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Tinerii răspund

cu entuziasm
OF/

chemării plenarei

a V!-a a

C.C. al U.T.M.

Lucrările
celui de al XXI-lea

Congres extraordinar 
al P.C.U.S.

Ședința din după amiaza zilei de 30 ianuarie
■ MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

ASS transmite: In ședința din 
' după-amiaza zilei de 30 ianuarie 

a Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S., care s-a deschis sub 
președinția lui N. G. IGNATOV, 
primul a luat cuvîntul M. A. LA
VRENTIEV, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
președintele filialei din Siberia a 
Academiei. El și-a consacrat cu- 
vîntarea sarcinilor care revin 
științei pentru înfăptuirea gran
diosului plan de construire a co
munismului în Uniunea Sovieti
că. Comitetul Central al partidului 
a felicitat nu o dată pe oamenii 
de știință și le-a mulțumit pen
tru rezultatele obținute, a spus 
M. A. Lavrentiev. Știința noa
stră a cucerit un loc de frunte în 
problemele cele mai importante. 
Mai avem însă mari rezerve 
care trebuie folosite îndeosebi în 
lumina noilor sarcini importante. 

Trebuie să realizăm o cît mai 
mare apropiere din punctul de 
vedere al conținutului și terito
rial între știință, instituțiile de 

-^învățămînt superior, industrie și 
agricultură, a spus M. A. Lavren
tiev. Este necesară o mai bună 
cooperare între institutele de cer
cetări, instituțiile de învățămînt 
superior și uzine. La organizarea 
unor noi centre științifice mari 
trebuie să se asigure crearea u- 
nui complex de institute pentru 
principalele domenii ale științei 
teoretice moderne: matematica, 
mecanica, fizica, chimia, geolog'a. 

M. A. Lavrentiev a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale filia
lei din Siberia a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și problemelor 
de care se vor ocupa oamenii de 
știință de la acest important cen
tru științific din răsăritul țării. 
La acest centru au și sosit peste 
300 de colaboratori științifici din 
Moscova, Leningrad și alte ora
șe. In curînd vor sosi încă 400 
de tineri specialiști. Chiar în a-
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cest an, constructorii vor da în 
folosință primele trei institute: 
de hidrodinamică, geologie și fi
zică. Construcția orășelului știin
ței se va termina în anul 1961.

Oamenii de știință din Siberia 
vor lucra în special la studierea 
subsolului, elaborarea unor noi 
metode de prospectare a minereu
rilor, în problema folosirii abu
rului cald subteran și a apelor 
termale subterane și la crearea 
de noi materiale sintetice.

M. A. Lavrentiev a propus să 
se modifice organizarea planifi
cării cercetărilor științifice, pre
cum și a sistemului de acordare 
a gradelor și titlurilor științifice.

El a arătat că este necesară 
sporirea exigenței față de toți oa
menii de știință din țară, pentru 
ca fiecare dintre ei să tindă șă 
obțină rezultate cît mai mari în 
cercetările sale. Știința sovietică 
trebuie să fie strîns legată de 
sarcinile practice și să răspundă 
zi de zi cerințelor economiei na
ționale.

A luat apoi cuvîntul L. I. 
BREJNEV, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.. Cel de-al 
XXI-lea Congres al partidului va 
intra în istorie ca un jalon lumi
nos care marchează intrarea pa
triei noastre socialiste în perioa
da de cea mai mare importanță 
a dezvoltării ei — perioada con
strucției desfășurate a comunis
mului — a spus el.

Vorbitorul a relevat că în ra
portul tov. N. S Hrușciov sînt 
oglindite perspectivele grandioase 
ale dezvoltării țării și sînt elabo
rate totodată probleme extrem de 
importante ale științei marxist- 
leniniste. L. 1. Brejnev a subli
niat că succesele repurtate după 
cel da, al XX-lea Congres al par
tidului au apropiat țara de co
munism. Baza acestor succese o 
constituie faptul că în activitatea 
lor Comitetul Central și întregul 
partid sînt călăuzite neabătut de

if

J
Socialismul și pacea 
sînt de nedespărțit

Opinia publică mondială 
urmărește cu viu inte
res și admirație lucrări

le de importanță excepțională 
ale Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S., care se desfășoară 
în aceste zile. Grandiosul pro
gram de construcție pe care-1 
reprezintă planul septenal, ex
pus în raportul tovarășului 
N. S. Hrușciov, a trezit admi
rația a milioane și milioane 
de oameni din toate colțurile 
lumii. Acest plan grandios de 
construcție are o însemnătate 
deosebit de mare nu numai 
pentru că el arată înaintarea 
desfășurată a Uniunii Sovieti
ce spre comunism, dar și 
pentru faptul că e! deschide 
noi perspective largi și lumi
noase cauzei păcii în întreaga 

. lume. Oamenii iubitori de 
► pace de pretutindeni înțeleg 
J că înfăptuirea planului septe- 
► nai va juca un rol uriaș in 
• rezolvarea problemei funda- 
J mentale a zilelor noastre — 
> menținerea păcii in lumea in- 
* treagă.
’ Grandiosul plan de dezvol- 
» tare a economiei naționale a 
► Uniunii Sovietice pe 1959— 
[ 1965 este pătruns de la pri-
> mul plnă la ultimul rînd de 
► spiritul dragostei de pace, 
ț Oricine își dă seama că un 
> stat care își pune in fața sa 
► asemenea perspective mărețe, 
v constructive, care înfăptuiește 
ș o construcție uriașă de nci 
> fabrici, uzine, centrale e'ectri- 
? ce, mine, care-și propune să 
> clădească in 7 ani. 15 milioa- 
► ne de apartamente și depune 
r eforturi pentru a obține cel 
> mai înalt nivel de trai din lu- 

► me, nu poate promova decit o 
* politică de pace fiind intere- 
» sat vital in menținerea păcii. 
► In același timp, oamenii iu- 
* bitori de pace din întreaga 
I lume au și un alt temei să se 
► bucure de puternica dezvolta- 
* re pe care o va lua statul so-

vietic In viitorii 7 ani. Înde
plinirea planului septenal care 
va duce la o uriașă dezvoltare 
a forței U.R.S.S., va dezvolta 
economicește și va mări forța 
țărilor socialiste, a lagăru
lui socialist în ansamblu, va 
asigura in raportul de forțe pe 
arena internațională o supe
rioritate hotărîtoare de partea 
păcii, și astfel vor apare noi 
condiții și mai favorabile pen
tru preîntîmpinarea unui răz
boi mondial, pentru menține
rea păcii. Cercurile războinice 
ale capitalismului vor fi obli
gate de popoare să renunțe 
la planurile unui nou război 
mondial. Pe acest temei, în ra
portul tovarășului N. S. 
Hrușciov se trage concluzia 
teoretică de mare însemnătate 
că „încă înainte de victoria 
deplină a socialismului în lu
me, în condițiile menținerii 
capitalismului într-o parte a 
lumii, va apare posibilitatea 
reală de a exclude războiul 
mondial din viața societății".

Față de aceste grandioase 
perspective deschise de planul 
septenal, apare și mai evident 
caracterul absurd al politicii 
puterilor occidentale, care de 
ani de zile promovează așa 
numita „politică de pe poziții 
de forță" Această politică nu 
are nici o bază in prezent, și 
în întreaga lume se recunoaște 
tot mai iarg faptul că polit ca 
externă a puterilor occidenta
le, sub lozincile agresive ale 
pactului N.A.T.O., a dat fali
ment, deși ele se mai crampo
nează de aceasta. In trecut 
Uniunea Sovietică a știut să 
dea riposta cuvenită agreso
rului hitlerist și să-l zdro
bească. intr-o epocă cind sin
gurul stat socialist avea o 
pondere de numai 10 la sută 
în producția industrială mon
dială.

(Continuare în pag. 4-a)

marxism-leninism, pe care îl apli
că în mod creator.

’Vorbitorul a relevat, ca un 
exemplu de soluționare creatoare 
a problemelor importante, reor
ganizarea conducerii industriei și 
construcțiilor și reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare. 
Ca urmare a acestor măsuri au 
fost valorificate rezerve colosale 
ale economiei naționale. Industria 
socialistă a început să lucreze 
mai bine, iar agricultura a făcut 
un salt gigantic în dezvoltarea 
ei-

L. I. Brejnev a vorbit apoi des
pre zdrobirea grupului fracționist 
Malenkov. Kaganovici, Molotov, 
Bulganin și Șepilov. Viața însăși, 
a subliniat el, i-a pus în situația 
de făliți politici și i-a aruncat 
peste bord.

Vorbitorul a consacrat o mare 
parte a cuvîntării sale probleme
lor dezvoltării industriei grele. 
Pentru dezvoltarea acestei extrem 
de importante ramuri a industriei 
se învestesc în cadrul planului 
septenal 700 de miliarde de ru
ble. în siderurgie se proiectează 
lărgirea și reconstruirea unor în
treprinderi în funcțiune. Totodată 
se vor construi noi uzine ca cele 
din Karaganda, Siberia de vest și 
Taișet.

L. I. Brejnev a subliniat că 
este inadmisibil să se întîrzie ter
menele lucrărilor de construcție. 
Uzinele metalurgice de la Cere- 
poveț și Orsk — Halilovo sînt în 
construcție de peste 10 ani și_ to
tuși acolo nu s-a organizat încă 
producția de laminate.

Această practică nu mai poate 
fi tolerată pe viitor și este nece
sar ca ritmul lucrărilor de con
strucție să fie accelerat. Pentru 
a arăta că această sarcină este 
cît se poate de realistă, L. I. 
Brejnev a dat următorul exem
plu. Anul trecut au fost construi
te în țară șapte furnale mari. 
Toate au fost date în funcțiune 
înainte de termen, iar construirea 
lor nu a durat mai mult de un 
an. Industrializarea lucrărilor de 
construcție, transformarea șantie
relor de construcție în șantiere 
de montaj, va avea un rol im
portant în accelerarea construirii 
de noi capacități în industria 
grea.

In continuare, L. I. Brejnev a 
subliniat că metalul trebuie eco
nomisit în toate ramurile econo
miei. Pentru aceasta există posi
bilități uriașe. S-a calculat de 
exemplu că pentru construirea u- 
nor rezervoare de țiței și produse

(Continuare în pag. 3-a)

mai

Utemista Mariana Hercus, de la 
fabrica „Pavel Tcacenco" din 
București își depășește zilnic 

norma cu 10—12 la sută 
Foto: S. N1CULESCU

multe
economiiI Atelierele „Grivița Roșie” din Capitală; aici la secția I locomotive lucrează și brigada condusă de 

Gheorghe Șoîcan. Pe luna ianuarie membrii brigăzii au realizat o economie de 1237 kg. material 
feros. în fotografie: Gheorghe Șolcan și Ion Toma forjează din materialul economisit pene pen- 
tru strung. Foto : D. F. DUMITRU

pentru înflorirea
noastre socialiste

Importante economii

în Editura Politică 
a apărut :

N. S. HRUȘCIOV

Raport prezentat 
la Congresul al 

XXI-lea extraordinar 
al 

Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Lucrarea a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă i

economisiți 
in trei ore

La puțin timp după venirea sa 
în sectorul 221 al uzinelor metalur
gice „Vasile Tudose" din Colibași 
regiunea Pitești, l-am văzut pe u- 
temistul Plăpuceanu Emil, care este 
și secretarul U.T.M. al secției 
noastre, frămîntîndu-se pe lingă 
grămada de scule declasate din 
magazie.

— Trebuie neapărat să între
prindem cît mai curînd o acțiune 
in vederea recuperării acestor ma
teriale din oțel de calitate superi
oară care zac nefolosite...

A doua zi. imediat după înceta
rea programului de lucru, a înce
put acțiunea de recuperare, a scu
lelor. în Drimele trei ore tinerii 
au recondiționat 539 suporți pen
tru cuțite de strung în greutate 
totoîă de cca. 500 kilograme de 
oțel în valoare de 4.121 lei — bani 
economisiți de tineri. Utemiștii 
Plăpuceanu Emil, Văcaru Petre, 
Bălan Constantin și alții au dat 
dovadă de multă operativitate în 
această frumoasă acțiune.

IONEL I. GA1E 
controlor tehnic

APARATE DE RADIO
„CONCERT"

Muncitorii fabricii „Radio Popu
lar" din Capitală au început să fa
brice aparatul de radio tip „Con
cert". Noul aparat, executat cu 
piese realizate în cea mai mare 
parte în țara noastră, are 3 plus 
2 lămpi, trei lungimi de undă, ochi 
magic, control de ton.

Linia estetică a ultimelor apara
te de radio romînești „Opereta", 
„Balada", precum și buna lor func
ționare dovedesc grija pe care mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la această întreprindere o au pen
tru îmbunătățirea continuă a cali
tății aparatelor de radio.

Tn anul acesta colectivul 
muncă al acestei unități 
dustriale va fabrica cu 30.000 
multe aparate decît în anul 
cut.

de 
in- 

mai 
tre

(Agerpres)

Victor M a ț e k

prin recondiționarea
In schela 

funcționează 
lier de reparație a 
pompelor de extrac
ție. Acest atelier asi
gură reparația tutu
ror pompelor de ex
tracție fi contribuie 
in bună măsură la ac- 

“ tiunea de realizare a 
planului de extracție 
a țițeiului.

In scurt timp, după 
ce au luat cunoștință 
de chemarea lansată 
de tinerii de la între
prinderea „Progre
sul"-Brăila. de a se 
realiza economii echi
valente cu prețul de 
cost al unor produse 
finite, utemiștii din 
brigada lui Olteanu 
Gheorghe, s-au gin- 
dit că mai sînt unele 
piese care recondi
ționate, pot căpăta 
viață. Numai in trei 
luni ei au reușit să
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Cimpina 
un ate-

recondiționeze nume
roase piese din com
plexul unei pompe de 
extracție ca : linere 
cu bila, cămăși de oțel 
și fontă, pentru pis
toane, care erau sor
tite să ia drumul re
topirii. în cursul ul
timului trimestru al 
anului 1958, valoarea 
economiilor se cifrea
ză la importanta su
mă de 51.328 lei. 
Pentru a ne face o 
idee mai clară a în
semnătății acestei ac*

sculelor
țiuni, amintim faptul 
că numai în luna de
cembrie, valoarea e- 
conomiilor realizate a 
fost de 14.840 lei.

Aceste importante 
realizări ale tinerilor 
petroliști, nu ar fi 
fost posibile fără spri
jinul fi îndrumarea 
organizației 
a

Din sîrma

U.T.M.
schelei Cimpina.

LUCIA TH.
GHERGH1CEANU 

operatoare

veche —
electro-motoare noi

Aspect de Ia 
clubul gospodă
riei colective 
„Alex. Suvorov" 
din corn. Cioa

ra Doicești, raionul Călmătui.

Multă vreme membrii brigăzii de tineret 
de la secția bobinaj, atelierul 458, al uzine
lor de autocamioane „Steagul Roșu", pri
veau cu supărare la sîrma veche provenită 

de la motoarele defecte și care 
nu se mai putea folosi.

Dună calculele făcute de bobi- 
natori, prin recondiționarea aces
tei sîrme se puteau aduce econo
mii importante. Dar pentru aceasta 
le era necesară o mașină snecială 
de reizolat. Și cu toate că nu mai 
confecționaseră niciodată o astfel 
de mașină — bobinatorii au găsit 
rezolvarea problemei: au adaptat 
o mașină obișnuită de bobinaj și 
pentru operația de reizolare.

De atunci nici un metru de sfr- 
mă veche nu se mai irosește. Și 
fapta lor tradusă în cifre. înseam
nă 100.000 lei economii anuale.

ȘTEFAN C1CEL 
strungar

în 
cînd 
bită 
Șului 
mergea agale rîzîhd și glumind. 
Erau membrii brigăzii de produc
ție a tineretului condusă de ute- 
mistul Teodor Valteanu din secto
rul bloc motor al uzinei de trac
toare. Se întorceau de la consfă
tuirea tinerilor fruntași în muncă 
care se ținuse la comitetul orășe
nesc U.T.M. și unde li se întnîna- 
se... Drapelul de brigadă fruntașă 
pe oraș, precum și diferite premii 
în obiecte.

Să spicuim cîteva din realizările 
brigăzii:

Producînd piese numai de cali
tate superioară și reducînd rebu
turile cu mult sub procentajul ad
mis, brigada a realizat economii 
de peste 95.000 lei.

Prin folosirea rațională a unel
telor și prin buna lor îngrijire, bri
gada a adus economii în valoare 
de 21.000 lei.

In decurs de peste un an. mem
brii brigăzii nu au avut nici o ab
sență nemotivată.

Și acestea sînt numai cîteva din 
realizările celor zece tineri, care în 
după amiaza aceea geroasă de 
ianuarie, pășeau veseli și mîndri pe 
străzile Orașului Stalin, hotărîți 
să păstreze 
brigadă de 
fruntașă pe

amiaza aceea geroasă, 
lumea se îndrepta gră- 
casă, pe străzile Gra

de tineri

după 
toată 
spre
Stalin un grup

cu cinste steagul de 
producție a tineretului 
oraș.

OTELEA TRAIAN 
strungar

oeo-

Notații despre cel de-al O
XXI-lea Congres al P. C. U. S.

S-au strîns răzbătătorii prin furtuni 
Să toarne iarăși visurile-n faptă, 
Și timpu l incovoaie, și I supun 
Smulgîndu-i, mai devreme, inc o treaptă.

Prin împlinirea hotărîrilor noastre 
Solia omenescului gînd".

PROBLEMELE PĂCII
SARCINILE RAPORTULUI

IN DOMENIUL
Oțel, deajuns, pentru ca

ECONOMIC
orice visări 

să ndrăznească, 
ce-or să se nască; 
zvelte-aruncate

Și pentru toate planetele 
Beton, pentru viaductele 
Curcubeu, peste ape-nspumate ;
Sticlă, pentru vaza subțire și ușoară 
Cu mlădiere de șold de fecioară. 
Ori pentru pereții viitoarelor case, 
Cu văzduhul — tapet de mătase ; 
Centrale, jn care atomul va arde 
Apriuzind pretutindeni luceferi, miliarde; 
Bumbac, și mătase, și pînze de in răcoroase, 
Rochii — petale, pentru trupuri de femei, 

mlădioase ;
Lanuri, pe care n-o să mai ai cu ce să 

le-asemeni, 
Și totul, și tot — pentru oameni ! .ser

IN DOMENIUL ȘTIINȚEI
Laconic, străbate un mesaj către astre : 
„Pregătiți vă să primiți în curînd „

Hulub de zăpadă,
Coboară
Pe palma aceasta deschisă
Ca o frunză, de vis și răcoare.
Lasă-te lin peste ea.
Cu încredere,
Să-ți topești osteneala aripei
Cel ce-a deschis o, veghează !

PERSPECTIVĂ
Doar șapte pași..
Șapte pași,
Și cu fiece treaptă,
Ideea se schimbă în faptă.
Iar degetelte pot pipăi fericite
Visările ndastre-mplinile.

ȘI PENTRU NOI...
Soarele nu răsare pentru o singură-ogradă.
Cînd își leagănă coarna pe zare,
Lasă lumina egală să i cadă — 
Peste toți înseta[ii de soare.

Noi instalații intrate 
in funcțiune la fabrica 

de îngrășăminte 
chimice „Petru Poni“

La fabriica de îngrășăminte chi
mice „Petru Poni“ din Valea Că
lugărească a intrat in funcțiune cu 
întreaga capacitate instalația de 
superfosfat granulat, îngrășămint 
chimic cu mare eficacitate.

Tot aici a intrat de curînd în 
funcțiune instalația de fluorosilicat 
de sodiu, substanță larg întrebuin
țată in industria chimică și cera
mică. Acest produs se obține din 
gazele ce rezultă de la fabricarea 
superfosfatului, gaze care înainte 
nu erau utilizate.

(Agerpres) 
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Emisiunile de televiz’une 
sînt recepționate 

in regiunea Bacău
Incepînd de la 25 ianuarie, în 

regiunea Bacău a intrat in ex 
ploatare un nou emițător de te
leviziune care retransmite pro
gramele Studioului de Televiziu
ne București. Acest emițător a 
fost instalat și pus în funcțiune 
de tehnicieni de specialitate din 
Departamentul poștelor și teleco
municațiilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor.

Emisiunile sînt recepționate pe 
canalul 1 în regiunea Bacău și 
■niprejurimi.

Siderurgiștii 

de la „Oțelul Roșu“ 

se alătură inițiativei 
hunedorenilor

• Vom 
dicilor de

Vom

(Agerpres)

produce în 
utilizare a

1959, peste plan prin creșterea In 
agre gafelor:

10.000 tone oțel
8.000 tone laminate

realiza economii de 
tul de cost planificat.

OU OOOOOOOOOOOOOOO,

. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinelor „Oțelul Roșu" au 
aflat cu deosebită satisfacție de 
chemarea siderurgiștilor hunedo- 
reni adresată colectivului Combi
natului metalurgic Reșița, de a 
spori în acest an producția de 
metal. Dezbătînd temeinic in con
sfătuiri de producție posibilitățile 
de a spori producția de oțel și la
minate, siderurgiștii de la .Ote
lul Roșu" au hotărît să-și însu
șească și ei această inițiativă pa
triotică.

Pe baza propunerilor făcute în 
timpul dezbaterii cifrelor de plan 
pe. anul în curs, la care s-au a- 
dăugat zilele acestea noi propu
neri făcute cu prilejul discutării 
chemării la întrecere adresate de 
siderurgiștii hunedoreni colecti
vului Combinatului metalurgic

din Reșița, colectivul uzinei „Oțe
lul Roșu" și-a luat angajamentul 
să producă In acest an, peste 
sarcina de plan 10.000 tone oțel, 
8.000 tone de laminate și 330 
tone cilindri. Totodată muncito
rii. tehnicienii și inginerii uzinei 
s au angajat să realizeze 
2.000.000 lei economii, față da 
prețul de cost planificat.

Alăturîndu se inițiativei hune' 
dorenilor. si derurgiștii de la
..Oțelul Roșu" și-au 
hotărîrea 
din ce în 

indicii de 
asigurînd 
ției de metal 
deosebită însemnătate trasată de 
plenara C.C. al P.M.R. din 26 28 
noiembrie 1958.

de 
exprimat 

de a munci in acest an 
ce mai bine, de a spori 
utilizare a agregatelor, 
astfel creșterea produc, 

sarcină de •
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In inima Capitalei se află un 
palat construit în prima ju
mătate a secolului trecut, 

palatul Șuțu. Aici și-a redeschis 
porțile Muzeul de istorie a ora
șului București, instituție de o 
deosebită valoare educativă pa
triotică. Sălile muzeului permit o 
retrospectivă interesantă, chiar 
pasionantă. Este vorba mai mult 
decît de interesul cu care bucu- 
reșteanul anului 1959 privește tre
cutul orașului său drag. Mulți
mea mărturiilor adunate după ani 
de trudă satisfac nu numai cu
riozități firești, ci în primul rind 
îți insuflă o puternică mîndrie 
patriotică.

Sălile muzeului ne reamintesc 
pagini mai mult sau mai 
puțin cunoscute din istoria 

patriei. Un panou glăsuiește des
pre faptul că cea mai veche ca" 
pitală a Țării Românești a fost 
Argeșul. în 1330 Argeșul, fiind 
pustiit în luptele ce au avut loc, 
Basarab și-a mutat scaunul dom
nesc la Cîmpulung pentru ca 
Vlaicu Vodă, spre sfîrșitul seco
lului, să readucă reședința la Ar" 
geș. Un secol mai târziu găsim 
Tîrgoviște ca oraș de scaun. Vlad 
Țepeș, dornic să opună rezistență 
turcilor care se aflau la Giurgiu și 
Turnu, înalță pe malul Dîmbovi
ței cetatea cu numele de Bucu
rești. Pe vremea aceea ce
tatea era denumită uneori Bucur 
rești, alteori cetatea Dîmboviței.

în muzeu, se amintește faptul 
că despre o cetate a Dîmboviței

palatul domnesc din oraș de do
meniul feudal de la Mogoșoaia.

Primele ateliere manufactu
riere apar în secolul al 
XVIII-lea. E interesant că 

odată cu acestea se înregistrează 
și — cum le numesc contempo
ranii — „conflicte de muncă". 
De altfel, cronicile secolului ara
tă că „prin țară și în București 
gemea norodul de aceste biruri 
grele".

Dorința de dreptate a poporu
lui și-a găsit expresie în mișca
rea lui Tudor Vladimirescu. In 
muzeu se află ciorna originală a 
unei proclamații scrisă de Tudor 
Vladimirescu în ianuarie 1821. 
„Pînă cînd să. le fim robi ?“ — 
scria Tudor, referindu-se la asu
pritorii norodului. Sînt prețioase, 
de asemenea, mărturiile despre

are de cînd avem mărturii 
despre viața, pe locurile pe 
care astăzi se află Bucu

reștiul ? în vitrine de sticlă 
stau orînduite 
cu grijă unelte 
și așchii, cranii 
de bour, vase... 
Săpăturile ar
heologice le-au 
scos la iveală 
din adîncurile 
pămîntului care 
le-a păstrat pes
te secole. Prime
le mărturii sigu
re ale manifes
tărilor umane 
găsite pe terito
riul actual al 
Capitalei apar
țin epocii paleo
litice — citim 
pe o inscripție. 
O hartă ce aco
peră un perete indică locurile din 
București unde au fost efectuate 

«rodnice săpături arheologice.
Multe din ele au scos la iveală 
urme aparținînd paleoliticului.

Semne ale vieții neolitice, pur- 
tînd amprenta mileniului al IV- 
lea înaintea erei noastre,- au fost 
găsite în Dudești-Cioplea, Fun- 
denii-Doamnei și în Comuna 
Roșu-Militari. La Dămăroaia, Pi
pera, Radu-Vodă s-au scos la 
iveală obiecte ce aparțineau așe
zărilor geto-dacice. Privești cu o 
emoție greu de stăpînit un frag
ment dintr-o cupă dacică orna
mentată. Printre 
namentale poate 
avînd deasupra 
soarelui, iar în 
pește. Secolele 
noastre ne-au lăsat monete roma
ne, statuiete. arme, obiecte de uz 
casnic.

In secolele următoare descope
ririle arheologice pe teritoriul 
bucureștean constată în repetate 
rînduri așezări umane. Săpătu
rile de la Fundenii-Doamnei din 
1958 au scos la iveală un cuptor 
de lut pentru ars vase, păstrat 
din secolul IV. Numeroase dovezi 
se referă la conlocuirea cu gru
purile slave, mai ales după se
colul X e.n

alte motive or- 
fi văzut un om 

ca-pului discul 
stingă lui un

I—III al erei

se pomenea în secolul XIV în le
gătură cu pîrcălabul Dragomir. 
Săpăturile arheologice efectuate în 
ultimii ani n-au putut permite 
deocamdată să se. stabilească exi
stența unei cetăți din secolul XIV. 
Ceea ce s-a găsit se referă la spo
radice așezări omenești pe actua
lul teritoriu al Bucureștiului.

Un document de o mare valoare 
se oferă privirilor. Este facsimilul 
unui hrisov dat de Vlad Țepeș la 
20 septembrie 1459 — adică acum 
500 de ani — în „cetatea Bucu
rești1. Vlad Țepeș a atribuit 
Bucureștiului nu numai o impor
tanță strategică, ci și una econo
mică. Dezvoltarea orașului în pe
rioada următoare 
gată de faptul că 
drumul comercial 
nia spre Dunăre și Balcani. Radu 
cel Frumos este cel care statorni
cește în cetatea Bucureștiului ca
pitala domnească.

Bucureștiul, deși pustiit de turci 
în vremea lui Mihai Viteazul, 
noaște mai apoi o dezvoltare 
stul de rapidă. In vremea 
Brîncoveanu — e adevărat, 
prețul suferințelor celor mulți 
orașul se îmbogățește cu monu
mente religioase, palate și căi de 
comunicație. Din această perioadă 
există Podul Mogoșoaiei care lega

este sirius Ie
pe aci trecea 

din Transilva-

cu- 
de- 
lui
cu

Copii de
Muncitoare de la S.T.B., împreuna cu familiile lor, demonstrînd 

în 1914 pe străzile Bucureștiului

Ușa se deschise încet, iar în ca* 
îdrul ei apăru o doamnă din „înal
ta societate" americană. Drept răs
puns la salut, negustorul din spa
tele tejghelei i se adresă cu o voce 
mieroasă :

— Cîți copii doriți ?
— Deocamdată numai unul.
— Cum să fie, mai vioi sau me

lancolic ?
— Mai întîi să-1 văd...
— Nu vă supărați, știți, să nu 

ne deranjăm degeaba... Sîntem 
casă de încredere. Prețul, după 
cum este și copilul, variază între 
2000 și 3000 de dolari.

De necrezut, dar cu toate acestea 
adevărat. în S.U.A., în care se 
vinde și se cumpără tot ce-ți poate 
trece prin minte, de ce nu s-ar 
vinde și copii, mai ales că acest 
bussines aduce mulți bani. Nu este 
doar un lucru nou pentru nimeni 
că în societatea capitalistă totul 
este marfă. Conștiința, cinstea, iu
birea și copiii se vînd și se cum
pără dacă nu la piață, pe sub mînă 
la bursa neagră.

în ceea ce privește capitolul 
„marfă", traficanții nu se pot plîn- 
ge de criză. Societatea capitalistă 
cu mizeria și viciile sale inevita
bile le procură în permanență 
„marfa" mult căutată. Se găsesc 
destule femei părăsite care, din 
cauza mizeriei și pentru cîțiva do
lari sînt dispuse să scape de co
pii. Tot la acești monștri cu chip 
de om apelează și mamele, ajunse 
pe ultima treaptă a -mizeriei, ne
voite să-și vîndă pruncii, pentru 
a-i salva pe ceilalți bolnavi și în
fometați.

Ce poate fi mai revoltător și e- 
dificator totodată asupra descom-

punerii unei societăți, decît faptul 
că la mica publicitate a unui ziar 
din New York s-a putut citi de 
curînd laconicul anunț : „Căutăm 
cumpărător pentru un copil de pa
tru ani". Anunțul n-a trebuit să 
apara și a doua zi alături de re
clamele de gumă de mestecat, 
lame de ras și bijuterii, deoarece 
cu 350 de dolari copilul a fost 
vîndut chiar în ziua respectivă. Ce 
poate împinge o mamă, o familie 
pînă la această monstruozitate ? 
Mizeria. Este știut faptul că mi
lioane de familii americane se 
zbat în ghiarele mizeriei, că șo
majul îngrozitor, impozitele și pre
țurile în permanentă creștere, îm
ping unele din aceste familii pînă 
la acest act îngrozitor — vînzarca 
propriului copil. Ca hienele, trafi- 
canții adulmecă prada și, pentru 
cîteva sute de dolari „achizițio
nează" sărmanii copii.

în același timp, „înalta societa
te" americană după preferințe și 
pentru dolari poate să-și cumpere 
cu aceeași ușurință un cîine de 
rasă, un papagal vorbitor, sau un... 
copil ! Chestie de gust.

Cu toate că acest bussines cri
minal a luat o mare amploare, au
toritățile americane închid ochii. 
După cum relata de curînd agenția 
„France Presse", „New Yorkul a 
devenit centrul rețelei specializate 
în comerțul cu copii. Acest fapt 
a fost dezvăluit de ancheta asu
pra procedurii adopțiunii în statul 
New York. Fără a respecta for
malitățile de rigoare, oricine poa
te cumpăra un copil la bursa 
neagra contra unei sume care va- 
riaza între 2000 și 3000 de dolari". 
Bursa neagră a copiilor din New
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participarea ma
selor la revolu
ția din 1848. Un 
document se re
feră la „puștile 
și pistoalele lua
te de norod la 19 
iulie cînd a nă
pustit în prăvă
lia de lîngă bi
serica Crețules- 
cu“. Un colț al 
expoziției 
dedicat 
Se găsesc 
obiecte ale 
Vodă Cuza 
numeroase 
cumente ale vre
mii, 
dezvolta mereu, 
o imagine a 

sociale nedrepte.

este 
Unirii, 

aci 
lui
Și 

do-

Bucureștiul 
Orașul era însă 
unei orînduiri .
Apăreau străzi elegante, cu clă
diri confortabile, în vreme ce 
mahalalele zăceau într-o înfioră
toare mizerie. Orașul oferea con
traste zguduitoare, contraste pe 
care le descifrăm prin interme
diul documentelor ce sălășluiesc 
în muzeu. Cresc rîndurile clasei 
muncitoare și 
muncitorimea 
Iată o tăietură 
secolul trecut, 
pre o grevă a 
este pretențiunea de a se mai ri
dica prețul muncii și a se reduce 
orele de lucru". Anii de mai tir- 
ziu sînt martorii unor puternice 
lupte muncitorești. Grevele se țin 
lanț — muncitorii nu mai pot 
suporta mizeria. Se naște parti
dul clasei muncitoare. Burghezia 
răspunde cu gloanțe. Documente
le din muzeu sînt adevărate acte 
de acuzare la adresa exploatato
rilor. Un dosar de o simplitate 
răscolitoare. Dosarul ce certifică 
moartea lui Vasile Roaită. O 
hîrtie colorată în franceză: este 
o acțiune emisă la Bruxelles de 
către societatea ce deținea tram
vaiele bucureștene. Un contract 
în limba engleză: concesionarea 
telefoanelor unei societăți ameri
cane,

odată cu aceasta 
se organizează, 
dintr-un ziar din 

Cîteva rînduri des- 
croitorilor: „Cauza

'5Î
•x :

*

jiHB ■- '-••S.

Nilul in Cairo
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O omenii muncii au pus capăt 
însă vremii aceea. Sub con
ducerea partidului comuniș

tilor, ei au înfăptuit insurecția 
armată de la 23 August și au fău
rit puterea populară. Retrăiești a- 
lături de fotografii amintirea ace
lor zile glorioase pe care nu le 
vom uita niciodată. Acum Bucu- 
reștiul cunoaște cea mai minuna' 
tă perioadă a existenței sale. 
Bucureștiul socialist este capitala 
unei țări în plină înflorire, un 
oraș modern a cărui faimă s-a dus 
pe toate continentele. La cea de 
a 500-a aniversare a lui, Bucu
reștiul este mai tînăr decît o>i- 
cind. Iar despre aceasta muzeul 
ne oferă variate și interesante 
imagini, frînturi din prezentul 
scumpei noastre capitale.

Srîn amurgul 

meilUeranean Note de drum din Republica Araba Unita (I)
desigur vorba de eticheta rigidă a 
unei mari case care se respectă, 
dar totodată aceasta corespunde 
perfect temperaturii din austera 
sală de mese. Sînt prea multe ven
tilatoare, este prea multă gheață.

în piețe, mulți își iau la acea
stă oră dejunul frugal — o lipie 
umplută cu legume fierte — sub 
soarele torid.

La „Shepeard’s Hotel", holul s' 
umple de turiști, care se înM 
din viligiatură. Cei mai mulți sîm 
americani. O inundație de pasio
nați amatori arheologi, numismați, 
egiptologi. Americanii sînt cu" 
noscuți de altfel ca... înfocați 
„arabologi". Studiază numismatica 
prin satele egiptene — unde am 
întâlnit cîțiva demonstrînd cu zel 
„primejdia comunistă" și „onesti
tatea yankee" —, cercetează ur
mele trecutului, prin zonele unde 
forțele armate ale R.A.U. fac 
exerciții militare (autoritățile e- 
gipiene tocmai descoperiseră cîțiva 
asemenea viligiaturiști în zona 
Tahrir).

Și doar un îndrăgostit de anti
chitate își poate satisface cele mai 
rafinate exigențe pe lob, în apro
pierea Cairo-ului pe valea celebră 
a regilor, printre piramidele mul
timilenare, sau chiar în Cairo, în 
sălile uriașului muzeu național. 
V izitând acest muzeu de o uriașă 
valoare istorică și artistică, străbă
tând sălile lungi străjuite de tru
purile de piatră ale faraonilor, 
ale preoților și inalților dregător^ 
ale delicatelor prințese și preoțe
sc antice, galeriile încadrate cu 
sarcofage de aur, de argint, de a- 
banos, încăperile — ele înșile cit 
un muzeu — în care se află expu
să strălucitoarea bogăție găsită în 
mormântul lui Tutankamon — 
pierzi pentru un moment ordinea 
cronologică a secolelor. Privește 
vestigiile străvechiului „Misr" și 
mesajul lui e atât de clar, de in
teligibil, de apropiat prin frumu
sețea sa desăvîrșită, sufletului se
tos de frumos al omului oricărei 
epoci, încît totul pare că aparține 
prezentului, iar prezentul tt acutu
lui îndepărtat. Numai afară, în 
vuietul străzii Cairo-ului modern, 
trecutul și prezentul se separă din 
nou, refăcînd scara imuabilă a 
istoriei, pe care noi oamenii, in 
diferite împrejurări, o urcăm și o 
coborîm cu fantezia noastră într-o 
singură clipă.

— spre Aîrîea

Jos se așterneau întinderile 
nesfîrșite ale Mediteranei. 
Apa părea o imensă spinare 

de crocodil, cu solzii lucind orbitor 
în bătaia razelor soarelui. Pîcla 
opacă care îngusta orizontul se 
destrăma pe măsură ce soarele 
cobora spre asfințit.

Pe Mediterană se pregătea amur
gul. în avion pasagerii așteptau 
cu emoție unul din cele mai mă
rețe spectacole ale naturii.

Soarele începuse să-și resoarbă 
razele-i orbitoare, să le recheme 
și să le închidă în sine. Și pe mă
sură ce văzduhul pălea, astrul zilei 
se aprindea pe dinăuntru. Dea
supra apelor mării, ba orizont, a‘ 
târna acum o monetă veche egip
teană de aur.

Apoi păru că plutește un rege 
antic însuși, un faraon aflat în 
culmea măreției și puterii. Un 
magnific monarh al Mediteranei, 
care atunci cînd toată firea îl pri
vea cu admirație mută, luă deo
dată o hotărire neașteptată, sălba
tică. îmbrățișînd încă odată întin
derea apelor, coborî cu întregul său 
alai încet, solemn, în mormîntul 
deschis la orizont, la marginea 
lumii. îl urmăream cu respirația 
tăiată, ochii se dilatau dornici să 
prindă fiecare amănunt, să înre
gistreze fiecare clipă. Marele rege 
al aștrilor intra în mormînt. Cînd 
nu i se mai văzu decît vîrful coifu
lui aurit, de sub ape, din străfun
dul mormînt marin, izbucni marele 
imn de aur. De o mie de ori mai 
puternic, mai măreț, izbucniră de 
sub ape, pe întregul semicerc al 
orizontului, flăcările de aur. Totul, 
topit sub ape într-un misterios 
proces, renăștea în această inunda
ție de pulbere de aur care se înălța 
la capătul apelor, la orizont.

Și acest miraculos spectacol dură 
aproape o oră. Aproape o oră a 
purtat Mediterana superba coroană 
de aur portocaliu-violet. Apele 
s-au înnegrit, devenind ca smoala, 
solzii de crocodil' s-au estompat și 
au dispărut în noapte, dar la ori
zont, pe cer, a rămas nemișcată 
brățara de aur egiptean.

Apoi la fereastra avionului apă
ru colțul fin al unui condur de ar
gint, parcă scăpat în fugă de o 
palidă prințesă cartagineză, care 
a alergat pe bolta întunecoasă vră
jită de ispita portocalie de la ori
zont.

...Dar iată în sfîrșit țărmul afri
can tivit de luminile de neon ale 
Alexandriei. în golf, steluțele va
poarelor sînt pulverizate pe un cer 
răsfrînt.

Continentul african mi se păru 
imensă piele de leopard așter-o

nută la marginea Mediteranei.

masa de galabii multicolore, tur
banul de Damasc, burnusul de 
Bagdad sau tichia de Beirut. Dar 
se afla acolo și chipul smead, cu 
ochii neobișnuit de mari, al siria
nului, și obrazul cu pielița albă al 
libanezului, și mustăcioara neagră 
ca smoala a irakianului. Erau 
acolo pe străzile Cairo-ului solii 
întregii lumi arabe, veniți, de la 
sute și sute de kilometri, pentru 
a da „sărbătorii revoluției1' de la 
Cairo, proporțiile și aureola unei 
victorii comune împotriva trecu
tului, împotriva epocii condamnate 
de istorie a colonialismului.

Cînd ceața dimineții dezvăluie 
obrazul cenușiu, somnoros al Nilu
lui, cei dintâi care inaugurează 
noua zi de muncă sînt bătrînii pes
cari. Oamenii, al căror umil cămin 
e însăși bărcuța în care acum în
cearcă anevoie, cu brațele lor sla
be, să taie pieptul mătăhălos 
apei. în hainele lor mohorîte. cu 
chipul ascuns în bărbile mari in- 
cîlcite, cu bietele lor undițe, sînt 
icoana dureroasei resemnări a o- 
rnului care nu îndrăznește să mai 
ceară aproape nimic de la viață.

Din loc în loc, îngropate in apă 
— așa cum pot fi uneori văzute pe 
uscat vechi schelete metalice în
fundate pe jumătate în pămînt — 
încremenesc greoaie, primitive 
ambarcațiuni fluviale încărcate cu 
baloturi de bumbac. Aplecate într-o 
parte, diforme, par în fiecare clipă 
gata

al

să se scufunde, dar ele își

sauvei cumpăra totuși o caramea 
un pieptăn de cîțiva piaștri.

Cum s-ar putea vinde altfel a~ 
tîțla piepțeni și atîtea caramele 
cite se află pe nenumăratele tarabe 
ale vânzătorilor ambulanți ?

Dar uneori, la colțul străzii te 
așteaptă o nouă pasăre de pradă. 
Un binevoitor te smulge deodată 
energic din mîinile a trei ambu
lanți care te dispută vehement, 
eliberindu-te și depunîndu-te pe 
un trotuar neutru. Ești guta să-i 
mulțumești cu recunoștință, dar 
„salvatorul" care te-a și Iwal afec
tuos de braț, începe să te condu
că cu zel spre locul unde, în sjîr- 
șit, „te poți aproviziona fără nici 
un risc, la prețurile cele mai ief~ 
tine". Acolo se află propriul său 
magazin, pînă la care parcurgi 
uneori încă cîțiva kilometri.

Am făcut odată imprudența 
primesc sugestia unui

trec apoi în revistă 
cinci magazine aflate in proprie
tatea sa.

Pe străzile comerciale totul e 
amestecat în chipul cel mai con
trastant. Alături de cafenelele în 
aer liber, unde oamenii stau pe 
scaune lu fel ca la cinematograf, 
alături de elegante magazine de 
pantofi albi, întâlnești zgomotoase 
gi murdare potcovarii sau ganguri, 
unde sînt instalate primitive ate
liere de vulcanizare.

Și peste lot, pe afișe, panouri, 
firme, tronează silueta sveltă a u- 
nei sticle. Profilul obsedant al 
unei sticle. Emblema lichidului 
cafeniu dulce-amar pe care poți 
sad cumperi la frizerie, în maga
zinul de confecții sau chiar la pot- 
covărie : „Coca-cola".

Pe străzile orașului, în afară 
miile de

să 
asemenea 

.binevoitor" căruia a trebuit să-i 
toate cele

oameni cu meserii și
do
o-

care 
văzut

••• sea^a
Poate că în nici un moment al 

zilei, panorama Cairo-ului nu este 
atât de izbitor orientală ca în a- 
murg. Cerul, imensă piatră de sa
fir, se termină la orizont în cu
lori de aur și de singe. în această 
lumină feerică se profilează silue
tele fine, elegante ale palmierilor^ 
Banderola portocalie — violet, < 
reflectă în apele Nilului laolaltă 
cu primele lumini care se aprind 
pe cele două țărmuri, pe marile 
poduri.

în capitala Republicii Arabe 
Unite începe viața de seară. încep 
să se aprindă florile de neon pe 
frontispiciul marilor magazine și 
al marilor localuri de noapte. La 
„Eontana" încep să apară colecțiile 
„robe-sac". Limuzinele strident co
lorate ies din oraș urcînd dealu
rile de calcar din care odinioară 
sclavii Egiptului au cioplit blocu
rile pentru piramide, și se opresc 
la „Mokatam". Singuraticul local 
de noapte este în același timp și 
un excelent punct de observație 
pentru cel care vrea să admire 
tabloul multicolor al capitalei, in 
tonurile sale nocturne.

Coborînd într o asemenea noap" 
te de la Mokatam, din saloanele 
descoperite, învăluite ’ în lumina 
clar obscură u lampioanelor de Se
rai, am trecut prin străzile de \a 
periferia orașului, Jos, pe petieif^ 
de iarbă împrejmuite
grilaje de lemn, dormeau, prăbu
șiți de oboseală, extenuați după 
goana zilnică pentru existență, oa
menii nevoiași. Dormeau în stra
dă, sub cerul liber, din fericire 
atât de cald șt primitor. Sub cel 
mai ieftin așternut al omului. 
Triste vestigii ale unei epoci ne
gre, ale unui trecut dureros, ale 
unor anomalii sociale.

Actualul regim a luat o serie de 
măsuri de ameliorare. în zilele pe
trecute la Cairo, am fost martor 
al inaugurării unui grup de lo
cuințe, moderne, construite de stat, 
în învechitul cartier ruinat, aceste 
frumoase construcții păreau o pală 
de lumină veselă, optimistă, o spe
ranță, un indiciu al unei vieți mai 
bune care poate fi hărăzită oame
nilor, care nu e o himeră, ci un 
lucru posibil de realizat.

Acesta era unul din rezultatele 
schimbărilor petrecute cu peste 6 
an[ în urmă, la 23 iulie, în Egipt.

DUMITRU POPESCU >

De mai multe zile călătoream 
pe pămîntul străvechi al Egiptului. 
Prin ținuturile care au fost unul 
din leagănele civilizației omenești. 
Pe valea legendară a Nilului. Prin 
necuprinsele ape galbene ale de
șertului. De a lungul marelui Ca
nal de Suez. Pe plăjile liniștite ale 
Mediteranei, care numai cu 2 ani 
în urmă au fost răscolit? de una 
dintre cele mai rușinoase invazii 
ale barbarilor secolului XX.

Peste tot. Orientul mi se desvă- 
luia spontan, fără rezerve, în tot 
pitorescul său, în toată contradic
toria sa diversitate, în tot ceea ce 
are el mai dulce și mai amar, mai 
romantic și mai grotesc. în com
plexa interferare a ceea ce poartă 
semnele trecutului și a ceea ce a- 
parține viitorului. în vulcanica par
ticipare a poporului arab — răsco
lit de furtuna luptei peniru inde
pendența națională — la viața po
litică a lumii. în cumplita ură na
țională antiimperialistă, de care 
cu greu se vor putea goli vreodată 
inimile arabilor. în arzătoarele as
pirații care au întinerit milenarul 
popor al Egiptului.

La Cairo — capitala Republicii 
Arabe Unite — am auzit bătând vi
guros, pulsul lumii arabe. De cite 
ori mina crispată pe cuțit a colo
nialiștilor se întinde peste Medite
rană, spre un piept arab, la Cairo 
se aude primul strigăt de revoltă 
și de mînie. Prima ripostă soli
dară. Cînd coroana dinastiei hașe- 
mite din Irak s-a prăbușit în praf, 
iar dosarele pactului de la Bag
dad au ars în vîlvătăile palatelor 
regale, primii soli de prietenie ai 
poporului răsculat, spre Cairo au 
plecat. Am văzut Cairo primindu-i 
cu căldură, cu sentimente frățești, 
felicitîndu-i pentru victoria 
era a tuturor arabilor. Am
de asemeni Bagdadul după revo
luția de la 14 iulie, pavoazat — 
pe străzile unde domnea armata și 
poporul răsculat — cu portretele 
conducătorilor de la Cairo alături 
de cele ale conducătorilor guvernu
lui irakian.

Cairo a fost prima capitală arabă 
care i-a înfruntat pe imperialiști, 
ea este în acest sens un pionier al 
luptei arabilor pentru indepen
dență.
. Am cutreierat pe străzile învă

luite în boarea umedă a Nilului în 
seara zilei de 23 iulie — ziua „Săr
bătorii revoluției". în seara prece
dentă o jumătate de milion de a- 
rabi manifestaseră în piețele Cai
ro-ului cu exuberanța, cu vehemen
ța specific orientală, pentru cauza 
independenței naționale, împotriva 
colonialiștilor ale căror convoaie 
de război se îndreptau atunci ame
nințătoare spre Beirut și spre 
Aman.

Acum, pe străzi, prin piețe, a- 
rabii își gustau tihnit în pașnica 
seară subtropicală, simbolica săr
bătoare. în piața muzeului națio
nal dansau după tactul melanco
lic al instrumentelor populare. în 
iarba parcului, pe care jucau re
flexele marilor reclame cu neon 
multicolor, în plin centru, stăteau 
tolăniți bărbați, femei, copii, ală
turi de resturi de mîncare și de 
sticle, goale, și totul avea o notă 
autentică de sărbătoare populară, 
totul vorbea de simplitate caldă cu 
carp poporul își trăiește marile 
sale zile,

„Sărbătoarea revoluției*1, ziua 
care simbolizează^ (golirea primei 
monarhii în lumea arabă și pri
mul pas spre scuturarea jugului co- 

~ c- x , • .s bontai, sasesie ecou în conștiința tu-revoltătoare. Ea a afișat la poarta, alături de copii, J ,. ■.
anunțul cu următoarea inscripție: „Patru copii jtUTor arabilor. Noua europen m 
de vînzare". | ne era desigur greu să deosebim în

EUGENIU OBREA

vînzare
York a dobîndit un asemenea re
nume, încît aici vin tot mai multe 
perechi din S.U.A., pentru a-și face 
„tîrguielile".

Cu comerțul de copii se ocupa 
de gangsteri care 
nașterile și cu si-

o bandă fioroasă 
au liste cu toate 
tuația părinților, căutînd în special 
copii nelegitimi, 
ziționați mai u- 
șor și mai ieftin. 
Șantajul este de 
asemenea o ar
mă de preț în 
mîna acestor 
monștri. Așa du
pă cum relata 
revista america
nă „Peep Show", 
doi bătrîni au 
fost nevoiți să 
dea unui bandit 
toate economiile 
lor din timpul 
vieții, pentru a-i 
cumpăra tăce
rea. Gangsterul 
îi amenința cu 
dezvăluirea fap
tului că fiul lor 
a fost cumpărat 
la „bursa 
gră", or, 
băiat este 
destul de 
pentru a înțelege 
această tranzac
ție murdară. Altă 
sursă de 
pentru 
bande sînt 
cumpărate

tru a deveni dansatoare de cabaret 
sau prostituate în diferite capitale 
ale lumii capitaliste.

Comerțul cu copii, revoltător 
prin monstruozitatea lui, caracte
rizează pe deplin gradul de des
compunere a societății americane 
contemporane, putreziciunea capi
talismului. £ gj

nea- 
acest 

astăzi 
mare

cîștig 
aceste 
fetele 

pen-

care pot fi achi-
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Blocuri de locuit construite de stat în Cairo 

așteaptă săptămîni întregi rîndul 
pentru a se urni apoi pe drumurile 
fără sfîrșit ale Nilului.

Apoi se trezește bazarul, maha
laua aurarilor, argintarilor, arăma- 
rilor, a șlefuitorilor de chihlim
bar. A celor care cu mîinile lor 
uscățive, măslinii, cu mîinile lor 
vrăjite, fac faima talentului arab. 
Pe străduțele înguste ca niște gan
guri răsună — în ritmuri și cadențe 
care se suprapun, se completează, 
se armonizează într-un bizar con
cert—răpăiala ciocănelelor care în
crustează firul subțire, în splendide 
desene* pe marile tipsii de aramă 
și de argint, pe burtoasele ulcioare 
și amfore de metal. Totul este o 
originală combinație de atelier de 
arte și de comerț oriental.

Și, în sfîrșit, se ridică obloanele 
pe arterele comerciale ale orașu
lui. Năvălesc pe străzi vînzătorii 
de mango, de tinsuchi, de banane, 
de smochine, de pepeni și de stru
guri, sacagii cu sucuri răcoritoare, 
începe vacarmul țipatelor negusto
rilor, forfota neostoită a cumpără
torilor, a trecătorilor. A celor cu 
treabă și a celor — și mai mulți 
— fără treabă.

Nimic nu poate fi mai aderent, 
mai tenace, mai perseverent și mai 
inepuizabil ca vînzătorul ambu
lant din Cairo.

Ai făcut imprudența să privești 
în treacăt, poate numai cu coada 
ochiului, spre mica tarabă de pe 
trotuar ? Vînzătorul ambulant te-a 
văzut și din clipa aceea ai devenit 
iremediabil clientul său. Poți să te 
prefaci dintr-o dată mai sever ca 
un patriarh, poți să devii mai in
diferent ca un surdo-mut, poți să 
te enervezi, să te răstești, să țipi, 
cred că poți să-l și lovești cu 
ciomagul. Vînzătorul ambulant te 
va însoți netulburat, zîmbitor, cu 
ochii strălucind de speranță, con- 
vingîndu-te de zeci de ori de ca
litățile unice ale mărfii sale, te va 
însoți cinci zeci, o sulă de metri, 
piuă ce exasperat, înspăimîntat că 
nu vei mai scăpa de el niciodată,

secupații îndeobște cunoscute, 
află o categorie destul de nume
roasă, extrem de inventivă, promp
tă, omniprezentă : „încasatorii de 
bacșiși". Sînt întotdeauna lîngă 
portiera unui taxi, la ușa hotelu
lui, în magazin. Se oferă să se 
tocmească în locul tău în bazar, 
te călăuzește prin trei magazine, 
dacă vrei să-ți cumperi un blok" 
notes, este gata să-ți arate Nilul 
pe care de altfel pînă atunci reu
șiseși și singur să-l contempli ore 
în șir. Te sancționează elegant, a- 
mabil, dar ferm. Trebuie să dai 
bacșiși pentru o imaginară scamă 
de pe haină, pentru o coaje de 
pepene pe care „inevitabil" ai fi 
călcat, dacă n-ar fi fost înlăturată 
la timp. Pentru... (prietenii arabi 
mi au făcut într-o zi o confidență 
spirituală).., chiar pentru impru
dența de a te fi lăsat privit mai 
insistent.

aim <£&:£$&•••

La amiază, cînd soarele face 
din apele Nilului o lentilă cu mii 
de focare care fulgeră raze lungi 
prin aer, străzile încep să se go
lească. Asfaltul devine o baltă de 
catran. Ghiața din borcanele vin- 
zătorilor de sucuri se topește în 
cîteva clipe. Aerul îți opărește 
plămînii, hainele se îmbibă de su 
doare și se lipesc pe trup. Ochii 
te ustură parcă arși de conjucti- 
vită. Strada se încinge ca o plită 
de cuptor.

Acum e ora cînd intră in func
țiune cu toată intensitatea, instala
țiile de aer condiționat, 
toarele electrice. Acum 
dobîndește semnificație 
Devine un etalon al ierarhiei so
ciale ;
raport direct proporțional 
dul și rangul social.

E ora pauzei de prînz.
La „Shepeard’s Hotel" 

lua dejunul decît in jachetă.

venila- 
răcoarea 
socială.

crește și scade numai în
gr acu

nu poți 
Este

cu
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petrolifere cu o capacitate de 
130-150 milioane metri,cubi va fi 
nevoie de aproximativ 3,5 milioa
ne tone de foi de otel. Dacă a- 
ceste rezervoare vor fi construite 
din beton armat, lucru pe deplin 

posibil și indicat, se vor putea 
economisi peste 1.500.000 tone de 
metal. Tot atîtea posibilități exis
tă și în construcții, în metalurgia 
prelucrătoare, în construcția na
vală, în industria petrolului și ga. 
zelor, în gospodăria comunală.

L. I. Brejnev a vorbit apoi 
despre sarcinile folosirii rezerve
lor în economia națională și în
deosebi în -metalurgie, despre spo
rirea continuă a productivității 
muncii.

Coeficientul de folosire a furna
lelor și cuptoarelor Martin, în 
condițiile în care lucrează același 
număr de muncitori principali, 
este la noi cu 25-30 la sută mai 
mare decît în S.U.A., a arătat 
vorbitorul. Dacă comparăm însă 
productivitatea muncii unui mun
citor cu calificare medie se con
stată că la noi productivitatea 
muncii este mai scăzută. Acest 
lucru se întîmplă pentru că nu
mărul de muncitori care lucrează 
la- diferitele operațiuni auxiliare, 
la lucrările de reparații și anexe 
este mult mai mare la noi în 
țară. Vorbitorul a subliniat că ur
mează să se desfășoare o amplă 
muncă în vederea introducerii 
mecanizării și automatizării, în 
vederea îmbunătățirii continue a 
specializării și cooperării între
prinderilor.

Metalurgiștii sovietici, a spus 
L. I. Brejnev, au făcut un pas 
însemnat în ridicarea coeficien
tului de folosire a furnalelor și 
cuptoarelor Martin. Dar expe
riența unor întreprinderi frunta
șe, cum ar fi combinatele meta
lurgice din Magnitogorsk și Nij- 
nii Taghil, uzina „Zaporojstal“ și 
altele atestă existența posibilită
ții de a face un nou pas îna-inte 
în îmbunătățirea folosirii agrega
telor metalurgice. Este pe deplin 
realizabilă sarcina obținerii unui 
coeficient de folosire a capacită
ții furnalelor de minimum 0,70 și 
a- unei producții de oțel la metru 
pătrat de suprafață utilă a cupto
rului Martin de minimum 8,7 
tone.

In încheierea cuvântării sale, 
L. I. Brejnev a spus :

In planul septenal și-a găsit 
expresia experiența de mulți ani 
a partidului și poporului în con
strucția socialistă. Ni se deschid 
perspective admirabile în dome
niul construcției economice și cul
turale, pe toți ne așteaptă o mun
că mare și pasionantă în dome
niul înfăptuirii grandiosului plan 
economico-politic. Acest plan va 
genera- un nou aflux de forțe 
creatoare ale poporului sovietic, 
îl va însufleți pentru noi fapte 
mărețe. •

Muncitorii comuniști și fără de 
partid, a s-pus A. M. RIBAKOVA, 
delegată la Congres, muncitoare 
la uzina de anvelope d-in Mosco
va, secretar a-1 organizației de 
partid de atelier, m-au rugat să 
transmit cele m-ai calde senti
mente de dragoste și atașament 
față de partidul comunist și să 
sa-lut forul său suprem care s-a 
întrunit pentru a soluționa cele 
mai importante probleme ale con
strucției comuniste.

Reorganizarea conducerii in
dustriei, a spus ea, a îmbunătă
țit substanțial activitatea- între
prinderii. Noi simțim aceasta la 
locurile noastre de muncă — s-a 
făcut mai multă ordine, mai pu
țină birocrație, mai multă pre
cizie, treaba este mai organizată. 
Dar, în primul rînd, în această 
privință noi n-am făcut încă to
tul, iar în al doilea rînd, sarci
nile noi pe care le pune Congre

MOSCOVA 31 (Ager preș). — 
TASS transmite:

La ședința de sîmbătă diminea
ța a celui de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice au con
tinuat discuțiile pe marginea ra
portului tovarășului N. S. Hruș- 
ciov cu privire la cifrele de con
trol ale dezvoltării economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965.

Acest plan măreț de dezvoltare 
continuă, puternică a economiei și 
culturii patriei socialiste este pe 
rieolin realist — iată ideea prin
cipală cuprinsă în cuvîntările de
legaților. Vorbitorii au subliniat 
de asemenea că noile teze teore
tice, formulate în raportul tova
rășului N. S. Hrușciov, sînt o con
tribuție valoroasă la teoria mar
xist leninistă. care luminează ca
lea construirii societății comunisie.

Ședința din dimineața de 31 ia
nuarie s-a deschis sub președinția 
lui L. N. EFREMOV. F.l a dat 
cuvîntul lui I. D. MUSTAFAEV, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Azerbaidjan.

Actualul congres, a declarat I. 
D. Mustafaev, va intra in istoria 
partidului nostru ca una din pagi
nile strălucite, mareînd începutul 
miei perioade noi în dezvoltarea 
Uniunii Sovietice — perioada con
strucției desfășurate a comunismu
lui. Nu există nici o îndoială că, 
în termenul istoric cel mai scurt, 
Uniunea Sovietică va ocupa pri
mul loc în lume atît din punct 
de vedere al volumului absolut 
al producției, cît și din punct 
de vedere al producției pe cao de 
locuitor și va avea cel mai ridi
cat nivel de trai din lume.

A fost un timp, a spus în con
tinuare I. D. Mustafaev, cînd în 
ceea ce privește dezvoltarea sa 
economică. Azerbaidjanul sa afla 
la un nivel tot atît de înapoiat ca 
celelalte teri ale Orientului Apro
piat și Mijlociu. Astăzi însă, Azer

Ședința din după amiaza zilei de 30 ianuarie
sul cer ca acestea să fie soluțio
nate într-un fel nou.

A. M. Ribakova a făcut o serie 
de propuneri menite să îmbună
tățească activitatea uzinei, și ca
litatea producției ei.

A. M. Ribakova a vorbit apoi 
despre sarcina îmbunătățirii mun
cii organizațiilor de bază de par
tid. Ca secretar al organizației de 
partid de atelier, a spus ea, a-m 
de întîmpinat destule greutăți în 
munca mea. O greutate de care 
ne lovim des este aceea că unii 
lucrători administrativi ignorează 
hotărârile organizațiilor de bază.

Pentru a controla activitatea e- 
conomică în mod calificat, în cu
noștință de cauză și pentru a so
luționa alte probleme, ,a continuat 

A. M. Rîbakova, este necesar să 
ai cunoștințe și experiență. Or, 
învățămîntul secretarilor organi
zațiilor de partid se reduce la 
seminarii în diferite probleme, 
seminarii ce nu se țin regulat. Ar 
fi bine dacă pentru secretari s-ar 
organiza cursuri cu scoaterea 
parțială din producție, unde s-ar 
putea căpăta cunoștințe temeini
ce în problemele muncii de par
tid, în domeniul economiei și al 
tehnicii etc.

P. F. LOMAKO, președintele 
Consiliului economiei naționale 
din Krasnoiarsk (Siberia), a spus 
că oa-menii muncii din ținutul 
Krasnoiarsk, ca și întregul popor 
sovietic, au întîmpinat Congresul 
al XXI-lea al partidului cu suc
cese importante în valorificarea 
bogățiilor naturale inepuizabile și 
în dezvoltarea tuturor ramurilor 
de producție. Vorbitorul a men
ționat efectuarea cu succes în 
anul 1957 a reorganizării radi
cale a conducerii industriei și 
construcțiilor.

In perioada scurtă de acti
vitate a consiliilor economiei na
ționale au ieșit la iveală uriașele 
avantaje ale acestei forme noi, 
mai perfecționate de conducere 
economică, datorită căreia indu
stria depășește considerabil pla
nurile.

In decurs de un an și jumăta
te, întreprinderile Consiliului eco
nomiei naționale Krasnoiarsk și-au 
sporit producția globală cu 
peste 19 la sută. A fost îndepli
nit înainte de termen planul pe 
anul 1958 și programul pe luna 
ianuarie.

Vorbind în continuare despre 
planul septenal de dezvoltare a 
industriei în ținutul Krasnoiarsk,- 
vorbitorul a subliniat marea în
semnătate a dezvoltării accelerate 
a energeticii. Pe baza folosirii 
cărbunelui și energiei hidraulice 
celor mai ieftine din țară, în ți
nut se va putea desfășura con
strucția de întreprinderi energeti
ce de mare volum, în primul rînd 
pentru producția aluminiului.

P. F. Lomako a vorbit despre 
marile perspective ale extracției 
de cărbune în ținutul Krasno
iarsk. Condițiile geologice deose
bit de favorabile ale așezării 
straturilor carbonifere în bazinul 
Kansk-Acinsk, posibilitatea ex
tracției la zi a cărbunelui, ime
diata apropiere de principalele li
nii de cale ferată îl plasează 
printre cele mai mari bazine car
bonifere din Uniunea Sovietică.

Referindu-se la construcția 
centralei electrice de la Kras
noiarsk — cea mai mare din lu
me — vorbitorul a arătat că 
prețul de cost al energiei electri
ce produsă de centrală va fi de 
0,48 copeici per kWh.

In ceea ce privește cheltuielile 
capitale, această hidrocentrală 
face parte din rîndul celor mai 
economicoase centrale puternice. 
Primul grup electrogen al cen
tralei va putea fi pus în func
țiune încă în anii 1963—1964. Ți- 
nîn-d seama de uriașa importanță 
economică a valorificării bazinu
lui de minereu de fier Angara- 

Ședința din dimineața zilei de 31 ianuarie
baidjanul s-a transformat într-o 
republică sovietică înaintată, a- 
vînd o industrie, agricultură și 
cultură socialistă puternic dezvol
tate. Aceasta o datorează Azer
baidjanul înfăptuirii neabătute a 
înțeleptei politici naționale leni
niste, grijii permanente a Comi
tetului Central al Partidului și a 
Guvernului Sovietic pentru înflo
rirea tuturor republicilor naționale 
ale Uniunii Sovietice, ajutorului 
frățesc al marelui popor rus, care 
și-a câștigat stima și dragostea pro
fundă a oamenilor muncii din în
treaga lume.

In prezent, în Azerbaidjan se 
produce mult mai multă energie 
electrică pe cap de locuitor decît 
în țările Orientului Apro
piat și Mijlociu și mai multă 
chiar decît în țări europene cum 
sînt Franța și Italia. Anul trecut 
în Azerbaidjan extracția de mi
nereu de fier și producția de oțel 
a fost considerabil mai mare decît 
în Turcia. în ce privește numărul 
de studenți socotit la 10.000 de lo
cuitori, Azerbaidjanul se află nu 
numai înaintea tuturor țărilor din 
Orient, dar și a Angliei, Franței. 
In nici una din țările învecinate 
din Orient nivelul asistenței me
dicale a populației nu este atit de 
ridicat ca în Azerbaidjan.

In septenal, a arătat I. D. Mu
stafaev, producția globală a in
dustriei republicii va crește cu 
93 la sută Ramurile principale 
ale industriei grele vor lua o 
dezvoltare simțitoare. Așa, de 
pildă, volumul global al produc
ției metalurgiei neferoase va 
crește de 3,5 ori, al industriei 
chimice — de 6,4 ori. al indu
striei constructoare de mașini și 
de prelucrare a metalelor — de 
2,6 ori. Va spori extracția de pe- 
trol și gaze. In republică se va 
organiza producția de fibre și 
piele sintetică, de noi articole din 
mase plastice. O deosebită aten
ție se acordă producției de îngră
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Pit, oamenii muncii din ținut, a 
spus P. F. Lomako, vor depune 
toate eforturile pentru a pune în 
slujba economiei naționale într-un 
termen cît mai scurt bogățiile a- 
cestei regiuni, pentru a construi 
aici încă in cursul septenalului 
întreprinderi ale industriei ex
tractive și apoi pe baza lor să 
dezvolte întreprinderi metalur
gice.

La tribună a urcat apoi S. K. 
BOIKO, președintele colhozului 
„Lenin" din raionul Kremenciug, 
regiunea Poltava. Este îndeob
ște cunoscută, a spus el, delăsa
rea în care se afla agricultura 
pînă în anul 1953. La plenara 
din septembrie au fost scoase la 
iveală cu o sinceritate și îndrăz
neală bolșevică toate greșelile 
serioase comise în conducerea a- 
griculturii. Sub conducerea par
tidului, poporul sovietic a început 
imediat să lichideze aceste gre
șeli, deși grupul antipartinic 
demn de tot disprețul Malenkov, 
Molotov, Kaganovici. Bulganin și 
Șepilov a căutat din răsputeri 
să împiedice partidul și poporul 
să înfăptuiască planurile propu
se. Acest grup a fost zdrobit și 
măturat din calea noastră.

Intriicît lucram pe atunci ca 
zootehnician la direcția raională 
agricolă și de contractări, a con
tinuat S. K. Boiko, în calitate de 
comunist mi-am exprimat dorin
ța să lucrez în colhoz. Comitetul 
raional m-a recomandat într-un 
colhoz care era pe atunci cel mai 
înapoiat nu numai din raionul 
Kremenciug, ci și din regiunea 
Poltava, iar colhoznicii m-au ales 
președinte al artelului agricol. Pe 
atunci în colhoz nu exista decît 
un număr redus de vite, cu o 
productivitate scăzută, recolta nu 
depășea 8-11 chintale la hectar, 
retribuirea muncii colhoznicilor 
era foarte scăzută.

S. K. Boiko .a arătat apoi cum, 
urmînd indicațiile partidului, fo
losind elementul stimulativ al 
cointeresării materiale a colhoz
nicilor și noul sistem de planifi
care, care a descătușat inițiativa 
colhoznicilor, membrii artelului 
agricol au obținut succese minu
nate. In 1958, în comparație cu 
1953, recolta la hectar a cereale
lor a crescut de două ori, produc
ția de lapte — de 4 ori, de car
ne — de 13 ori. Totodată s-a rea
lizat o reducere însemnată a pre
țului de cost al producției agri
cole.

Personal, eu consider — a spus 
S. K. Boiko — că în prezent în 
nici un colhoz nu poate exista 
vreo justificare pentru răminerea, 
în urmă. Sistemul nostru socia
list al economiei a creat posibili
tăți pentru o asemenea dezvoltare 
pe care nici un fermier din Sta
tele Unite nu o poate măcar visa.

In continuare vorbitorul a a- 
rătat că în colhoz, în vederea 
scutirii gospodinelor de munci 
casnice și a creării condițiilor 
social-culturale necesare, se pla
nifică să se construiască în ac
tualul septenal un combinat cu- 
prinzînd baie și spălătorie, o bru
tărie, cantină, casă de cultură, 
casă de odihnă și casă pentru 
colhoznicii bătrîni.

Sprijinind inițiativa colhozuri
lor fruntașe, a spus S. K. Boiko, 
oamenii muncii din regiunea Pol
tava și-au luat angajamentul să 
îndeplinească septenalul în 5 ani, 
iar colhoznicii din artelul nostru 
agricol — în 3-4 ani.

In calitate de membru al Aso
ciației pentru prietenia sovieto- 
chineză, S. K. Boiko a adresat 
cuvinte calde de salut delegației 
Partidului Comunist Chinez, pre
zentă la Congres și conducătoru
lui ei, tiu En-lai, și a rugat-o să 
transmită oamenilor muncii chi
nezi cele mai bune urări din par
tea colhoznicilor din regiunea 
Poltava.

șăminte minerale. Se prevede 
construirea primei mari centra
le electrice din țara noastră cu 
turbine cu gaze de tip descope
rit. Ea va fi cea mai rentabilă 
termocentrală electrică din 
U.R.S.S.

Azerbaidjanul este una din re
publicile înfloritoare din răsăritul 
patriei noastre, a declarat vorbi
torul. Nu de mult, am aniver
sat pe marele poet azerbaidjan 
Fizuli de la a cărui moarte au 
trecut 400 de ani. La serbările 
jubiliare au sosit oaspeți din Tur
cia, Iran, Afganistan, Irak, In
dia și alte țări. Făcînd cunoștin
ță cu cultura și viața din Azer
baidjan, au fost uimiți și entu
ziasmați de faptul că într-un 
timp atît de scurt republica noa
stră a obținut succese atît de 
uriașe în dezvoltarea ei.

Apoi a luat cuvîntul A. 1. KI
RICENKO. Toate uriașele reali
zări ale țării noastre, a declarat 
el, sînt rezultatul muncii organi
zatorice gigantice a partidului 
nostru, al rolului său conducător, 
al politicii sale leniniste clarvă
zătoare. Dezvoltînd și aplicînd 
în mod creator teoria marxist- 
leninistă. partidul înlătură cu cu
raj din cale tot ceea ce și-a trăit 
traiul, s-a învechit, tot ceea ce 
frînează mersul nostru înainte.

A. I. Kiricenko a subliniat că 
o astfel de frînă a fost grupul 
antipartinic, care după moartea 
lui I. V. Stalin a acționat împo
triva celor mai importante măsuri 
ale Comitetului Central îndrepta
te spre asigurarea avîntului con
tinuu al economiei și culturii.

Dogmatici demn de dispreț, care 
s-au rupt de viață, membrii gru
pului nici nu bănuiau cît de mult 
rămîn ei în urmă față de marxism- 
leninismul viu și adevărat, de via
ța poporului, de tot ceea ce trans
formă teoria într-o forță materială.

Adevărat marxist-leninisț este a- 
cela, a spus A. I. Kiricenko, care 
nu numai că a studiat și a înțeles

La sfîrșitul ședinței de șeară 
au luat cuvîntul conducători ai 
partidelor frățești din țările stră
ine, care au fost întimpinați cu 
căldură de delegații la Congres.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din Finlanda, VIL
LE PESSI a declarat în cuvîșta- 
rea sa de salut că oamenii mun
cii din Finlanda urmăresc ',cu 
mult interes progresul rapid rea
lizat de puternica țară socialistă 
vecină.

De un an și jumătate, a spus 
el, în Finlanda continuă crizațde 
supraproducție, multe întreprin
deri industriale au fost închise 
sau lucrează parțial, iar șomajul 
a atins un nivel record. In aceste 
condiții pentru Finlanda ar fi ex
trem de necesar să dezvolte co
merțul și alte forme de colabo
rare economică cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socia
liste. In Finlanda însă există 
cercuri influente care nu vor acest 
lucru.

Partidul Comunist din Finlan
da, a continuat Viile Pessi, îm
preună cu oamenii muncii de la 
orașe și din localitățile rurale 
cer insistent noului guvern al 
agrarienilor să ia de urgență 
măsuri împotriva șomajului, a 
scăderii nivelului de trai al oa
menilor muncii, cer dezvoltarea 
relațiilor prietenești cu Uniunea 
Sovietică, care corespund intere
selor poporului finlandez.

A luat apoi cuvîntul DOLORES 
IBARRURI, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania. 
In salutul no-stru frățesc, entu
ziast către Congresul al XXI-lea. 
a spus ea, exprimăm sentimentele 
întregii Spânii muncitoare și pro
gresiste, care vede în mărețele 
realizări social-politice, tehnice și 
științifice ale poporului sovietic 
propriul său viitor, viitorul liber 
și fericit al tuturor popoarelor.

Dolores Ibarruri a vorbit des
pre lupta poporului său împotri
va dictaturii iui Franco. Aceasta 
este o luptă extraordinar de grea 
și periculoasă, care comportă un 
risc permanent pentru libertate 
și uneori pentru viață. In închi
sorile Spaniei se mai găsesc încă 
mii de deținuți politici, dintre 
care 90 la sută sînt comuniști.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, a 
spus cu emoție Dolores Ibarruri, 
să repet încă o dată că fiecare 
din victoriile voastre istorice pe 
care le obțineți în construirea co
munismului ne acordă un ajutor 
de neprețuit în lupta poporului 
nostru pentru democratizarea 
Spaniei. Permiteți-mi să vă co
munic cu cît elan, bucurie și en
tuziasm poporul nostru a urmărit 
zborul sateliților artificiali sovie
tici ai Pămîntului care constituie 
o minunată realizare a științei și 
tehnicii sovietice, o nouă demon
strație a superiorității orînduirii 
socialiste asupra celei capita
liste. »

Sîntem mîndri că o rachetă 
sovietică a fost lansată iprima în 
spațiul sideral. Ea poartă numele 
Uniunii Sovietice prin căile 
neexplorate ale Cosmosului și a- 
cum, după ce a uiuit întreaga o- 
menire, povestește stelelor despre 
poporul sovietic, despre oamenii 
sovietici, care primii — și în a- 
ceasta constă gloria voastră —- 
au pășit cu îndrăzneală pe calea 
neexplorată încă a construirii co
munismului 1

După cuvîntarea lui Dolores 
Ibarruri, N. G. Ignatov, care 
prezida ședința, a anunțat că pe 
adresa celui de-al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. au sosit. mesaje 
de salut din partea Partidului 
Comunist din Sudan și a Parti
dului Comunist din Turcia.

Cu aceasta ședința de după- 
amiază a luat sfîrșit.

trecutul poporului său, dar cunoaș
te bine și viața de astăzi a oame
nilor muncii și știe să privească 
în viitor. Partidul rezolvă de pe 
poziția marxism-leninismului crea
tor, ținînd seama de situația rea
lă, toate problemele politicii inter
ne și internaționale, toate proble
mele care apar în cursul construi
rii comunismului.

Zdrobind grupul antipartinic, 
Comitetul Central a repurtat o 
mare victorie în practica construc
ției comuniste. Acum, pînă și scep
ticul cel mai înrăit își dă seama 
cită dreptate a avut și cît de 
perspicace a fost Comitetul Central 
al P.C.U.S., a spus în continuare 
A. I. Kiricenko, înfăptuind una 
după alta măsuri de cea mai mare 
importanță.

Niciodată încă industria noastră 
nu a cunoscut un asemenea avînt 
ca în prezent, după schimbarea 
radicală a vechilor forme și 'meto
de de conducere economică.. Rolul 
creator și organizator al Parti
dului Comunist, al Comitetului 
său Central, s-a manifestat cu o 
deosebită forță și în reali.zarea a- 
vîntului rapid al agriculturii.

Partidul nostru, a . subliniat 
A. I. Kiricenko, a întărit și mai 
mult legăturile cu poporul. In 
Partidul Comunist intră cei mai 
buni fii și fiice ale poporului so
vietic, spre a lupta în ^rîndurile lui 
pentru înfăptuirea celor mai înalte 
idealuri ale omenirii. Numărul ce
lor care intră în partid crește con
tinuu. Dacă în trei ani și ceva, de 
la Congresul al XIX-lea la Congre
sul al XX-lea ale P.C.U.S., în par 
tid au intrat 736.000 de persoane, 
în mai puțin de trei ani, care au 
trecut între Congresele al XX-lea 
și al X^I-lea, în partid au intrat 
1.285.1100 de persoane.

Pentru a îndeplini și a depăși 
cu succes mărețele sarcini ale pla
nului septenal. trebuie să muncim 
și mai bine. Planul septenal, a 
subliniat vorbitorul, trebuie să de

vină pentru fiecare comunist pro
gram de luptă. Fiecare trebuie 
să-și găsească locul, rolul în mun
ca comună a poporulpi sovietic 
pentru înfăptuirea planului septe
nal. Tocmai aici trebuie să se mani
feste rolul organizator al organi
zațiilor de bază ale partidului. Un 
rol măreț, in această operă revine 
și Comșgfmolului nostru leninist.

In continuare A. 1. Kiricenko a 
vorbit despre munca cu cadrele. 
Partiaul nostru a crescut și educat 
lucratori calificați pentru toate ra- 
mpcile economiei naționale și cul
turii, pentru organele de partid și 
de Stat. In republicile unionale 
s-au format cadre locale admira
bilei Acest lucru însă nu dă nici 
un temei pentru slăbirea muncii 
Iu aceste cadre. Cu toate acestea, 
«nil conducători sînt de părere că 
întrucît treburile merg bine în țară, 
nu există nici un fel de probleme 
deosebite în legătură cu munca cu 
cadrele. Este limpede că acest mod 
de a gîndi este greșit și dăunător. 
Mărețele sarcini ale planului sep
tenal ne obligă nu numai să nu 
slăbim, ci să sporim exigența față 
de cadrele conducătoare de partid, 
de stat. întreaga noastră muncă 
cti’ aceste cadre trebuie să fie ri
dicată la un nivel nou, mai în,alt.

In prezent, viața impune ca în 
rândurile lucrătorilor din conduce
rea de partid, sovietică și econo
mică să fie mai mulți specialiști, 
cunoscători ai diferitelor ramuri 
ale economiei. Iată de ce este im
portant ca în munca de partid să 
fie promovați cu curaj specialiști. 
Aceasta nu înseamnă că am por
nit o campanie de înlocuire a ca
drelor existente cu altele noi, cu 
specialiști. Pornind pe o astfel de 
cale am aduce prejudicii cauzei 
noastre. Este bine știut că mulți 
lucrători din conducere, care nu au 
studii speciale, au o mare expe
riență, sînt buni organizatori, oa
meni activi și capabili. Trebuie 
să avem o atitudine atentă față de 
asemenea lucrători și să le acor
dăm ajutor în ridicarea calificării 
lor, în studierea economiei și tot
odată să promovăm tineretul.

In prezent, a spus în încheiere 
tov. A. 1. Kiricenko, ideile comu
nismului devin idei dominante în 
întreaga lume. Pentru ele nu exis
tă hotare și cordoane, ele cuceresc 
popoarele prin adevărul și forța 
lor dătătoare de viață. Văzînd cît 
de mare este superioritatea orîn
duirii socialiste asupra celei capi
taliste, în rîndurile oamenilor mun
cii din țările capitaliste, coloniale 
și dependente crește spiritul revo
luționar. Teoreticienii burghezi și 
socialiștii de dreapta sînt cuprinși 
de îngrijorare pentru soarta stă- 
pînilor lor. Ei dau din colț în colț 
pentru a ascunde racilele capitalis
mului, pentru a-i da un nou vest- 
mînt.

In ultima vreme s-au ivit multe 
și diferite proiecte de „îmbunătăți
re" a capitalismului, de trans
formare a sa într-un sistem al 
prosperității. Teoreticienii burghezi 
și socialiștii de dreapta, încercînd 
să înșele pe oamenii muncii, dez
voltă idei privind transformarea 
capitalismului în socialism. Dar a- 
ceste vicleșuguri nu-i vor ajuta cu 
nimic.

Comunismul este primăvara 
omenirii și oricât ar încerca capi
taliștii și lacheii lor să oprească 
marșul istoriei, ideile comunismu
lui se vor revărsa, aidoma apelor 
primăverii, asupra tuturor țărilor 
lumii.

Tov. D. I. BARAȘKIN, oțelar la 
uzina de automobile din Minsk, un 
reprezentant al glorioasei clase 
muncitoare din U.R.S.S., a vorbit 
în cuvîntarea sa despre marele a- 
vînt în muncă și în activitatea 
politică cu care masele au întîm
pinat Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S,

Programul concret de construire 
a comunismului în țara noastră, 
elaborat de partid, a devonit o cau
ză scumpă, vitală pentru fiecare 
om sovietic, a spus tov. Barașkin. 
Fiecare dintre noi vede în aceste 
planuri înfăptuirea grijii atît de 
nobile a partidului pentru ferici
rea poporului, pentru puternica 
dezvoltare a statului sovietic. A- 
ceasta ne însuflețește la noi fapte 
de eroism în muncă.

In aplauzele delegaților, D. I. 
Barașkin a declarat că în cinstea 
Congresului al XXI-lea al partidu
lui el și-a luat angajamentul per
sonal să sporească producția de 
oțel în primul an al septenalului 
cu 20 la sută, să economisească 
în fiecare lună cîte 20.000 de kilo
wați ore energie electrică. El își 
îndeplinește angajamentul produ- 
cînd peste plan în timpul unui 
schimb trei tone de oțel. Aceasta, 
desigur, nu este mult, a spus oțe- 
larul, dar dacă această contribu- 

. ție modestă o vom înmulți cu nu- 
! mărul schimburilor din cursul sep
tenalului și la aceasta vom adăuga 
munca a milioane de oameni so
vietici, vom obține în mod supli
mentar sute de mii de tone de oțel. 
Iar aceste tone suplimentare de 
oțel vor grăbi mișcarea noastră 
spre comunism.

Inițiativa oțelarului a fost spri
jinită de toți muncitorii din schim
bul său. Participând la schimburi 
de onoare în cinstea deschiderii 
Congresului partidului, ei s-au a- 
lăturat întrecerii pentru titlul de 
brigadă a muncii comuniste.

Vorbitorul a arătat că cu prile
jul discutării tezelor raportului to
varășului N. S. Hrușciov la uzina 
de automobile din Minsk s-au făcut 
unele propuneri concrete. In legă
tură cu proiectata reconstrucție a 
întreprinderii se preVede sporirea 
de 2,5 ori a capacității secției de 
turnare a oțelului. Colectivul uzi
nei a cerut Comitetului de Stat al 
Planificării din U.R.S.S. să acce
lereze lucrările de proiectare pen
tru secția respectivă. A sosit tim
pul să fie rezolvată și problema 
creării unor mașini de formare de 
înaltă productivitate pentru piese

P. c. u
turnate grele necesare industriei de 
automobile.

V. P. MÎLARȘCIKOV, șeful sec
ției agricole pentru R.S.F.S.R. ah 
C.C. al P.C.U.S., și-a consacrat 
cuvîntarea dezvoltării agriculturii 
în Federația Rusă.

Ca rezultat al valorificări; pă- 
mînturilor înțelenite și virgine, al 
schimbării structurii suprafețelor 
cultivabile și al ridicării nivelului 
tehnic al agriculturii au sporit con
siderabil în republică producția și 
achizițiile de cereale, sfecla de za
hăr, floarea-soarelui, in cu fibre 
lungi și de produse animaliere. In 
ultimii cinci ani în Federația Rusă 
producția globală de cereale a cres
cut de la 2.900 milioane puduri, 
la 4.800 milioane puduri. Anul tre
cut S-au vîndut statului 1.934 mi
lioane puduri de cereale, în timp 
ce în anul 1953 colectările globale 
de cereale pe întreaga țară se ci
frau la 1.899 milioane puduri. Achi
zițiile globale de sfeclă de zahăr 
au crescut în aceeași perioadă de 
patru ori, în mod corespunzător 
crește și producția de zahăr. Pro
ducția de fibre de. in a sporit de 
2,6 ori. Au sporit considerabil re
coltele de cartofi și legume.

Timp îndelungat, a declarat vor
bitorul, creșterea vițeilor a fost cel 
mai neglijat sector al agriculturii. 
Colhozurile și sovhozurile republicii 
au reușit acum să sporească pro
ducția animalieră și numărul vite
lor. Achizițiile de lapte au crescut 
de două ori. Totuși, a subliniat V. 
P. Mîlarșcikov, ritmul de creștere 
al producției și al achizițiilor de 
carne este încă cu totul insufi
cient.

In prezent se desfășoară întrece
rea socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului sep
tenal de dezvoltare a agriculturii. 
După exemplul oamenilor muncii 
din agricultura regiunii Riazan, 
care au hotărît să îndeplinească 
sarcina planului septenal în ce pri
vește producția de lapte» și carne 
în 2-3 ani, și-au luat angajamente 
mari și colhoznicii și lucrătorii din 
sovhozurile regiunii Rostov, din 
ținuturile Stavropol și Krasnodar și 
din alta regiuni, ținuturi și repu
blici autonome din R.S.F.S.R.

Ocupîndu-se de sarcinile planu
lui septenal, V. P. Mîlarșcikov a 
spus că în această perioadă Fede
rația Rusă trebuie să sporească 
producția globală de cereale cu 
1,8 miliarde puduri, ridieînd-o pînă 
la 6.6 miliarde puduri. Paralel cu 
lărgirea suprafețelor însămînțate, 
principala rezervă de sporire a pro
ducției de cereale constă în ridi
carea producției la hectar. Este su
ficient ca producția la hectar să 
fie sporită numai cu 2 chintale 
pentru a se obține un spor al re
coltei globale de aproximativ 1 mi
liard de puduri.

Colhozurile și sovhozurile din 
Federația Rusă, a spus V. P. Mî
larșcikov, pot îndeplini înainte de 
termen sarcina planului septenal 
în ca privește producția agricolă. 
Și nu încape îndoială că ele vor 
face față cu succes acestei sarcini.

Delegații au întîmpinat cu căl
dură cuvîntarea lui SEVERO 
AGUIRRE, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Popular So
cialist din Cuba, care a transmis 
un fierbinte salut frățesc Comite
tului Central al P.C.U.S. și dele
gaților la Congres din partea Co
mitetului Național al Partidului 
Popular Socialist din Cuba, a se
cretarului general al acestui par
tid, Bias Roca, și a întregului po
por cuban, care a răsturnat dicta
tura sîngeroasă a lui Batista.

Reprezentantul Cubei a vorbit 
delegaților la Congres despre 
lupta poporului său împotriva re
gimului agentului american Bati
sta,

Acum în țara noastră a fost in
staurată o nouă putere, a spus el. 
Guvernul provizoriu se bucură de 
un sprijin atît de puternic în țară 
și în străinătate îneît guvernul de 
la Washington este nevoit să țină 
seama de existența lui.

S. Aguirre a vorbit despre uria
șul avînt revoluționar al poporului 
cuban. El a spus că evenimentele 
din Cuba au dezmințit născocirile 
acelora care afirmau că în țările 
Americii Latine ar fi imposibil — 
din cauză că S.U.A. sînt aproa
pe — o luptă încununată de 
succes împotriva jugului imperia
list.

Cînd întregul popor se ridică la 
lupta armată și ia soarta țării în 
propriile sale mâini, victoria este 
asigurată, a spus vorbitorul în a- 
plauzele congresiștilor.

Victoria Cubei, a continuat el, 
a devenit posibilă datorită noului 
raport de forțe pe arena interna
țională, datorită întăririi lagărului 
socialismului și a luptei încununa
te de succes a popoarelor asuprite 
din Asia și Africa pentru elibe
rarea lor.

In încheiere, reprezentantul Cu
bei a exprimat recunoștință față de 
toate partidele comuniste și mun
citorești din lume pentru solidari
tatea cu poporul cuban. El a urat 
succes în muncă Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S și și-a expri
mat convingerea că grandiosul 
plan septenal va fi îndeplinit cu 
succes.

* După o scurtă pauză tov. I. D. 
MUSTAFAEV, care a prezidat șe
dința, a dat cuvîntul lui A. B. A- 
RISTOV,

Raportul tovarășului N. S. Hruș- 
ciov cu privire la cifrele de con
trol ale dezvoltării economiei na
ționale a U.R.S.S. pe viitorii șapte 
ani, a spus A. B. Aristov, a găsit 
un viu ecou în întreaga Uniune 
Sovietică, în toate țările lumii. In 
acest document istoric sînt arătate 
realizările remarcabile cu care 
ne-am prezentat la, Congres, sînt 
deschise perspective foarte largi, 
sînt trasate sarcini pentru noua 
perioadă, este fundamentat în mod 
profund și multilateral programul 
măreț al partidului în domeniul 
construcției comuniste.

Acest program .are o puternică 
forță vitală, un caracter realist în
trucît a fost elaborat cu partici
parea întregului popor, se bazează 
pe extrem de bogata experiență de 
luptă glorioasă pentru crearea so
cietății noi, acumulată de partid 
timp de mulți ani. Valoarea deo
sebită a raportului constă în aceea 
că el ne convinge, simplu și clar, 
prin forța faptelor, a calculelor e- 
conomice de necontestat și prin- 
tr-un optimism luminos, prin încre
derea in realitatea construirii co
munismului într-un viitor apropiat 
în țara noastră.

In continuare, A.. B. Aristov a 
vorbit despre problemele întrecerii 
economice dintre Uniunea Sovieti
că și S.U.A., despre ritmul mai 
înalt de dezvoltare a industriei so
vietice în comparație cu ceea ce se 
petrece în țările capitaliste. în 1920 
produceam numai o cincime din 
ceea ce producea industria Rusiei 
țariste în 1913. Nivelul antebelic al 
producției industriale a fost atins 
la sfîrșitul anului 1926. La acel 
moment S.U.A. depășiseră cu 50 
la sută nivelul din 1913. Urmînd 
linia leninistă de industrializare a 
țării, Uniunea Sovietică- a făcut 
încă în perioada primelor cincina
le un salt înainte și în 1940 a spo
rit de 8,5 ori producția industrială 
în comparație cu 1913. In această 
perioadă, volumul producției indus
triale a crescut în S.U.A. de mai 
puțin de două ori.

Un război greu, care a lovit 
patria noastră, ne-a împiedicat să 
continuăm construcția socialistă 
pașnică.

Rezultatul a fost că din punctul 
de vedere industrial Uniunea So
vietică a fost împinsă cu mulți ani 
înapoi. Abia în 1948 a fost atins 
nivelul antebelic. In comparație 
cu 1940, în S.U.A. acest nivel a 
fost atunci cu 50 la sută mai ri
dicat. Aceasta este lesne de în
țeles. Doar economia lor nu a avut 
de suferit distrugerile războiului, 
asupra lor nu au căzut bombele 
dușmanului, și pe deasupra livrări
le de armament aduceau capita
liștilor profituri uriașe.

In 1958, U.R.S.S. a depășit ni
velul anului 1913 de 36 de ori, 
S.U.A. de mai puțin de patru ori. 
De aici rezultă, a conchis A. B. 
Aristov, că în ajunul planului nos
tru septenal, ritmul dezvoltării 
noastre — dacă se ia drept com
parație nivelul din anul .1913 — 
a depășit pe cel american de 9,5 
ori.

Prin ce se asigură ritmul înalt 
de dezvoltare a economiei sovieti
ce ? în primul rînd prin orîndui- 
rea noastră socialistă, prin politi
ca leninistă juștă a partidului, 
care urmărește dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele — prin
cipala bază a avîntului întregii e- 
conomii naționale, a întăririi ca
pacității de apărare a țării și a 
ridicării bunăstării poporului — 
precum și prin avîntul politic și 
în muncă tot mai puternic al în
tregului nostru popor. Prin acest 
ritm înalt se explică și aceea că 
avem numeroase cadre calificate, 
că țara noastră dispune de resur
se naturale inepuizabile. Sîntem 
mai băgați decît oricare țară din 
lume, avînd în vedere nu numai 
bogățiile minerale, dar și întinde
rile țării noastre. U.R.S.S. ocupă 
primul loc în lume în privința a 
13 din 16 substanțe minerale uti
le cele mai importante.

Sîntem ferm convinși, a spus 
A. B. Aristov, că eroicul nostru 
popor sovietic va cîștiga întrece
rea cu capitalismul.

A. B. Aristov a citat în conti
nuare cifre concludente care dove
desc îmbunătățirea activității in
dustriei după crearea Consiliilor 
economiei naționale împotriva că
rora, după cum a spus el, a acțio
nat cu atita înverșunare grupul 
fracționist antipartinic; In decursul 
unui an și jumătate ne-am con
vins că Consiliile economiei națio
nale au trecut cu pricepere la re
zolvarea unor importante proble
me practice, și le rezolvă repede, 
competent.

In ansamblu pe R.S.F.S.R., a de
clarat vorbitorul, sarcina de olan 
pe 1958 a fost îndeplinită cu suc
ces în toate ramurile economiei na
ționale. Industria a îndeplinit pla
nul anual în proporție de 104 la 
sută. Rezultate bune au fost ob
ținute și în agricultură. A fost de
pășită sarcina privind construc
ția de locuințe. Recent, Bi
roul C. C. al P.C.U.S. pen-, 
tru R.S.F.S.R., împreună cu Con
siliul de Miniștri al R.S.F.S.R. 
și cu participarea unui mare grup 
de specialiști, a examinat amănun
țit proiectul. planului septenal de 
dezvoltare a economiei republicii. 
Pe baza datelor obiective și a pro
punerilor venite din diferite re
giuni, a spus A. B. Aristov, noi 
considerăm că planul de dezvolta
re a economiei naționale a 
R.S.F.S.R. pe 1959—1965 este în- 
trutotul realist și va fi îndeplinit 
înainte de termen.

A. B. Aristov s-a ocupat apoi de 
o serie de probleme ale dezvoltării 
științei și tehnicii. El a subliniat 
că fără a pierde prilejul de a în
văța chiar și de la adversar, tre
buie să ținem seama că principala 
cale în rezolvarea sarcinii de a 
întreca nivelul tehnicii din străi
nătate este calea noastră sovietică, 
cunoscută de multă vreme prin 
originalitatea, curajul și inițiativa 
ei. Sarcina organelor de partid, a 
Consiliilor economiei naționale 
este de a ajuta prin toate mijloa
cele pe oamenii noștri de știintă, 
pe constructori, pe specialiști și 
inovatori în producție să facă în 
acest septenal un nou pas înainte 
în întrecerea cu știința și tehnica 
capitalistă.

Subliniind în continuare necesi
tatea apropierii de producție a ac
tivității institutelor de cercetări 
științifice, a birourilor și organiza
țiilor de proiectare, vorbitorul a 
arătat că uneile institute științifice 
din Moscova Și Leningrad trebuie 

mutate/în alte regiuni economica 
ți în special in răsărit, mai aproa
pe de întreprinderi.

In cuvîntarea sa, A. B. Aristov a 
acordat un loc de seamă ridicării 
rolului conducător al organelor de 
partid în mobilizarea tuturor tor
țelor creatoare ale poporului, în 
folosirea tuturor rezervelor și po
sibilităților orînduirii socialiste 
pentru îndeplinirea planului septe
nal.

Activitatea desfășurată în ulti- ■ 
mii ani de nucleul conducător al 
partidului și statului, a spus^ S- 
KAMALOV, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Uzbekistan, constituie 
o adevărată școală a stilului și meto
dei de muncă leniniste pentru toa
te cadrele de partid și sovietice, 
un model de aplicare creatoare a 
teoriei marxist-leniniste în rezol
varea sarcinilor concrete ale con
strucției comuniste. Frecventele de
plasări pe teren ale membrilor 
Prezidiului C.C., legăturile lor per
sonale cu activiștii organizațiilor 
de partid din verigile de jos, cu 
activiștii aparatului sovietic și lu
crătorii din economie, studierea di
rectă de către ei a stării de lu
cruri din întreprinderi, de pe șan
tierele de construcții, din colhozuri 
și sovhozuri, cunoașterea aprofun
dată a vieții poporului, dau mari 
rezultate pozitive.

Analizînd dezvoltarea economiei 
Uzbekistanului, vorbitorul a de
clarat că în ultimii trei ani pro
ducția globală industrială a cres
cut cu 20 la sută. O largă dezvol
tare cunoaște producția de mașini 
agricole pentru cultura bumbacu
lui în U.R.S.S., de utilaje pentru 
industria textilă și chimică. A cres
cut mult extracția de. țiței, căr
buni și gaze, de metale neferoasa 
și rare

Republica a dobîndit succese a- 
preci abile în dezvoltarea culturii 
bumbacului și altor ramuri ale a- 
griculturii. In anul 1958 Uzbekis- 
tanul a vîndut statului 2.946.000 
tone bumbac — cu 514.000 tona 
mai mult decît în 1953. Republica 
furnizează pentru prima oară țării 
o asemenea cantitate din această 
materie primă valoroasă.

Vorbitorul s-a ocupat de lărgirea 
și întărirea legăturilor culturale 
ale Uzbekistanului cu țările străi
ne, mai ales cu țările Orientului. 
In ultimii trei ani republica a găz
duit 629 delegații străine din 75 
de țări ale lumii. Realizările isto
rice ale Uzbekistanului, ca și ale 
celorlalte republici sovietice, a 
spus vorbitorul, stîrnesc admirație 
în rîndurile prietenilor noștri de 
peste hotare și seamănă derută în 
rîndurile dușmanilor păcii și socia
lismului.

S. Kamalov a subliniat că în 
cadrul acestui septenal investițiile 
în economia națională a Uzbe
kistanului vor depăși de 2,4 ori pe 
cele din ultimii șapte ani. Uzbekis- 
tanul se va transforma într-un 
mare centru al industriei gazelor 
din U.R.S.S. De aci gazele vor fi 
transportate prin conducte spre 
marile regiuni industriale din Ural, 
din republicile din Asia Centrală și 
din Kaz.ahstan. In anul 1965 pro
ducția industriei chimice va fi de 
patru ori mai mare în comparație 
cu 1958. Vor cunoaște o dezvol
tare impetuoasă metalurgia nefe
roaselor, construcțiilor de mașini, 
va spori considerabil producția de 
bumbac brut. In acest scop aici vor 
fi luate măsuri pentru sporirea re
coltelor la hectar, vor fi va
lorificate terenuri noi, în de
curs de 2-3 ani republica va trece 
pe. de-a-ntregul la cultivarea bum
bacului cu ajutorul mașinilor, se 
va extinde folosirea îngrășăminte
lor etc.

Președintele ședinței anunță că 
au sosit pionieri pentru a saluta 
Congresul. Delegații și oaspeții se 
ridică în picioare, primind cu căl
dură pe tinerii leniniști.

In acordurile unui marș pionie
resc, sute de băieți și fetițe în că
măși și bluze albe au umplut toate 
locurile de trecere din sală și locul 
din fața tribunei. Cravatele roșii și 
steagurile pionierești, buchetele de 
flori cu care au venit copiii la Con
gres, baloanele pe care le țin în 
mînă pionierii cei mai mici par 
din depărtare un minunat covor 
din basme.

Sub arcadele sălii răsună puter
nic glasul copiilor:

...Congresul noilor făptuiri
Și al victoriilor viitoare, 
Congresului al XXI-lea al 

P.C.U.S.
De la pionieri — salutare

Salutul pionieresc în versuri a- 
dresat Congresului a fost sublimat 
în repetate rinduri de aplauzele 
delegaților și oaspeților. Copiii au 
povestit despre faptele lor pionie
rești, despre învățămînt și odinnă, 
despre năzuințele și visurile lor.

Glorie patriei ! Glorie Partidu
lui 1 Trăiască comunismul 1 — așa 
și-au încheiat copiii salutul lor, 
fluturînd deasupra capetelor cra
vatele de pionieri.

Copiii oferă membrilor Prezidiu
lui Congresului, conducătorilor de
legațiilor partidelor cbmuniste și 
muncitorești de peste hotare bu
chete de flori și le leagă la gît 
cravata de pionieri.

— Tineri pionieri, fiți gata 1 se 
aude din Prezidiu.

In semn de salut se ridică sute 
de mî.m de copii.

— întotdeauna gata 1 — răs
pund în cor copiii.

Comuniștii privesc cu dragoste 
și mîndrie tinerele mlădițe ale po
porului sovietic, pe cei care vor 
săvîrși în viitor mari fapte eroice.

Președintele ședinței anunță că 
pe adresa Congresului au sosit 
mesaje de salut din partea parti
delor comuniste din Malaya, Hon
duras, Irlanda și din partea parti
dului „Avangarda populară" din 
Costa-Rica.

Cu aceasta ședința de dimineață 
a Congresului a luat sfîrșit.

(Continuare în pag. 4-a)



Lucrări
celui de al XXI-lea Congres

NOI SUCCESE
in transformarea socialistă

A AGRICULTURII
CONCURS

extraordinar al P.
. f

Ședința din după amiaza zilei de
c. u. s.
31 ianuarie

11 * *

Pecica, un nou raion din regiunea Timișoara 
cu agricultura colectivizată

'MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite: Ședința din după- 
amiaza de 31 ianuarie a Congre
sului, care s-a ținut sub preșe
dinția tovarășului N. A. MUHIT- 
DlixOV, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a început prin 
cuvintarea tovarășului P. N. 
I OSPELOV, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

P. N. Pospelov a subliniat ma
rea însemnătate a raportului to
varășului N. S. Hrușciov, care 
înfățișează marea victorie a po
porului sovietic. Raportul pune și 
tundameniează protund probleme 
de cea mai mare importanță ale 
teoriei marxist-leniniste, legate 
de noua etapă a construcției co
muniste. Raportul dezvăluie per
spectivele însuflețitoare și căile 
concrete de dezvoltare 
tații sovietice 
comunism.

Cei trei ani 
la Congresul 
P.C.U.S., a spus P. N. Pospelov, 
au fost ani plini de muncă crea
toare a poporului sovietic, de 
luptă încununată de succes a 
lumii socialiste, care creste și se 
întărește, împotriva forțelor reac- 
țiunii pe cale de dispariție. A- 
cești trei ani vor intra în istorie 
ca una din paginile cele mai glo
rioase. întregul popor sovietic, 
întregul nostru partid a-u muncit 
în acești ani cu abnegație ca o 
singură familie strîns unită pen
tru traducerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. și numai grupul an
tipartinic Malenkov, Kaganovici, 
Molotov, Bulganin și Șepilov 
a încercat să revizuiască li
nia generală leninistă a partidu
lui, s-a străduit să semene neîn
credere în importantele măsuri 
politice și economice înfăptuite 
de partid, a vrut să împiedice în
deplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XX-lea, mersul no
stru înainte. Dar această grupa
re jalnică a fost condamnată de 
întregul partid.

In continuare P. N. Pospelov a 
vorbit despre prestigiul crescînd 
al Uniunii Sovietice. Decenii de-a 
rîndul propaganda burgheză a 
prezentat Uniunea Sovietică ca o 
țară care ar fi rămas cu mult în 
urmă față de S.U.A. și Anglia, 
iar poporul sovietic ca o rasă de 
țărani inculți. La 
oane de oameni 
capul cu ideea 
științei, tehnicii și industriei 
mericane, a superiorității modului 
de viață american. Și subit s-a 
produs ceva neașteptat: lansarea 
sateliților artificiali a determinat 
milioane de oameni să înceapă 
cu hotărîre o reconsiderare a 
valorilor. Cu cît propaganda bur
gheză trece mai mult sub tăcere 
realizările noastre, cu atît mai 
mare devine impresia produsă de 
sateliți, de racheta noastră. Un 
simbol al epocii socialismului 
victorios a devenit faptul că cu
vintele pur rusești „sputnik", 
, mir" și „drujba" au intrat în 
toate limbile lumii ca cuvinte in
ternaționale, pline Je conținut, pe 
înțelesul tuturor fără traducere.

Planul nostru septenai, a de
clarat P. N. Pospelov, constituie 
o chemare directă adresată țări
lor capitaliste și, în primul rînd, 
S.U.A.. la întrecere economică 
pașnică, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. Numai 
la întrecere pașnică. Nici o țară 
care și-ar propune să atace pe 
cineva, care ar avea de gînd să 
dezlănțuie un război, nu ar pu
tea să planifice construirea a 15 
milioane de apartamente, reduce
rea săptăminii de lucru la 30— 
35 de ore, desființarea totală a 
impozitelor percepute de 1a- popu
lație. Nu poate să dorească răz
boi țara care își propune ca în 
anii următori să întreacă cea 
mai bogată țară în ceea ce pri
vește producția de unt. carne, 
încălțăminte, îmbrăcăminte și de 
alte bunuri necesare consumului, 

îndeplinirea planului septenai 
va schimba și mai mult raportul 
de forțe pe plan mondial, întru- 
cit mai mult de jumătate din 
producția industrială mondială 
va reveni sistemului socialist.

Liderii țărilor capitaliste, a 
subliniat P. N. Pospelov, se spe
rie cel mai mult de ritmul înalt 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S.. care nu cunoaș
te crize și depresiuni. Pe ei îi 
neliniștește nivelul înalt al știin
ței și tehnicii sovietice, elanul în 
muncă și patriotismul socialist 
al poporului sovietic. Planul no
stru septenai stă mărturie a unui 
uou mare avînt, a accelerării 
uriașe a dezvoltării istorice a ță
rii noastre.

P. N. Pospelov a analizat în 
continuare unele teze teoretice din 
raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov, care sînt de o însemnătate 
programatică.

Vorbitorul a criticat aspru pe 
revizioniștii iugoslavi. Acești re
negați ai marxismului, a spus el,- 
intenționau să dezbine mișcarea 
muncitorească internațională, să 
ciștige prin aceasta un capital 
politic și să intre în grațiile pro
tectorilor lor le peste ocean. Dar 
ei au obținut contrariul. In lupta 
împotriva revizionismului con
temporan partidele marxiste fră
țești și-au sporit vigilența, și-au 
întărit unitatea de luptă și au dat 
o ripostă unanimă conducătorilor 
iugoslavi.

In încheierea cuvîntării sate, 
P. N. Pospelov a declarat: Ra
portul prezentat le N. S. Hruș
ciov la cel de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S. este un program mă
reț al construcției desfășurate a 
societății comuniste în țara noa
stră, un program care entuzias-
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pentru lucrările de artă plastică
în cinstea celui de-al Vll-lea Festival

Mondial al Tineretului și Studenților 
de la Viena și a celei de-a XV-a aniversări 

a eliberării patriei noastre
h

Țăranii muncitori din cîmpia 
bănățeană vestesc un nou succes 
pe drumul vieții noi a satului 
nostu — terminarea colectivizării 
agriculturii raionului Pecica, al 
cincilea raion din regiune cu agri- 
cu'tura colectivizată.

Rezultatele gospodăriilor co
lective în dezvoltarea producției 
agricole și munca politică de 
masă sint principalii factori care

au convins pe țăranii muncitori 
din acest raion de marile avan
taje ale agriculturii colectivizate.

Acum, în raionul Pecica sint 17 
gospodării colective care cuprind 
peste 14.300 familii de țărani ro- 
mîni, maghiari, germani, slovaci 
și de alte naționalități, cu o su
prafață de 48.500 ha. de teren.

Intrînd în perioada construcție» 
desfășurate a comunismului, po
porul nostru este plin de forțe, en
tuziasm și energie, el . are un țel 
măreț și cunoaște căile pentru a- 
tingerea acestui țel. el pășește îna
inte în familia unită a țărilor socia
liste. El esta condus de partidul 
leninist al comuniștilor, și aceasta 
este chezășia de nădejde a noilor 
sale victorii.

Poetul A. T. TVARDOVSKI și-a 
consacrat cuvintarea rolului și im
portanței literaturii în viața socie
tății noastre. In raportul lui N. S. 
Hrușciov și în cuvintările delegați- 
lor, a spus el, s-a acordat litera
turii un loc de seamă și o atenție 
foarte măgulitoare pentru noi, scri
itorii. Aceasta este și firesc. Li
teratura este menită să afirme și 
să întărească în conștiința oame
nilor, prin mijloace de exprimare 
artistică, tot ceea ce este nou, 
ceea ce face parte din actualitatea 
noastră din ajunul comunisnțplui, 
exercitînd astfel o influență puter
nică asupra psihologiei oamenilor, 
asupra spiritului lor, asupra felu
lui de gindire și caracterului lor.

Și tocmai în acest sens crește 
rolul literaturii, în lumina previ
ziunilor înaintării noastre victo
rioase spre comunism.

Este o fericire pentru literatura 
sovietică, a spus în continuare 
A. T. Tvardovski, că principala for
ță ideologică și organizatorică a 
societății noastre — Partidul Co
munist — îi învață și îi cheamă 
pe scriitori să oglindească în ope
rele lor viața, tot adevărul și 
întreg firescul fenomenelor născute 
din amploarea nemaiîntîlnită a ac
tivității creatoare a oamenilor so
cialismului. Partidul ne orientează 
pe noi, scriitorii, spre viață, ne în
vață să vedem noile ci trăsături 
minunate în cele mai hotărîtosre 
domenii de activitate: acolo unde 
se extrage minereul, unde se fău
rește oțelul, undei se cultivă griul 
și unde pasc cirezile, unde se înal
ță clădirile uzinelor și locuințelor, 
unde se produce tot ceea ce este 
necesar nu numai pentru viața so
cietății, dar și tot d^ea ce o face 
mai frumoasă și mai plină de 
bucurie.

Uriașa însemnătate a binecu
noscutei cuvîntări a lui N. S. Hruș
ciov constă în aceea că el a che
mat la o strînsă legătură a lite
raturii și artei cu viața poporului 
— chemare atît de prețioasă pen
tru literatură.

A. T. Tvardovski a subliniat ne
cesitatea unei sporiri hotărîte a 
exigenței față de calitatea ideo'.o- 
gica-artistică a cărților, a unei mai 
mari răspunderi a maeștrilor cu- 
vintului în fața cititorilor Jor. El 
s-a pronunțat cu asprimei împotri
va unor-producții imperfecte și și-a 
exprimat speranța că apropiatul 
Congres unional al scriitorilor își 
va alege ca temă principală discu
ția neplăcută despre intoleranța 
față de cărțile proaste și față de 
încurajarea unei literaturi elabo
rate în grabă și superficial, va 

sublinia necesitatea corespondenței 
între un conținut serios și o 
formă perfecționată, necesitatea 
de
care 
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A. 1. Mikoian și-a consacrat o 
parte însemnată a cuvîntării re
zultatelor recentei sale vizite. în 
S.U.A. El a relatat în special 
faptul că acolo el a fost întrebat 
da ce anume în ultimul timp 
partidul nostru se ridică din 
nou împotriva grupului antipar
tinic și dacă aceasta nu este 
o consecință a faptului că opozi
ția s-ar fi intensificat. Nu, a de
clarat A. 1. Mikoian, la noi uni
tatea este deplină. De la demasca
rea sa acest grup nu s-a mărit cu 
nici un om. La acest Congres noi 
vorbim despre grupul antipartinic 
cu singurul scop de a demonstra 
încă o dată, pe bază de fapte, în
treg caracterul nejust și dăunător 
al poziției șale și de a sublinia 
cîtă dreptate a avut Comitetul 
Central leninist ducînd lupta îm
potriva acestui grup. Niciodată 
încă nu a existat o asemenea con
solidare internă a tuturor forțelor 
societății sovietice, niciodată încă 
nu a existat o asemenea unitate și 
legătură între partid și mase, ca 
acum. Cel de-al XXI-lea Congres 
demonstrează unitatea fără prece
dent dintre partid și popoarele U- 
niunii Sovietice, unitatea întregii 
mișcări comuniste internaționale

Vorbind despre întîlnirile și dis
cuțiile avute în S.U.A. A. 1. Miko
ian a subliniat primirea prietenească 
ce i s-a făcut de către oamenii sim
pli și cercurile de afaceri din S.U.A. 
S-a simțit că ei erau însetați să 
afle cum trăiesc și ce urmăresc 
oamenii sovietici. Americanii vor 
să ne înțeleagă just. S-a simțit 
dorința de pace a poporului ame
rican. El s-a săturat de „războiul 
rece" și vrea ca pe Pămînt să 
domnească pacea. Americanii în
țeleg cît de groaznic este un răz
boi mondial în condițiile actuale, 
cînd există arme de distrugere ca 
cete atomice și arma rachetă. In 
cercurile de afaceri se înțelege că 
dacă înainte vreme printr-un răz
boi se putea face un bussines, în- 
tr-un război actual pot pieri atît 
bussinesul american, cît și bussi- 
nesmanii înșiși.

In discuțiile noastre, a spus în 
continuare A. 1. Mikoian, nu am 
auzit din partea americanilor de
clarații de genul celor anterioare 
cu privire la o politică de „reține
re", „înlăturare" și „eliberare". 
Dimpotrivă, atît președintele, cît și 
secretarul de stat au spus că nu 
consideră ca un obiectiv, un drept 
și o misiune de-a lor să arunce 
anatema asupra comunismului, că 
S.U.A. nu doresc să se amestece 
în treburile interne ale țărilor la
gărului socialist. Oamenii de stat 
din S.U.A. s-au declarat gata să 
poarte tratative în problemele liti
gioase cele mai importante. Din a- 
ceste declarații s-ar fi putut tra
ge concluzia că ei ar fi dispuși 
să recunoască principiul coexisten
ței pașnice a țărilor cu orînduiri 
social-politice deosebite. Dar dacă 
lucrurile stau astfel, declarațiile ar 
fi trebuit urmate de fapte care să 
le confirme. Or, ultimele declarații 
ale conducătorilor S.U.A., în spe
cial ale secretarului de stat Dul
les la o recentă conferință de pre
să, a subliniat A. I. Mikoian. nu 
dau temei să se afirme că ei ar 
urma spiritul declarațiilor pe care 
le-au făcut cu prilejul întrevederi
lor care au avut loc în S.U.A.

în partea finală a cuvîntării 
sale, A. I. Alikoian s-a referit la 
problemele comerțului exterior so
vietic. îndeosebi la comerțul cu 
Statele Unite ale Americii. Sîntem 
gata, a declarat el, să ne așezăm 
Ia aceeași masă cu americanii și 
să ne înțelegem cu ei cu privire 
la livrări reciproce pe 3, 5 și chiar 
7 ani, dacă guvernul S.U.A. o va 
dori. Planul septenai pe care îl 
dezbatem, a declarat A. I. Mikoian. 
prevede dublarea comerțului cu 
țările capitaliste.

In încheierea cuvîntării sate, A. 
I. Alikoian a declarat că atunci 
cînd te afli dincolo de frontierele 
patrieii, îți dai în mod deosebit de 
bine seama de măreția și puterea 
Uniunii Republicilor Sovietice So- 
c'aliste. Poporul nostru poate fi 
mîndru de politica dinamică, prin
cipială, consecventă și elastică a 
guvernului sovietic și Partidului 
Comunist, care manifestă o iniția
tivă după alta în scopul lichidării 
„războiului rece”, în interesele asi
gurării păcii și prieteniei între 
popoare.

mează prin claritatea, grandoa
rea și realismul sarcinilor tra
sate.

Cînd aprofundez! esența minu
natei simfonii a giganticelor cifre 
ale planului septenai, dincolo de 
care se află munca zecilor de mi
lioane de constructori activi ai co
munismului, devine limpede că în
deplinirea acestui plan va deschi
de era comunismului pe planeta 
noastră, va servi drept puternică 
forță motrice pentru avîntul tutu
ror țărilor socialiste.

N. I. ANIȘENKOV, oțelar la 
uzina „Krasnoc Sormovo", a trans
mis Congresului un fierbinte sa
lut din partea colectivului acestei 
întreprinderi și al oamenilor mun
cii din regiunea Gorki.

N. I. Anișenkov a dat citire unei 
telegrame de salut adresate Con
gresului în care se spune că colec
tivul uzinei „Krasnoe Sormovo", 
una din cele mai vechi uzine, a- 
probă în unanimitate programul 
grandios al construcției desfășura
te a societății comuniste în 
U.R.S.S. Muncitorii uzinei „Kras
noe Sormovo" își iau angajamen
tul să dea în 1959 peste plan 2000 
tone de oțel, 2000 tone de lamina
te, un petrolier și să reducă pre
țul de cost al producției cu 10 la 
sută în comparație cu anul trecut.

Cu doi ani în urmă, a spus în 
continuare N. I. Anișenkov, la u- 
zină se obținea de ne fiecare me
tru pătrat vatră de cuptor cel mult 
5 tone de oțel. Anul trecut, noi am 
dat cîte 8,4 tone metal de fiecare 
metru pătrat vatră de cuptor. In 
uzină a fost îmbunătățită funcțio
narea agregatelor, a fost introdu
să prima instalație industrială din 
U.R.S.S. pentru turnarea continuă 
a oțelului. In numai doi ani cu a- 
jutorul ei s-au realizat economii de 
circa 4.000.000 ruble. După cum am 
înțeles eu din raportul tovarășului 
Hrușciov, a spus N. I. Anișenkov, 
septenalul care a început ridică 
problema unei mari lupte pentru 
economii. In această privință se 
pert găsi rezerve uriașe pretutin
deni, inclusiv în întreprinderea 
noastră. Să luăm de pildă situația 
aparatului administrativ. în admi
nistrația uzinei și în serviciul con
trolului tehnic sînt mulți ingineri 
și tehnicieni care ar putea lucra 
mult mai bine în secții. De aseme
nea sînt mulți controlori și norma- 
tori de prisos. E timpul să se facă 
ordine în această privință.

Partidul nostru, a declarat N. 
I. Anișenkov, trasează sarcini 
mărețe. El poate conta pe spriji
nul clasei muncitoare, al întregu
lui popor sovietic. Vom munci 
fără preget pentru a îndeplini 
înainte de termen sarcinile pla
nului septenai.

S-a dat apoi cuvîntul tovară
șului A. I. MIKOIAN, El a spus 
că, judecind după formularea or- 
dinei de zi. problema discutată la 
Congres ar putea părea seacă, 
dar raportul tovarășului Hrușciov 
a răsunat ca o simfonie maje- 
stoasă a construcției comuniste; 
raportul depășește cu mult limi
tele planului septenai. In raport 
sînt formulate un șir de teze de 
cea mai mare importanță, care 
îmbogățesc teoria marxist-leni- 
nistă a trecerii de la socialism la 
comunism. Congresul al XXI-lea 
reprezintă o dezvoltare organică 
a ideilor Congresului al XX-lea, 
ale cărui teze teoretice principa
le au fost confirmate pe deplin 
în toate privințele de viață, au 
rezistat încercării timpului atît 
sub raportul construcției de pâr
tii și al dezvoltării interne a 
tării, cît și în domeniul interna
țional. La actualul Congres con
tinuăm linia adoptată de Congre
sul al XX-lea.

A. I. Mikoian s-a ocupat în 
continuare de principalele direcții 
ale planului septenai. El a sub
liniat marile schimbări calitative 
care au intervenit în societatea 
sovietică și a atras atenția în 

.special asupra creșterii gigantice 
a nivelului cultural al clasei 
muncitoare și țărănimii. Vor fi 
de o însemnătate uriașă măsurile 
concrete care au ca scop șterge
rea treptată a granițelor dintre 
munca intelectuală și cea fizică, 
dintre oraș și sat. Democrația 
sovietică continuă să se dezvol
te. Fiecare pas pe drumul nostru 
spre comunism înseamnă o redu
cere a mijloacelor de constrîn- 
gere. La noi nu există astăzi 
represiuni pentru motive politice, 

întreaga dezvoltare a noii o- 
rînduiri sociale a dovedit acum 
că principalul în dictatura prole
tariatului sînt funcțiile ei orga
nizatorice, organizarea forțelor 
întregului popor pentru construi
rea socialismului și comunismu
lui, violența fiind necesară doar 
în anumite faze ale dezvoltării.

Planul septenai se caracteri
zează într-o măsură considera
bil mai mare decit planurile eco
nomice precedente prin aceea că. 
bazîndu-se pe uriașele succese 
ale industriei grele, pe dezvolta
rea ei continuă, el prevede o spo
rire mai rapidă a producției 
mărfurilor de consum popular ș: o 
ridicare mai rapidă a bunăstării 
oamenilor muncii. In această pe
rioadă, se vor realiza cu o am
ploare și mai mare întrajutorarea 
și colaborarea economică între 
rile socialiste.

A. I. Mikoian a arătat că 
perioada de după Congresul 
XX-lea al partidului, raportul 
forțe s-a schimbat în favoarea 
lagărului păcii și socialismului, 
a crescut puterea țărilor socia
liste în ansamblu. Teza Congre
sului al XX-lea că în prezent 
războaiele nu sînt o inevitabili
tate fatală, nu numai că și-a do
vedit viabilitatea, dar a si fost 
adoptată de toate forțele care se 
ridică împotriva unui nou război.

In raionul Trușești cooperativizarea
agriculturii a fost terminată
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In raionul Trușești, unul din 
cele mai importante raioane agri
cole ale regiunii Suceava, s-a 
terminat cooperativizarea agricul
turii. Intrarea tuturor țăranilor 
muncitori în gospodăriile colecti
ve și întovărășirile agricole se 
datorește convingerii lor că mun-

cind pămîntul în comun, cu mij
loace mecanizate și aplicînd re
gulile agrotehnice înaintate, pro
ducțiile obținute vor fi mai mari: 
că veniturile 
astfel viața le 
belșugată.

lor vor crește și 
va deveni mai im

medaliei 
eroicelor 

lupte ale ceferiștilor și petroliștilor”

Festivitatea înmînării 
„A 25-a aniversare a

In sala de festivități a Sfatu
lui popular regional Oradea a 
avut loc sîmbătă festivitatea in
mînării medaliei ,.A 25-a aniver
sate a eroicelor lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor" unui număr 
de 26 de tovarăși.

Printre cei decorați se află 
pensionarul Ioan Csardas, loan 
Tripa, lăcătuș, Mrasz Magdalena, 
președinta Comitetului de femei 
al raionului Oradea, Iosif Boța, 
Erdei Vicențiu, Gavril Csardas, 
pensionari, și ații.

Tov. Iuliu Ghișa, președintele 
sfatului popular regional a feli
citat pe cei decorați.

In numele celor decorați a 
mulțumit pensionarul ceferist Io
sif Boța

★

Sîmbătă dimineața a avut loc în 
sala de festivități a Sfatului popu
lar regional Suceava festivitatea 
inmînării medaliei: ,,A 25-a ani
versare a eroicelor lupte ale cefe-

riștilor și petroliștilor" unui nu
măr de 21 de tovarăși.

La festivitate au participat tova
rășii Anton Moisescu, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Emil Bobu, președinte
le sfatului popular regional, Ev
ghenie Nicolaev, secretar al comi
tetului regional de partid, precum 
și numeroși muncitori.

Tovarășul Anton Moisescu a în- 
mînat medaliile celor distinși feli- 
citîndu-i călduros în numele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

Printre cei decorați se află pen
sionarii Gheorghe Ciobanu, Vasi- 
le Jalbă, Vasile Savin, Alexandru 
Iosif Cucinschi, șef de tură la De
poul C.F.R. Ițcani, Toader Ono- 
frei, prim secretar al Comitetului 
raional de partid Rădăuți și alții.

In numele celor decorați a luat 
cuvîntul tovarășul Vâsile Savin 
care a mulțumit pentru distincțiile 
acordate.

Comitetul Central al U.T.M., 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Uniunea Artiștilor Plas
tici organizează un concurs pen
tru crearea de opere de artă 
plastică (pictură, sculptură, gra
fică, artă populară aplicată) în 
scopul popularizării celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților și asigură
rii de lucrări valoroase cu care 
țara noastră să participe la con
cursul internațional ce va avea 
loc în cadrul festivalului.

Tematica lucrărilor trebuie să 
fie inspirată din viața nouă a 
tineretului din R.P. Romînă. din 
munca rodnică a tineretului din 
fabrici, uzine, sate și școli, care 
sub conducerea partidului parti
cipă activ la construirea socialis
mului, să oglindească aspecte ale 
participării entuziaste a tinere
tului pe șantierele construcției 
socialiste, aspecte ale muncii ti
neretului în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică la orașe și sate, 
aspecte ale participării tineretu
lui la însușirea științei și teh
nicii înaintate, aspecte ale prie
teniei tineretului din lumea în
treagă, ale luptei acestuia pentru 
pace și un viitor fericit.

Pot participa concurenți care 
la 31 decembrie 1959 nu 
păși vîrsta de 35 ani.

Concursul se 
de 5 mai 1959.

Prezentarea 
face la Muzeul 
Romine.

Două premii III a 3.000 lei fie
care.

Patru mențiuni a 1.500 lei fie
care.

SCULPTURĂ

itn premiu I a 8.000 lei.
Un premiu II a 5.000 lei.
Un premiu III a 3.000 lei.
Patru mențiuni a 1.500 lei fie

care.

GRAFICĂ (aquarelă, desen, gra
vură )

Un premiu I a 4.000 lei. 
Două 

care.
Două 

care.
Patru

care.

premii II a

premii III a

mențiuni a

O-

2.500

1.500

1.000

lei

lei

lei

vor de-

închide la data

(Agerpres)

Recepție oferită 
de ambasadorul R. P. Chineze 

la București

fie-

fie-

fie-

ARTA POPULARA ȘI APLICA.
TA (ceramică, textile, lemn, metal, 
sticlă etc.)

lucrărilor 
de Artă

se 
al

va
R.P.

acordateVor fi 
următoarei î premii
PICTURĂ

Un premiu I a 8.000 lei
Un premiu II a 5.000 lei.

■■

Un premiu I a 2.500 lei.
Două premii II a 2.000 lei fie

care.
Trei premii III a 1.000 lei fie

care.
Cinci mențiuni a 700 lei fiecare.
Participarea poate fi individuală 

sau colectivă. Juriul care va exa
mina lucrările prezentate va fi al
cătuit din artiști plastici de frun
te, reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului și Culturii și ai 
C.C. al U.T.M.

Juriul are dreptul de a face — 
la nevoie — o nouă redistribuire 
a premiilor, fără să depășească 
fondul total al tor.

La concurs nu vor fi luate în 
considerare lucrări vechi, expuse 
sau prezentate la alte concursuri.

Libertate lui Manolis Glezos!

a justifica speranțele pe 
partidul și întregul po- 

și le pune în scriitori. 
Este absolut firesc, a spus A. T. 
Tvardovski, că actuala epocă, sep
tenalul și anii următori ai con
struirii comunismului vor da naș
tere unui avînt și mai mare al for
țelor creatoare ale literaturii noa
stre.

In ședința din seara de 31 ia
nuarie a Congresului au rostit cu
vîntări de salut reprezentanți ai 
partidelor comuniste frățești: 
MAX REIMANN, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Germania, JOHANN KOPLENIG, 
președintele Partidului Comunist 
din’ Austria, HARRY POLLITT, 
președintele Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist al Marii 
Britanii, KNUD ESPERSENN, 
președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, EMIL LOEVLIEN, 
președintele Partidului Comunist 
din Norvegia, KENDZI MIAMOTO, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
își va relua lucrărila luni, 2 fe
bruarie.

Sîmbătă seara, 
ambasadorul R. P. 
București, a oferit < 
cinstea delegației Ministerului In- 
vățămîntului al R.P. Chineze 
pare ne vizitează țara.

Au participat Atanase Joja, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii. Stefan Bălan, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, C. Prisnea, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Al. Buican, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., acad. St. S. 
Nicolau, membru în Prezidiul A-

Ke Bo-nian, 
. Chineze la 
o recepție în

cademiei R.P. Romîne, profesori 
universitari și alte cadre didacti
ce de la institutele de învățămînt 
superior din Capitală.

Au asistat membrii delegației 
Ministerului Invățămîntului al 
R.P. Chineze, în frunte cu Liu 
Tzi-tzai, ministru adjunct al mi
nistrului Invățămîntului al R. P. 
Chineze, precum și alți membri 
ai Ambasadei.

Au fost prezentate scurte fil
me artistice și documentare.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Scrisoarea lui N. S. Hrușciov adresată 
D. din Norvegia
restările masive din rîndurile de
mocraților greci, pe care îi ame
nință o reprimare crîncenă cu 
mic justificată.

Sîntem de părere, se spune 
răspunsul lui N. S. Hrușciov, 
ar avea un mare rol în atingerea 
înaltului țel uman de a elibera pe 
Manolis Glezos și pe ceilalți pa
trioți greci arestați, ca Partidul 
social-democrat din Norvegia, in 
afară de apelul adresat guvernelor 
să adreseze un apel partidelor so- 
cial-democrate din alte țări cu 
propunerea de a acționa după i 
exemplul Partidului social-demo
crat din Norvegia, în apărarea de
mocraților greci.

conducerii P« S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). TASS 

transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a adresat o scrisoare con
ducerii Partidului social democrat 
din Norvegia, în care răspunde la 
apelul care i-a fost adresat de a- 
cesta. Conducerea partidului a ce
rut guvernelor U.RS.S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței să spri
jine chemarea sa adresată guver
nului Greciei de a elibera pe Ma- 
nolis Glezos și pe ceilalți patrioți 
greci care se află in închisori.

Guvernul sovietic, se spune în 
scrisoarea de răspuns a lui N. S. 
Hrușciov, împărtășește întrutotul 
îngrijorarea dv. în legătură cu a-

ni-

in 
că

se

Largă mișcare în Anglia pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos

LONDRA 31 (Agerpres). 
TASS transmite: In Anglia
desfășoară o largă mișcare pentru 
punerea în libertate a lui Manolis 
Glezos și a celorlalți reprezentanți 
ai tortelor democratice din Grecia. 
In telegrame adresate ambasadei

Greciei la Londra și, direct, pri
mului ministru al Greciei, nume
roși cetățeni și diferite organizații 
cer să se pună capăt acțiunilor ar
bitrare împotriva remarcabilului 
patriot grec și a tovarășilor săi.

Socialismul și pacea sînt de nedespărțit
(Urmare din pag. l-a)

Cu privire la alegerile pentru Sovietele Supreme 
ale Republicilor Unionale

Scrisoarea unui grup de membri 
ai C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 31 ianuarie, 
un grup de membri ai C.C. al 
P.C.US. a adresat o scrisoare des
chisă comisiilor electorale de cir
cumscripții pentru alegerile in So
vietele Supreme ale Republicilor 
Unionale. Scrisoarea exprimă re
cunoștință sinceră tuturor alegă
torilor care au desemnat pe sem
natarii ei drept candidați pentru 
Sovietele Supreme.

Intrucît, conform legii, fiecare 
dintre noi nu poale candida decit 
intr-o singură circumscripție elec
torală, se spune in scrisoare, atil 
in calitate de comuniști, cit și de 
membri ai C.C. al P.C.U.S., ne am 
adresat pentru instrucțiuni Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, C. C. 
al P.C.U.S. a găsit necesar să ne 
prezentăm în alegerile pentru So
vietul Suprem al acelei republici 
unionale pe al cărei teritoriu mun
cim și domiciliem.

aceste instruc-In legătură cu 
țiuni Averki Aristov, Leonid Brej- 
nev,
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Aleksei 
Kiricenko, Andrei Kirilenko, Alek
sei Kosîghin, Frol Kozlov, Otto 
Kuusinen, Anastas Mikoian, Nu- 
ritdin Muhitdinov, Dmitri Polian- 
ski, Piotr Pospelov, Mihail Sus
lov, Nikolai Șvernik și Kliment 
Voroșilov și-au dat consimțămin- 
tul să se prezinte in diferite cir
cumscripții în alegerile pentru So 
viețui Suprem al R.S.F.S.R.; Niko
lai Beleuev și-a dat consimțămin- 
tul să se prezinte in alegerile pen 
tru Sovietul Suprem al R.S.S. 
Kazahe; lan Kalnberzin — pen
tru Sovietul Suprem al R.S.S. Le
tone ; Demian Korotcenko și Ni
kolai Podgornîi — pentru Sovie
tul Suprem al R.S.S. Ucrainene ; 
Kirill Mazurov — pentru Sovie
tul Suprem al R.S.S. Bieloruse; 
Vasili Mjavanadze — pentru So
vietul Suprem al R.S.S. Gruzine.

Ekaterina Furțeva, Nikita

E de la sine înțeles că astăzi, 
cînd forța lagărului socialist 
a crescut și s-a întărit consi
derabil, cind forțele mondiale 
ale păcii își îngroașă rindu
rile cu noi și noi luptători, 
orice agresiune împotriva ță
rilor socialiste este sortită e- 
șecului.

Fiecare zi care trece dove
dește justețea tezei Congresu
lui al XXI-lea al P.C.U.S. că 
războiul nu este o fatalitate 
inevitabilă, tocmai datorită 
faptului că din frontul păcii 
fac parte tot mai multe forțe 
uriașe, capabile să dea riposta 
agresorilor imperialiști și să-i 
infringă in eventualitatea că 
aceștia ar comite o agresiune.

Raportul tov. N. S. Hruș
ciov dă noi forțe oamenilor iu
bitori de pace din întreaga lu
me, care văd în traducerea in 
viață a planului septenai un 
aport uriaș, de primă însem
nătate, la cauza păcii. In a- 
celași timp faptul că forțele 
păcii se dezvoltă pe zi ce tre
ce nu trebuie să dea nimănui 
tc/nei de autoliniștire. Nu tre
buie uitat că atit timp cit 
există capitalismul există și 
primejdia unui război, că pot , »—«-ii, jn

să

So-

L exisța politicieni înrăiți, 
k slujba trusturilor, care 
k jcrtfdască pacea lumii, în spe- 
, ranța de a salva de la pieire
► orînduirea capitalistă condam- 
k nată de istorie. Dar 
, nu ar constitui decit o aventu-
► ră care ar determina accele- 
k rarea pieirii sistemului capita-
► list. Popoarele din lumea in-
► treagă văd în concluzia Con- 
k greșului al XXI-lea al P.C.U.S. 
k în privința perspectivelor pă-
► cii o. forță care le mobilizează 
k la luptă și mai dîrză pentru 
[ a zădărnici planurile imperia-
► liștilor de a dezlănțui răz- 
k boiul.
► După cum a arătat tovară- 
j șui Gh. Gheorghiu-Dej în

aceasta

cuvîntarea rostită la Congres 
„Oamenii muncii din R.P. Ro
mînă sînt conștienți că asigu- 
rînd progresul rapid al 
economiei și culturii, constru
ind socialismul, ei răspund și 
îndatoririi ce le revine de a-și 
da contribuția la obținerea 
victoriei în întrecerea pașnică 
între capitalism și socialism, 
la atingerea obiectivului mă
reț, arătat în raportul tovară
șului Hrușciov, ca în anul 
1965 producția globală indu
strială a țărilor sistemului so
cialist s-o depășească pe cea 
a țărilor capitaliste".

Cu toate că Uniunea
vietică, întregul lagăr socia
list reprezintă o uriașă forță, 
și au mijloace de a înfrîna și 
a nimici oricind orice agresi
une imperialistă, U.R.S.S. mi
litează activ pentru cauza 
păcii și se străduiește în 
permanență să găsească acele 
căi ce duc spre destinderea 
încordării internaționale. Refe- 
rindu-se la rezolvarea justă a 
problemei germane, raportul 
tovarășului N. S. Hrușciov 
subliniază că soluția cheie 
este încheierea Tratatului de 
pace cu Germania; aceasta în
seamnă și un pas înainte spre 
unificarea Germaniei, spre în
tărirea păcii și securității in 
Europa. De o mare însemnă
tate pentru rezolvarea pro
blemei germane este și noua 
propunere formulată în rapor
tul tovarășului N. S. Hrușciw 
cu privire la crearea 
ne de dezangajare", 
ducerea treptată sau 
rea forțelor străine
mania. Poporul romin care a 
avut de suferit atit de mult 
în urma agresiunilor dezlăn
țuite de imperialismul german 
își exprimă bucuria pentru a- 
ceastă propunere sovietică, 
care aduce o importantă con
tribuție la slăbirea încordării 
și întărirea păcii în Europa.

unci „zo- 
prin re- 
retrage- 

din Ger-

Raportul tovarășului Hruș
ciov subliniază faptul că prin
cipala sursă a încordării în 
Extremul Orient decurge din 
politica agresivă a S.U.A. față 
de R.P. Chineză și alte state 
iubitoare de pace. Bazinul Pa
cificului este folosit de S.U.A. 
ca principal poligon de experi
mentare a armelor atomice. U- 
niunea Sovietică propune o ac
țiune comună a statelor iubi
toare de pace, pentru interzice
rea armej atomice și a expe
riențelor atomice cu această 
armă, care ar putea contribui 
fntr-o mare măsură la menține
rea păcii în regiunea Oceanului 
Pacific.

Raportul exprimă calda sim
patie și solidaritate a Uniunii 
Sovietice cu mișcarea de eli
berare națională a popoarelor 
arabe și a celorlalte popoare 
din Asia și Africa care au scu
turat jugul colonial. Izgonirea 
trupelor colonialiștilor imperia
liști dintr-un număr de țări 
din această regiune constituie 
o mare victorie a popoarelor 
arabe și a celorlalte popoare 
iubitoare de pace. Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste au sprijinit și vor sprijini 
lupta dreaptă de eliberare a 
popoarelor arabe, care acum 
depun eforturi pentru a-și con
solida independența dobîndită. 
Planul septenai deschide noi 
posibilități pentru colaborarea 
economică a Uniunii Sovietice 
cu țările slab dezvoltate din 
punct de vedere industrial.

Una din problemele de căpe
tenie ale situației internaționale, 
d-- care se află în impas da
torită uneltirilor puterilor occi
dentale este problema dezarmă
rii. Raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov cere să se pună ca
păt cursei înarmărilor, să
interzică armele atomice și să 
fie folosită energia atomică

se

spre binele și progresul umani
tății.

Popoarele din lumea întreagă 
salută reînnoirea propunerii Uni
unii Sovietice de a se organiza 
o intilnire la nivel înalt a ță
rilor din Răsărit și Apus. Fără 
îndoială că o asemenea întilnire 
la nivel înalt ar putea obține 
rezultate concrete în direcția 
iestinderii încordării internațio
nale și ar favoriza încetarea 
.războiului rece".

Toate acestea demonstrează 
din plin că Uniunea Sovietică 
și țările socialiste militează in 
permanență și manifestă initia
tive concrete, constructive care 
aduc un aport uriaș |a cauza 
păcii. Toate aceste inițiative și 
acțiuni ale țărilor socialiste 
pleacă de la ideea fundamentală 
că între cele două sisteme tre
buie să existe o întrecere paș 
nică pentru dezvoltarea civili
zației și pentru bunăstarea po
poarelor, și nu o întrecere în 
domeniul înarmării.

Mărețul plan septenai al Uni
unii Sovietice oglindește faptul 
că forțele socialismului devin 
tot mai puternice, că ele cresc 
pe zi ce trece, că lor le aparține 
viitorul. In același tilmp forțele 
socialismului in plină dezvolta 
re constituie o chezășie că răz
boiul este condamnat la dispa
riție și că pacea va învinge în 
lumea întreagă.

„Grandiosul program con
structiv pe care 1 dezbate Con
gresul al XXI-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
— a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea 
rostită la Congres — arată din 
nou că socialismul și pacea sînt 
de nedespărțit. Acest program 
răsună ca o măreață chemare 
la muncă pașnică pentru făuri 
rea bunăstării omului, pentru 
dezvoltarea comorilor civiliza- -• 
ției umane și fericirea po
poarelor".
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