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Adunarea activului C. C. al P. M. R. și al comitetelor de partid 
orășenesc și regional București

Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
cu privire la lucrările celui de al XXI-lea Congres extraordinar al P. C. U. S.

Plecarea la Varșovia a delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn care 
va participa la lucrările celui de-al 

lll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

Tovarăși,

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
la lucrările căruia a participat 

după cum știți, și o delegație a 
partidului nostru din care am avut 
cinstea să fac parte — constituie 
un eveniment de o importanță is

torică deosebită. Este absolut evi- 
.ent că imensul său răsunet in 

• toate țările lumii va crește ți se 
va lărgi tot mai mult, pe măsura 
transformării hotărîrilor adoptate 
în realități vii, în victorii mărețe 
ale comunismului.

Cu aproape 40 de ani în urmă, 
Lenin arăta că încă de atunci 
principala influență asupra mersu
lui evenimentelor internaționale, 
„noi o exercităm prin politica 
noastră economică. Toată lumea, 

. ■- toți oamenii muncii din toate ță
rile lumii, fără nici o excepție și 

. I fără nici o exagerare, își îndreap
tă privirile spre Republica sovie
tică rusă. Aceasta este o realitate. 
Capitaliștii nu pot să treacă sub 
tăcere, să ascundă nimic din toa
te acestea... In acest domeniu 
lupta a fost transpusă pe scară 
mondială. Dacă vom rezolva a- 
ceastă prc/blemă, vom cîștiga în 
mod sigur și definitiv pe scară in
ternațională".

Astăzi, cînd odată cu adoptarea 
septenalului, Uniunea Sovietică a 
pășit în faza construcției desfășu- 

•• rate a comunismului, aceste cuvin
te răsună cu o și mai mare pu
tere.

înfăptuirea sarcinilor grandioase 
pe care planul septenal le trasea
ză pentru cucerirea primului loc 
din lume în ce privește producția 
pe cap de locuitor și nivelul de 
trai al poporului va exercita o în- 
rîurire considerabilă în viața ome
nirii, va avea efecte profunde in 
conștiința oamenilor muncii, va 
reprezenta un neprețuit sprijin mo
ral în lupta popoarelor pentru 
pace și progres social. Pe măsura 
înaintării Uniunii Sovietice spre 
comunism, va apare tot mai clar 
în fața lumii întregi tabloul măreț 
al acelei societăți drepte, pe care 
au visat-o cele mai înaintate minți 
ale omenirii. Comparînd între ele 
societatea comunistă, care asigură 
omului eliberat de exploatate de
plina satisfacere a cerințelor sale 
materiale și spirituale, — și orin- 
duirea capitalistă, cu întreg corte
giul de suferințe pe care le hără
zesc oamenilor exploatarea și asu
prirea celor ce muncesc, războaiele 
și jaful colonial, popoarele vor 
avea o măsură sigură de apreciere 
< superiorității socialismului și co

munismului asupra capitalismului,

ceea ce va contri
bui imens la creș
terea forței de a- 
tracție a ideilor 
marxism-leninismu- 
lui.

Victoriile poporu
lui sovietic consti
tuie un triumf al 
liniei generale a 
P.C.U.S. Sînt cu
noscute 
rodnice 
le-au avut măsurile 
de imensă însemnă
tate înfăptuite în ul
timii ani în Uniu
nea Sovietică în di
ferite domenii ale 
ictivității de stat, 
economice și cultu
rale. Documentele 
Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S., 
hotărîrile cu privire 
la reorganizarea 
conducerii indus
triei și construcții
lor, la avîntul pro
ducției agricole și 
dezvoltarea conti
nuă a orînduirii 
colhoznice și la în
tărirea legăturii în- 
vățămîntului cu via
ța scot în evidență 
spiritul creator în 
care Partidul Co
munist al Uniunii 
conducerea sa leninistă, îu 
frunte cu tovarășul Hrușciov, sin- 
tetizînd experiența și înțelepciunea 
colectivă a maselor, descoperă, 
sprijină și dezvoltă noul, înlătură 
din cale tot ce și-a trăit traiul, tot 
ce frînează mrrsul înainte, genera
lizează teoretic concluziile expe
rienței practice. Raportul tovarășu
lui Hrușciov și celelalte documente 
ale Congresului al XXI-lea consti
tuie noi pilde strălucite de aplicare 
și dezvoltare a învățăturii marxist-

urmările 
pe care

de

Sovietice, 
în

leniniste în strînsă legătură cu 
practica, aduc o prețioasă contri
buție la îmbogățirea tezaurului teo
retic al comunismului științific.

Poporul romîn, care muncește 
cu elan pentru construirea socia
lismului în patria sa, salută din 
toată inima marile victorii ale po
porului sovietic și mărețul program 
al construcției desfășurate a co
munismului în U.R.S.S., în care 
vede o imagine luminoasă a pro
priului său viitor. (Aplauze puter
nice).

Un grandios program 
construire desfășurată 

a comunismului
Tovarăși,

în

lism șl îndeosebi 
de plaga crizelor și 
a șomajului. Numai 
în perioada postbe
lică Statele Unite 
au înregistrat în 
trei rînduri dări 
înapoi simțitoare 
ale producției re- 
flectînd nestabilita- 
tea economiei capi
taliste ; pînă și e- 
conomiștii reacțio
nari sînt nevoiți să 
recunoască existen
ța în Statele Unite 
a unei așa-zise 
„recesiuni" care nu 
vrea să cedeze pre
cum și extinderea 
fenomenelor de 
ză într-un șir 
țări capitaliste.

In contrast 
sistemul capitalist, 
ajuns în declin, 
măcinat de criza 
generală a capita
lismului și incapa
bil să evite periodi
cele crize și zgu
duiri economice, 
planul septenal al 
U.R.S.S. demon
strează marea vita
litate și rezervele 
nesecate ale econo
miei socialiste, dez- 

linie ascendentă con-

cri- 
de

cu

$> Vineri după-amiază în sala)) 
HFloreasca a avut loc adunarea<< 
((activului C.C. al PAI.R. și al)) 
((comitetelor de partid orășenesc)) 

regional București. ((
(( La adunare au luat parte to-(( 
((varășii : Gheorghe Gheorghiu-(? 
Z/Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnă-<< 
\\raș, Nicolae Ceaușescu, Ale-:> 
SSxandru Moghioroș, Constantin// 
//Pîrvulescu, Dumitru Coliu,<< 
}<• Leonte Răutti. Ștefan Voi tec. Ion >> 
(Gheorghe Maurer, Vladimir.;? 
SGheorghiu, Florian Dănalache,$\ 
)prim-secretar al Comitetului)) 
(orășenesc București al P.M.R.,)) 
$Gheorghe Necula. prim serretar(( 

I'al Comitetului regional Bucu-)) 
\rești al P.M.R. și alți membri)) 
>și membri supleanți ai C.C. al\\ 
>P.M.R. ~ »

J Adunarea a fost deschisă de ? 
>tov. Florian Dănâlache.
* Primit cu îndelungi aplauze.)) 
^tovarășul Gheorghe Gheorghiu-^ 
>Dej, prim-secrctar al C.C. al < 
^.M.R., conducătorul delegației x 
partidului Muncitoresc Romîn)) 
>la cel de-al XXI-lea Congres 7 
>aZ P.C.U.S., a făcut o amplă ex-ț( 
^punere cu privire la lucrările >> 
> Congresului <)
> Participanții la adunare au X 
ț ovaționat îndelung în cinstea)) 
>Partidului Comunist al Uniunii") 
^Sovietice și a Partidului Mun-(( 
\citoresc Romîn, pentru priete-y) 
>nia poporului nostru cu po- </ 
sporul sovietic și cu popoarele \( 
(celorlalte țări socialiste, pentru)) 
) continua întărire a unității la- 7 
țgărului socialist și a mișcării \( 
>comuniste internaționale. >>

Incadrîndu-se în planul de pers
pectivă al dezvoltării economiei so
vietice în următorii 15 ani, planul 
septenal prevede o dezvoltare fără 
precedent a forțelor de producție, 
permițind să se facă un mare pas 
înainte în crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului. In ace
lași timp, planul septenal deschi
de o etapă hotărîtoare în întrece
rea pe plan mondial dintre cele 
două sisteme.

Victoria socialismului în între
cerea cu capitalismul este determi
nată de acțiunea legilor obiective 
ale dezvoltării sociale și se ba
zează, așa cum a arătat Lenin, pe

ritmul înalt de dezvoltare propriu 
socialismului. „Vom reuși să a- 
jungem din urmă celelalte state 
cu o rapiditate la care ele nici 
n-au visat — spunea Lenin. Intr-o 
astfel de rapiditate, dacă mișcarea 
este condusă de un partid cu ade
vărat revoluționar, într-o astfel de 
rapiditate noi credem și o astfel 
do rapiditate vom obține cu orice 
preț".

Dezvoltarea istorică a confirmat 
întrutotul această previziune ge
nială.

Viața a spulberat teoriile econo
miștilor și politicienilor burghezi 
cu privire la apariția unui capita
lism „regenerat" vindecat, chipu
rile, de racilele „vechiului" capita

voltarea ei 
tinuă.

Oricine studiază cu atenție docu
mentele Congresului este profund 
impresionat de amploarea sarcini
lor septenalului: astfel se prevede 
o creștere a volumului producției 
globale industriale de aproximativ 
80 |a sută față de 1958 — atît cit 
a crescut producția în ultimii 20 
de ani; în numai 7 ani volumul 
investițiilor va totaliza aproxima
tiv 3 trilioane ruble, ceea ce echi
valează aproape cu investițiile fă
cuta în economie de-a lungul celor 
patru decenii de existență a puterii 
sovietice.

înfăptuirea consecventă de către 
P-C.U.S. a politicii leniniste de 
dezvoltare cu precădere a mdus- 
triei grele, a cărei justețe a fost 
confirmată de practica U.R.S.S. și 
a tuturor țărilor socialiste, cheză- 
șuiește avîntul forțelor de produc
ție, creșterea bunăstării poporului. 
Producția industriei mijloacelor 
de producție va crește cu 85—88 
la sută în anii septenalului, iar a 
industriei producătoare de bunuri 
de consum cu 62—65 la sută. In 
1965, producția de fontă urmează 
să atingă 65—70 milioane de tone, 
iar cea de oțel 86—91 milioane 
tone ; numai noile capacități de 
producție ce vor intra în funcțiune 
în industria oțelului vor da 28—36 
milioane tone de oțel, adică mai 
mult decît a produs în 1957 An
glia.

Septcnalu'l constituie o etapă ho-

tărîtoare în lupta pentru aplicarea 
în viață a ideilor lui Lenin cu 
privire la electrificarea totală a 
țării, ca o condiție esențială pen
tru construirea comunismului. Pro
ducția de energie electrică, al că
rei volum era de 1,9 miliarde kW- 
ore în 1913, a ajuns la 233 miliar
de kW-ore în 1958, iar în perioada 
septenalului va crește de peste 2 
ori, ajungînd la 500—520 miliarde 
kW-ore.

In anii septenalului în indus
tria sovietică se va înfăptui o ade
vărată revoluție tehnică. Se vor 
dezvolta accelerat ramurile mo
derne ale industriei constructoare 
de mașini, aplicîndu-se noile cu
ceriri ale științei și tehnicii; me
canizarea complexă și automatiza
rea pe scară largă a proceselor de 
producție, lichidarea muncii ma
nuale grele, creșterea nivelului teh. 
nic și cultural al muncitorilor vor 
duce la ștergerea treptată a deo
sebirilor esențiale dintre munca 
fizică și intelectuală, iar munca 
se va transforma în prima necesi
tate vitală a omului multilateral 
dezvoltat.
Septenalul acordă o marei atenție 

dezvoltării accelerate a industriei 
chimice, care va furniza atît in
dustriei grele cît și industriei bu
nurilor de consum materii prime 
ieftine și de bună calitate, cu pro
prietăți superioare materialelor na
turale, aducînd o contribuție de 
mare însemnătate la avîntul întră- 
gii economii, la progresul tehnic 
și la ridicarea nivelului de trai al 
maselor. în viitorii 7 ani, produc
ția globală a industriei chimice va 
spori de aproape 3 ori, iar în. ca
drul acesteia producția de fibre 
sintetice de 4 ori, de mase plastice 
și rășini sintetice de peste 7 ori, 
de îngrășăminte minerale de circa 
3 ori. Numai pentru dezvoltarea 
producției de materiale sintetice 
vor fi alocate peste 50 de miliarde 
ruble, adică de 2,5 ori mai mult 
decît s-a alocat pentru întreaga 
producție chimică în ultimul cinci
nal. Folosirea celor mai ieftine ma
terii prime și aplicarea unor pro
cedee tehnologice moderne vor per
mite sporirea producției cu invest’- 
ții minime și recuperarea acestora 
într-un timp foarte scurt.

Pe baza nivelului înalt de dez- 
voltare a industriei grele și a a- 
vîntului continuu al agriculturii, va 
crește considerabil producția măr
furilor de larg consum, — cu circa 
50 la sută în industria ușoară și 
cu 70 la sută în industria alimen
tară.

In anii septenalului forțele de 
producție ale agriculturii sovietice 
se vor dezvolta puternic, producția 
agricolă globală va crește cu 70 la 
sută, va spori mult producția de

(Continuare în pag. 2-a)

Vineri la amiaza a plecat spre 
Varșovia delegația Partidului Mun
citoresc Romîn care va participa 
la lucrările celui de-al lll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Din delegație fac parte tovarășii 
Petre Borilă, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful secției de propagan
dă și agitație a C.C. al P.M.R., și 
Maxim Berghianu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-se-

cretar al Comitetului regional 
Stalin al P.M.R.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovărășii Emil Bodnaraș, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Vladimir Gheorghiu, Atanase Jo
ja, membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

Au fost de față Tadeusz Maty
siak, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Polone la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei 
R.P. Polone.

(Agerpres)

-----------ooo-----------

Oțelarii reșițeni și-au sporit 
angajamentul

Faptul că oțelarii din Hunedoara 
și-au reînnoit angajamentele pe 
acest an mărindu-le de la 40.000 
tone oțel peste plan la 60.000 tone 
a mobilizat și mai mult colectivul 
de oțelari reșițeni în lupta pentru 
sporirea producției de metal. Ca 
urmare, analizîndu-se posibilitățile 
de care dispun pe baza importan
telor realizări obținute de la începu
tul anului, in consfătuirea de pro
ducție care a avut loc joi după 
amiază, oțelarii j reșițeni și-au re
înnoit și ei angajamentul cu încă 
10.000 tone oțel. Astfel în loc de 
30.000 tone oțel peste plan cît pre
vedea angajamentul inițial, ei vor 
da patriei în acest an peste sar
cina de plan, 40.000 tone oțel.

Pentru traducerea în viață a 
acestui angajament reînnoit, nu
meroși oțelari care au luat cuvîntul 
în cadrul consfătuirii și-au mărit 
și ci angajamentele individuale. 
Prim topitorul Constantin/Moraru 
s-a angajat astfel ca împreună cu 
brigada sa să realizeze 6.000 tone 
otel de bună calitate din cele

40.000 tone luate ca angajament 
de întregul colectiv. De asemenea, 
prim topitorul Mocea Vasile care 
conduce o brigadă de tineret s-a 
angajat ca pînă la sfîrșitul anului 
să obțină la fiecare șarjă, în fie
care schimb, un indice de 7 tone 
oțel pe m.p. de vatră cuptor și zi 
calendaristică.

Cel mai important angajament 
este cel al schimbului tineretului. 
In numele tuturor tinerilor din 
acest schimb, maistrul comunist 
Lazăr Borduz s-a angajat să rea
lizeze 15.000 tone oțel față de cele 
11.000 tone cît era vechiul anga
jament. In scopul de a da viață 
angajamentului sporit, participanții 
la consfătuire au lansat o chemare 
către toți oțelarii sub lozinca : 
„Nici o echipă, nici o brigadă sub 
realizările din luna februarie", 
realizări care după cum se știe, 
au fost în această lună cele mai 
mari din întreaga istorie a oțelăriei 
reșițene.

§ Elisabeta Pavel, secretara 
ș comitetului U.T.M. al uzinei 
H textile „7 Noiembrie* din Ca
is pitală, discută cu cîteva din 
= fruntașele în întrecerea în 
g cinstea zilei de 8 Martie, prin
și tre care, Constanța Mileso- 
g viei, Maria Ștefan, Georgeta 
g Dobre, Uța Poenaru, Suzana 
§ Avram și Ștefania Gîrtan, 
g despre succesele lor.
S Foto: D. F. DUMITRU

--------- .-S-.'---------  

Adunări consacrate 
zilei de 8 Martie 
în cursul zilei de vineri, în tur 

meroase întreprinderi și instituții 
din Capitală și din țară au conti
nuat să aibă loc adunări consacra
te zilei de 8 Martie, Ziua interna
țională a femeii.

La adunarea de la Țesătoria „13 
Decembrie", tov. Elena Iordăches" 
cu, directoarea întreprinderii, a 
vorbit despre semnificația zilei de 
8 Martie.

Muncitoarele de la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" au săr
bătorit și ele, în cadrul unei adu
nări, ziua de 8 Martie. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul Elena 
Vîlcoci, secretară a Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Ro- 
mî:iă.

După orele de muncă muncitoa
rele de la fabrica de țigarete 
București au participat la aduna
rea consacrată zilei lor.

Numeroase cercetătoare științi
fice s-au întîlnit vineri după- 
amiază la clubul Academiei, unde 
tov. Elena Livezeanu, secretară a 
Consiliului național al femeilor 
din R. P. Romînă, a vorbit despre 
participarea tot nvai largă a fe
meilor la viața științifică și cul
turală a țării.

Tot vineri după-amiază a avut 
loc la Ca&a prieteniei romîno-so- 
vietice un simpozion consacrat zi
lei de 8 Martie organizat de Aso
ciația juriștilor din R. P. Românii 
și Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S.

în orașele Iași și Craiova au 
fost organizate în cinstea zilei de 
8 Martie expoziții de artizanat și 
lucru de mină, care cuprind nu~ 
meroase obiecte executate de fe
meile din aceste orașe. La Cluj j-ta 
deschis recent o expoziție de pic
tură, unde sînt înfățișate aspecte 
din munca și viața femeilor din 
țara noastră.

( Agerpres )N. CATANA

TINERETUL DIN REGIUNEA PLOEȘTI

în acțiunea de înfrumusețare
a satelor și orașelor

In acțiunea de construire a unor obiective de interes public, 
la înfrumusețarea satelor și orașelor prin construirea de dru
muri, șosele, parcuri etc, tineretul aduce o importantă contribuție.

In legătură cu contribuția pe care tineretul regiunii Ploești 
poate să o aducă la acțiunea de înfrumusețare a satelor și ora
șelor, am stat de vorbă cu tov. GHEORGHE STAN, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Ploești,

Sala Floreasca. Aspect de la adunarea activului C.C. al P.M.R. și al comitetelor de partid orășenesc și regional București

Pentru început am rugat pe 
tov. GHEORGHE STAN să ne 
relateze ctteva amănunte în le
gătură cu aspectul regiunii în 
anii regimului burghezo-tnoșie- 
resc.

— Poate în nici o altă regiune 
contrastul dintre viața oamenilor 
simpli, a poporului și viața plină 
de huzur a burgheziei n-a fost 
mai izbitoare ca la noi. Pe de o 
parte, pe Valea Prahovei existau 
celebrele cazinouri și castele ale 
putredei familii regale, luxoa
sele vile ale fabricanților și moșie
rilor, locuri de desfrîu și orgii și 
pe de altă parte existau cocioa
bele și bordeele muncitorilor pe
troliști, satele ținute într-o cum
plita mizerie si întunecime.

Războiul a schimbat și mai mult 
fața regiunii. Multe orașe și sate 
au avut de suferit pierderi grele.

Inca din primii ani ai puterii 
populare, partidul și guvernul au 
luat măsuri importante pe linia 
refacerii orașelor, înlăturării ur
melor războiului și înapoierii în 
care a fost ținuta regiunea. Și în 
toată această importanta acțiune 
un sprijin deosebit de însemnat 
l-a adus tineretul.

— Ce acțiuni mal importante 
au întreprins tinerii irt anul 
1958 pentru înfrumusețarea sa
telor și orașelor regiunii ?

— Mobilizați de către organiza
țiile U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, tinerii și-au 
adus din plin contribuția la ac
țiunea de înfrumusețare a satelor

și orașelor regiunii noastre. Aș 
putea da sute de exemple. 
Este semnificativ cred pentru 
a ilustra entuziasmul și însu
flețirea cu care tineretul a par
ticipat la această largă acțiune, 
felul cum a participat tineretul 
din orașul Ploești la amenajarea 
Parcului Bucov din apropierea o- 
rașului. Aproape n-a fost duminică 
în care sa nu fie prezenți aici 
sute și sute de tineri.

Tinerii au participat în tot 
cursul anului trecut la numeroase 
asemenea acțiuni. De exemplu, în 
ziua de 16 noiembrie 1958 la che
marea comitetului regional U.T.M. 
peste 80.000 de tineri din toate 
colțurile regiunii au participat la 
munca voluntara pentiu înfrumu
sețarea satelor și orașelor regiunii 
efectuînd circa 778.000 ore muncă 
voluntara Ia diferite acțiuni ca : 
repararea drumurilor și podurilor, 
Ia plantarea de pomi pe șosele, la 
construirea diferitelor obiective in
dustriale sau de interes local.

— Ce contribuție așteptați în 
acest an din partea tineretului 
în acțiunea de înfrumusețare 
a sate, or și orașelor regiunii ?

— Partidul și guvernul au pus 
în fața Sfatului popular regional 
Ploești sarcini deosebit de im
portante privind acțiunea de 
dezvoltare și înfrumusețare a 
satelor și orașelor regiunii. 
Printre obiectivele mai impor
tante amintesc acțiunea de re
facere a orașului Buzău, cons
truirea unei maii baze sportive

în orașul Ploești, terminarea par
cului Bucov din Ploești, amena
jarea parcului din orașul Tîrgo- 
viște și altele.

Așteptăm un important ajutor 
în acest an din partea tineretului 
la acțiunea de refacere, construi
re și modernizare a drumurilor pe 
o lungime de circa 300 km pe 
traseele : Tîrgoviște-PIoești, Bai- 
coi-Moieni, Pietroasele — șoseaua 
națională Buzău și altele.

In cadrul regiunii se vor cons
trui astfel în anul acesta mai 
multe cămine culturale, 80 de 
clase noi. La toate acestea ca și 
la lucrările de electrificare a sa
telor, la executarea blocurilor de 
locuințe, plantarea prin munca 
voluntara a pomilor fructiferi, și 
multe alte acțiuni așteptau spriji
nul tineretului.

Cum pot contribui ulemiștii și 
tinerii la realizarea acestora ? In 
primul rînd prin descoperirea și 
folosirea tuturor resurselor locale. 
La construirea școlilor și cămine
lor culturale, dc pildă, tinerii pot 
folosi nisipul și pietrișul care se 
găsește de obicei pe marginea rîu- 
rilor din vecinătatea satelor. în 
al doilea rînd prin participarea lor 
directa la executarea lucrărilor 
respective în mod voluntar. Avem 
nevoie de circa 35.000 de tineri 
care sa participe la executarea a 
diferite lucrări de construcții ccl 
puțin cîte 50 de ore de munca 
voluntara.

Un mare ajutor în vederea or
ganizării și inojilizarii tinerilor la 
acțiunea de înfrumusețare a sate
lor și orașelor îl așteptam din 
partea brigăzilor utemiste de mun
ca patriotica.

Sîntem convinși că tineretul re
giunii noastre va răspunde cu cin
ste așteptărilor noastre sprijinirii 
puternic larga acțiune de înfrumu
sețare a orașelor și satelor regiu
nii.

AL. PINGEA
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Expunerea tovară șului Gh. Gheorghiu-Dej o.
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came și alte produse animale: pro
ducția de lapte și unt va depăși pe 
cap de locuitor pe aceea a Statelor 
Unite ale Americii.

Potrivit prevederilor septena- 
lulul. productivitatea muncii tre
buie să crească pînă în 1965 în 
industrie cu 45-50 la sută, în 
construcții cu 60-65 la sută, în 
colhozuri aproximativ de 2 ori. 
Astfel, pe baza înfăptuirii septe
nalului, Uniunea Sovietică se va 
apropia simțitor de îndeplinirea 
sarcinii Istorice trasate de Lenin 
— de a realiza o productivitate 
a muncii superioară celei obținu
te de capitalism, (aplauze). A- 
ceasta are o însemnătate esențială 
în procesul trecerii de la socialism 
la comunism, creșterea considerabi
lă a productivității muncii fiind pro- 
blema-cheie pentru asigurarea con
dițiilor necesare creării abundenței 
de produse caracteristice celei mai 
avansate societăți — societatea co
munistă- Așa cum sublinia Lenin 
Încă acum 40 de ani. „creșterea pro
ductivității muncii constituie una 
dintre sarcinile fundamentale, deoa
rece fără aceasta nu este posibilă 
trecerea complectă la comunism".

înfăptuirea septenalului, uriașa 
dezvoltare a tuturor ramurilor eco
nomiei și mărirea productivității 
muncii vor crea condițiile unei ne
contenite creșteri a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. După cum se 
știe, indicele cel mai general șl 
baza reală a ridicării bunăstă
rii oamenilor muncii în socia
lism este creșterea venitului na
țional. La capătul septenalului, 
venitul național al U.R.S.S. va fi cu 
62— 65 la sută mai mare față de 1958, 
depășind nivelul anului antebelic 
1940 de aproape 6 ori. Veniturile 
reale ale muncitorilor și colhoznici
lor vor crește în viitorii ani cu 40 
la sută și se va trece la desființarea 
impozitelor percepute de la popu
lație. în cursul septenalului se vor 
construi aproximativ 15 milioane a- 
partamente — mai mult decît între
gul fond urban de locuințe construit 
în toți anii puterii sovietice, precum 
și 7 milioane de locuințe în satele 
colhoznice. Trecerea la săptămîna 
de lucru de 5 zile cu ziua de lucru 
de 6—7 ore va face ca în U.R.S.S. 
să existe cea mai scurtă săptămînă 
de lucru și zi de lucru din lume cu 
ridicarea necontenită a bunei stări 
a populației, (aplauze puternice).

Toate acestea arată ce vaste 
posibilități deschide comunismul 
omului dezrobit — pentru a se 
bucura de o tot mai deplină sa
tisfacere a cerințelor sale, de un 
înalt nivel de civilizație materia
lă șl spirituală, de cele mal largi 
posibilități de instruire, odihnă, 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a personalității sale, a tutu
ror aptitudinilor sale creatoare. 
(aplauze).

Iată cum se întruchipează concreit 
comunismul în viața unui popor de 
peste 200 milioane de oameni, iată 
care e rodul eforturilor depuse de-a 
lungul deceniilor de oamenii sovie
tici, iată incotro duce calea socia
lismului și comunismului. Unde, în

ce țară capitalistă, fie ea cît de îna
intată, se pot făli apologeții capita
lismului cu o atît de rapidă și de 
multilaterală îmbunătățire a condi
țiilor de trai ale oamenilor ?

Un uriaș avînt va cunoaște în anii 
septenalului știința sovietică. în 
fața unor asemenea succese strălu
cite ca lansarea celor trei sateliți 
artificiali ai pămîntului, rămași ne- 
întrecuți pînă azi, crearea primei 
planete artificiale a sistemului solar, 
înfăptuirile constructorilor comunis
mului pe tărîmul stăpînirii energiei 
nucleare, mulți dintre cei care în 
Occident urmăreau cu scepticism 
realitățile din U.R.S.S. au fost ne- 
voiți să recunoască întîietatea știin
ței și tehnicii sovietice într-un șir 
de domenii din cele mai importante. 
(aplauze).

Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc din lume atît în ce pri
vește ritmul formării de specia
liști, cît șl nivelul pregătirii lor. 
Acesta este rezultatul uriașei ac
tivități pe care a desfășurat-o în 
domeniul formării de cadre sta
tul sovietic, pornind de la teza 
că rolul determinant în înfăptui
rea planurilor îl au cadrele. 
Experiența Uniunii Sovietice a- 
rată ce extraordinară forță de 
progres reprezintă această vastă 
armată de intelectuali și specia
liști de tip nou, care unesc în 
mod strălucit înalta pregătire 
științifică, profundele cunoștințe 
de specialitate, cu o temeinică 
însușire a concepției avansate, 
materialist-dlalectlce asupra lu
mii. Pe bună dreptate intelectua
lii șl specialiștii sovietici se 
bucură în toate țările de prețuire 
și admirație.

In anii septenalului se va lărgi șl 
se va îmbunătăți și mai mult pre
gătirea cadrelor tehnice și științifice, 
între anii 1959—1965 instituțiile de 
învățămînt superior vor fi absolvite 
de 2.300.000 de specialiști, — cu 
600.000 mai mult decît în ultimii 
șapte ani. Numărul total al specialiș
tilor cu studii superioare va fi în 
1965 de peste 4.500.000, adică va spori 
de 1,5 ori față de 1958.

Nu avem aci posibilitatea de a 
reda decît în parte marea bogăție a 
problemelor tratate la Congres. Ți
nem să relevăm însă profunda im
presie pe care ne-au produs-o, asis- 
tînd la lucrările lui, cuvîntările ros
tite de delegați, — oameni compe- 
tenți, cu un orizont larg, conștienți 
de răspunderea lor față de popor și 
pătrunși de simțul noului ; prin nu
meroasele lor propuneri, ei au adus 
un mare aport la descoperirea unor 
noi rezerve ale economiei socialiste, 
arătînd căile concrete de scurtare a 
termenelor prevăzute pentru diferi
te sarcini ale septenalului. In aceste 
cuvîntări s-au reflectat puternic 
înaltul nivel al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, maturitatea și 
bogata experiență a cadrelor de 
partid (aplauze puternice).

în întreaga Uniune Sovietică, 
Congresul a stimit un val de en
tuziasm, care și-a găsit expresia în 
uriașul avînt al întrecerii sociali
ste pentru îndeplinirea septenalului 
înainte de termen.

Lucrările Congresului — exemplu 
strălucit de dezvoltare creatoare 

a marxism-leninismului
Tovarăși,

După cum se știe, Marx și Engels, 
punînd primele jaloane teoretice 
ale căilor de trecere la socialism, 
iar apoi Lenin, elaborînd programul 
concret al construirii societății so
cialiste, au arătat că sarcina elabo
rării căilor și metodelor concrete 
ale construirii fazei superioare a co
munismului, va trebui să fie rezol 
vată de generațiile viitoare, care 
var înălța efectiv edificiul comunis
mului. într-adevăr, continuând ope
ra marilor dascăli și conducători ai 
proletariatului revoluționar și că- 
lăuzindu-se după indicațiile și te
zele lor, P.C.U.S. clădește acest e- 
dificiu pe temelia trainică a expe
rienței acumulate în construcția so
cialistă și a mărețelor realizări ob
ținute în anii cincinalelor.

Concluziile și tezele teoretice e- 
laborate de Congresul al XXI-lea 
cu privire la înaintarea societății de 
la prima fază a comunismului la 
faza sa superioară, sînt de o însem
nătate deosebită nu numai pentru 
Uniunea Sovietică, ci pentru toate 
țările socialiste, pentru întreaga 
mișcare comunistă și muncitorea
scă internațională.

Aceste concluzii se referă în pri
mul rînd la faptul că trecerea de 
la socialism la comunism este un 
proces istoric obiectiv, care nu poa
te fi încălcat sau ocolit în mod ar
bitrar. Societatea nu poate face sal
tul direct de la capitalism la faza 
superioară a comunismului, fără a 
parcurge stadiul de dezvoltare so
cialist. Ea trebuie să înainteze pas 
cu pas, creînd premizele materiale 
și spirituale ale trecerii la comu
nism.

Comunismul se naște din socia
lism, este continuarea sa directă, 
numeroase trăsături concrete ale 
comunismului dezvoltându-se încă 
în condițiile societății socialiste. 
Trecerea de la socialism la comu
nism presupune o dezvoltare rapi
dă a tuturor forțelor de producție 
ale societății socialistei, a întregii e- 
conomii și culturi, cu participarea 
activă și conștientă a maselor da

milioane ale constructorilor comu
nismului. Ea se realizează prin fău
rirea unei industrii moderne în 
continuă dezvoltare și prin electri
ficarea totală a țării, prin progre
sul tehnico-științific în toate ra
murile industriei și agriculturii, prin 
obținerea unei înalte productivități 
a muncii.

în raportul său, tovarășul 
Hrușciov subliniază că „nu tre
buie să ne grăbim și să introdu
cem în pripă ceea ce încă nu este 
copt. Acest lucru ar duce la de
naturări și ar compromite cauza 
noastră. Dar nici nu trebuie să 
ne oprim la cele realizate, întru- 
cît aceasta ar duce la stagnare". 
De aici partidul nostru, ca și 
partidele frățești din celelalte 
țări socialiste trag concluzii cu 
privire la necesitatea de a aplica 
în practică formele și metodele 
care corespund cel mal bine ce
rințelor obiective ale dezvoltării, 
fără a ocoli etapele istoricește 
necesare și fără a rămîne în 
urma vieții.

Pe baza învățăturii marxist-leni- 
niste, a experienței practice verifi
cate de întreaga dezvoltare a Uniu
nii Sovietice și a celorlalte țări so
cialiste, Congresul a subliniat că 
atît în stadiul socialismului, cît 
și în perioada trecerii de la faza 
inferioară la faza superioară a 
comunismului, singurul mod just 
de repartiție, corespunzător con
dițiilor obiective concrete, este 
repartiția după muncă, după can
titatea și calitatea ei.

Acest mod de repartiție este o mare 
cucerire revoluționară a clasei mun
citoare, este rodul luptei ei eroice 
pentru înlăturarea rinduielilor ne
drepte ale capitalismului, pentru 
făurirea unor norme noi, socialiste, 
de retribuire a celor ce muncesc, 
în timp ce legile orânduirii bur
gheze consfințesc „dreptul" trânto
rilor, stăpînilor pachetelor de ac
țiuni, „tăietorilor de cupoane", de 
a se îmbuiba pe spinarea oameni
lor muncii — socialismul, înfăp
tuind principiul „cine nu munscite,

nu mănîncă", asigură ca fiecare să 
primească de la societate după cum 
muncește, în măsura în care dă so
cietății.

Trecerea de la repartiția după 
muncă la repartiția după necesități 
va fi cu putință numai în faza su
perioară a societății comuniste, 
cînd, așa cum a arătat încă Marx, 
„munca nu va mai fi numai un 
mijloc de existență, ci va fi deve
nit ea însăși prima nevoie vitală, 
cînd odată cu dezvoltarea multila
terală a indivizilor vor fi sporit și 
forțele de producție, iar toate iz
voarele avuției colective vor țîșni 
mai bogat" ; cu alte cuvinte, cînd 
forțele de producție se vor fi dez
voltat în așa măsură încât să asi
gure existența din belșug a tuturor 
bunurilor necesare oamenilor.

La Congres s a subliniat marea 
însemnătate a principiului cointe
resării materiale a oamenilor mun
cii în rezultatele producției. în pe
rioada construirii socialismului și 
comunismului se formează și se 
dezvoltă neîncetat conștiința socia
listă a oamenilor muncii, atitudi
nea socialistă față de muncă. în 
același timp, așa cum a arătat Le
nin, socialismul se construiește „nu 
nemijlocit pe bază de entuziasm, ci 
cu ajutorul entuziasmului născut de 
marea revoluție, pe bază de inte
res personal, pe bază de cointere
sare personală". Pînă la faza supe
rioară a comunismului, sublinia 
Lenin, măsura strictă a muncii și 
a consumului, evidența și controlul 
asupra producției și repartiției, în 
vederea asigurării cointeresării ma
teriale a producătorilor în rezulta
tele muncii lor reprezintă o condi
ție obligatorie pentru desfășurarea 
cu succes a întregii opere de con
struire a noii orânduiri.

în această privință, sînt semnifi
cative cele arătate la Congres cu 
privire la puternicul efect stimula
tor pe care l-au avut măsurile pen
tru înlăturarea știrbirilor aduse 
principiului cointeresării materiale 
în agricultură — măsuri care au a- 
vut un rol determinant în noul a- 
vînt realizat de agricultura colhoz
nică, în succesele mari obținute în 
ultimii ani de P.C.U.S. în dezvolta
rea tuturor ramurilor agriculturii și 
în ridicarea producției agricole. Ex
periența acumulată de P.C.U.S. 
de-a lungul deceniilor ca șl pro
pria noastră experiență în con
strucția socialistă, în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, în orga
nizarea schimbului de mărfuri 
între oraș și sat demonstrează 
necesitatea respectării consec

vente principiului cointeresării 
materiale — pîrghie puternică 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii, ridicarea 
calificării și întărirea disciplinei 
socialiste a oamenilor muncii, în
tr-un cuvînt pentru bunul mers al 
construcției socialiste.

Extrem de importantă este contri
buția adusă de Congres la dezvolta
rea teoriei despre statul socialist — 
una din problemele de bază ale în
vățăturii marxist-leniniste și ale 
practicii construirii socialismului și 
comunismului.

Concluziile experienței Istorice a 
construcției socialismului și comu
nismului în Uniunea Sovietică ara
tă că succesele dobîndite de 
P.C.U.S. sînt indisolubil legate 
de procesul unic al întăririi ro
lului statului socialist în opera 
de construcție, al dezvoltării con
tinue a funcțiilor sale economlco- 
organlzatorice și cultural-educa
tive și al lărgirii continue a de
mocrației socialiste.

însăși discuția cu privire la teze
le planului septenal, participarea la 
adunările ținute cu acest prilej a 
peste 70 milioane de oameni, din 
care au luat cuvîntul, făcînd obser
vații și propuneri, peste 4 milioane 
șase sute mii oameni este o măr
turie a adîncului democratism al 
statului sovietic, în care masele 
cele mai largi hotărăsc ele însele

alianței cu U.R.S.S., cu toate ță
rile socialiste surori este o 
cauză scumpă oamenilor muncii 
din țara noastră, (aplauze furtu
noase, ovații în cinstea U.R.S.S.).

Unitatea lagărului socialist este 
principala chezășie a independenței

naționale și dezvoltării rapide a 
fiecăreia dintre țările socialiste. Oa
menii muncii din patria noastră 
sînt hotărîți să contribuie și pe vii 
tor la întărirea continuă a forței 
și coeziunii marii comunități a țări
lor lagărului socialist.

muncii, — 
va lărgi și mai 
a societății so-

trecere de la

rezolvarea treburilor obștești în so
cialism. (aplauze).

Documentele Congresului al XXI- 
lea dau un model de abordare pro
fund științifică, cu adevărat leninis
tă. dialectică, a problemei dispari
ției treptate a statului în comunism. 
Arătînd că în comunism funcțiile 
conducerii obștești își vor pierde 
caracterul politic și se vor transfor
ma în conducere nemijlocită de că
tre popor. a treburilor societății, 
Congresul a subliniat că princi
pala direcție de dezvoltare a sta
tului socialist este desfășurarea 
prin toate mijloacele a democra
ției, antrenarea celor mai largi 
pături ale populației la conduce
rea tuturor treburilor țării, atra
gerea tuturor cetățenilor la con
ducerea construcției economice 
și culturale. In noua etapă a con
struirii comunismului o serie de a- 
trâbuții ale unor organe de stat vor 
trece treptat, într-o măsură tot mai 
largă, în competența organizațiilor 
obștești ale oamenilor 
ceea ce va întări și 
mult baza politică 
cialiste-

In perioada de
capitalism la socialism — peri
oadă pe care o străbate acum țara 
noastră — rolul exercitat de stat 
are trăsăturile sale specifice pro
prii acestei etape, cînd continuă 
să se desfășoare încă procesul de 
construire a economiei socialiste 
unitare, cînd mal există rămășițe 
ale claselor exploatatoare, care 
visează la restaurarea vechilor 
rînduiell șl mai acționează lupta 
de clasă, în condiții cînd cercu
rile imperialiste, agresive, în
cearcă să submineze orânduirea 
democrat populară, folosind și 
stimulînd rămășițele claselor ex
ploatatoare șl alte elemente anti- 
socialiste.

în aceste condiții își păstrează 
întreaga însemnătate funcția sta
tului de reprimare a oricăror în
cercări ale dușmanilor interni și 
externi de a submina cuceririle 
revoluționare ale oamenilor mun
cii. Totodată are loc un proces 
de continuă dezvoltare a demo
crației socialiste, care asigură 
participarea activă. în forme mul
tiple, a maselor oamenilor mun
cii la conducerea treburilor ob
ștești în strînsă îmbinare cu dez
voltarea funcțiilor economice și 
educative ale statului socialist, 
funcții care au un rol uriaș în 
făurirea economiei socialiste uni
tare și în formarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

Unul din cele mai importante 
învățăminte care se desprind din 
uriașa experiență a construirii so
cialismului și comunismului în 
Uniunea Sovietică, din desfășu
rarea lucrărilor Congresului al 
XXI-lea este grija permanentă 
pentru unitatea rândurilor parti
dului, perseverența și fermitatea 
cu care P.C.U.S. a vegheat și ve
ghează asupra acestei unități de 
monolit. Este meritul încercatei 
conduceri a P. C. U. S. că — 
demascînd și zdrobind grupul frac- 
ționist antipartinic alcătuit din ele
mente închistate, rupte de viață, 
care s-au ridicat împotriva politicii 
partidului și au încercat să submi
neze unitatea rândurilor sale — n-a 
îngăduit ca partidul, poporul sovie
tic să fie abătute de pe calea leni
nistă.

Coeziunea șl unitatea de monolit 
a partidului în jurul Comitetului 
său Central leninist, legăturile sale 
indisolubile cu poporul, iată izvorul 
forței de neînvins a P.C.U.S., a stră
lucitelor sale succese. (aplauze) 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, conducătorul, inspiratorul și 
organizatorul unor victorii epocale, 
care au situat poporul sovietic 
avangarda omenirii este sufletul 
riașei activități creatoare, menite 
înfăptuiască pentru prima oară 
lume societatea comunistă 1 (aplau
ze prelungite).

Sub semnul într-ajutorării frățești
Tovarăși,
Generalizând experiența dezvoltă

rii Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări ce fac parte din sistemul mon
dial socialist, Congresul a tras con
cluzia teoretică de însemnătate imen
să că „țările socialiste, folosind 
cu succes posibilitățile proprii 
orînduirii socialiste, vor trece 
mai mult sau mai puțin în ace
lași timp la faza superioară 
a societății comuniste". Deși 
țările socialiste au pornit în cons
truirea noii orînduiri de la nive
luri economice diferite, — rela
țiile frățești de colaborare dintre 
ele, ajutorul reciproc tovărășesc, 
cooperarea și diviziunea interna 
țională socialistă a muncii le dau 
putința să se dezvolte în ritm ac
celerat, încît acelea rămase în 
urmă din punct de vedere econo
mic să le ajungă pe cele mai a- 
vansate, care nici ele nu vor sta 
pe loc, și să pășească toate îm
preună în comunism, (aplauze).

Dezvoltarea accelerată a forțelor 
de producție în fiecare țară a lagă
rului socialist își găsește o expresie 
elocventă în faptul că producția lor 
industrială, luată în ansamblu, a 
crescut în 1958 de cinci ori față de 
1937 ; de pildă producția industrială 
a R. P. Chineze a crescut de apro
ximativ zece ori în perioada 1950— 
1958, producția 
niei a crescut 
comparație cu 
Cehoslovaciei

industrială a Polo- 
de peste 5,5 ori în 
nivelul antebelic, a 
de 3,3 ori. Volumul

capiilor. In anul 1959 pentru con
struirea de locuințe au fost alocate 
fonduri de peste 1 miliard lei. Nu
mărul oamenilor muncii trimiși 
anul trecut la odihnă a fost de 
325.000 față de circa 191.000 în 1950. 
In total pe anul 1959 sînt prevăzute 
pentru cheltuielile destinate sănă
tății, învățămîntului, culturii și al
tor cerințe social-culturale ale po
porului fonduri de 11,9 miliarde 
lei sau 23,3% din totalul cheltuie
lilor bugetare, de 3,5 ori mal mult 
decît în 1950, ceea ce reprezintă 
cheltuieli de peste 600 lei pe cap de 
locuitor

Recent Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. a dezbătut propunerile 
cu privire la elaborarea unuL^ 
plan de perspectivă a dezvoltări 
economiei naționale, hotărînd si*, 
intensifice lucrările pentru în
tocmirea unei schițe program pe 
o perioadă de 15 ani ; prima 
etapă a acestui program va fi pla
nul economic pe perioada I960- 
1965, al cărui proiect urmează 
să fie dezbătut pe larg de oa
menii muncii și apoi supus apro
bării celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. (aplauze prelungite).

Prin înfăptuirea prevederilor 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960- 
1965, poporul nostru va termina 
în linii mari construirea socialis
mului, trecînd într-o nouă etapă 
— aceea a desăvîrșirii construc
ției socialiste, (aplauze furtunoase, 
urale, ovații în cinstea partidului). 
Sîntem convinși că poporul nos
tru, constructor al socialismu
lui, în frunte cu eroica sa clasă 
muncitoare, sub conducerea în
cercatului nostru partid, își va 
mobiliza toate forțele muncind 
cu entuziasm, hotărîre și perseve 
rență, pentru atingerea acestui" 
obiectiv 
te mice).

Noul , _ __ ,.
culturii, transporturilor, crește
rea productivității muncii, dota
rea economiei naționale cu mij
loace tehnice moderne vor duce 
la sporirea simțitoare a venitului 
național, a producției și consu
mului pe cap de locuitor Ia prin
cipalele produse, asigurînd satis
facerea într-o măsură tot mal 
mare a cerințelor materiale și 
culturale ale oamenilor muncii. 

Concentrând eforturile spre crea
rea bazei tehnico-materiile a socia
lismului, partidul nostru se călăuzeș
te consecvent după învățătura leni
nistă că socialismul poate fi con
struit numai prin participarea activă 
și conștientă a milioanelor de oa
meni ai muncii. Pentru construirea 
cu succes a noii orînduiri are o 
mare însemnătate faptul că în rîn
durile oamenilor muncii din țara 
noastră, ca rezultat al activității 
educative duse de partid, crește și 
se dezvoltă atitudinea socialistă față-v 
de muncă, față de proprietatea so
cialistă și de bunul obștesc, patrio
tismul fierbinte, devotamentul față 
de cauza socialismului.

în desfășurarea activității sale în 
acest domeniu, partidul nostru ține 
seama de faptul că dezvoltarea con
dițiilor vieții materiale a societății 
merge înaintea schimbărilor în con
știință, formarea conștiinței so
cialiste fiind un proces care ne
cesită timp și eforturi, odată cu 
lupta perseverentă șl hotărî- 
tă împotriva rămășițelor lumii 
vechi, a influentelor de tot felul 
ale moralei și ideologiei bur
gheze.

O deosebită atenție acordă 
partidul educării tineretului. 
Recenta conferință pe țară a Uniu
nii Asociațiilor Studenților a arătat 
rezultatele obținute de organizațiile 
de partid, organizațiile de tineret, ca
drele didactice în formarea trăsătu
rilor moral-politice ale tinerei gene
rații de constructori ai socialismului, 
în creșterea unui tineret entuziast, 
însuflețit de spirit patriotic și inter
naționalist. hotărât să muncească cu 
seriozitate și simț de răspundere, in- 
frîngînd orice greutăți, pentru vic
toria măreței cauze a socialismului.

Partidul acordă o mare în
semnătate intelectualității și con
tribuției ei la opera de construc
ție socialistă. în această activitate^ 
intelectualitatea veche se transfor 
mă și se contopește cu noile gen&- . 
rații de intelectuali, formați în anii 
puterii populare, alcătuind un unic 
detașament al intelectualității lega
te de popor, devotată construcției 
socialiste și înconjurată de dragos
tea și prețuirea tuturor celor ce 
muncesc.

Poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare, muncitori, țărani și 
intelectuali, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici. urmînd cu încredere și 
devotament Partidul Muncitoresc 
Romîn, sînt hotărîți să obțină noi 
realizări în construirea societății so
cialiste în țara noastră. Prin rezulta
tele pe care le obțin în dezvoltarea 
economiei și culturii, prin victoriile 
pe care le repurtează în opera de 
construire a socialismului, oamenii 
muncii își aduc contribuția la întă
rirea sistemului mondial socialist, la 
obținerea victoriei socialismului în 
întrecerea cu capitalismul. (aplauze 
puternice).

Spre noi înfăptuiri în construirea 
societății socialiste

Tovarăși,

Din experiența istorică a P.C.U.S., 
din studierea prevederilor planului 
septenal și a tezelor teoretice ela
borate de Congresul al XXI-lea 
desprindem învățăminte bogate, de 
o mare valoare în opera de con
struire a socialismului în tara 
noastră.

Exemplul Uniunii Sovietice dove
dește în mod elocvent că pentru a 
construi socialismul și comunismul 
trebuie asigurată în primul rînd 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, ca o condiție esențială a 
succesului în întreaga operă de con
strucție socialistă și comunistă. Ex
periența sovietică a verificat isto
ricește învățătura leninistă potri
vit căreia veriga principală a 
creării bazei tehnico-materiale a 
socialismului și a trecerii neîntre
rupte de la socialism la comu
nism este industrializarea so
cialistă, dezvoltarea continuă a 
industriei grele, a producției 
mijloacelor de producție. înain- 
tînd, cu fermitate pe această 
cale, poporul romîn a obținut rezul
tate însemnate în dezvoltarea in
dustriei socialiste. Au fost create 
ramuri industriale noi, de o impor
tanță vitală pentru progresul con
tinuu al economiei; este caracteris
tică din acest punct de vedere, dez
voltarea puternică a industriei con
strucțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor, a cărei producție a ajuns 
în 1958 de 7,5 ori mai mare decît 
în 1938, pentru anul acesta fiind 
prevăzută o nouă creștere de 14%. 
Producția industriei chimice va de
păși la sfîrșitul anului curent de 10 
ori nivelul din 1938. Progresul rea
lizat în dezvoltarea industrială a 
Romîniei este oglindit de faptul că 
în țara noastră producția anului 
1938 se realizează în acest an la 
oțel în numai 63 zile, la construcții
le de mașini — în 42 zile, la ener
gie electrică — în 60 zile, la produse 
sodice — în 75 zile. Se poate apre
cia de pe acum că prevederile 
Directivelor Congresului al II-lea 
al partidului nostru, privind 
creșterea producției cu 60-65 
la sută pe ansamblul industriei 
socialiste vor fi îndeplinite — și 
chiar depășite la o serie de prin
cipale produse industriale, (aplau
ze),.

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a acordat o mare 
tenție valorificării marilor rezerve 
existente în toate ramurile econo
miei naționale, realizării de econo
mii cît mai mari, în scopul sporirii 
acumulărilor’ necesare investițiilor. 
Analizînd temeinic posibilitățile exis
tente în fiecare loc de muncă, dînd 
dovadă de un inepuizabil spirit de 
inițiativă, colectivele de muncitori, 
tehnicieni 
treprinderi, 
ganizațiilor

_  suprafață noi rezerve ale econo- 
miei. Această mișcare se extinde tot 
mai mulț cuprinzînd cele mai 
largi mase de muncitori și dînd 
rezultate minunate: angajamentele 
luate de colectivele întreprinde
rilor industriale pentru depășirea 
sarcinilor de plan însumează 
pînă acum în întreaga țară eco
nomii ce se apropie de uri miliard. 
Dacă amploarea și intensitatea lup
tei pentru valorificarea rezervelor 
interne ale întreprinderilor vor cre
ște, este posibil ca și aceste reali
zări să fie depășite. în mod deose
bit trebuie relevată marea însemnă
tate pentru economia națională a 
inițiativei slderurgiștilor, care 
și-au luat în întrecerea socialistă 
angajamentul de a produce peste 
plan 109.000 tone oțel, 35.000 
tone fontă, 35.000 tone laminate.

înalta conștiință, elanul și abne
gația de care dă dovadă eroica 
noastră clasă muncitoare. munca 
devotată a inginerilor, tehnicienilor 
și altor specialiști constituie garan
ția sigură a îndeplinirii mărețelor 
obiective care ne stau în față în do
meniul dezvoltării economiei noas
tre naționale, (aplauze).

Zilele acestea s-au împlinit 10 ani 
de la plenara Comitetului Central 
al P.M.R. din 3-5 martie 1949 care 
a stabilit sarcinile partidului în 
lupta pentru transformarea socialis
tă a agriculturii. Pentru înfăptuirea 
acestei sarcini mărețe partidul nos
tru a desfășurat în toată perioada 
ce s-a scurs de la plenară o mun 
că politico-organizatorică de mare 
amploare în rîndurile țărănimii 
muncitoare. Bilanțul acestei munci 
este îmbucurător. Pînă acum aproa
pe 2 milioane de familii din totalul 
de circa 3 milioane șase sute mii 
de familii țărănești au pășit cu ho
tărâre și încredere pe calea arătată 
de partid — calea agriculturii so
cialiste. (aplauze).

Suprafața agricolă pe care o 
ocupă sectorul socialist-coopera- 
tist și de stat este de cca. 
8.400.000 hectare, aproape 60 
la sută din totalul 'suprafeței a- 
gricole a țării, ceea ce arată că 
sarcina trasată de Congresul al 
ll-Iea al Partidului Muncitoresc 
Romîn privind asigurarea pre- 
cumpănirii sectorului socialist în 
agricultură se realizează cu suc
ces. (aplauze puternice).

Ritmul de dezvoltare al sectarului 
socialist crește an de an, îndeosebi 
după Congresul al II-lea al partidu
lui. în prezent regiunea Constanța 
este complect colectivizată ; în re
giunea Galați sectorul socialist cu
prinde 72 la sută din totalul familii
lor țărănești și aproape 80 la sută 
din suprafața arabilă a regiunii; în 
regiunea Timișoara sectorul socialist 
cuprinde peste 56 la sută din totalul 
familiilor țărănești și 77 Ia sută din 
suprafața arabilă ; în regiunea Cra
iova peste 75 la sută din totalul fa-

și ingineri din 
sub conducerea 
de partid, scot

a-

în- 
or- 
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în 
u- 
să 
în

producției industriale a țării noastre 
va depăși la sfîrșitul acestui an. de 
aproape 4,5 ori nivelul anului 1938. 
în anul 1965, producția globală in
dustrială a țărilor sistemului socia
list 
cea 
loc, 
tea 
mondial asupra sistemului capitalist 
în domeniul producției bunurilor 
materiale, (aplauze puternice).

Aceasta va fi o nouă afirmare a 
forței de nebiruit a ideilor marxism- 
leninismului, un nou jalon în evolu
ția istorică a omenirii spre victoria 
deplină a socialismului și comunis
mului.

Succesele obținute de țara 
noastră, ca și de celelalte țări de 
democrație populară, sînt înles
nite în mod deosebit de faptul 
că ne putem sprijini în construi
rea noii orînduiri sociale pe înal
tul nivel de dezvoltare atins în 
U.R.S.S., pe ajutorul multilate
ral și frățesc pe care Uniunea 
Sovietică, îndeplinind cu cinste 
învățăturile lui Lenin despre ro
lul primului stat al muncitorilor 
șl țăranilor, îl acordă țărilor la
gărului socialist.

Poporul romîn manifestă o cal
dă recunoștință față de poporul 
sovietic pentru sprijinul frățesc 
internaționalist pe care-1 primește 
patria noastră din partea Uniunii 
Sovietice. Întărirea prieteniei și

va ajunge să o depășească pe 
a țărilor capitaliste luate la un 
realizîndu-se astfel superiorita- 
absolută a sistemului socialist

în patria noastră
miliilor țărănești au pășit pe drumul 
socialismului. In regiunea Iași 5 ra
ioane sînt complect cooperativizate, 
în regiunea București de asemenea 5 
raioane; succese de seamă au obți
nut in opera de cooperativizare a a- 
griculturii regiunile Stalin, Oradea. 
Suceava, Regiunea Autonomă Ma
ghiară și toate celelalte regiuni ale 
țării.

Aceste rezultate reprezintă o 
realizare de însemnătate istorică, 
o adevărată revoluție care trans
formă din temelii relațiile social- 
economice la tară, întregul mod 
de trai al țărănimii muncitoare, 
toată înfățișarea satului nostru. 
(aplauze puternice).

în lupta și munca pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, pen
tru înfrângerea împotrivirii elemen
telor chiaburești capitaliste, s-a dez
voltat și s-a călit alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea munci
toare. Clasa muncitoare s-a dovedit 
demnă de misiunea ei de forță con
ducătoare a societății și aliată de 
nădejde a țărănimii muncitoare, a- 
cordînd oamenilor muncii de la sate 
un permanent ajutor politic și eco
nomic In vederea trecerii lor pe fă
gașul socialismului.

Țărănimea noastră muncitoare ma
nifestă energie revoluționară, hotă
râre și avînt în opera de construire 
a vieții noi. Deosebit de încuraja
tor este faptul că foarte numeroase 
gospodării agricole colective, precum 
și întovărășiri agricole au obținut 
bune rezultate în ce privește pro
ducția agricolă și asigurarea unor 
venituri sporite pentru membrii lor, 
fiind exemple vii ale superiorității 
agriculturii socialiste pentru masele 
largi ale țărănimii muncitoare.

Partidul nostru s-a orientat just, 
indicînd organizațiilor de partid, 
sfaturilor populare, lucrătorilor din 
agricultură ca odată cu continuarea 
muncii politico-organizatorice în rin- 
dul țăranilor muncitori pentru lăr
girea sectorului socialist al agricul
turii, să acorde o deosebită atenție 
consolidării economico-organizatori- 
ce a gospodăriilor agricole colecti
ve și a întovărășirilor agricole exis
tente, deoarece rezultatele bune pe 
care le obțin acestea constituie cel 
mai puternic și convingător argu
ment în favoarea agriculturii so
cialiste.

Statul democrat-popular alocă în 
fiecare an mijloace importante pen
tru înzestrarea 
toare, combine 
cole, precum

agriculturii cu trac- 
și alte mașini agri- 

__ , r____  și cu îngrășăminte 
chimice. Pe întreaga perioadă 
1956—1960 agricultura primeș
te un volum de investiții de circa 
11 miliarde lei, adică 14,5— 
15% din totalul investițiilor eco
nomice, depășind prevederile Di
rectivelor Congresului al II lea 
al partidului nostru. Parcul de 
tractoare va ajunge în 1960 la 
peste 58.000 (exprimat în trac
toare convenționale), depășind cu 
mult cifra de 37.000 tractoare 
cît era stabilit în directive. In 
prezent, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din industria socialistă, 
în frunte cu organizațiile de par
tid depun eforturi pentru ca în
zestrarea tehnică a agriculturii să 
țină pasul puternicului avînt pe 
care l-a luat transformarea so
cialistă a agriculturii.

Sprijinită de clasa muncitoare, 
de statul democrat-popular, țărăni
mea cooperativizată, care numără 
maj mult de jumătate din totalul 
țăranilor muncitori și ale cărei rân
duri cresc neîncetat, reprezintă o 
forță uriașă a construcției socia
liste din patria noastră. Ținînd sea
ma de rezultatele dobîndite și de 
perspectivele vieții fericite și îm
belșugate ce i sînt deschise țără
nimii noastre muncitoare, ne expri
măm convingerea că oamenii mun
cii de la sate vor obține an de an 
noi succese în sporirea producției 
agricole vegetale și animale și în 
ridicarea nivelului lor de trai ma
terial și cultural, aducînd o contri
buție tot mai mare la dezvoltarea 
economiei naționale și asigurarea 
bunăstării poporului, (aplauze).

Ca urmare a realizărilor impor
tante obținute în industrie, agricul
tură și celelalte ramuri ale econo
miei, crește treptat nivelul de trai 
al celor ce muncesc, cîștigul mediu 
al muncitorilor și țăranilor, puterea 
lor de cumpărare ; s-a îmbunătățit 
aprovizionarea populației, volumul 
desfacerii de mărfuri prin comer
țul socialist depășind în 1958 de 
peste 2,3 ori pe cel din 1950. Mari 
fonduri sînt alocate de stat pentru 
cheltuielile social-culturale, pentru 
construcția de locuințe, pentru asi
gurări sociale, sănătate publică, 
dezvoltarea învățămîntului și cui 
turii, asigurarea odihnei, îngrijirea

acest,
însufleți tor. (aplauze pu-

avînt al industriei, agri-

Creșterea forței și unității mișcării 
comuniste mondiale un proces istoric

de nestăvilit

la Congresul al XXI-lea 
a delegaților reprezen- 
partide comuniste și

Tovarăși,

Prezența 
al P.C.U.S. 
tînd 72 de
muncitorești din toate continentele 
a constituit o măreață demonstrație 
a forței și unității mișcării comunis
te mondiale, a solidarității frățești 
ce unește pe comuniștii din toate 
țările sub steagul marxism-leninis
mului și al internaționalismului 
proletar, (aplauze puternice). Miș
carea comunistă și
rească este în viața
ții contemporane o forță 
cărei continuă dezvoltare 
tă un proces istoric de
Numărând în rândurile lor peste 33

muncito- 
societă- 

uriașă. a 
reprezin- 

nestăvilit

milioane de membri, partidele co
muniste și muncitorești, în L ntea 
forțelor democratice și patriotice, 
însuflețesc sute de milioane de oa
meni ai muncii în lupta pentru 
pace, democrație și socialism.

Exponente ale intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și întregului 
popor muncitor, partidele comuniste 
și muncitorești își stabilesc linia lor 
politică în mod de sine stătător, 
călăuzindu-se după adevărurile uni
versal valabile ale marxismleni- 
nismului, pe care le aplică potrivit 
condițiilor istorice și naționale con
crete din țările lor.

Delegațiile partidelor comuniste

(Continuare în pag. IlI-a)



Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. 11-a)

și muncitorești participante la 
Congres au reievat cu deosebită 
căldură faptul că în lupta pentru 
victoria socialismului și comunis
mului, în fruntea lor pășește un 
asemenea partid glorios, călit în 
lupte grele revoluționare, cum este 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, sub a cărui conducere în
țeleaptă poporul sovietic a obținut 
victoria deplină și definitivă a so
cialismului în patria sa și înfăp
tuiește astăzi septenalul, 
calea construirii societății 
niște, (aplauze puternice).

croind
societății comu-

Partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume văd în ex
periența istorică a P.C.U.S. un bun 
de neprețuit, din care se inspiră 
în activitatea lor. Noi, comuniștii 
din Republica Populară Rotnină, 
socotim că succesele obținute de par
tidul nostru, de poporul nostru 
muncitor în înfăptuirea revoluției 
proletare, în construirea socialis
mului se datoresc faptului că 
ne-am călăuzit și ne călăuzim de 
învățătura lui Marx, Engels, Lenin, 
că am învățat și învățăm neînce
tat din experiența P.C.U.S. — 
exemplu luminos al fidelității 
nestrămutate față de marxism-leni
nism, al înaltei principialități co
muniste, al capacității de a întări 
necontenit legătura cu masele și 
de a le mobiliza în lupta pentru 
victoria socialismului și comunis
mului. (aplauze furtunoase).

Tovarăși,

Viața a confirmat justețea con
cluziilor Declarației Consfătuirii de 
la Moscova a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste oare, chemînd 
pe comuniști la luptă împotriva re
vizionismului și dogmatismului, a 
subliniat că revizionismul repre-

zintă pericolul principal in mișca- fost organizată și înfăptuită 
rea muncitorească internațională. ‘ ■

Partidele comuniste și muncito
rești au respins și condamnat în 
unanimitate conceipțiile revizioniste 
care și-au găsit expresia în pro
gramul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Ele au dezvăluit pe 
de-a întregul esența oportunistă a 
teoriilor apologetice ale revizio
niștilor cu privire la statul bur
ghez, situat, chipurile, „deasupra 
claselor" și la pretinsa generare a 
„elementelor socialismului" în ca
drul economiei capitaliste, au de
mascat caracterul antimarxist, pro
fund dăunător al teoriilor revizio
niste care neagă rolul conducător 
al partidului în construirea socia
lismului și propovăduiesc slăbirea 
și desființarea âtafului socialist — 
principalul instrument al clasei 
muncitoare în opera de construire 
a socialismului și comunismului.

încercările revizioniștilor con
temporani, care au abandonat in
ternaționalismul proletar și neagă 
principiile solidarității internațio
nale de clasă, de a provoca diver
gențe și fisuri între țările socia
liste. între partidele comuniste, 
au suferit cel mai deplin eșec. 
Partidele comuniste și muncitorești 
au considerat și consideră că a- 
titudinea față de unitatea lagărului 
socialist, a mișcării comuniste in
ternaționale, este piatra de încer
care a internaționalismului prole
tar, iar grija pentru apărarea și 
întărirea continuă a acestei unități 
— o datorie supremă a oricărui 
comunist, (aplauze puternice).

Riposta unanimă dată revizio
nismului demonstrează cu putere 
maturitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, hotărîrea lor fermă 
de a zădărnici orice încercare de 
subminare a unității și solidari
tății lor, de întinare a măreței în
vățături marxist-leniniste. (aplauze 
puternice).

Pentru coexistență, întrecere 
pașnică și rezolvarea prin 

tratative a problemelor 
internaționale

Tovarăși,

Popoarele lumii dau o înaltă 
prețuire activității neobosite, ini
țiativei și energiei nesecate pe care 
le desfășoară în slujba intereselor 
păcii Uniunea Sovietică. Sînt Li
na nim recunoscute de către opinia 
publică iubitoare de pace marile 
merite cîștigate de Uniunea Sovie
tică în stingerea unor periculoase 
focare de război și înfrînarea agre
sorilor. Vigilența nedesmințită a 
Uniunii Sovietice față de uneltirile 
cercurilor agresive ca și eforturile 
ei continue pentru punerea în va
loare a oricăror posibilități menite 
să asigure micșorarea încordării 
și îmbunătățirea relațiilor inter
naționale, i-au atras simpatia, ad
mirația și recunoștința oamenilor 
cinstiți de pretutindeni.

La Congresul al XXI-lea al 
P.C-U.S. a răsunat cu putere che
marea la desfășurarea pașnică a 
întrecerii între sisteme, pe tărîmul 
îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii.

De o deosebită însemnătate pen
tru asigurarea păcii și securității 
popoarelor europene sint propune
rile Uniunii Sovietice în vederea 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania și a rezolvării problemei 
Berlinului. Aceste propuneri cores
pund intereselor tuturor părților, 
întrucît, așa cum dovedește istoria, 
Apusul nu e mai puțin amenințat 
de militarismul german decît Ră
săritul. Totodată, înfăptuirea lor 
ar deschide poporului german ca
lea spre un viitor de pace și secu
ritate, fără ocupație străină, dîn- 
du-i posibilitatea de a se bucura 
de toate drepturile suverane și de 
a realiza pași efectivi pe calea re- 
unificării.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne — ca guvern al unui stat 
care a participat cu forțele 
armate la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste — a primit din 
partea guvernului U.R.S.S o notă 
cuprinzind propunerile Uniunii So
vietice in vederea soluționării paș
nice a problemei germane.

Guvernul romin este in întregi
me de acord cu punctele cuprinse 
în această notă și sprijină cu căl
dură măsurile pe care le preconi
zează guvernul sovietic, 
(aplauze puternice).

Poziția țării noastre în proble
ma germană pornește de la faptul 
că soluționarea ei este posibilă nu
mai ținîndu-se cu strictețe seama 
de realități și în primul rind de 
existența celor două state germane 
— Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germană. 
Alături de toate popoarele din ta
rile lagărului socialist, poporul ro
mîn e pe deplin solidar cu oame
nii muncii din R. D. Germană, 
care, pe teritoriul republicii lor, au 
smuls rădăcinile militarismului și 
sini hotărîți să-și apere și să dez
volte cuceririle lor socialiste.

Considerînd că unificarea Ger
maniei trebuie s-o rezolve germa
nii înșiși. acordăm intregul nostru 
sprijin propunerii pu privire la 
crearea unei confederații a celor 
două state germane. Guvernul 
R P. Romine în declarația sa din 
16 ianuarie a.c. s-a pronunțat pen
tru încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea si
tuației la Berlin, măsuri imperios 
necesare pentru ca Germania să 
înceteze de a fi un focar potențial 
de război și să devină o zonă a 
păcii.

Sîntem de părere că metoda care 
ar asigura 
mari șanse 
acord ar fi 
da guverne 
propunerea 
se convoca 
la cel mai 
căreia să se discute măsurile pre
conizate de Uniunea Sovietică cu 
privire la tratatul de pace cu Ger
mania și la Berlinul occidental.

sale

tratativelor cele mai 
de a se ajunge la un 
o conferință a șefilor 

(aplauze). Salutăm 
Uniunii Sovietice de a 
neîntîrziat o conferință 
înalt nivel, în cadrul

săAceastă conferință ar putea 
dezbată și să ia hotărîri intr-un 
șir de probleme de însemnătate 
vitală pentru securitatea- popoare
lor și pacea internațională, ca a- 
sigurarea securității europene, de- 
zai marea, retragerea reciprocă a 
trupelor, crearea unei zone denu- 
clearizate și a unei zone de dezan
gajare a forțelor armate ale orga
nizației Tratatului de la Varșovia 
și ale N.A-T.O., reducerea efecti
vului forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Angliei și Franței aflate pe 
teritoriile altor țări, interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen și 
încetarea experimentării lor.

In cazul însă că puterile occi
dentale nu sint încă gata să par
ticipe la conferința șefilor de gu
verne, considerăm că pentru exa
minarea problemei Tratatului de 
pace cu Germania și a Berlinului 
occidental s-ar putea convoca — 
așa cum se arată în nota guvernu
lui sovietic — o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, 
Franței, Poloniei și Cehoslovaciei.

Inițiativele de pace ale Uniunii 
Sovietice au trezit un puternic ecou 
în opinia publică din toate țările, 
fiind întîmpinate pretutindeni cu 
căldură și speranță In țările occi
dentale, popoarele dornice să tră 
iască in pace și liniște, cer tot 
mai insistent guvernelor să renun
țe la discreditata politică de pe 
poziții de forță.

U.R.S.S., celelalte țări ale lagă
rului socialist, înfăptuind cu con
secvență în politica lor externă 
principiile coexistenței pașnice în
tre state cu orînduiri sociale dife
rite — respectul independenței și 
suveranității naționale și al inte
grității teritoriale, depiina egalita
te în drepturi, neamestecul in tre
burile interne — luptă ca aceste 
principii sănătoase să fie adoptate 
și puse, in practică de toate statele 
în relațiile lor internaționale.

Unele cercuri și personalități 
din străinătate nu prezintă însă 
în adevărata ei lumină această 
politică ferma și clară. In legătu
ră cu aceasta aș vrea să mă refer 
pe scurt la anumite afirmații făcu
te recent de președintele R.P.F. 
Iugoslavia în cuvîntări rostite cu 
prilejul călătoriei sale în țările 
afro-asiatice.

Nu voi insista aci asupra confu
ziei voite pe care conducătorii 
iugoslavi o fac intre comunitatea 
țărilor socialiste și un simplu bloc 
militar; falsitatea acestei poziții, 
noi am arătat-o in repetate rîn- 
duri.

Este insa cu putință, fără a 
veni în contradicție cu fapte larg 
cunoscute, să se pună, nu semnul 
egalității, dar tnăcar să se schițe
ze o cît de palidă analogie între 
lagărul socialist și *■'-----■'*
înjghebate de cercurile 
ale imperialismului ?

Doar este un lucru 
cunoscut că Tratul de la 
este un tratat defensiv, creat ca o 
consecință a formării pactului a- 
gresiv nord-atlantic. Uniunea So
vietică și celelalte țări ale lagăru
lui socialist se pronunță pentru li
chidarea oricăror blocuri militare 
și a oricăror baze militare pe te
ritorii străine. Tocmai ele au e- 
laborat și promovează în relațiile 
internaționale măsurile menite să 
ducă la realizarea acestor țeluri.

Tn cuvîntările menționate se 
vorbește despre faptul că „țările 
care nu aparțin blocurilor sînt în 
fiecare zi supuse diferitelor pre
siuni". Dar cine anume exercită 
asemenea presiuni economice și 
politice ?

Să fie oare o simplă scăpare 
din vedere faptul că nici nu se po
menește de imperialiști, de pactele 
lor înrobitoare și aventurile lor 
’războinice ? Găci oricît ar căuta 
cineva, în discursurile amintite nu 
se spune nimic despre faptul că a- 
gresiunea împotriva Egiptului a

tost organizată și înfăptuită de 
puterile conducătoare ale N.A.T.O.; 
nu se pomenește nici un cuvînt 
despre lanțul de acțiuni agresive 
întreprinse de cercurile imperia
liste din S.U.A. și ale altor puteri 
colonialiste împotriva Siriei, Ira
kului, Libanului și Iordaniei și 
nici despre rolul de instrumente 
ale agresiunii și colonialismului pe 
care îl joacă asemenea pacte ca 
N.A.T.O., S.E.A.T.O., pactul de la 
Bagdad.

In aceste declarații politica ță
rilor lagărului socialist este pusă 
pe același plan cu politica blocuri
lor imperialiste agresive. In ace
lași fel procedează sistematic, de 
mai multă vreme, și presa iugo
slavă. In zadar s-ar căuta în pa
ginile ei o delimitare între politica 
consecventă de pace și destindere 
internațională, dusă de țările la
gărului socialist, și politica cercu
rilor imperialiste agresive, o ati
tudine de demascare și condamna
re a acestor cercuri, care poartă 
în fața omenirii o grea răspundere 
pentru actuala încordare în rela
țiile internaționale, pentru goana 
înarmărilor, pentru conflictele mi
litare, pe care le provoacă în di
feritele părți ale globului. Mai 
mult, presa iugoslavă cutează să 
se lanseze în afirmații cum că po
litica de coexistență „nu este în 
conformitate cu interesele sovietice 
și chineze". Aceste afirmații nu 
pot fi calificate altfel decît ca pure 
calomnii la adresa țărilor lagăru
lui socialist, promotoare ale politi
cii de coexistență pașnică între 
toate statele fără deosebire de 
orînduire socială.

Trebuie spus că spre deosebire 
de presa iugoslavă, majoritatea 
ziarelor din țările afro-asiatice se 
ridică cu hotărîre împotriva impe
rialismului și condamnă politica 
sa agresivă, purtătoare de grave 
primejdii pentru pacea lumii.

Popoarele afro-asiatice și con
ducătorii lor, care știu să deose
bească pe prieteni de dușmani, 
cunosc rolul hotărîtor pe care Uni
unea Sovietică, China și celelalte 
țări socialiste l-au avut în lichi
darea agresiunii imperialiste în
dreptate contra Egiptului, ajutorul 
frățesc și eficace pe care l-au dat 
împotriva uneltirilor colonialiste 
popoarelor Siriei, Irakului, Liba
nului și Iordaniei. F.le își exprimă 
prețuirea pentru sprijinul dezinte
resat pe care-1 primesc din partea 
U.R.S.S. și a altor țări ale lagă
rului socialist în dezvoltarea eco
nomiei lor naționale.

Față de popoarele țărilor arabe, 
față de toate popoarele Asiei și 
Africii, țările lagărului socialist, 
intre care și 
vut și au o 
sită de orice 
racterizează 
patie și un puternic spirit de so
lidaritate cu lupta dusă de a- 
ceste popoare pentru apărarea și 
întărirea independenței lor na
ționale, pentru propășirea eco
nomică și înflorirea culturală, 
pentru pace și progres. Politica 
promovată față de noile state 
independente ale Asiei și Afri
cii este o politică neabătută de 
prietenie și strînsă colaborare, 
întemeiată pe principiile coexis
tenței pașnice. Această prietenie, 
verificată în încercări istorice, 
este atît de puternică, hotărîrea 
popoarelor noastre de a o întări 
și dezvolta necontenit in intere
sul comun este atit de fermă in
cit sîntem încredințați că nimeni 
și nimic nu o va putea slăbi sau 
întuneca, (aplauze puternice).

Țara noastră a dus și va duce 
consecvent politica sa de pace și 
colaborare cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor. Sînt cu
noscute eforturile guvernului no
stru 
unei 
nice 
s-au 
vele 
guvernul turc nu a reacționat în

nici un fel la inițiativa guvernu
lui romîn, în ciuda primirii fa
vorabile de care s-a bucurat a- 
ceastă propunere în cercurile a- 
celora care se pronunță pentru 
pace și destindere internațională. 
In Grecia propunerea guvernu
lui romîn a avut un puternic ecou 
în rîndurile oamenilor politici de 
diferite convingeri și în cele mai 
largi pături ale opiniei publice. 
Cu toate acestea guvernul Gre
ciei nu se arată dispus să con
tribuie la înfăptuirea în practică 
a propunerii guvernului ro
mîn, ale cărei efecte ar sluji con
solidării păcii. Așa cum arată e- 
venimentele recente, politica 
cercurilor conducătoare din Gre
cia, ca și a celor din Turcia, este 
din ce în ce mai mult determi
nată de orientarea conducătorilor 
pactului agresiv al Atlanticului 
de Nord, ceea ce, desigur, nu este 
în interesul păcii și coexistenței 
pașnice între popoare.

Ne exprimam convingerea ca 
în cele din urmă voința de pace 
a popoarelor din Balcani, năzuin
țele lor spre prietenie și colabo
rare cu celelalte popoare din 
Balcani și din lume, se vor face 
a cultate.

Desfășurarea vieții internațio
nale arată mai limpede ca orl- 
cînd că forțele păcii continuă să 
crească și să se dezvolte în lu
mea întreagă.

Sporirea considerabilă in pe
rioada septenalului a puterii e- 
conomice a Uniunii Sovietice și 
a tuturor țărilor lagărului socia
list va face să se întărească în- 
tr-o măsură uriașă forțele de 
pretutindeni care luptă pentru a- 
părarea păcii și securității popoa
relor. Pe aceste temeiuri, în ra
portul tovarășului Hrușciov este 
formulată teza potrivit căreia 
„înainte de victoria deplină a 
socialismului în lume, în condi
țiile menținerii capitalismului 
într-o parte a lumii, va apare po
sibilitatea reală de a exclude 
războiul mondial din viața socie
tății". Această concluzie însufle
țește și dă energii sporite oame
nilor muncii din țările lagărului 
socialist, luptătorilor pentru 
pace și progres de pretutindeni, 
(aplauze prelungite).

Brigăzile de producție nr. 1 și 
2 ce-.și desfășoară activitatea în 
cadrul atelierului montaj de la u- 
zinele „Mao Țze dun“ din Bucu
rești au obținut la începutul acestui 
trimestru o scrie de importante 
succese. Concomitent cu realizarea 
sarcinilor de plan, colectivele ce
lor două brigăzi de tineret au reu
șit să predea controlului tehnic 
numeroase agregate produse înain
te de termen.

Astfel brigada nr. 1 condusă de 
tehnicianul Constantin Ciupitu a 
confecționat în afara prevederilor 
planului de producție două îmbră- 
căminți cazane tip locomobil iar 
brigada nr. 2 a produs peste plan 
2 carcase angrenaj pentru morile 
de ciment pe care țara noastră le 
exportă.

în același timp cele două bri
găzi au realizat o economie de 960 
kg. tablă de 2 mm.

Rezultatele obținute de cele 
două brigăzi se datoresc în primul 
rind birourilor organizației U.T.M. 
din secțiile respective care duc o 
largă muncă politică, explicîn- 
du-le tinerilor muncitori necesita
tea ridicării continuie a calificării 
lor profesionale. Așa se explică 
faptul că utemiști ea Gh. Ștefă- 
nescu și Ion Romînu conduc as 
tăzi cu competență echipe de ti
neri.

Animată de dorința continuării 
și pe mai departe a succeselor în
registrate, brigada de tineret nr. 2 
a chemat la întrecere pe membrii 
brigăzii nr, 1 propunîndu-le să 
lupte pentru depășirea obiective
lor propuse în cinstea celui de al 
VII lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Viena 
și a celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării Patriei noastre.

NEAGU UDROIU 
membru în comitetul 

U.T.M. al uzinelor 
„Mao Țze-dun“

(Material primit în cadrul concur
sului corespondenților voluntari).

Tovarăși,

va
ase-

septenalului
Sovietică spre 

ale progresului și

blocurile 
agresive

îndeobște 
Varșovia

țara noastră, au a- 
atitudine clară, lip- 
echivoc. Ea se ca- 

printr-o caldă sim-

îndreptate spre realizarea 
largi colaborări interbalca- 

și răsunetul puternic de care 
bucurat în Balcani inițiati- 
R. P. Romîne. Din păcate,

o în

înfăptuirea 
duce Uniunea 
menea culmi 
bunăstării, îneît marea superiori
tate a comunismului asupra ca
pitalismului va apare fiecăruia 
tot atît de evidentă și de stră
lucitoare ca lumina soarelui

Din inepuizabila experiență a 
construirii socialismului și co
munismului, sintetizată în docu
mentele Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S., din tezele teoretice 
de o mare profunzime elaborate 
de congres, partidul nostru ca și 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești frățești, trage bo
gate învățăminte pentru propria 
sa activitate, în lupta pe care o 
duce în fruntea oamenilor mun
cii pentru victoria socialismului 
în țara noastră.

Poporul
că, alături de 
că, alături 
și de celelalte țări socialiste, pă
șește umăr la umăr în marea 
noastră familie făurind noua so
cietate, sub marele 
care se îndreaptă 
aspirațiile întregii 
intate — steagul 
nismului. (aplauze
urale, întreaga sală în picioare 
ovaționează în cinstea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
prieteniei cu Uniunea Sovietică și 
cu toate țările lagărului socia
list).

romîn este mîndru 
Uniunea Sovieti- 

de China populară

steag spre 
nădejdile și 
omeniri îna- 

marxism-leni- 
prelungite,

tehnicienilor 
de la G.A.S.

' Muncitorilor, 
funcționarilor 
Stupini, regiunea Stalin Ii se 
'creează condiții de viață din ce 
în ce mai bune. Pe lîngă cele
lalte construcții, aici s-a con
struit nu de mult o cantină 
modernă. In fotografie: locu
ințe construite în anii aceștia.

Foto: I. MIHALACHE

Numirea 
noului ambasador 

al R. P. Romîne 
în Republica Populară 
Federativă Iugoslavia

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. 
Rab a fost numit ambasador 
traordinar și plenipotențiar al 
publicii Populare Romîne în
publica Populară Federativă Iugo
slavia, în locul tov. Nicolae Guină, 
care a primit o ?ltă însărcinare.

Ion 
ex- 
Re- 
Re-
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Semnarea acordului prsvind schimbul de mărfuri 
și plăți între Republica Populară Romînă 

și Republica Cehoslovacă pe anul 1959
La 6 martie a.c. a fost semnat 

la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plăți între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Cehoslovacă pe anul 
1959.

Ca rezultat al tratativelor din
tre delegațiile guvernamentale e- 
conomice ale celor două țări volu
mul schimburilor comerciale va fi 
lărgit cu 17 la sută față de volu
mul din anul 1958.

Republica Populară Romînă va 
livra Republicii Cehoslovace în
deosebi produse petrolifere, bauxi
tă, ciment, produse chimice, ru
louri compresoare, motoare electri
ce, transformatori, vagoane de 
marfă, vin, struguri, fructe, legu
me, conserve de fructe și legum.e 
etc.

In schimb, Republica Ceho
slovacă va livra cocs, cărbune 
cocșificabil, laminate, material 
tubular, utilaje și mașini, îndeo
sebi pentru centrale electrice, uti
laje pentru industria chimică, 
turboagregate, mașini-unelte, ma
șini pentru industria textilă și 
pielărie, zahăr, malț, hamei, lapte 
praf etc.

In cursul tratativelor cele două 
părți au convenit să dezvolte co
laborarea în sectorul siderurgic.

Acordul semnat esle expresia 
continuei dezvoltări a relațiilor e- 
conomice între cele două țări prie
tene.

Tratativele au decurs într-o at
mosfera cordială și într-un spirit 
de înțelegere prietenească.

Din partea romînă Acordul a 
fost semnat de tov. Gogu Radules
cu, adjunct al .................."
țului, iar din partea cehoslovacă 
de tov. Jan Pola, adjunct al mi
nistrului Comerțului Exterior.

La semnare au fost de față to
varășii N. Anghel, V. Ionescu, N. 
Alexe, secretari generali în Mini
sterul Comerțului, precum și func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului.

Au asistat de asemenea dr. Ivan 
Rohal Ilkiv, ambasadorul R. Ceho
slovace la București și alți mem
bri ai ambasadei.

OOOOO

Noutăți din industria 
R. D. Germane

ministrului Comer-

(Agerpres)

Vizitînd mereu 
împrospătată 

expoziție de 
■ mostre a R. D. Ger

mane ai prilejul de a 
parcurge o veritabilă 
agendă a noutăților 
industriale 
prietenă.
tori ai unei tradiții 
cu reputație mondia
lă. oamenii muncii 
din Germania demo' 
erată, ce au pășit pe 
drumul istoric al so
cialismului, realizează 
produse de un inall 
nivel tehnic, aprecia
te unanim pentru ca
litățile lor. Bucureș- 
tenii au avut prilejul 
să cunoască felurite 
aspecte ale producției 
industriale din R. D. 
Germană. Cea mai 
recentă ediție a ex
poziției din b-dul Ge
neral Magheru nr. 42 
ne prezintă o varieta
te de produse ce se 
pot bucura 
sul unor 
mai largi 
tori.

Un colț
ziție va atrage, ca un 
magnet, pe gospodi
ne. Aici se găsește o 
suită de obiecte ce își 
propun să ușureze 
munca gospodinelor,

din țara
Continwa-

de ințere- 
categorii 

de vizita-

din expo-

OOO

auxiliare indispensa
bile intr-o bucătărie 
modernă, obiecte în 
realizarea cărora s-a 
îmbinat spiritul prac
tic cu grija pentru o 
înfățișare plăcută. In 
vitrine privim origi
nale mașini de tăiat 
pîine, rișnițe din 
masă plastică (de fo
losit și în excursii, 
simple, ușor de mî~ 
nuit), servicii de li- 
cheur din sticlă și 
metal colorat și alte
le. Lîngă o mașină de 
gătit popasurile sînt 
mai îndelungate. A- 
flăm motivul. Pe ma
șină sînt așezate câ
teva crătiți mai puțin 
obișnuite, in fiecare 
din aceste crătiți — 
explică un specialist 
german — se pot pre
para deodată trei te
luri de mîncure cu a- 
priorul unui sistem 
de tigăi suprapuse. 
Mașina de gătit poa 
te fi adaptată atît la 
consumul de gaze, 
cit și la cel de căr
buni

Observăm un strung 
minuscul intr-o vitri
nă, un strung care 
respectă întocmai pî- 
nă în cele mai mici 
detalii fizionomia

strungurilor de mari 
dimensiuni pe care 
le-am întîlnit în ha
lele uzinelor. E cum
va o miniatură în 
scop de reclamă? Nu! 
Strungul ce se oferi 
privirii este pentru 
folosința... ceasornica
rilor. De dimensiuni 
liliputane, ușor la 
greutate, acest strung 
frezează, slefuiește și 
strunjește piese de 
mare precizie atît 
pentru ceasornicărie 
cit și pentru utilajul 
medical.

Se bucură de aten
ție și un model de 
incubator ce poate fi 
confecționat in mă
rimi diferite cu o ca
pacitate de la 1.000 
la 10.800 ouă de fie
care proces de incu
bație. Incubatorul 
este realizat în mod 
ingenios. Cînd un pui 
iese din ou, o sone
rie avertizează ime
diat...

Noutățile expuse 
sînt numeroase și e 
dificil să ’ 
oe toate, 
de aceea 
expoziția 
deschisă 
martie.

EUGENIE) OBREA

inșirămIe
Vă sfătuim 
să
ce

până la 28

vizitați 
va fi

de-a IX-a conferințe muncitorești 
intergermane

Dragi tovarăși,
Consiliul Central 

din Republica Populară Romînă, 
în numele oamenilor muncii orga
nizați în sindicate, transmite ce
lei de-a IX-a Conferințe muncito
rești intergermane, un cald salut 
frățesc.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu viu interes lupta mun
citorilor germani împotriva milita
rismului și a fascismului, lupta 
oamenilor muncii din Republica 
Federală Germană împotriva șo
majului și scăderii necontenite a 
nivelului de trai al maselor mun
citoare, consecință directă a poli
ticii revanșarde, de reînarmare, a 
guvernanților de la Bonn.

Ei cunosc că în timp ce situa
ția oamenilor muncii din R.F.G. 
se înrăutățește zi de zi, oamenii

al Sindicatelor

Grija fată de mașini
datorire principală a tinerilor șoferi

Pe șoselele țării circulă zi și 
noapte zeci de mii de mașini. în 
majoritatea lor acestea aparțin 
statului, fiind bunuri ale întregului 
popor.

Foarte mulți dintre cei ce con 
duc aceste mașini sînt tineri. Iată 
de ce organizațiile U.T.M au sar
cina să desfășoare o intensă muncă 
politică în rîndul tinerilor șoferi 
pentru a-i educa în spiritul con 
știinciozității și disciplinei socia 
liste față de muncă, al grijii și da 
toriei pentru păstrarea mașinilor, 
bunuri ale întregului popor. Multe 
organizații U.T.M. au răspuns cu 
cinste acestei sarcini reușind să 
insufle tinerilor șoferi dorința de 
a face ca mașinile pe care lucrează 
să fie cît mai bine îngrijite, pre- 
lungindu-le cît mai mult timpul 
de funcționare. Conducerea autoba 
zei nr 3 din cadrul întreprinderii 
Regionale de Transporturi Auto 
București se poate mîndri cu tineri 
harnici, șoferi utemiști ca Ilie Bă 
luță, Aurel Cucu, Ion Mirică, Mir
cea Brașovianu și alții care au 
parcurs cu mașinile ce le au în pri 
mire zeci de mii de kilometri, fără 
reparații generale, peste normati
vul prevăzut. Acești tineri au avut 
în preocuparea lor respectarea vi
tezei legate, evitarea accidentelor, a 
defecțiunilor de motor sau de altă 
natură. Contribuția tinerilor de 
aici s-a simțit din plin la realiza
rea sarcinilor de plan. Pe anul 
1958 această autobază și-a îndepli
nit planul în proporție de 103,9 
la sută, eu 8 zile înainte de terme-

nul fixat, iar pe luna ianuarie a.c. 
eu 107,16 la sută.

Organizația de bază U.T.M. de 
la autobaza nr. 3 a avut în preo
cuparea ei educarea tinerilor șoferi 
în spiritul atitudinii socialiste față 
de muncă, al răspunderii față de 
mașini, de avutul obștesc. Pe lîngă 
asigurarea unei temeinice pregă 
tiri profesionale, comitetul U.T.M. 
s a îngrijit ca tinerii șoferi de la 
această autobază să aibă și o bună 
pregătire politică.

Din păcate însă, trebuie spus că 
la I.R.T.A. București mai sînt încă 
unii tineri care încă nu au înțeles 
că principala lor datorie este să 
intre neîntîrziat și cu hotărire în 
marea bătălie pentru buna întreți
nere a mașinilor, pentru prelun
girea duratei de funcționare a 
acestora, pentru economisirea com 
bustibilului. Tineri șoferi ca 
Alexandru Lixandru, Gheorghe 
Munteanu, Gheorghe Bralu și alții 
de la autobazele întreprinderii Re
gionale de Transporturi Auto- 
București, datorită neglijentei, 
nerespeetării legilor circulației, da 
torită lipsei de răspundere față de 
îngrijirea și repararea la timp a 
mașinilor au produs accidente, au 
avariat mașinile, adueînd pagube 
însemnate întreprinderii, avutului 
obștesc...

Sînt de asemenea tineri șoferi ca 
Dumitru Paraschiv, Marin Dobre, 
Dumitru Nicuțieă, Gheorghe Băr- 
bulescu și alții care în mod conse
cutiv înregistrează aupraconsumuri 
mari de benzină sau motorină. A-

ceasta 
șoferii 
porturi nelegale, folosind mașinile 
statului în interese personale.

Făcînd un calcul al pagubelor 
aduse atît prin neîngrijirea mași 
ailor, avarierea lor, 
supiaconsumurile de 
numai la 2 autobaze < 
derii Regionale de 
Auto-București, s-a 
acestea se ridică 
peste 100.000 de 
această situație este o consecință a 
faptului că majoritatea organiza 
țiilor U.T.M. de la auto-bazele 
I.R.T.A.-București nu au dus o 
muncă susținută de educare a tine 
rilor șoferi în spiritul unei pro 
funde înțelegeri a răspunderii ce 
le revin față de îngrijirea mașini 
lor Cum putea fi făcut acest lucru 
dacă de mai bine de trei luni, acti 
vitatea biroului organizației U.T.M. 
de la autobaza nr. 8 Ciulești a de 
venit aproape inexistentă ? A tre
cut tot atîta vreme de cînd în orga 
nizația de bază U.T.M. din această 
unitate nu s-a mai ținut o adunare 
generală U.T.M. cu caracter edu 
cativ în care să li se vorbească ti 
nerilor de datoria ce o au de a în
treține în perfectă stare mașinile, 
de a face economii de carburanți, 
de a respecta regulile circulației.

Și la autobaza nr. 2 activitatea 
politică de îndrumare și educare a 
tinerilor în spiritul grijii față de 
mașini a fost de mult dată uitării. 
Multe luni în șir biroul organiza-

se explică prin aceea că 
respectivi efectuează trans-

cît și prin 
carburanți, 

ale întreprin- 
Transporturi 
constatat că 

la suma de 
lei. Toată

un 
de 
de

existenta în

ției U.T.M. n a avut nici măcar 
plan de muncă. Tinerii șoferi 
aici nu sînt antrenați la viața 
organizație, nu sînt trași la răspun
dere pentru abaterile de la disci
plina muncii

Situația anormală
aceste organizații de bază U.T.M 
impune luarea de urgență a unor 
măsuri privind întărirea muncii de 
educare a tinerilor șoferi, de antre 
narea acestora la viața de organi
zație și încadrarea in formele de 
invățămînt politic al organizației. 
Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să desfășoare o 
muncă concretă cu tinerii șoferi. 
Ele trebuie să organizeze periodic 
ședințe educative în care să pună 
in discuția utemiștilor și tinerilor 
abaterile unor tineri șoferi de la 
datoria ce le revine de a îngriji cit 
mai bine mașinile. De fapt întreaga 
muncă politică-educativă desfășu 
rată de organizațiile U.T.M. de la 
I.R.T.A București trebuie să fie 
pusă în scopul educării tinerilor 
șoferi în spiritul apărării cu tărie 
a avutului obștesc.

Pentru a sprijini munca organi
zațiilor U.T.M. din marile garaje 
este necesar ea." Comitetul orășe 
nesc U.T.M. București să organi
zeze o consfătuire pe oraș a tineri
lor șoferi, în cadrul căreia să se 
discute cele mai bune 
îngrijire și întreținere a mașinilor 
și să se popularizeze 
bună a unor tineri 
miiști.

metode de

experiența 
șoferi suta

P. PALIU 
I. DRAGOȘ

Leipzig
Republica Democrată Germană

muncit din R. D. Germană obțin 
succese fot mai mari în ridicarea 
nivelului de traî, în construirea 
pașnică a socialismului.

In momentul de față, cînd inte
resele securității, popoarelor cer 
imperios asigurarea unei păci trai
nice în Europa, Consiliul Central 
al Sindicatelor și oamenii muncit 
din R. P. Romînă apreciază im
portanța deosebită a celei de-a 
IX-a Conferințe muncitorești inter
germane, menite să contribuie la 
întărirea luptei comune a clasei 
muncitoare din cele două state 
germane, precum și pentru încheie
rea unui Tratat de pace, pentru 
lichidarea focatului de război din 
Germania Occidentală, pentru asi
gurarea condițiilor de dezvoltare 
pe cale pașnică, democratică, a 
întregii Germanii.

Alături de clasa muncitoare ger
mană, apreciem propunerea Uniu
nii Sovietice de a se încheia neîn
tîrziat tratatul de pace cu cele 
două state germane, drept un pas 
important în direcția unificării 
Germaniei, slăbirii încordării in
ternaționale și încetării războiului 
rece.

Oamenii muncii și sindicatele 
din R. P. Romînă asigură pe par
ticipa nții la Conferința muncito
rească intergermană și pe toți oa
menii muncii din Germania, de so
lidaritatea lor frățească în lupta 
pentru încheierea Tratatului de 
pace, pentru înfăptuirea unității 
naționale a poporului german pe 
baze democratice, pentru asigura-

rea unei păci trainice în Europa și 
în lumea întreagă.

Urăm din toată inima succes în 
lucrările Conferinței și ne expri
măm convingerea că ea va consti« 
tui un nou pas în întărirea uni
tății de acțiune a clasei munci

toare germane.
Prezidiul Consiliului Central 

al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă

D-ale carnavalului — Patria, 
București ; Tatăl meu actorul — 
Republica, 1 Mni; Răsfățatul — 
Magheru, I C Frimu ; Dezertorul
— V. Alecsandri, Miorița, Liber
tății ; Călătorie peste 3 mări — 
Lumina ; Viața nu iartă — Cen
tral. înfrățirea între popoare Dru< 
mul Serii ; Prima zi — 13 Septem
brie. Alexandru Sabia . Ciclu de 
filme în cinstea Zilei Femeii — 
Maxim Gorki. 8 Martie. Donca 
Simo, Olga Bancic : Visul spul
berai — Flacăra ; Pasagerul clan
destin — Victoria ; Program de 
filme documentare și de desene a- 
nimate — Timpuri Noi ; Omul 
meu drag - Tineretului; Taman- 
go - Gh Doja ; Muzică. muzică
— Alex. Popov ; S-a înttmplat la 
Penkov — Grivița : Patru pași în 
nori — Vașile Roaită ; Melba — 
Cultural; Rîndunici - 8 Mai; 
Razia — Unirea T Vladimirescu ; 
Alo?.. ați greșit numărul' - Q, 
David. Ilie Pintilie. 16 Februarie; 
Cerul infernului — Arta ;
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Nota guvernului U.R.S.S. din 2 martie 
1959 adresată guvernului R. P. Romîne 3

»:•
I w w.
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referitoare la Tratatul de pace cu Germania și 1

lichidarea regimului de ocupație în Berlinul Occidental încheierea Tratatului de pace
MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 2 martie V. A. Zorin, locțiitor al 

ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., a primit pe M. Dalea, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romine la 
Moscova, și l-a remis următoarea notă' a guvernului sovietic referi
toare la Tratatul de pace cu Germania și lichidarea regimului de 
ocupație in Berlinul Occidental.

„Guvernul sovietic constată cu 
satisfacție că guvernul Republicii 
Populare Romîne în Declarația sa 
din 16 ianuarie a.c., în legătură 
cu nota guvernului Uniunii Sovie
tice din 10 ianuarie a.c., și-a ex
primat acordul său deplin cu con
ținutul proiectului Tratatului de 
pace cu Germania propus de Uniu
nea Sovietică, a cărui încheiere ar 
contribui la înlăturarea uneia din 
cele mai serioase surse dj 
încordare internațională și la li
chidarea situației anormale în 
Berlin, precum și faptul că este 
gata să participe la conferința pen
tru pregătirea și semnarea Trata
tului de pace cu Germania. Tot
odată guvernul sovietic consideră 
necesar să aducă la cunoștința gu
vernului Republicii Populare Ko- 
mîno următoarele:

La 16 februarie a.c. guvernul so
vietic a primit de la guvernele 
S.UA, Aiarii Britanii și Franței 
no,e ae răspuns la noteie sale din 
10 ianuarie a.c. către guvernele 
menționate. Aceste note nu con
țin un răspuns la propunerile con
crete ale Uniunii Sovietice cu pri
virii la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și cu privire la 
convocarea în acest scop a con
ferinței de pace a statelor care 
au participat în războiul cu Ger
mania, precum și cu privire 
la normalizarea situației din 
Berlin. Guvernele S.U.A., Marii 
Britanii și Franței încearcă să 
substituie rezolvării acestor pro
bleme de importanță cardinală 
pentru întărirea păcii în Europa și 
pentru viitorul națiunii germane, 
declarații despre faptul că este de 
dorit să fie examinată de către m;- 
niștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri „problema germană 
sub toate aspectele ei“, iar d;n 
partea lor nu aduc nici un fel de 
propuneri cu privire la fondul pro
blemei.

La 2 martie a.c. guvernul so
vietic a trimis noi note guverne
lor S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței. El a atras atenția guvernelor 
puterilor apusene că însuși modul 
cie a pune problema Germaniei în 
notele lor din 16 februarie arată 
lipsa de dorință de a se ține sea
ma atît de situația de fapt exis
tentă în Germania, cît și de cerin
țele judecății sănătoase. Dacă 
acum 14 ani Germania, deși era 
împărțită în zone, rămăsese o țară 
cu o singură orinduire socială, în 
prezent există două state germane 
care se dezvoltă in direcții diferi-» 
te. Guvernele puterilor occidentale, 
dacă năzuiesc într-adevăr spre re
glementarea problemei germane 
pe o bază reală, nu pot trece cu 

mai 
care

între cele patru puteri în impor
tanta problemă reteritoare la Ger
mania. încheierea Tratatului de 
pace cu Germania oferă o astfel 
de posibilitate. în baza Tratatului 
de pace R. D. Germană și R. F. 
Germană și-ar lua angajamente 
identice care ar exclude posibili
tatea reînvierii militarismului 
german, ceea ce ar asigura condi
țiile dezvoltării pașnice a celor 
două state germane și ar elibera 
popoarele din Europa de pericolul 
apăsător al războiului.

Pînă în prezent propunerea gu
vernului sovietic cu privire la în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania a fost pe deplin apro
bată de guvernele a nouă țări, 
care au participat cu forțele lor 
armate la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste. Populația acestor 
țări numără aproximativ un mi
liard de oameni. Totodată, această 
propunere a găsit aprobare și spri
jin in rîndul cercurilor largi ale

vederea acest fapt, cu atît 
muli, cu cît ele sînt primele 
au creat statul vestgerman.

Ducînd încă de la începutul 
pației politica de scindare a 
maniei, S.U.A., Anglia și Franța 
pregăteau totodată reînarmarea 
6tatului vestgerman creat de ele. 
Prin aceasta ele au nesocotit a- 
cordul de la Potsdam, pătruns de 
ideea dezrădăcinării militarismului 
german, idee la care popoarele 
din Europa au ajuns cu prețul 
unor sacrificii și privațiuni de ne
închipuit. După cum au arătat e- 
venimentele ulterioare, principala 
lor grijă a fost atragerea Germa
nici Occidentale în gruparea lor 
militară. Participarea R. F. Ger
mane la N-A.T.O- i-a permis să 
treacă în mod deschis la crearea 
Bundeswehrului și să ceară înzes
trarea acestuia cu arma atomică 
și arma rachetă. Tocmai ca ur
inare a politicii de reînarmare și 
ele încurajare a forțelor militariste 
din Germania Occidentală po
poarele din Europa sînt nevoite să 
trăiască din nou într-o atmosferă 
de neliniște și alarmă pentru ziua 
lor de mîine.

Celălalt stat german indepen
dent — Republica Democrată Ger
mană — și-a ales calea păcii și a 
progresului social. Aici nu există 
ieren pentru reînvierea militaris< 
inului și pentru o politică de agre
siune și revanșardă. Guvernul 
R. D. Germane a renunțat la in
troducerea serviciului militar și la 
crearea unei armate numeroase. 
Contrastul și sciziunea dintre cele 
două state germane sînt agravate 
și de faptul că ele aparțin unor 
grupări de state militaro-politice 
antagoniste și sînt legate prin a' 
numite obligații care decurg din 
apartenența lor la aceste grupări.

Astfel, evoluția de după război 
a Germaniei a adus la ordinea zi
lei alte probleme decît cele ce se 
aflau în fața celor patru puteri în 
■primii ani de după zdrobirea Ger
maniei hitleriste.

Puterile occidentale propun să 
se discute problema germană 
sub toate aspectele ei, dar în ace
lași timp ele însele au distrus baza 
unei astfel de discuții.

O politică comună a celor patru 
puteri față de Germania este încă 
de mult o problemă a trecutului. 
Nimeni, de pildă, nu poate face 
răspunzătoare Uniunea Sovietică 
pentru faptul că R. F. Germană a 
pășit pe calea militaristă de dez
voltare. Este îndeobște cunoscut 
că Uniunea Sovietică a avertizat 
în repetate rînduri puterile occi
dentale și R.F.G. de pericolul pe 
care îl prezintă pentru cauza păcii 
și pentru unitatea Germaniei o a- 
semenea cale de dezvoltare a Ger
maniei occidentale. Pe de altă 
parte, este îndoielnic ca cineva să 
atribuie puterilor occidentale fap
tul că în R.D. Germană au învins 
și s-au întărit forțele democratice.

In prezent mai există posibilita
tea de a se reveni la colaborarea

ocu- 
Ger-

opiniei publice din numeroase alte 
state.

Nu sînt oare convingătoare 
ceste fapte care pledează în 
voarea încheierii Tratatului 
pace cu Germania în viitorul 
mai apropiat ?

In privința problemei unificării 
Germaniei, guvernul sovietic a de
clarat în mod clar și hotărît în 
răspunsul său că el consideră că 
în rezolvarea problemei unificării 
este cu neputință și inadmisibil 
amestecul în treburile celor două 
state germane și substituirea lor 
cu oricare alt stat. Această pro
blemă pot și trebuie s-o rezolve 

care îl pot întreprinde în 
sens cele patru puteri, fără 
știrbească suveranitatea R. 
Germane și R. F. Germane 
să contribuie la înlăturarea actua
lei înstrăinări din relațiile dintre 
cele două state germane, la apro
pierea și înțelegerea dintre ele în 
scopul soluționării sarcinilor reuni- 
ficării Germaniei.

Guvernul sovietic s-a declarat 
gata de a-și aduce această con
tribuție sprijinind în special pro
punerea guvernului R. D. Germa
ne cu privire la crearea unei con
federații germane. Ar fi fost fireș
te de așteptat ca guvernul S.U.A. 
care declară că esie pentru cauza 
reunificării Germaniei să aibă o 
atitudine constructivă față de a- 
ceastă propunere. Este momentul 
să arătăm că pînă în prezent nu 
s-a manifestat o astfel de atitu
dine.

Guvernul sovietic ar vrea de a- 
semenea să sublinieze că este pro
fund convins că încheierea Trata
tului de pace cu Germania și nor
malizarea situației în Berlin ar 
constitui în condițiile actuale cel 
mai bun mijloc de a apropia re
zolvarea problemei reunificării în 
conformitate cu aspirațiile națio
nale ale germanilor, cu interesele 
păcii și securității celorlalte po
poare.

După părerea guvernului sovie
tic, dacă statele interesate nă
zuiesc cu adevărat spre un Tratat 
de pace, acesta, poate fi încheiat 
cu cele două state germane pentru 
că acum numai ele pot acționa în 
numele Germaniei, care a semnat 
actul de capitulare, iar Tratatul 
de pace trebuie să fixeze situația 
existentă. Trebuie să te hrănești 
cu iluzii pentru a spera să schimbi 
orînduirea socială a vreunuia din 
aceste state cu ajutorul amestecu
lui din afară. Oare nu este clar 
că orice încercare de a folosi for
ța față de R. D. Germană sau 
R.F. Germană ar duce la o ciocni
re a celor două grupări militare 
opuse la care participă ele și ar 
arunca omenirea într-un nou -ăz- 
boi cu urmări de sute de ori mai 
grele decît toate războaiele tre
cute.

încheierea Tratatului de pace cu 
Germania ar însemna de asemenea 
și reglementarea problemei Berli
nului. Guvernul sovietic a atras în 
repetate rînduri atenția guverne
lor occidentale asupra faptului că 
situația creată în Berlin este anor
mală și constituie o sursă serioasă 
de încordare internațională, îndeo
sebi în relațiile dintre popoarele 
Europei. Guvernul sovietic este 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme, pe o bază acceptabilă pen
tru toate părțile interesate în 
scopul asigurării păcii și securită
ții popoarelor din Europa. Tocmai 
în acest scop el a propus ca Ber
linul occidental să 
într-un oraș liber 
cărui independență și legături co
merciale, culturale 
tură cu țările din Apus și Răsărit 
să fie asigurate prin garanții in
ternaționale de nădejde cu parti
ciparea marilor puteri, precum și 
a O.N.U.

Cum pot fi calificate în această 
situație amenințările proferate de 
Occident de a folosi tancuri și 
aviație pentru a pătrunde în Ber
lin, după ce R. D. Germană, ca 
stat suveran, cu care s-a semnat 
Tratatul de pace, va deveni stăpîn 
deplin al comunicațiilor dintre 
Berlinul Occidental și R. F. Ger
mană. Dacă în spatele acestor a- 
menințări se ascunde cu adevărat 
dorința de a recurge la arme, ori
cine va îndrăzni să facă aceasta 
va trebui să-și asume o răspunde
re grea în fața omenirii pentru 
dezlănțuirea unui nou război.

Guvernul sovietic este profund 
convins că acum este mai necesar 
decît oricînd să se ia de urgență 
măsuri eficiente pentru a preîntîm- 
pina o evoluție periculoasă a eve
nimentelor. De aceea el a pus din 
nou în fața guvernelor puterilor 
apusene probleraa realizării întîl-

a- 
fa- 
de 
cel

germanii înșiși. Singurul lucru pe 
care îl pot întreprinde în acest 

să 
D. 

este

nirii la ceil mai înalt nivel a oa
menilor de stat.

Tratativele între miniștrii Afa
cerilor Externe propuse acum de 
guvernele S.U.Ă., Marii Britanii 
și Franței reprezintă un drum 
lung.

Dacă șefii guvernelor n-au luat 
încă hotărîrea fermă de a întemeia 
relațiile dintre state pe colaborare 
și de a nu permite nimic care ar 
putea complica aceste relații, pot 
oare ceilalți reprezentanți ai state
lor să ia hotărîri care să asigure 
o îmbunătățire radicală a relațiilor 
dintre state ?

însuși faptul unei întîlniri a șe
filor de guverna în actuala situa
ție încordată ar contribui fără în
doiala la însănătoșirea întregii 
atmosfere internaționale. Nu mai 
trebuie să vorbim despre marea 
importanță cu adevărat istorică 
pe care ar avea-o hotărîrea șefi
lor guvernelor participante la con
ferință că de acum înainte vor 
depune toate uorturile pentru re
glementarea tuturor problemelor 
internaționale în interesul păcii 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice și nu vor permite nimic 
ce ar putea împiedica realizarea 
acestor țeluri nobile.

Se înțelege de la sine că șefii 
guverneior ar putea examina c 
sfera mai larga de probleme decît 
cea propusă de guvernele puterilor 
apusene pentru conferința miniștri
lor Afacerilor Externe. Aceasta se 
referă îndeosebi la problemele a 
căror nerezolvare implică o pri
mejdie pentru securitatea popoare
lor și pentru pacea internațională. 
Guvernul sovietic pornește de la 
premisa că șefii guvernelor vor 
discuta propunerile pe care le-a 
prezentat cu privire la încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, 
precum și cu privire la luarea mă
surilor comune pentru lichidarea 
situației anormale create din cauza 
ocupației străine a Berlinului oc
cidental. Se înțelege că hotărîrile 
cu privire la Tratatul de pace 
asupra cărora se va cădea de 
acord la această conferință ar pu
tea fi prezentate conferinței de 
pace, așa cum a propus Uniunea 
Sovietică.

In afară de aceasta la conferința 
șefilor de guverne s-ar putea dis
cuta problemele privind asigurarea 
securității europene, dezarmarea, 
retragerea reciprocă a trupelor și 
crearea unei zone denuclearizate 
și a unei zone de dezangajare a 
forțelor armate ale organizației 
Tratatului de la Varșovia și al 
N.A.T.O., reducerea efectivului for
țelor armate ale U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței aflate pe 
teritoriile altor țări, interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen și 
încetarea .experimentării lor etc.

Guvernul sovietic consideră că 
o condiție indispensabilă pentru 
desfășurarea cu succes a lucrărilor 
in vederea pregătirii Tratatului de 
pace cu Germania și rezolvarea 
problemelor legate de asigurarea 
securității europene, este ca la a- 
ceste lucrări să participe activ re
prezentanți ai țărilor care au fost 
supuse agresiunii din partea Ger
maniei hitleriste. Datorită acestui 
fapt guvernul sovietic consideră ne
cesar ca la conferință să participe, 
în afara celor patru puteri și cele 
două state germane, și țări inte
resate ca Polonia^ Cehoslova cia — 
state vecine cu 
au fost primele 
siunii hitleriste.
te participarea
R. D. Germane și R. F. Germane, 
guvernul sovietic consideră că la 
conferința la nivel înalt, la exa
minarea problemei Tratatului de

Gefmania și care 
victime ale agre- 
In ceea ce pnveș- 
la conferință a

pace cu Germania și a problemei 
Berlinului Occidental trebuie să fie 
reprezentate atît R. D. Germană 
cit și R. F. Germană.

In Occident răsună adesea voci 
împotriva conferinței la nivel înalt, 
pretinzînd că nu ar exista garanții 
că această conferință nu va șuieri 
un eșec- Firește că dacă de la bun 
Început unii sau alții dintre parii- 
cipanți nu doresc să contribuie la 
o înțelegere in cadrul acestei con
ferințe, atunci ea va putea intr a- 
devăr șuieri un eșec. Dar in acest 
caz orice conterinjă, oricare ar fi 
nivelul la care s-ar ține ea, ar fi 
în mod inevitabil sortită eșecului.

Pentru asigurarea unui succes 
al conlerinței la nivel înalt esie 
necesar ca toți participant la a- 
ceastă conferință să tie călăuziți 
de dorința sinceră de a ajunge la 
un acord și să-și dea seama că 
pentru asigurarea unei păc trai
nice între popoare este necesar să 
se renunțe la încercări de a obține 
în cadrul tratativelor vreun avan
taj unilateral.

Guvernul sovietic este de părere 
că o conferință la nivel înalt are 
în prezent cele mai mari șanse de 
a obține rezultate pozitive. Toc
mai oamenii de stai cu autoritate 
avînd cele mai mari împuterniciri 
și experiență, ca șefii de guverne, 
trebuie să-și spună cuvintul, pen
tru a da o nouă orientare dezvol
tării relațiilor dintre state. După 
ce ar ajunge la o înțele
gere în problemele internaționale 
arzătoare, șefii guvernelor ar pu
tea apoi împuternici pe miniștrii 
Afacerilor Externe să elaboreze 
măsuri ulterioare pentru realizarea 
hotărîrilor adoptate în comun. 
Dacă guvernele puterilor occiden
tale nu sînt încă gata să partici
pe la o conferința la nivel înalt, 
guvernul sovietic consideră că 
pentru examinarea problemei Tra
tatului de pace cu Germania și a 
Berlinului Occidental, s ar putea 
convoca o conferința a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii, Franței, 
Poloniei și Cehoslovaciei. Totoda
tă, guvernul sovietic declară că 
este de acord cu propunerea gu
vernelor S.U.A., Marii Britanii și 
Franței ca la această conferință să 
fie reprezentate cele două state 
germane — R.D. Germană și R.F. 
Germană. Intrucît aceste două 
probleme concrete au devenit de 
mult urgente, guvernul sovietic 
considera că esie indicat ca pen
tru lucrările conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe să se stabileas
că un termen de cel mult două-trei 
luni.

Guvernul sovietic a propus con
vocarea conferinței menționate în 
aprilie a.c. la Viena sau Geneva, 
dacă aceasta ar conveni celorlalți 
participant la conferință și dacă, 
firește, guvernele Austriei sau El
veției vor fi gata să ofere ospita
litate pariicipanților la o asemenea 
conferință.

Dacă însă guvernele puterilor 
occidentale nu sînt gata pentru o 
întîlnire a șefilor guvernelor, gu
vernul sovietic propune să fie con
vocată în termenul menționat și 
în locul arătat o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe în 
componența propusă mai sus.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că propunerile sale expu
se în prezenta notă se vor bucura 
de înțelegerea și sprijinul guver
nului Republicii Populare Romîne.

★

Liote similare ale guvernului 
U.R.S.S. au fost adresate de ase
menea guvernelor celorlalte țări 
care au participat cu forțele lor 
armate la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste.

In Bolivia puternice manifestații antiamericane
LA PAZ 6 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Associated 
Press, în Bolivia continuă mani
festațiile antiamericane. La Co
chabamba, oraș universitar situat 
la 300 km. sud-est de La Paz, 
studenții au manifestat violent în

fața consulatului S.U.A. și au pă
truns în clădirea serviciului de 
informații american, aruneînd pe 
fereastră -nobile și documente. Po
liția a făcut uz de gaze lacrimo
gene pentru a respinge pe mani- 
festanți. Consulatul american, pre
cum și birourile societății petro
lifere „American Oil Company" 
au fost puse sub o puternică pază 
militară.

La La Paz însărcinatul cu afa
ceri al S.U.A. a anunțat că amba
sada americană, al 
a fost evacuat, își

•vitatea „pe o bază

cărei personal 
va relua aeti- 
limitată".

fie transformat 
demilitarizat a

și de altă-na-

CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarul ,,A|-Massa“ pu
blică un articol semnat de redac
torul său principal, Halid Mohi- 
Ed-Din în care arată că informa
țiile transmise de agențiile tele
grafice occidentale în senSul că ar 
exista planuri de emigrare în masă 
a evreilor din țările Europei răsă
ritene „urmăresc scopuri rău in
tenționate". „Occidentul și Israe
lul, scrie Mohi-Ed-Din, pregătesc 
acte de agresiune împotriva state
lor arabe. Înainte de a săvîrși insă 
o agresiune, ei încearcă să submi
neze prietenia dintre țările arabe 
și țările socialiste deoarece aceas
tă prietenie reprezintă o armă ho- 
tărîtoare în mîinile arabilor.

In acest scop. Statele Unite fo
losesc aparatul lor de propagandă 
pentru a ponegri țările socialiste. 
Statele Unite știu prea bine ca 
arabii urăsc America și pe aliații 
ei. De aceea, S.U.A. încearcă să 
stîrnească ura popoarelor împo
triva Uniunii Sovietice și a altor 
țări socialiste".

In încheiere autorul scrie : „Nici 
un fel de propagandă nu va sub
mina prietenia noastră cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste".

cu Germania servește cauza păcii
Ecoul international 

al interviului
6 (Agerpres).-— TASS 
Luind cuvintul la 5

LEIPZIG 
transmite: 
martie la dineul oferit de Consiliul 
municipal al orașului Leipzig și de 
administrația Tirgului de la Leip
zig, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Aliniștri al U.R.S.S., 
a relevat deosebita ospitalitate și 
cordialitate pe care au manifestat-o 
față de delegația sovietică atit con
ducătorii cit și populația din Leip
zig.

Atitudinea prietenească și cor
dială față de noi, reprezentanții 
Uniunii Sovietice, a sub.iniat N. S. 
Hrușciov, este o dovadă a faptului 
că poporul german are sentimente 
de prietenie față de poporul so
vietic.

Poporul german — a arătat în 
continuare N. S. Hrușciov — care 
a fost tîrît în război de clica hitle- 
ristă, contrar voinței sale, nu do
rește un al treilea război mondial 
care ar pricinui popoarelor sufe
rințe și mai mari.

Toate popoarele vor pace. De 
aceea truouie urmărită soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor liti
gioase. astfel îneît să se împiedice 
un nou război. Dezvoltarea comer
țului contribuie la îmbunătățirea 
înțelegerii, la stabilirea relațiilor 
de prietenie între țări.

Este bine să se organizeze întîl- 
niri și conferințe la expoziții in
dustriale și tîrguri. La asemenea 
întilniri s-ar putea ajunge mai cu- 
rînd la o înțelegere.

Cred că Tîrgul de la Leipzig ar 
putea fi denumit un congres eco
nomic. De ce oare ? Deoarece la 
Tîrgul dv. sînt reprezentate multe 
țări, iau parte mulți oameni de 
afaceri. Asemenea tîrguri sînt 
foarte folositoare, ele contribuie la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, la 
stabilirea de contacte și legături de 
afaceri.

Ne-am pronunțat și continuăm 
să ne pronunțăm pentru paca —- a 
spus N. S. Hrușciov — pentru dez
voltarea comerțului pe bază de 
avantaj reciproc. Să facem deci co-

Cuvîntarea lui
N. S. HRUȘCIOV 
la dineul oferit 

de consiliul municipal 
al orașului Leipzig

—0X0—

merț, deoarece comerțul contribuie 
la coexistența pașnică.

Pentru a asigura pacea trebuie 
lichidate urmările celui de al doilea 
război mondial; el s-a terminat de 
mult. In curînd sa vor împlini 14 
ani de ia terminarea lui și un Tra
tat de pace cu Germania nu 
încă.

Se pune întrebarea cît 
poate fi tolerată o astfel de 
fie ? Cine are un avantaj 
urma acestei situații ? Numai adop
ții continuării „războiului rece" 
vor să mențină o asemenea situa
ție.

Noi spunem: Să semnăm Trata
tul de pace cu cele două state ger- 
mare existente. La aceasta ni se 
răspunde: Să semnăm, dar în 
prealabil să fie reunificată Ger
mania.

Noi sîntem pentru reunificarea 
Germaniei. Domnul 
tovarășul Grotewohl

există

timp 
situa- 
de pe

Adenauer și 
să se întîi- 

nească și să se înțeleagă, iar noi 
vom adopta hotărîrile ' ~
vom proceda altfel va însemna 
amestec în treburile interne 
germanilor.

Walter Ulbricht: Adenauer 
teme de o astfel de întîlnire.

N. S. Hrușciov : Tovarășul 
bricht a exprimat o 
justă și interesantă.

lor. Dacă
un 
ale

se

Ul-
idee foarte 
Poziția lui 

Ădenauer este o dovadă a slăbi
ciunii cancelarului cu care, trebuie 
sptfs, am avut o întrevedere la 
Moscova și cu care am avut discu
ții amabile.

Dacă domnul cancelar s-ar simți 
puternic nu ar ave>a de ce să se 
teamă de constituirea unei confe
derații așa cum o propun conducă
torii R. D. Germane.

ooo

Drumul pentru viitorii 
călători interplanetari 

este deschis
„PRAVDA“ 
cu ajutorul
(Agerpres). 
La 6 martie în

cer-

Ni se spune că noi, oamenii so
vietici, am fi intransigenți, a spus 
în continuare N. S. Hrușciov, că 
am duce o politică de ultimatumuri. 
Acest lucru nu este adevărat. Se 
pretinde că termenul fixat de no' 
— 27 mai — ar fi un termen ulti
mativ. Am spus "intotdiijuna și o 
spunem și acum conducătorilor ță
rilor occidentale: Dacă dv., dom
nilor, doriți să tratați cu noi in 
mod rezonabil, pti.em amina acest 
termen de la 27 mai, să zicem la 
27 iunie. Dacă doriți îl vom amina 
pentru uiie. Dar problema Berli
nului occidental trebuie rezolvată, 
problema Tratatului dei pace cu 
Germania trebuie rezolvată.

Observ că aici sînt de față 
domni din Anglia. Doresc să vă 
spun direct — vom semna Trata
tul de pace în orica caz I Dacă pu
terile occidentale nu vor accepta 
să semneze un tratat de pace cu 
cele două state germane existente, 
atunci noi vom semna Tratatul de 
pace cu Republica Democrată Ger
mană. Acest tratat îl vor semna 
probabil și celelalte stata, care au 
luptat împotriva Germaniei hitle
riste.

Vom continua 
funcțiile ce ne-au 
prin acordul de la 
celelalte acorduri 
lui pînă cînd va fi

tovarășului 
CHIVU STOICA

ATENA 6 (Agerpres). — Ziare
le „To Vima“ și „Ta Nea“ din 5 
martie 1959 au publicat textul in
terviului tovarășului Chivu Stoica, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, acordat a- 
cestor ziare.

Ziarul „To Vima“ publică inter
viul sub titluri mari pe prima 
pagină, însoțit de o fotografie a 
tovarășului Chivu Stoica, Preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

I

— Un articol în 
cetărilor

MOSCOVA 6 
TASS transmite :
„Pravda" a apărut un articol sem
nat de oamenii de știință sovietici 
Serghei Vernov și Aleksandr Ciu~ 
dakoVy consacrat primelor rezulta
te ale cercetărilor cu ajutorul ra
chetei cosmice sovietice. Nu există 
temeiuri deosebite, scriu autorii, 
de a ne teme ca vietățile care ur
mează să zboare spre alte planete 
să contracte boala actinică. Cînd 
Soarele se află în stare liniștită 
(cînd acolo nu intervin procese 
explozive care intensifică fluxul 
de raze cosmice ucigătoare) este 
deschis drumul pentru viitorii că' 
lători interplanetari.

S-a stabilit, scrie ,JPravdalt în 
continuare, că intensitatea radia
ției rămâne în mod practic con
stantă la distanțele care trec de 
nouă raze ale globului pământesc, 
atunci cînd crește depărtarea de 
Pămint. lleși lu distanțe de apro
ximativ 50.000 km. în jurul Pă- 
mîntului gravitează un mare nu
măr de electroni, aparatele monta
te la bordul rachetei cosmice au 
permis să se dovedească că ener
gia acestor electroni este neînsem
nată, ea fiind cuprinsă între 30.000 
și 100.000 e.V. Acești electroni 
pot fi absorbiți de straturi mici de 
materie, exislind in felul acesta 
posibilitatea de a se apăra contra 
acțiunii lor dăunătoare. Or, La 
distanțe mari de Pămint un centi
metru cub este străbătut de numai 
două particule pe secundă.

După cum se arată în articol în 
continuare cercetările cu ajutorul 
sateliților artificiali ai pământului 
și al rachetei cosmice ce au arătat 
că în jurul Pământului apare o 
aureolă sui generis de particule — 
zona de radiație maximă.

Analizând origina aureolei de 
particule din jurul Pământului,

consacrat primelor rezultate ale 
rachetei cosmice sovietice —

pe care <au denumit-o radiația 
corpusculară terestră, autorii arti
colului explică apariția ei prin ur
mătoarea ipoteză :

Sub acțiunea razelor cosmice 
Pămîntul se transformă intr o sur
să de neutroni ; îndepărtîndu-se 
de la pămint, neutronii se dezinte
grează parțial. Astfel sînt generați 
electronii și protonii, iar aceștia 
sînt captați „in apropierea" Pă
mântului intr o capcană magneti
că formată de câmpul magnetic 
terestru. După cit se pare, aureole 
similare de particule există și în 
jurul altor corpuri cerești care 
dispun de un cimp magnetic. Ra
chetele cosmice vor permite să se 
stabilească dacă lucrurile stau in
tr-adevăr astfel.

să îndeplinim 
fost atribuite 

Potsdam și prin 
asupra Berlinu- 
semnat un Tra

tat de pace cu cele două sau cu 
unul din cele două state germane 
existente.

După aceasta, toate prevederile 
de ocupație existente, privind Ber
linul, își vor piarde valabilitatea. 
Atunci guvernul R.D. Germane își 
va exercita drepturile sale suvera
ne pe întregul său teritoriu.

Încheierea Tratatului de pace 
cu Germania servește cauza păcii. 
Dar anumite cercuri din Occident 
ne amenință. Ele doresc să menți
nă' starea de război, doresc, pro
babil, să ne impună războiul, in 
acest caz fiu avem de ales. Aceste 
cercuri vor tinde oricum spre 
război — fie că va fi semnat Tra
tatul de pace cu Germania fie că 
nu. Dar, lichidînd starea de război 
cu Germania, vom aduce prin a 
ceasta o contribuție esențială la 
preîntîmpinarea unui nou război.

★

LEIPZIG 6 (Aperpres).— TASS 
transmite : In după amiaza zilei 
de 5 martie N. S- Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a vizitat în continuare 
pavilioanele Tîrgului internațional 
de primăvară. El a vizitat pavilio
nul britanic la care sînt reprezen
tate marile firme producătoare de 
mașini textile, mașini agricole, 
tractoare etc. In timpul vizitării 
pavilionului N. S. Hrușciov a stat 
de vorbă cu reprezentanții firme
lor.

După aceea el a trecut la pavi
lionul francez unde s-a interesat 
de mostrele produselor diferitelor 
firme.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a vizitat mai 
mult timp pavilionul în care sînt 
expuse aparate industriale fabrica
te de diferite întreprinderi popu
lare ale Republicii Democrate Ger
mane.

La sfîrșitul zilei N. S. Hrușciov 
a vizitat pavilionul descoperit 
unde sînt expuse mașinile agri
cole.

*
Interviul acordat de tovarășul 

Chivu Stoica celor două ziare gre
cești „To Vima“ și „Ta Nea" a 
fost reluat de numeroase agenții 
de presă. De asemenea, ziare din 
diferite țări au publicat informații 
sau au comentat declarațiile pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne.

„Le Monde“, care ca și celelalti 
ziare franceze, publică informații 
asupra acestui interviu, subliniază 
într-un comentariu că „declarațiile 
d-lui Chivu Stoica au provocat un 
viu interes în cercurile diplomati
ce de la Atena".

Largi extrase din interviul acor
dat de tov, Chivu Stoica celor 
două ziare grecești au fost re
transmise de agenția TASS, de a- 
genția China Nonă, precum și di 
agenția France Press.

Agenția TASS relevă răspunsul 
dat de primul ministru al R. P. 
Romîne în legătură cu problema 
convocării unei conferințe a șe'i- 
lor de guverne ai țărilor balcani
ce. Agenția TASS se referă î:t 
continuare la posibilitățile de dez
voltare a comerțului dintre Gre
cia și Romînia, subliniate în de la- 
rațiile tovarășului Chivu Stoica.

Agenția France Presse, rclatînd 
pasaje ample din interviul acor
dat de tovarășul Chivu 
subliniază că președintele 
liului de Miniștri al R. P. 
ne a reafirmat actualitatea
nerii convocării unei conferințe a 
șefilor de guverne ai țărilor bal
canice.

Sub titlul „Pentru realizarea u- 
nei înțelegeri a țărilor balcanice", 
ziarul „Rude Pravo“, organul 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, publică o corespondentă 
din București consacrată acestui 
interviu.

„Guvernul romîn și-a reînnoit 
propunerea de a se convoca o 
conferință balcanică" subliniază și 
agenția A.D.N. în informația 
care a transmis-o 
terviul acordat de 
al R. P. Romîne.

Relatări asupra
varășului Chivu Stoica au fost de 
asemenea transmise de alte agen
ții de presă și publicate în diferite 
ziare.

Stoica 
Consi- 
Romî- 

propu-

P:
cu privire la in- 
primul ministru

interviului to-

(Agerpres)

OOO

In preajma alegerilor
municipale din Franța

ooo

MOSCOVA 6 La invitația Co
mitetului parlamentar anglo-sovie- 
tic, la mijlocul lunii martie va 
pleca în Anglia un grup de depu- 
tați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. format din Mihail Suslov, 
președintele Comisiei pentru Afa
cerile Externe a Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și deputății Viktor Grișiu, 
Boris Ponomariov, Pavel Satiu- 
kov, Semion Skacikov și Ivan Kai- 
rov.

PRAGA. — Secretariatul Consi
liului Mondial al Păcii a dat publi
cității la 5 martie o declarație în 
legătură cu hotărîrea guvernului 
Germaniei Occidentale de a închi
de sediile comitetelor de apărare 
a păcii din R. F. Germană în toa
te marile orașe din landul Rena- 
niei și Westfaliei de Nord. In de
clarație se subliniază că această 
măsură poate duce numai la agra 
varea încordării internaționale.

LONDRA — După cum anunță 
agenția France Presse. la Londra 
a fost dat publicității un comunicat 
oficial, în oare se arată că la 19 
martie primul-ministru al Angliei. 
Macmillan, însoțit de ministrul 
britanic de Externe, Lloyd, va ple
ca la Washington unde va duce 
tratative cu conducătorii S.U.A.

MOSCOVA. — Cunoscutul cîntă-

reț american Paul Robeson 
se af.ă la Moscova, a fost oaspe
tele clubului cinematografiștiior 
sovietici. Cu acest prilej a fost pre
zentat filmul documentar închinat 
lui Paul Robeson turnat de cineaș
tii sovietici. Filmul reproduce prin
cipalele momente din viața și ac
tivitatea lui Robeson — eminent 
ar.tist cetățean.

DJAKARTA. - La 5 martie a 
avut loc la Surabaya (insula Java; 
un n-are miting cu prilejul sosirii 
președintelui Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min. La miting au 
participat peste KW.000 de oameni. 
La 5 martie Ho Și Min, Sukarno 
și persoanele care îi însoresc au 
plecat pe calea aerului la Denpa- 
sar (insula Bali).

NEW YORK. - După cum anun- 
ță din Manilla corespondentul a- 
genței United Press, autoritățile 
filipineze au eliberat flotila sovie
tică de pescuit pe care au reți 
nut-o la 28 februarie. Navele so 

în por-vietice vor intra în curînd 
tul Vladivostok.

WASHINGTON. - La 5 
a avut loc la Washington , ___
extraordinară a Consiliului Națio 
nai de Securitate la care conform 
declarației secretarului Casei 
Albe pentru problemele presei Ha
gerty, a fost examinată problema 
Berlinului.

martie 
ședința

Duminică în Franța se vor des
fășura alegerile municipale. Siste
mul electoral de reprezentare pro
porțională va avea loc numai în 
orașele cu peste 120.000 locuitori, 
iar în celelalte va funcționa scru
tinul majoritar. In acestea din 
urmă, în cazul cînd duminică 
nici una din liste nu va obține ma
joritatea absolută (condiție nece
sară pentru a învinge din primul 
tur) votul hotăritor va avea loc 
în duminica următoare, cînd vic
toria va reveni listei cu cele mai 
multe voturi, chiar dacă obține 
o majoritate relativă.

Primul scrutin electoral are o 
mare importanță în special pentru 
împrejurimile Parisului, unde la 
alegerile precedente consilierii 
municipali fuseseră aleși după 
sistemul proporțional. Acum cer
curile guvernante franceze, cu a- 
jutorul numeroaselor manevre de 
culise, urmăresc înlăturarea co
muniștilor de la conducerea mul
tora din aceste municipii și chiar 
să împiedice ori și ce fel de re
prezentare comunistă în adunările 
comunale. Una din metodele între
buințate va fi scrutinul majoritar 
care favorizează coalițiile reacțio
nare S-a văzut că, reacțiunea se 
prezintă în bloc unic la cel de al 
doilea tur de scrutin, în cazul 
cînd nu va reuși la primul tur să 
se înțeleagă asupra aceluiași can
didat, împotriva candidatului co
munist.

în fața unei coaliții reacționare, 
tradiția republicană cere ca toți 
candidații de stingă să renunțe în 
favoarea aceluia dintre ei, care 
la primul tur a fost cel mai bine 
plasat pentru a învinge reacțiunea, 
sau. să se retragă pur și simplu lă- 
sîndu-i pe alegători să decidă sin
guri. Dar, din cauza poziției tră 
datoare a unor conducători socia
liști de teapa lui Guy Mollet, s-au 
ivit cazuri cînd candidații socia
liști au renunțat in favoarer can-

didatului reacționar. Totuși alegă
torii socialiști, în pofida directive
lor primite de la conducerea 
partidului lor, au acționat deseori 
în direcția solidarității republicane 
și nu rareori s-a înlimplat — așa 
cum a avut loc și duminica tre
cută — ca mii dintre aceștia să 
voteze pentru candidatul comu
nist. Cit despre comuniști, atunci 
cînd nu se găsesc în poziția cea 
mai favorizată, candidații lor re
nunță conform tradiției pentru un 
candidat de stînga, aceasta fiind 
în unele cazuri condiția pentru 
a obține infrîngerea dreptei ultna- 
reacționare. Același lucru o vor

Corespondența 
telefonică

fare și apropiatele alegeri muni
cipale, cu atit mai mult cu cit 
ele constituie de fapt ultima con
sultare a corpului electoral pentru 
mai mulți ani de-acum încolo.

La citeva zile înaintea primului 
tur de scrutin se pot face două 
constatări. Pe de o parte reacțiunea 
își dublează pretutindeni efortu
rile pentru a-i lipsi pe comuniști 
de o reprezentare justă, existind 
deja o înțelegere aproape gene
rală a conducătorilor socialiști 
trădători cu partidele de dreapta, 
re de 
cazuri 
unire 
unea
partidul 
imediat după alegerile legislative 
din noiembrie anul trecut a lan
sat lozinca : „și acum asaltul pri
măriilor comuniste !“. Dar, ulti
mele rezultate electorale a făcut-o 
să devină mai precaută și acum se 
străduiește din răsputeri să împie
dice eficacitatea actualei campa
nii electorale dusă de comuniști.

altă parte se înregistrează 
foarte numeroase de 

a republicanilor „Uni- 
pentru noua yepublică", 

domnului Soustelle,

Majoritatea conducătorilor socia
liști, în frunte cu Guy Mollet, ajută 
reacțiunea pe cît le stă în putință 
în direcția aceasta. Zi de zi, tot 
mai numeroase devin cazurile 
cînd pe aceeași listă electorală pot 
fi văzuți cot la cot socialiști și 
reacționari (independenți, M.R.P. 
sau naționaliști) așa cum este 
cazul la Greii, Avignon, în îm
prejurimile Parisului etc.

Există de asemenea multe cazuri 
cînd unii socialiști cinstiți fac 
front comun cu comuniștii, pentru 
a împiedica alegerea candidatului 
reacțiunii. Zilele acestea conduce
rea partidului socialist a fost chiar 
silită, în mai multe rînduri, să 
excludă secțiuni întregi care ac
ceptaseră să formeze liste comune 
cu comuniștii și alți republicani. 
Astfel de liste sînt foarte nume
roase in regiunea pariziană, în 
departamentele Seine-Et-Oise Gard 
L Indre, Douches du Rhone etc. 
Uneori, așa cum a fost cazul la 
Avignon, socialiștii de rind vo
tează pentru lista comună cu co
muniștii, în timp ce conducătorii 
lor fac cauză comună cu reacțio
narii cei mai inveterați.

Partidul Comunist Francez oare 
prezintă candidați în toate consi
liile municipale, se străduiește să 
realizeze unirea tuturor forțelor 
republicane pretutindeni, unde 
propriile sale forțe nu sînt pre
ponderente. Comuniștii francezi, 
duc în prezent o campanie înflă
cărată, încurajată de recentele sale 
succese. în alegerile parțiale, care 
au avut loc în Drone și Clvarente 
Maritime, procentajul, fdță de a- 
legerile din noiembrie, arată că 
Partidul Comunist Francez a între
cut numai în aceste două departa
mente cu 3.000 de voturi cifra ob
ținută la 2 ianuarie 1956. Acesta 
succese neliniștesc profund parti
dele fostei majorități guvernamen
tale, de unde și eforturile lor pen
tru a-și consolida pozițiile, cc.-9 
au început să se clatine.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteii 
tineretului" la Paris
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