă a dra
gostei de pace a Uniunii Sovieti
ce, a interesului ei pentru menți
nerea unei păci trainice.

A. A. Gromîko a reamintit nu
meroasele propuneri pe care 
U.R.S.S. le-a făcut în ultimii ani 
puterilor occidentale. El a amintit 
dp propunerile referitoare Ia înche
ierea unui tratat de neagresiune 
între N.A.T.O. și Organizația Tra
tatului de la Varșovia, la convoca
rea unei conferințe la nivel înalt, 
la problema Berlinului și a Trata
tului. de pace cu Germania. Deo
camdată guvernele puterilor occi
dentale nu au arătat că sînt gata 
să discute în mod concret propu
nerile U.R.S.S.

Cursul actual al politicii exter
ne a principalelor puteri ale lu
mii capitaliste reflectă sporantele 
care nu au dispărut încă în unele 
cercuri ipfjuente din țările occiden
tale că ar mai fi cumva posibil 
să fie întoarsă roata istoriei. 
S.U.A. și alte țări din Occident se 
încăpățînează în a nu „recunoaște"

asemenea fapte evidente ca existen
ta Republicii Populara Chineze 
sau Republicii Democrate Ger
mane.

In loc de a stîrpi militarismul 
german, a continuat Gromîko, 
triumviratul puterilor occidentale 
— S.U.A., Anglia și Franța — a 
deschis toate ecluzele pentru res
tabilirea potențialului militar eco
nomic al Germaniei Occidentale, 
care este baza economică a milita
rismului german. Conducătorii 
N.A.T.O. dopun toate eforturile 
pentru a pune în mîinile clicii mi
litariste vestgermane arma atomică 
și cu hidrogen.

A. A. Gromîko subliniază că 
Uniunea Sovietică este gata chiar 
și astăzi să înceapă tratative cu 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. Dar dacă, a 
spus A. A. Gromîko, nu din vina 
noastră nu se va realiza o înțele
gere în problema Tratatului de 
pace cu Germania, Uniunea Sovie
tică, ca și celelalte state socialiste, 
vor căuta alte căi de rezolvare a 
acestei probleme.

Același lucru trebuie spus și des
pre problema Berlinului. Dacă nu 
se va găsi o soluționare a ei de 
comun acord, spre care tinde în 
mod sincer țara noastră, Uniunea 
Sovietică în înțeleigere cu R.D.G, 
va traduce în viață măsurile cu
noscute în problema Berlinului și 
nimeni sj nu-și facă iluzii în a- 
ceastă problemă.

In cuvîntarea sa A. A. Gromîko 
a subliniat că Uniunea Sovietică 
este gata să facă mult pentru a 
pune relațiile sovieto-americane pe 
baza solidă a încrederii reciproce 
și colaborării pașnice. Vizita to
varășului Mikoian în S.U.A., care 
a avut loc recent, a arătat că și 
acolo «xistă forțe însemnate car# 
doresc îmbunătățirea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică.

NIKOLAI KISELEV, secretar 
al Comitetului regional de partid 
din Rostov (Federația rusă),' a 
vorbit la Congres despre caldul 
sprijin de care se bucură preve
derile planului septenal cu privi
re la dezvoltarea economiei na
ționale în rindurile tuturor oa
menilor sovietici. Vorbitorul a 
arătat că în întreprinderile, col
hozurile și sovhozurile din regiu
ne se desfășoară larg întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului septe
nal. O serie de fabrici și uzine 
și-au luat angajamentul să înde
plinească noul plan în 5—6 ani. 
Aceste hotărîri sînt realiste, a 
spus vorbitorul, realismul lor 
este confirmat de succesele obți
nute pînă acum. Industria regiu
nii Rostov a îndeplinit planul pe 
anul 1958 înainte de termen, la 
20 decembrie.

Noul plan prevede construirea 
în regiune a unor întreprinderi 
chimice și pentru construcția de 
mașini. Industria alimentară va 
lua o dezvoltare și mai mare.

Oamenii sovietici, a spus Kise
lev, sînt recunoscători Partidului 
Comunist pentru grija pe care o 
manifestă față de creșterea bună
stării întregului popor, atît de viu 
exprimată în grandioasele cifre ale 
noului plan septenal.

Cel de-al XXI lea Congres al 
P.C.U.S., Partidul Comunist și po
porul sovietic au fost salutate căl
duros in numele comuniștilor bul
gari și al poporului bulgar .de 
TODQR JIVKOV, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar.

Nu putem să nu ne exprimăm 
bucuria și satisfacția în legătură 
cu remarcabilul raport prezentat 
de tovarășul N. S. Hrușciov la af 
XXI-lea Congres al P.C.U6., ra
port pătruns de spiritul creator 
leninist și caracterizat prin avînt 
îndrăzneț, profunzime teoretică și

1958, brigada a hotărît să obțină 
zilnic cîte o tonă și jumătate 
peste norma de schimb. Această 
inițiativă a fost sprijinită de mi
nerii clin numeroase bazine carbo
nifere ale țării, precum și de 
muncitori din alte ramuri indu
striale.

Discutînd tezele raportului tov. 
N. S. Hrușciov, noi ne-am luat an
gajamentul ca pînă în ziua des
chiderii Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. și în cursul întregu
lui an 1959 să extragem zilnic 
cîte 2,5 tone de cărbune peste 
norma de schimb de fiecare mi
ner și să reducem prețul de cost 
al tonei de cărbune cu 1,5 ruble.

Astăzi, raportez cu multă bucu
rie Congresului, a declarat tov. 
Aîamai, că ne îndeplinim cu cin
ste,angajamentele. Minerii din bri
gada noastră au la activ 12.100 
tone de cărbune peste plan. Fie
care membru al brigăzii a extras 
în medie, în zilele din preajma 
Congresului, trei tone de cărbune 
peste normă. Pentru munca depu
să, colectivului i s-a decernat înal
tul titlu de brigadă a muncii co
muniste.

In încheierea cuvîntării sale, 
tov. Mamai a încredințat Congre
sul că minerii sovietici vor depu
ne toate eforturile pentru ca pla
nurile construcției comuniste să 
fie îndeplinite înainte de termen.

TOVARĂȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, prim-secretar

al C.C. al P.M.R., a rostit o c.u- 
vîntare de salut în numele Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

NIKOLAI BELEAEV, care a 
prezidat a doua parte a ședinței 
de dimineață a Congresului, a da* 
cuvîntul lui JANOS KADAR, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

Salut în numele comuniștilor un
guri, a spus Janos Kadar, cel 
de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. care poate fi numit pe 
drept cuvînt Congresul construirii 
comunismului și al apărării păcii.

Am ascultat cu multă atenție, a 
spus vorbitorul, raportul tovarășu
lui N. S. Hrușciov și salutăm din 
toată inima grandioasele țeluri ale 
planului septenal, precum și teze
le Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice in legătură cu unele pro
bleme ideologice și politice, teze 
care constituie o dezvoltare a te
oriei marxiste. Salutăm faptul că 
în raport s-a acordat o atît de 
mare atenție problemelor menți
nerii purității marxism-leninismu- 
lui, arma ideologică a partidului 
nostru, că el condamnă cu toată 
hotărîrea și cu multă putere de 
convingere încercările revizioniști
lor iugoslavi de a denatura aceas
tă învățătură.

Janos Kadar a mulțumit Par
tidului Comunist al Uniunii Sovi«- 
tice și poporului-sovietic pentru a- 
jutorul frățesc acordat în anul 1956 

Ședința din după amiaza zilei de 29 ianuarie
un adînc realism. Acest raportare 
o excepțională importanță teoreti
că și practică pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, pen
tru țările socialiste, pentru toate 
partidele socialiste și muncitorești 
frățești.

Poporul bulgar, a spus Todor 
Jivkov, consideră al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. ca un eveniment 
cit se poate de scump și apropiat. 
Planul dv. de șapte ani este bucu
ria noastră, mîndria noastră, el ne 
însuflețește. Și aceasta nu intîm- 
plător. Soarta țării noastre este 
indisolubil legată de soarța Marii 
Țării Sovietice, iar soarta Parti
dului nostru Comunist de soarta 
marelui partid al lui Lenin.

Fără lagărul socialist și în afa
ra sa, a declarat Todor Jivkov. 
fără ajutorul Uniunii Sovietice și 
fără experiența ei, a cărei bogă
ție incomparabilă îi conferă o im
portanță istorică mondială, este 
de neconceput nu numai îndeplini
rea sarcinii grandioase pentru 
Bulgaria pe care ne-am propus 
s-o îndeplinim, dar și orice con
struire a unei societăți socialiste. 
Vreau să vă încredințez încă oda
tă că Partidul Comunist Bulgar a 
fost, este și va fi întotdeauna un 
detașament credincios și devotat 
al mișcării comuniste internaționa
le, că el va apăra puritatea teo
riei marxist leniniste, va lupta cu 
intransigență împotriva ideologici 
burgheze, împotriva revizionismu
lui contemporan și a oricăror aba
teri de la marxism-leninism.

Președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea KIM IR SEN 
care a luat apoi cuvîntul a trans
mis Congresului și întregului po
por sovietic salutul înflăcărat al 
Partidului Muncii din Coreea și 
al poporului coreean.

Dezvoltînd creator marxism-leni- 
nismul, a spus vorbitorul, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
conduce ferm poporul sovietic spre 
noi victorii, pășind în avangarda 
mișcării muncitorești internaționa
le. Istoricul Congres al XX-lea al 
P.C.U.S. nu numai că a gră
bit construirea comunismului în 
U.R.S.S., dar a adus și o impor
tantă contribuție la cauza dezvol
tării mișcării comuniste internațio
nale și a întăririi forțelor păcii 
din lumea întreagă. Milioane de 
Oameni de pe întregul glob pămîn- 
tesc, care năzuiesc spre pace și 
socialism, privesc cu nădejde spre 
marea Uniune Sovietică a cărei 
dezvoltare neîntreruptă le insufla 
noi forțe.

In continuare Kim Ir Sen a a- 
rătat că după Consfătuirea repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, care a avut loc la 
Moscova în noiembrie 1957, for
țele păcii și socialismului au cres
cut și mai mult. Lagărul socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
s-a unit și mai strîns sub steagul 
marxism-leninismului și al inter
naționalismului proletar, solidarita
tea mișcării muncitorești interna
ționale s-a întărit și mai mult.

Sîntem convinși, a declarat Kim 
Ir Sen, că poporul sovietic, strîns 
unit în jurul partidului comunist, 
va îndeplini cu succes planul sep
tenal, grăbind astfel construirea 
comunismului în U.R.S.S. și va 
contribui mult la binele întregii* 
omeniri. înfăptuirea grandiosului 
program de construire a comunis
mului în U.R.S.S. va însufleți și 
mai mult poporul coreean în lupta 
sa pentru construirea socialismu
lui și pentru unificarea pașnică a 
patriei sale.

HO Șl M1N, președintele Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, a rostit un cuvînt de salut 
din partea Comitetului Central al 
Partidului și a oamenilor muncii 
din Republica Democrată Vietnam. 

Sîntem fericiți, a spus vorbito
rul, să luăm parte la cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. care 

în lupta împotriva reacțiunii bur-' 
ghezo-moșierești și a forțelor im
perialismului internațional, care au 
inspirat rebeliunea contrarevolu
ționară din Ungaria. Călăuzit de 
sentimente internaționaliste, po
porul sovietic, ca și popoarele Cbi- 
nei și celorlalte țări ale lagărului 
socialist, a spus Janos Kadar, 
ne-au sprijinit în această luptă.

Vorbind despre situația interni 
a țării, J. Kadar a arătat *5 
P.M.Ș.U. și oamenii muncii dsi 
Ungaria luptă pentru pace și so
cialism umăr la umăr cu toate po
poarele din țările lagărului socia
list. Sentimentul prieteniei ungaro- 
sovietice, a subliniat el, nu numai 
că nu a slăbit, dar s-a întărit și 
mai mult.

Acum, a continuat Kadar, 
cel de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S. ne insuflă noi forțe, 
înfăptuirea planului septenal va fi 
o victorie nu numai a poporului 
sovietic, ci și a întregului lagăr al 
forțelor păcii și socialismului.

Nikolai Belcnev, care prezi
da ședința, a comunicat delegați- 
lor că pe adresa Congresului au 
sosit telegrame de salut din partea 
partidelor frățești din Brazilia, Tai- 
landa, Paraguay și Republica Do
minicană. Cu aceasta, ședința de 
dimineață a Congresului a luat 
sfirșit.

marchează o nouă etapă în dezvol
tarea impetuoasă a societății so
cialiste. Cifrele de control ale dez
voltării economiei naționale a 
U.R.S.S., care vor fi adoptate la 
acest Congres, sint menite să ducă 
la rezolvarea sarcinii istorice de 
a ajunge din urmă și de a Întrece 
cele mai dezvoltate țări capitaliste.

Poporul sovietic, a subliniat Ho 
Și Min, a obținut succese istorice 
în dezvoltarea științei, culturii, 
tehnicii, artei, în ridicarea nivelu
lui de trai al întregului popor. 
Realizările poporului sovietic ex
primate'de lansarea sateliților ar
tificiali ai pămîniului. și a rache
tei. cosmice, a deschis o nouă eră 
Î0 cucerirea universului de către 
om. . j .

Îndeplinirea planului septenal, 
a arătat Ho Și Min, va transfor
ma Uniunea Sovietică in cea mai 
puternică țară din lume, va în
tări: șj mai mult forța lagărului 
socialist. Aceasta, va constitui '.a 
rîndul său, garanția de nădejde 
a menținerii unei păci trainice 
în lumea întreagă.

Ho Și Min a declarat că suc
cesele poporului sovietic și ale 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice însuflețesc poporul viet
namez in lupta pentru Construi
rea socialismului în țara lui, ii 
sporesc forțele în lupta pentru 
unificarea Vietnamului de No d 
și de Sud. Poporul vietnamez 
contribuie și el după puterile 
sale, la cauza apărării păcii în 
Asia de Sud-Est și in lumea în
treagă.

Ho Și Min a dat citire salutu
lui adresat Congresului de Comi
tetul Central al Partidului celcr 
ce muncesc din Vietnam.

In cuvîntul său de salut EN
VER HODJA, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, a apreciat actualul Con
gres al P.C.U.S. ca un eveniment 
de importanță istorică mondială 
nu numai pentru U.R.S.S., ci șl 
pentru toate partidele comuniste 
din lume, pentru, Întreaga mișca
re comunistă internațională, pen
tru întreaga omenire. Acest Con
gres, a spus Enver Hodja, umple 
de speranță inimile tuturor oame
nilor simpli de pe toate conti
nentele, le : întărește încrederea 
în victoria comunismului.

Enver Hodja a vorbit despre 
uriașele succese obținute de Uni
unea Sovietică în domeniul eco
nomiei și în dezvoltarea culturii, 
despre realizările științei și teh
nicii sovietice. Scînteia Marelui 
Octombrie, aprinsă de geniul iui 
Lenin, a spus el, a străbătut în
tinderi nesfirșite și s-a transfor
mat într-un satelit al Soarelui.

Forțele întunericului, a conti
nuat Enver Hodja, au primit o 
lovitură zdrobitoare și nimic nu 
poate împiedica construirea co
munismului. Succesele poporului 
sovietic au uluit pe oamenii din 
lumea întreagă și au demonstrat 
superioritatea socialismului asu
pra capitalismului.

Poporul albanez, a spus Envcr 
Hodja, se bucură din toată inima 
de succesele prietenei, salvatoa
rei și eliberatoarei sal.e — Uniu
nea Sovietică.

Referindu-se la planul septe
nal, ale cărui cifre de control 
sînt discutate la cel de-al XXI- 
Congres Enver Hodja a decla
rat că. realizarea lui va întări și 
mai mult forțele păcii și va da o 
lovitură zdrobitoare revizionismu
lui și reformismului.

Președintele ședinței a anunțat 
că s-au primit saluturi din par
tea partidelor comuniste din 
Iordania, Luxemburg, San Mari
no, precum și din partea Par
tidului Muncii din Guatemala.

Cu aceasta, ședința a luat 
sfîrșit.

Congresul își va continua lu
crările mîine 30 ianuarie.


