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Intr-o atmosfera de mare sărbătoare, ia Moscova,

cinfeia
tineretului
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în noul Palat al Congreselor dan Kremlin, s-a descins

Congresul constructorilor 
societății comuniste• ®

ecenta Plenară a C.C. al U.T.M. a analizat, la cel de-al doilea punct al ordinei sale de zi, contribuția or- U.T.M. din indus-ganizațiilcr trie la îndeplinirea planului de stat pe anul 1961 și sarcinile ce le revin pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea planului de stat pe anul 1962.însuflețiți de istoricele hotă- riri ale Congresului al III- lea al P.M.R., de Directivele C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, muncitorii, inginerii și tehnicienii din fabrici și uzine, din industria extractivă, de pe șantierele de construcții au îndeplinit pianul producției globale pe primul semestru al anului 1961 in proporție de 104 Ia sută, obținînd un surplus de producție in valoare de 4,5 miliarde Iei. Au fost date în funcțiune pînă în prezent, numai in industria republicană, 72 de fabrici, uzine și secții noi, iar alte 179 au fost dezvoltate și reutilate cu instalații, agregate și utilaje moderne. Succesele de seamă obținute în îndeplinirea planului pe anul in curs, in dezvoltarea economiei noastre naționale, demonstrează entuziasmul și perseverența eu care oamenii muncii transpun in viață poițăca partitalxL
manentă a organelor și organizațiilor de partid, alături de sindicate și-au adus contribuția și organizațiile U.T.M., tineretul din toate ramurile industriale.Tinerii muncitori, antrenați în întrecerea socialistă organizată de sindicate, și-au adus aportul la mărirea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității prodcse-

lor, reducerea prețului de cost și realizarea de economii peste plan. Realizări însemnate au dobîndit brigăzile de producție ale tineretului al căror număr depășește 18.000. De pildă, cele 17 brigăzi de producție ale tineretului din secția a Il-a a oțelăriei „Siemens— Martin" a Combinatului siderurgic Hunedoara și-au îndeplinit ritmic și și-au depășit planul de producție, au îmbunătățit calitatea oțelului produs, au realizat importante e- conomii. A crescut, de asemenea, numărul tinerilor antrenați în mișcarea de inovații și raționalizări, care prin propunerile lor aduc economii importante. Tineretul de pe marile șantiere de construcții și-a adus aportul la darea în folosință a unor însemnata obiective industriale cum sînt : furnalul de 700 m c de Ia Reșița, Complexul de chimizare de la Brazi, liniile de înaltă tensiune Baia Mare — Satu Mare, Bărbătești — Govoraetc.O expresie a hotărîrii cu care tineretul luptă pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid o constituie munca avîntată a brigăzilor utemiste de muncă patriotică. Muncind pe șantierele de construcții, la înfrumusețarea orașelor, la colectarea metalelor vechi și la alte obiective economice, cei peste UM-Mt tineri încadrați in brigăzile utemiste de mancă patriotică au adus sta- talui, numai in primul semestru al acestui an, economii in valoare de peste 46 milioane lei.Analizind activitatea organizațiilor U.T.M. din industrie. Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat că sarcinile mărețe trasate de partid, cerințele tot mai mari ce stau in fața tinerilor din fabrici și uzine, din ramurile extractive, de pe șantierele de construcții fac

necesară îmbunătățirea continuă a muncii politice și organizatorice a fiecărei organizații U.T.M. O atenție deosebită trebuie acordată îmbunătățirii activității organizațiilor U.T.M. uin sectorul petrolier și construcții.întreaga muncă politică organizațiilor U.T.M. trebuie să ducă la mobilizarea tineretului în întrecerea socialistă pentru ca fiecare tînăr să-și îndeplinească și să-și depășească sarcinile ce-i revin la locul de muncă. Fiecare tînăr să contribuie activ, prin munca sa harnică, creatoare, la îndeplinirea și depășirea planului, Ia creșterea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost, realizarea de economii și beneficii peste sarcina planificată, folosirea maximă a capacității de lucru a utilajelor cu care sint înzestrate întreprinderile.Așa cum a arătat Plenara C.C. al U.T.M., la baza muncii de mobilizare a tineretului din întreprinderi trebuie stea sarcinile stabilite partid in Directivele C.C. P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, acordindn-se o deosebită atenție luptei pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor.Lupta pentru produse de înaltă calitate trebuie privită ca • sarcină cu caracter permanent, pentru îndeplinirea căreia să folosim zi de zi întreaga noastră energie și pricepere. Pentru fiecare organizație U.T.M., a milita activ pe frontul luptei pentru calitate, așa cum ne cere partidul, înseamnă a munci perseverent, continuu, pe baza unor obiective concrete, a unor măsuri politico-organizatorice precise pentru ca fiecare tînăr să dea produse de cali- tate superioară. Să dezvoltăm U fiecare tinăr răspunderea față de „marca fabricii", față de calitatea produselor pe care le dă. Organizarea unei mișcări și mai largi de participare a tinerilor 13 realizarea unor produse de calitate superioară înseamnă a mobiliza la această acțiune pe toți ti-

să de al
Trustul de utilaj greu din Capitală asigură cu utilaje grele (macarale, excavatoare, screpere, compre- soare etc.) șantierele de construcții din Capitală și din țară.Foto : AGERPRES

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a 4-a)

Noi șantiere 
de îmbunătățiri 

funciareîn Dobrogea au fost deschise zilele acestea noi șantiere de îmbunătățiri funciare. în raionul Adam Clisi se lucrează la desecarea bălții dintre comunele Beilic și Mîrleanu pentru a se reda agriculturii 1.000 hectare teren, ia» în raionul Macin, în raza comunelor Pecineaga - Turcoaia Luncavit, se îndiguiesc proape 500 hectare. La a- ceste lucrări participă zilnic sute de colectiviști.Lucrările de desecări care au început în Dobrogea odată cu formarea primelor gospodării colective au fost extinse an de an, redîndu-se pînă în prezent pentru culturile agricole 28.900 hectare. In prezent în prafață irigată, agricole ne obțin de pe prafață recolte mai mari.

Și a-

această regiune o su- de 20.300 hectare este Prin irigare, unitățile socialiste din regiu- aceeași su- de 2-3 ori

Tînărul lăcătuș Ion Adrian de la Uzinele „23 August“ din Capitală se preocupă îndeaproape de instruirea și îndrumarea elevilor ucenici de la școala proiesională a uzinei.Foto : AGERPRES
998.000 lei economii

Orașul Hunedoara 
trăiește din plin rit
mul trepidant al înno
irilor. Alături de con
strucțiile industriale și 
de locuințe apar 
parcuri, zone verzi cu 
mu de flori multico
lore, care întregesc 
to* mai armonios ar
hitectonica orașului, 
făcîndu-l mai atrăgă
tor, mai modern. O 
contribuție importan
tă la amenajarea a- 
cestor spații verzi, la 
întreținerea parcurilor, 
plantarea de flori și 
alte acțiuni de înfru
musețare a orașului 
au adus-o tinerii hu
nedoreni.

Mobilizați de orga, 
nizațiile U.T.M., tine-

rii hunedoreni au e- 
feciuat pînă în pre- 
zenș lucrări, prin care 
s-au economisit peste 
998.000 lei. Numeroa
se au fost acțiunile ti
neretului prin care 
s-au obținut aceste 
trumoase rezultate : A 
fost împădurită cu 
puieți de stejar și fag 
o suprafață de 6,5 
ha pe dealurile din 
împrejurime,

din 
au fost 

plantați peste 4.500 
pomi fructiferi în co
munele învecinate : 
Bunila, Pesfiș și altele. 
Zonele verzi amenaja
te în acest an în Ora
șul Nou prin muncă 
patriotică, ocupă o 
suprafață de peste 
60.000 m.p.

Dintre tinerii care 
au răspuns cu entu
ziasm la acțiunile de 
muncă patriotică și au 
obținut insigna de 
brigadier, pe locuri 
fruntașe se situează 
Mihai Purtuc, de la 
C.S.H., Vasile Sem- 
ciuc, de la secfia fur
nale 5—6, Nicolae 
Olteanu, de la I.C.S.H. 
reparații utilaj, Maria 
Voica, de la O.C.L. 
„Alimentara" și alții. 
Numai în acest an au 
primit insigna de bri
gadier un număr de 
1.350 de tineri mun
citori, elevi, funcțio
nari.

V. DINULESCU

MOSCOVA 17 (Ageipres). — TASS transmite: Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care s-a deschis la 17 octombrie la Kremlin, a fost denumit de poporul sovietic Congresul constructorilor societății comuniste. Ziua deschiderii Congresului s-a transformat într-o mare sărbătoare.Caracterul solemn al acestui eveniment se simte pretutindeni. Moscova este împodobită festiv. Străzile și piețele sînt dominate de pancarte pe care sînt scrise cuvinte exprimînd convingerea că sarcinile grandioase trasate de noul program al partidului vor fi îndeplinite. La Congres au sosit delegați din diferite colțuri ale țării.Cu mult înainte de deschiderea Congresului, la Palatul Congreselor din Kremlin au început să sosească delegați și oaspeți. Sint oameni de diierite virste și profesii, vechi bolșevici — veterani ai luptelor revoluționare — eroi al cincinalelor, oameni de știință care asaltează orizonturile neexplorate ale științei, primii cos- monauți. Familia de 10 milioane a comuniștilor din Uniunea Sovietică a trimis la Congresul de la Moscova aproape 5.000 de delegați.In uriașa sală a Palatului, se află, de asemenea, numeroși invitați. Aceștia sint oameni ai muncii din întreprinderile din Moscova, reprezentanți ai vieții publice din capitala sovietică, conducători din industrie.La ședință asistă membri ai corpului diplomatic, corespondenți ai presei sovietice, ai presei țărilor socialiste, ai celor mai mari agenții de presă și ziare din statele capitaliste.Delegații și oaspeții au vizitat Palatul Congreselor, minunata construcție din sticlă și marmură, înălțată in 15 luni pe teritoriul străvechiului Kremlin.La ora 10 (ora Moscovei) își fac apariția în sală conducătorii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care sint întimpinați cu aplauze furtunoase.N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., deschide Congresul care urmează sâ rezolve probleme de cea mai mare însemnătate, să adopte cel mai important document al epocii, al treilea program al partidului, programul construirii comunismului.N. S. Hrușciov anunță că la Congres participă reprezentanți a 80 de partide marxist- leninists frățești.La propunerea lui N. S. Hrușciov, delegații și oaspeții au cinstit, păstrind un reculegere, memoria militanților de mișcării comuniste și muncitorești nale care au decedat în anii de de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S.După alegerea Prezidiului, secretariatului, comisiei de redactare și comisiei de validare, a fost adoptată în unanimitate ordinea de zi a Congresului.Cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. va discuta următoarele probleme :1. — Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S. — raportor Nikita Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. ;— Raportul de activitate al Comisiei cen-— raportor Alexandr revizie ;P.C.U.S. =

minut de seama cq internați o- după cel

2.trale de revizie a P.C.U.S.Gorkin, președintele Comisiei de3. — Proiectul de Program al raportor Nikita Hrușciov ;4. — Cu privire la modificărileP.C.U.S. __ raportor Frol Kozlov,C.C. al P.C.U.S. ;5. — Alegerea partidului.Raportul de activitate al Comitetului Central
în statuțul secretar alorganelor centrale ale

N. S. Hrușciov prezentind raportul. Telefoto : TASS-AGERPRESeste prezentat de N. S. Hrușciov. In acest raport, a cărui expunere a durat aproximativ 6 ore și jumătate, se face bilanțul activității partidului pe o perioadă de aproape șase ani, se analizează actuala situație internațională și se trasează sarcinile în lupta pentru cauza oamenilor muncii.Delegații și oaspeții ascultă cu cea mai mare atenție raportul prezentat de primul secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. In sală izbucnesc în repetate rînduri aplauze furtunoase, ca semn de aprobare a liniei generale a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Raportul de activitate al Comisiei centrale de revizie a P.cM.S.’ este ‘ prezentat de Alexandr Gorkin, președintele acestei comisii.
(Continuare în pag. 4-a)

Citiți în pag 2-3-4:

Raportul de activitate al Comitetului Central 
al P. C. U. S. la cel de-al XXII-lea Congres 
al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice

prezentat de primul secretar al C.C, al P.C.U.S., 
tovarășul N. S. Hrușciov

(Text prescurtat)

ZI
istorica

Corespondentă 
telefonică 

din Moscova

Să stringem roadele toamnei, 
să pregătim belșugul anului viitor!

La muncă patriotică pe ogoare

De la comitetele regionale U.T.M. ne-au sosit iarăși vești despre însuflețirea cu care participă tinerii brigadieri ai muncii patriotice la strînsul recoltelor de toamnă și la o serie de alte lucrări din actuala campanie agricolă. In săptămîna care a trecut, peste 150.000 de tineri, organizați în brigăzi utemiste de muncă patriotică, au recoltat porumbul de pe o suprafață de peste 5000 hectare, cartofii de pe aproape 400 hectare, au însilozat peste 66.000 tone de furaje, au tăiat cocenii de pe sute de hectare, au despănu- șat porumb, au transportat și împrăștiat pe cîmp peste 10.000 tone de îngrășăminte naturale etc.

Cele mai bune rezultate le-au obținut tinerii brigadieri ai muncii patriotice din regiunile Dobrogea, Banat, Ploiești, Galați, București.In zilele următoare trebuie terminată pregătirea terenurilor și însămînțarea cerealelor de toamnă. Brigăzile ute- miste de muncă patriotică pot aduce un sprijin prețios la urgentarea acestor lucrări, aju- tînd gospodăriile de stat la tăiatul și transportul cocenilor, la transportul îngrășămintelor naturale pe cîmp și la alte lucrări din campanie. Este necesară, deci, o contribuție mai activă a tinerilor brigadieri pentru ca roadele toamnei să fie strînse la timp și fără pierderi.

Pregătirea terenului într-un timp mai scurt

La G.A.C. „Dru
mul lui Lenin" 
din comuna 

lanca, raionul Făurei, 
lucrările agricole de 
toamna sînt în foi. 
Un aport important la 
executarea la timp și 
în bune condiții a 
tuturor muncilor din 
campanie îl aduc ti
nerii mecanizatori și 
colectiviști. Astfel, pî
nă în prezent cele 
două brigăzi de trac
toare conduse de co. 
muniștii Gîrbă llie și 
Popa Radu au execu
tat arături de toamnă 
pe o suprafajă de 
pesfe 900 hectare din

planul de 1250 hecta
re. Pe acest teren ti
nerii colectiviști, mo
biliza^ de organizația 
de bază U.T.M., au 
transportat o cantitate 
de peste 800 tone de 
gunoi de grajd, iar pe 
terenul destinat cul
turilor de primăvară, 
400 tone de îngrășă
minte naturale.

Nu aceeași atenjie 
a fost acordată însă 
muncii de recoltarea' 
porumbului. Așa se 
face că din cele 896 
ha cultivate cu po
rumb, pînă în prezent 
nu s-a strîns recolta 
decît de pe 240 ha,

iar cocenii de pe tar
lalele care trebuie eli
berate pentru a fi în- 
sămînțate cu grîu încă 
n-au fost făiați. Este o 
situație care trebuie să 
dea de gîndit condu
cerii gospodăriei și la 
care tinerii pot da un 
ajutor mai substanțial. 
Grija manifestată de 
colectiviștii din lanca 
pentru recolta anului 
viitor trebuie să fie la 
fel de mare pentru 
toate lucrările din 
campanie, atît cele 
care privesc viitoarea 
recoltă cît și cele de 
strîngere a roadelor 
din acest an. Tinerii

din G.A.C. „Drumul 
lui Lenin“ din comu
na lanca pof și tre
buie să aducă o con
tribuție și mai mare 
la lucrările urgente 
din actuala campanie 
agricolă de foamnă. 
Organizația de bază 
U.T.M. poate propune, 
de pildă, conducerii 
gospodăriei ca la re
coltatul porumbului, la 
tăiatul și transportul 
cocenilor, munca să 
fie organizată în două 
schimburi, mobilizîn- 
du-i pe tineri să lu
creze, prin rotație, în 
schimbul de noapte.T. OANCEA

aii

/n ultimele zile s-a intensi
ficat ritmul lucrărilor agri
cole în raionul Tg. Mureș. 

Numai în cîteva zile s-a recoltat 
porumbul pentru boabe de pe o 
suprafață de peste 5400 ha. To
tuși această lucrare este mulf ră
masă în urmă ; recolta de porumb 
a fost strînsă de pe numai 49 la 
sută, iar cea de sfeclă de zahăr 
de pe 43 la sută din suprafețele 
ocupate cu aceste culturi.

Nesatisfăcător se desfășoară și 
pregătirea terenului și însămînfă- 
rile. In raionul Tg. Mureș arătu
rile pentru însămințări s-au exe
cutat în proporție de 41 la sută, 
iar însămînțările doar în propor
ție de 15 la sută față de plan.

Există și experiență bună. Gos
podăriile colective din Păinjeni, 
Cuieșd, Acățari se apropie de 
sfîrșit cu însămînțările. Această 
experiență este bine să fie

generalizată, folosită
și de țăranii muncitori co
lectiviști și întovărășiți din Sîn- 
tioara, Berghia, Chibed, Călușe 
etc, unde lucrările agricole de 
toamnă sînt mult râmase în urmă.

Un sprijin important la urgen
tarea stringerii recoltei și la pre
gătirea terenului îl pot aduce ti
nerii colectiviști și întovărășiți. 
Organizațiile U.T.M. din unitățile 
agricole socialiste din raion sînt 
datoare să pună acum în cen
trul preocupărilor lor antrenarea 
întregii mase a tineretului la cu
lesul porumbului, tăiatul și trans
portul cocenilor, la scosul sfeclei 
de zahăr și cartofilor, astfel îneît 
terenul să fie eliberat cit mai re
pede pentru ca mecanizatorii să 
poată efectua arăturile și însă- 
mințările.

ST. NECANIȚKI

orașuluiPe ogoarele G.A.C. „13 Decembrie" din comuna Slobozia (comună subordonatăGiurgiu) lucrează tractoriștii Constantin Ceadîrgeanu și Sandu Dumbravă de la S.M.T. Băneasa. Șeful brigăzii a X-a verifică adîncimea la care s-a efectuat arătura.

A 7 u poți scrie fă»S emoție a- 
7V niTOWi7*3pre Mosco

va este' ațintită atenția. în
tregii lumi. Sîntem în noul Palat 
a| Congreselor din Kremlin, ală
turi de miile de delegați la al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Ora 10,00... Delegații și invi
tații ovaționează îndelung în mo
mentul cînd intră în sală Nikita 
Sergheevici Hrușciov, prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S., membrii 
prezidiului C.C. al P.C.U.S., dele
gații partidelor comuniste și mun
citorești de peste hotare.

După ce Congresul își alege 
organele de conducere și adoptă 
ordinea de zi, Frol Kozlov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., dă cuvîn- 
ful lui Nikita Sergheevici Hrușciov 
care prezintă raportul de activi
tate al Comitetului Central al 
P.C.U.S. Delegații și oaspeții din 
sală ascultă cu un deosebit inte
res raportul. Cuvintele lui Nikita 
Hrușciov sînt subliniate foarte .des 
de aplauze, aplauze furtunoase, 
care parcă nu se mai sfîrșesc.

Priveam în sală. Citeam ’ pe 
chipurile delegaților mîndria pen
tru minunatul viitor ce se deschi
de în fața poporului sovietic, 
pentru faptul că sînt particfpanli 
la acest măreț eveniment.

Alături de vechi membri ai 
partidului, de cei care au parti
cipat la industrializarea țării <țl la 
colectivizarea agriculturii, alături 
de cei care s-au acoperit . de 
glorie pe fronturile de la Stalin
grad și Berlin, și apoi au partici
pat la reconstrucția țării, vezi 
multe chipuri de tineri delegați. 
Renumita Valentina Gaganova, 
constructorul Alexei Anohin,. “în
grijitoarea de păsări Valentina 
Bahturina, maistrul recoltelor bo
gate de porumb Piofr Sapunov, 
strungarul luri Kufîi și petrolistul 
Akif Djafarov — iată cîțiva din cei 
care au primit înalta sarcina de 
delegați la Congres.

In scrisoarea adresată celui. de 
al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
comsomoliștii au raportat succe
sele pe care ei le-au obfinut,:Au 
vorbit despre visurile lor devi
itor. Lista realizărilor lor este 
plină de fapte minunate, care me
rită să fie înscrise în glorioasa 
istorie a Comsomoluluî. Să luăm 
doar o zi, ziua de azi, și uri, sin
gur oraș: Moscova, Astăzi s-a co
municat că în întrecerea în cin
stea Congresului, 18.000 de bri
găzi de tineret, secții și schim- 
buri și 55.000 de tineri au cuce
rit înaltul titlu de brigăzi, spefii, 
schimburi și fruntași ai muncjl^co- 
muniste.

Realizările citate de tovarășul 
Hrușciov în raportul pe care l-a 
prezentat astăzi, cuprind desigur 
și aportul însemnat al Cornsomo- 
Jului. Discuți cu tinerii delegați 
și în vocea lor răsună emoția. 
Același sentiment îl împărtășesc 
toți cei care în această zi istorică 
de 17 octombrie 1961 sînt pre- 
zenfi în marea sală a Palatului 
Congreselor din Kremlin, la des
chiderea celui de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S., toți cei care 
sînt martori la scrierea unor noi 
pagini glorioase în istoria Parti
dului Comunist al țării sovietice.AL. STARC

Moscova, 17 octombrie 1961



Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S
la cel de al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

prezentat de primul secretar al C. C. al P. C. U. S., tovarășul N. S. HRUȘCIOV
Caracterizînd situația mondială contemporană și situația Internațională a Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov a spus că anii care au trecut după Congresul al XX-lea au avut pentru întreaga omenire o importanță deosebită istorică- mondială.Uniunea Sovietică a pășit în perioada construcției desfășurate a comunismului.Socialismul s-a statornicit în cadrul întregii comunități socialiste mondiale. „Cele mai importante evenimente din ultimii ani au constituit o expresie a principalei legități a vremurilor noastre : s-a desfășurat cu impetuozitate procesul de creștere și întărire a forțelor vitale ale sistemului mondial al socialismului".Perioada de după Congresul al XX-lea a cerut partidului, tuturor popoarelor Uniunii Sovietice o mare încordare a forțelor și multă abnegație.„Poporului sovietic, partidului comuniștilor din Uniunea Sovietică le a revenit măreața misiune de a fi pionierii construcției comuniste, de a păși pe căi neexplorate spre victoria comunismului". »Viața a confirmat întru totul justețea concluziilor teoretice și orientării politice a partidului, a liniei sale generale, a declarat N. S. Hrușciov.Drumul urmat de partidul nostru, a subliniat el, a avut o însemnătate uriașă pentru întărirea unității țărilor socialiste, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru menținerea păcii generale și pentru preîntîmpi- narea unui nou război mondial.Caracterizînd situația mondială contemporană și situația internațională a Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov a declarat : „Principalul conținut al perioadei de după Congresul al XX-lea al P.C.U.S. îl constituie întrecerea între cele două sisteme sociale mondiale — socialist și capitalist. Ea a devenit pivotul, baza dezvoltării lumii în actuala etapă istorică".în dezvoltarea societății - a declarat el - s-au conturat tot mai clar două linii, două tendințe istorice. Prima este linia progresului social, a păcii și a creației. Cealaltă este linia reacțiunii, a oprimării și a războiului.Socialismul a silit lumea capitalistă să bată în retragere

în sfera hotărîtoare a activității — sfera producției materiale.înfăptuind neabătut o politică de pace, a subliniat N.S. Hrușciov, noi nu am uitat a- menințarea de război venită din partea imperialiștilor.„Țara noastră, întregul lagăr socialist dispun acum de o forță atît de puternică încît este pe deplin suficientă pentru a apăra temeinic marile cuceriri ale socialismului împotriva atentatelor agresive ale imperialiștilor".„Faptul că războiul a putut fi preîntîmpinat și că oamenii sovietici, popoarele celorlalte țări s-au putut bucura de binefacerile vieții pașnice trebuie considerat drept principalul rezultat al activității partidului, a Comitetului său Central, pe linia creșterii forței statului sovietic, a înfăptuirii politicii externe leniniste, drept un rezultat al activității partidelor frățești din țările socialiste, al activizării forțelor iubitoare de pace din toate țările", a subliniat N. S. Hrușciov.Amintind că în ultimii ani, imperialiștii au încercat nu o dată să aprindă incendiul unui nou război, să pună la încercare trăinicia sistemului socialist, N.S. Hrușciov a declarat: De fiecare dată, Uniunea Sovietică, toate țările socialiste l-au oprit la timp pe agresor.„în cursul întrecerii pașnice între cele două sisteme, capitalismul a suferit o profundă înfrîngere morală în ochii tuturor popoarelor", a declarat el și a adăugat că capitalismul nu este în stare să- rezolve nici una din problemele arzătoare care stau în fața omenirii.în perioada de după Congresul al XX-lea a avut loc o nouă schimbare importantă : transformarea sistemului mondial socialist în factorul hotă- rîtor al dezvoltării societății.Evenimentele din ultimii ani au confirmat și concluzia că în epoca contemporană războaiele între state nu sînt inevitabile, că ele pot fi preîntîmpi- nate.Dacă totuși, sfidînd rațiunea, imperialiștii vor cuteza să atenteze la țările socialiste și să azvîrle omenirea în abisul unui război mondial nimicitor, atunci acest pas nebunesc va fi ultimul lor pas, va fl sfîrșitul întregului sistem al capitalismului.

continuat N. S. Hrușciov. Pen-

Creșterea continua a forței 
sistemului socialist, transformarea 

lui în factorul hotărâtor 
al dezvoltării mondialeN; S‘ Hrușciov a subliniat că în perioada care s-a scurs s-a încheiat o etapă importantă a dezvoltării istorice a sistemului mondial socialist.El a caracterizat în felul următor trăsăturile acestei etape : „Uniunea Sovietică a trecut la construcția desfășurată a comunismului. în majoritatea țărilor de democrație populară a fost lichidată diversitatea formațiunilor economice și se desăvîrșește construcția socialistă. Colaborarea și întrajutorarea frățească dintre țările socialiste a căpătat o dezvoltare multilaterală. în prezent, nu numai în Uniunea Sovietică, cî și în toate țările socialiste posibilitățile social- economice de restaurare a capitalismului au fost lichidate. Forța crescîndă a noului sistem mondial garantează țărilor socialiste trăinicia de neclintit a cuceririlor lor politice și social-economiee. în cadrul acestei comunități de popoare cu adevărat libere, victoria deplină a socialismului este asigurată".Subliniind că economia sistemului mondial socialist continuă să se dezvolte într-un ritm incomparabil mai înalt decît economia capitalismului, N. S. Hrușciov a spus :în 1960 țările socialiste au mărit volumul producției industriale de 6,8 ori în comparație cu anul 1937, în timp ce țările capitaliste — cu mai puțin de 2,5 ori. în producția industrială mondială, cota- parte a țărilor socialismului, care în 1955 reprezenta 27 la sută, a crescut în 1960 la circa 36 la sută. Dezvoltarea economiei sistemului mondial socialist are o orientare industrială.N. S. Hrușciov a denumit drept „un măreț eveniment revoluționar" al acestor ani de- săvirșirea în majoritatea țărilor de democrație populară a cooperativizării agriculturii. Din suprafața totală a terenurilor agricole, cota-parte a sectorului socialist depășește în prezent pe scara întregului sistem 90 la sută.Ca urmare, a spus el, s-a schimbat structura de clasă a societății, s-a întărit alianța clasei muncitoare cu țărănimea, au fost lichidate bazele economice ale exploatării o- mului de către om. Unitatea morală și politică a poporului, care s-a statornicit pentru prima oară în țara noastră, se întărește în toate țările socialiste.„Procesul apropierii frățești continue a țărilor socialiste, al consolidării lor politice și economice constituie unul din factorii hotărî tori ai trăiniciei și indestructibilității întregului sistem mondial socialist".

continuat N. S. Hrușciov. Pen- N. S. Hrușciov a declarat: tru a slăbi lagărul socialist," ’ „Sîntem convinși că în între- imperialiștii încearcă să bage i ”-----’zîzanie între popoarele țărilor frățești, să introducă dezbinarea în relațiile dintre ele, să reînvie Rămășițele vrajbei naționale, să ațîțe în mod artificial instinctele naționaliste.„Partidelor marxist-leni- niste, popoarelor țărilor socialiste le revine marea responsabilitate istorică de a întări neobosit frăția înternaționa- listă între țările socialiste, prietenia între popoare".

cerea cu capitalismul victoria va fi de partea socialismului. Sîntem convinși că această victorie va fi repurtată în întrecere pașnică, nu pe calea dezlănțuirii unui război. Noi am stat, stăm și vom sta pe pozițiile coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, vom face totul pentru întărirea păcii în lumea întreagă".
Ascuțirea contradicțiilor 

în țările capitalului, creșterea luptei 
revoluționare și avîntului mișcării 

de eliberare națională

în ultimii ani, a spus N. S. Hrușciov, experiența partidelor frățești a creat o formă nouă — colaborarea directă în producție. S-au consolidat organele colective ale statelor socialiste — organizația Tratatului de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.„Cu deplin temei se poate afirma că pe arena mondială există o comunitate socialistă trainică a popoarelor libere".Subliniind că în prezent sistemul mondial socialist a in- trat_într-o nouă etapă a dezvoltării sale, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat: „Acum* principalul este ca, dezvoltînd neabătut economia tuturor țărilor socialiste și a fiecăreia dintre ele în parte, să obținem superioritatea sistemului mondial socialist față de cel capitalist în ce privește volumul absolut al producției. Aceasta va fi o mare victorie istorică a socialismului".N. S. Hrușciov a continuat: „îmbinarea eforturilor pentru dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări socialiste cu eforturile comune pentru întărirea și lărgirea colaborării și întrajutorării economice — aceasta este calea principală a avîntului continuu al economiei socialiste mondiale".Creșterea forței statelor socialiste, a declarat N. S. Hrușciov, înseamnă întărirea factorilor materiali și morali ai păcii. Acum, problemele cardinale ale contemporaneității, de pildă problemele războiului și păcii, nu mai pot fi a- bordate numai din punctul de vedere al acțiunii legilor capitalismului. Astăzi, nu imperialismul, cu apucăturile sale bestiale, ci socialismul, cu idealurile sale de pace și progres, devine factorul hotărîtor al dezvoltării lumii.Primul secretar al C. C. al P.C.U.S. a subliniat că lumii socialiste nu-i este teamă de nici un fel de adversități și zguduiri. Rebeliunea contrarevoluționară din Ungaria, organizată de reacțiunea internă cu sprijinul forțelor imperialiste, uneltirile dușmanilor în Polonia, în Republica Democrată Germană au arătat că, în perioada construcției socialismului, lupta de clasă se poate uneori intensifica și poate lua forme ascuțite.Nu trebuie să uităm de uneltirile imperialiștilor, a declarat N. S. Hrușciov.Arătînd că reacțiunea mondială se orientează tot mai mult spre lovirea din afară a statelor socialiste, N. S. Hrușciov a declarat: „Firește, imperialiștii se pot lansa în a- venturi periculoase, dar ei nu au șanse de reușită”. Ei sînt gata să încerce și alte căi, a

secretar al C. C. al constatat că s-a concluzia Congresu-Primul P.C.U.S. a confirmat lui al XX-lea al partidului că țările capitalismului se îndreaptă neabătut spre noi zguduiri economice și sociale. In anii care au trecut, a spus el, s-a produs o nouă ascuțire a contradicțiilor atît înlăun- trul țărilor capitaliste, cît și între ele, s-a desfășurat destrămarea imperiilor coloniale, au căpătat o amploare uriașă lupta clasei muncitoare și mișcarea de eliberare națională a popoarelor.Tendința generală a putrezirii continue a capitalismului a acționat mai departe cu o forță implacabilă. Principala țară a capitalismului - S.U.A. — a suferit în decurs de cinci ani două scăderi de producție cu caracter de criză, iar în total în perioada postbelică s-au înregistrat acolo patru depresiuni de acest fel.Statele Unite ale Americii și-au pierdut superioritatea absolută în producția mondială capitalistă și în comerț și în prezent au ajuns printre celelalte puteri capitaliste cam pe locul pe care îl ocupau înainte de război.S-a produs o slăbire vizibilă a pozițiilor Angliei și Franței. Au înaintat puternic țările învinse, mai cu seamă Germania occidentală și Japonia.între statele imperialiste au reapărut contradicțiile dinainte de război și au apărut altele noi, a spus N.S. Hrușciov. Tot mai înverșunată devine lupta dintre imperialiștii englezi și vest-germani pentru o situație dominantă în Europa occidentală. în luptă împotriva imperialismului englez, imperialismul francez încearcă să se sprijine pe dușmanul său de ieri — monopolurile vest- germane. Dar această alianță nefirească, ca o căsătorie din calcul, se întoarce tot mai des împotriva Franței însăși. Puternice contradicții despart Statele Unite ale Americii de Anglia și de alte state imperialiste ; aceste contradicții se manifestă și în cadrul NATO și al celorlalte blocuri agresive.Devine tot mai evident că statele imperialiste și liderii lor se tem de slăbirea încordării internaționale, deoarece tocmai în condițiile încordării le este mai ușor să înjghebeze blocuri militare, să țină popoarele într-o stare de teamă față de o pretinsă amenințare din partea țărilor socialiste.După cum a arătat N. S. Hrușciov, reacțiunea intenționează să găsească o ieșire pe calea unei agresiuni împotriva țărilor socialismului. Astăzi, a spus el, Statele Unite ale Americii, care au devenit centrul reacțiunii mondiale, joacă rolul principalului nucleu agresiv. Imperialiștii din S.U.A. acționează în alianță cu mili- tariștii și revanșarzii vest-germani, amenințînd pacea și securitatea popoarelor. „Dar, în zilele noastre, a devenit primejdios pentru imperialiști să caute o ieșire din contradicții cu ajutorul supapei războiului1.Sublinind creșterea impetuoasă a mișcării de eliberare națională, N.S. Hrușciov a declarat că anii deceniului al șaptelea al secolului nostru vor intra în istorie ca anii destrămării totale a sistemului colonial al imperialismului. Tot mai șubrede devin pozițiile imperialismului în Asia, Africa și în America Latină. Lupta revoluționară a popoarelor din aceste continente crește impetuos. în ulțimii șase ani, 28 de state și-au cucerit independența.Nu trebuie însă să se uite că deși sistemul colonial s-a prăbușit, rămășițele sale nu au fost lichidate, a spus N.S. Hrușciov. El a adăugat că în toți acești ani, Uniunea Sovietică, îndeplinindu-și neabătut datoria ei internaționalistă, a acordat ajutor popoarelor care luptă împotriva imperialismului și colonialismului. „Unora această poziție nu le este pe plac. Ce să-i faci ! Acestea sînt convingerile noastre".N.S. Hrușciov a declarat: Noi dorim din suflet succes tuturor acelora care în prezent luptă împotriva imperialismului, pentru libertatea și fericirea lor. Noi considerăm că este un drept inalienabil al popoarelor să pună capăt asupririi stăine și vom sprijini lupta lor dreaptă. Colonialismul este condamnat și pe mormîntul său se va înfige un țăruș din lemn de plop. Aceasta este voința popoarelor, a- cesta este mersul istoriei !Statele colonialiste, a continuat N. S. Hrușciov, impun

țărilor care s-au eliberat, tratate inegale, instalează pe teritoriile acestor țări baze militare, încearcă să le atragă în blocuri militare, ceea ce reprezintă una din noile forme de înrobire. Aproape jumătate din numărul statelor care au apărut, ca urmare a destrămării sistemului colonial, sînt înlănțuite de grele tratate inegale. în centrul sistemului colonial reînnoit, dar nu mai puțin rușinos, se găsesc Statele Unite ale Americii. în rolul de aii ați cei mai apro- piați ai lor, și totodată de con- curenți, apare colonialismul englez precum și imperialismul vest-german, care înlătură pe față monopolurile engleze și franceze din Africa, Orientul Apropiat și Mijlociu.N. S. Hrușciov a spus că țările care s-au eliberat de sub jugul colonial au intrat într-o nouă perioadă a dezvoltării lor. Lupta pentru independență politică a unit toate forțele naționale, care au a- vut de suferit de pe urma colonialiștilor și care sînt însuflețite de interese comune. în prezent, cînd la ordinea zilei se pune sarcina smulgerii imperialismului din rădăcină, înfăptuirii reformei agrare și altor reforme sociale necesare, încep să iasă la iveală tot mai clar deosebirile dintre interesele de clasă. Pături largi ale poporului muncitor, precum și o parte însemnată a burgheziei naționale, sînt interesate în rezolvarea sarcinilor fundamentale ale revoluției anti- imperialiste și antifeudale, vor să pășească înainte pe calea întăririi independenței și transformărilor social-eco- nomice. Dar, conducătoare din există și forțe de colaborarea nuare cu păturile democratice, progresiste nii. Aceste însușească potului, să revoluției forțe se situează pe linia compromisului cu imperialismul dinafară și cu feudalismul din interiorul țărilor lor, recurg la metode dictatoriale.Ca exemplu de țară care urmează o astfel de politică N. S. Hrușciov a citat Pakistanul. Soarta tragică a poporului pakistanez, pune pe gînduri opinia publică din unele țări, în care, forțe influente destramă unitatea națională, reprimă activiștii progresiști, în primul rînd pe comuniști. „A porni pe calea anticomunismului înseamnă a scinda forțele națiunii, a le slăbi în fața imperialiștilor și colonialiștilor".N .S. Hrușciov a spus de asemenea că cu cît este mai trainică unitatea forțelor naționale democratice, cu cît se înfăptuiesc mai temeinic transformările social-economi- ce necesare, cu atît mai puternic este tînărul stat. Ca e- xemplu de astfel de stat el a citat Cuba.Tot mai des agentura imperialiștilor sfătuiește popoarele țărilor eliberate să nu se grăbească cu transformările. Se face încercarea de a se sugera popoarelor din țările slab dezvoltate că ele nu vor putea evita aceeași cale lungă parcursă de țările capitaliste din Europa și America.în legătură cu aceasta, N.S. Hrușciov a declarat: Comuniștii socot că popoarele pot lichida înapoierea seculară mergînd pe calea socialismului. „Dar noi nu impunem nimănui ideile noastre și sîntem sincer convinși că, mai devreme sau mai tîrziu, toate popoarele vor înțelege că nu au altă cale spre fericire și bunăstare".Ocupîndu-se de problemele mișcării muncitorești internaționale. N. S. Hrușciov a spus: Continuînd să demaște netemeinicia ideologică și acțiunile scizioniste ale liderilor de dreapta ai social-democrației, comuniștii doresc să colaboreze totodată cu toate forțele sănătoase din rîndurile socialiștilor, să acționeze împreună cu ei în lupta pentru pace, democrație și socialism. „Aceasta nu este o lozincă tactică de moment, aceasta este linia generală a mișcării comuniste, dictată de interesele fundamentale ale clasei muncitoare".Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că succesele în dezvoltarea mișcării muncitorești sînt indisolubil legate de activitatea partidelor comuniste. El a comunicat că în ultimii cinci ani familia unită a comuniștilor a crescut cu încă 12 partide, iar numărul total al comuniștilor — cu șapte milioane de oameni.

în cercurile aceste țări care se tem în conti-ale națiu- forțe ar dori să-și roadele luptei po- frîneze dezvoltarea naționale. Aceste

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că hotărî- rile Congresului al XX-lea, sprijinite de partidele frățești, au sporit puternicele forțe creatoare ale mișcării comuniste, au contribuit la restabilirea spiritului și stilului leninist în viața partidelor frățești, în relațiile dintre ele. N. S. Hrușciov a spus : „în ultimii ani, Consfătuirile reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești au fost jaloane importante în dezvoltarea mișcării comuniste mondiale. Consfătuirile internaționale ale comuniștilor constituie una din formele stabilite de partidele frățești care asigură în condițiile actuale colaborarea lor de luptă".Pentru marxist-leniniști este incontestabil, a declarat N.S. Hrușciov, că interesele fundamentale ale mișcării comuniste internaționale necesită o consecventă și permanentă unitate de acțiune; partidele comuniste și muncitorești rămîn credincioase acestei unități de acțiune. Numai conducătorii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care suferă în mod vădit de închistare națională, s-au abătut de pe drumul drept marxist-leninist pe o cărare întortocheată care i-a dus în mlaștina revizionismului. \Nu numai activitatea teoretică, ci și practica conducerii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia este pătrunsă de ideile revizioniste. Orientarea adoptată de ei spre o dezvoltare izolată, separată de comunitatea socialistă mondială, este dăunătoare și periculoasă. Ea face jocul reacțiunii imperialiste, alimentează tendințele naționaliste și, în ultimă analiză, poate duce la pierderea cuceririlor socialiste în țara care s-a rupt de familia prietenească și unită a constructorilor lumii noi.Partidul nostru, a spus N. S. Hrușciov, a criticat și va critica concepțiile revizioniste ale conducătorilor iugoslavi. Ca internaționaliști, noi nu putem să nu manifestăm neliniște pentru destinele popoarelor frățești ale Iugoslaviei, care au luptat cu abnegație împotriva fascismului și, după victorie, au ales calea construcției socialiste.In legătură cu aceasta, N. S. Hrușciov a subliniat „însemnătatea uriașă pentru întărirea <—1—.partidelor clasei a tezelor Constăcontinuă a coeziunii 
muncitoare*, 
uiril ce la

Moscova din noiembrie 1960 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești despre necesitatea respectării de către fiecare partid a hotărî- rilor comune adoptate în colectiv, precum și despre inad- misibilitatea oricăror acțiuni de natură să submineze unitatea rîndurilor comuniste.Socialismul este rezultatul activității creatoare a celor mai largi mase care pășesc sub steagurile marxism-leni- nismului, a declarat N. S. Hrușciov. El a adăugat că comuniștii sînt adversari ai sădirii artificiale prin violență în alte țări a unui sistem social-politic.Sîntem convinși, a N. S. Hrușciov, că, analiză, orînduirea va repurta victoria deni, dar acest lucru nu înseamnă cîtuși de puțin că vom căuta să obținem această victorie prin amestec în treburile interne ale altor țări. „Ideile nu pot fi introduse cu baionete, cum se spunea în trecut, sau, cum ar fi mai just să se spună acum, cu rachete".N. S. Hrușciov a subliniat totodată că poporul care s-a ridicat la luptă într-o țară sau alta nu va rămîne de unul singur în fața imperialismului mondial De partea sa se află puternice forțe internaționale care dispun de tot ce este necesar pentru a acorda un sprijin moral și material eficient.Primul secretar al C-C. al P.C.U.S. a declarat că comuniștii sînt împotriva exportului de revoluție, totodată ei nu vor recunoaște nimănui dreptul de a exporta contrarevoluția, dreptul de a îndeplini funcții de jandarm internațional.încercările imperialiștilor de a se amesteca în treburile popoarelor care s-au ridicat la revoluție nu înseamnă nimic altceva decît agresiune, primejdie pentru pacea generală. Trebuie să declarăm fără înconjur, a spus N. S. Hrușciov, că în cazul exportului imperialist de contrarevoluție, comuniștii vor chema popoarele tuturor țărilor să se unească strîns, să-și mobilizeze forțele și, sprijinindu- se pe puterea sistemului mon
dial socialist, să dea o ripostă 
hotărîtoare dușmanilor liber
tății. dușmanilor păcii „Așa
dar, după faptă și răsplată !*.

sau altuisubliniat în ultimă socialistă pretutin-

Principiile coexistenței pașnice 
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Sovieticeîn ultimele luni, imperialiștii au creat în mod conștient o situație periculoasă în centrul Europei.în condițiile agravării situației internaționale, a spus N. S. Hrușciov, am fost ne- voiți să adoptăm măsurile necesare pentru a feri țara noastră de atentatele agresorilor și a salva omenirea de pericolul unui nou război.Aceste măsuri au fost sprijinite în unanimitate de poporul nostru, au fost înțelese just de popoarele altor țări, care știu că Uniunea Sovietică nu va porni niciodată prima pe calea dezlănțuirii războiului.Amintind că în Occident există astăzi unii care susțin că măsurile guvernului sovietic pentru întărirea apărării patriei noastre ar însemna, chipurile, renunțarea la politica de coexistență pașnică, N. S. Hrușciov a declarat: Principiile coexistenței pașnice rămîn invariabil la baza orientării generale a politicii externe sovietice.Dar pericolul de război, a continuat N. S. Hrușciov, poate fi cu greu preîntîmpinat în mod unilateral, tot așa după cum este greu să se stingă un rug dacă cineva toarnă apă peste foc, iar altcineva gaz. „Puterile occidentale, care ar trebui să fie nu mai puțin interesate decît noi în evitarea unei catastrofe termonucleare, trebuie, la rîndul lor, să arate că sînt gata să caute căi pentru rea problemelor o bază reciproc ;Lupta pentru generală și totală parte integrantă, importantă, a P.C.U.S. în domeniul politicii externe, a declarat N. S. Hrușciov. Este vorba nu despre o dezarmare unilaterală a socialismului în fața imperialismului și invers, ci de renunțarea generală la arme ca mijloc de rezolvare a problemelor interstatale litigioase.Cea mai mare importanță pentru menținerea și întărirea păcii, a continuat N. S. Hrușciov, o are problema lichidării rămășițelor celui de-al doilea război mondial.Referindu-se la recentele convorbiri ale ministrului Gromîko cu secretarul de stat șî cu președintele Statelor Unite, precum și cu primul ministru al Angliei, N. S. Hrușciov a spus ; Noi am căpătat impresia că puterile occidentale manifestă o anumită

înțelegere a situației și că sînt dispuse să caute rezolvarea problemei germane și a problemei Berlinului occidental pe o bază reciproc acceptabilă.Unii oameni politici occidentali ne dau, ca să spunem așa, „un sfat bun", declarînd că semnarea tratatului de pace este periculoasă pentru Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste. Cum trebuie înțeles acest lucru ? De cînd se consideră că războiul este periculos doar pentru o singură parte ?Considerăm că în prezent forțele socialismului, toate forțele care stau pe pozițiile luptei pentru pace, sînt mai puternice decît forțele imperialiste agresive. Dar chiar dacă am fi de acord cu președintele Statelor Unite, care a declarat recent că forțele noastre sînt egale, și în acest caz, evident, este nerațional să se amenințe cu războiul, întrucît se recunoaște egalitatea forțelor, din aceasta trebuie să fie trase concluziile necesare. în zilele noastre este periculos să se ducă o politică de pe poziții de forță.N. S. Hrușciov a declarat: Tratatul de pace german trebuie să fie și va fi semnat împreună cu puterile occidentale sau fără ele. El a rat din nou că pe baza tului de pace german normalizată și situațianului occidental ca oraș liber, demilitarizat.Arătînd că U.R.S.S. nu a prezentat nici un fel de ultimatum prin propunerea de a se încheia tratatul de pace german, N. S. Hrușciov a spus: „Guvernul sovietic insistă și în prezent asupra soluționării cît se poate de rapide a problemei germane, el este împotriva amînării ei la infinit Dacă puterile occidentale vor manifesta dorința ca problema germană să fie reglementată, atunci chestiunea termenelor semnării Tratatului de pace cu Germania nu va mai avea atîta importanță* nu vom mai insista atunci ca tratatul de pace să fie semnat In mod obligatoriu pînă la 31 decembrie 1961. Principalul este să rezolvăm problema lichidării rămășițelor celui de-al doilea război mondial și să semnăm Tratatul de pace cu Germania, în aceasta rezidă miezul chestiunii.N. S. Hrușciov a subliniat că de mult a devenit actuală 
problema îmbunătățim esea-

țiale a mecanismului Organizației Națiunilor Unite, care „în anii războiului rece a ruginit și a început să funcționeze defectuos". Este timpul, în sfîrșit, să se restabilească drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. în situația care s-a creat ar fi cel mai rațional să se încheie tratatul de pace cu cele două state germane existente și ele să fie primite în O.N.U.. Este timpul ca pentru cele trei grupuri de state care s-au format în lume — socialiste. neutre și imperialiste — să fie instaurată adevărata egalitate în drepturi în toate organele O.N.U.N.S. Hrușciov a spus : Trebuie rezolvată în conformitate cu interesele vitale ale popoarelor problema lichidării finitive a asupririi în toate formele și rile ei.Un rol destul de în însănătoșirea întregii situații internaționale poate să-l aibă rezolvarea problemelor politice regionale care au devenit ' ' ’ 'tea ma site primul ____  ___ _____ ..în Extremul Orient, încheierea unui pact de neagresiune între țările Organizației Tratatului de la Varșovia și țările blocului militar nord-atlantic, creării unei zone de dezangajare a forțelor armate ale grupărilor militare și reducerea forțelor armate aflate pe teritorii străine,O cale pentru îmbunătățirea situației internaționale constă în dezvoltarea continuă a relațiilor economice cu toate ță- rile, a declarat N. S. Hrușciov.Referindu-se la relațiile cu S.U.A., el a declarat că faptul că politica externă a S.U.A. din ultimii ani rămîne în mod constant îndreptată spre agravarea situației internaționale provoacă regretul tuturor popoarelor iubitoare de pace. In ceea ce privește Uniunea Sovietică, ea a considerat și consideră că nu există altă cale pentru prevenirea unui război general distrugător decît normalizarea relațiilor între state, indiferent de orânduirea socială.Principalul, a subliniatHrușciov, este ca ele renunțe la rezolvarea problemelor litigioase prin război șl să-și întemeieze relațiile internaționale pe principiile întrecerii economice pașnice. Dacă realismul va repurta victoria în politica S.U.A., va fl înlăturat calea tuații urma a problemelor vor avea de cîștigat nu numai popoarele
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țărilor noastre, d și popoare, cauza păcii întreagă.N. S. Hrușciov a marele rol al relațiilor economice, ca unul din elementele importante ale coexistenței pașnice, în dezvoltarea relațiilor internaționale. El a comunicat că în perioada la care se referă Raportul, volumul comerțului exterior al U.R.S.S. aproape s-a dublat. Au fost stabilite relații comerciale trainice cu peste 80 de țări.Uniunea Sovietică întreține legaturi culturale cu peste 100 de țari. 700.000 de pleacă peste 700.000 U.R.S.S.țN- S- J?,r.??ciov a declarat: „In condițiile actuale a apărut perspectiva de a se realiza coexistența pașnică în întreaga perioadă în cursul căreia trebuie să-și găsească rezolvarea problemele sociale și politice care despart în prezent lumea. Este vorba de faptul că, încă înainte de victoria deplină a socialismului pe pâmînt, în condițiile menținerii capitalismului într-o parte a lumii, va aparea posibilitatea reală de a exclude războiul mondial din viața societății".Primul secretar al C.C. al •;C‘V:S' a spus că din actuala situație internațională rezultă următoarele sarcini pentru pontica externă a Uniunii Sovietice : /■- să aplicăm cu fermitate și consecvență principiul coexistenței pașnice a statelor cu o- rînduiri sociale diferite ca linie generală a politicii externe a Uniunii Sovietice ;- să întărim unitatea țărilor socialismului pe bază de colaborare și întrajutorare frățească, să ne aducem contribuția la întărirea puterii sistemului socialist mondial :- să dezvoltăm contacte și să colaborăm cu toți luptătorii Pentru pace din întreaga lume;—• să întărim solidaritatea proletară cu clasa muncitoare și oamenii muncii din întreaga lume, să acordăm tot sprijinul moral și material po

poarelor care luptă pentru 
eliberarea lor de sub turul imperialist și colonial. peem 
întărirea Independenței lor;- să dezvoltăm în cea mai largă măsură relațiile internaționale, colaborarea economică și comerțul cu toate țările care doresc să întrețină astfel de relații cu Uniunea Sovietică ;- să ducem o politică externă activă și suplă, luptînd pentru reglementarea problemelor internaționale actuale P® calea tratativelor, să demascam uneltirile și manevrele ațîțătorilor la război.
etapâ importanta 
tehnico-materiaie

în fiecare an peste oameni sovietici hotare și peste de străini vin în

decla- trata- va fi Berli-reglementa- litigioase pe acceptabilă", dezarmarea , constituie o deosebit de activității

Analizind problemele legate de intrarea Uniunii Sovietice în perioada construcției desfășurate a comunismului, N. S. Hrușciov a spus :Elementul principal și determinant în activitatea partidului după Congresul al XX-lea a fost lupta pentru îndeplinirea sarcinilor fundamentale ale perioadei construcției desfășurate a comunismului. Dintre aceste sarcini el a subliniat crearea bazei tehnico- materiale a comunismului ; întărirea continuă a puterii economice a U.R.S.S. ; educarea comunistă a oamenilor muncii; satisfacerea tot mai completă a necesităților materiale și spirituale crescînde ale poporului.„Comitetul Central raportează cu satisfacție Congresului că toate ramurile economiei naționale se dezvoltă într-un ritm accelerat", a Hrușciov.Crește neîncetat poporului. Știința sovietică au atins Se îndeplinește cu nul septenal. U.R.S.S. a pășit mult înainte în rezolvarea sarcinii economice fundamentale — de a ajunge din urmă și de a întrece cele mai dezvoltate țări ce privește de locuitor. Sovietice a 1956 cu 20 și reprezintă aproape 220 de milioane.Caracterizînd creșterea producției industriale după Congresul al XX-lea, N. S. Hrușciov a citat cifre, inclusiv rezultatele preliminare pe anul 1961. El a comunicat că în decurs de șase ani producția industrială a crescut cu aproape 80 la sută.Deosebit de remarcabile sînt realizările principalelor ramuri ale industriei grele, cărora le revine rolul hotărîtor în crearea bazei tehnico- materiale a comunismului. în decurs de șase ani producția de oțel a crescut cu 26 milioane de tone, ceea ce depășește întreaga producție anuală de oțel din Anglia- Extracția de petrol a crescut cu 95 de milioane de tone - „cu alte cuvinte s-a produs atît cît ar produce 5 noi centre

spus N. S.bunăstarea și cultura noi culmi, succes pla-
capitaliste în ceea producția pe cap Populația Uniunii crescut din anul milioane locuitori

petroliere asemănătoare celui de la Baku". Producția de e- nergie electrică a crescut cu 157 miliarde kWh — „ca și cum s-ar fi adăugat 50 de hidrocentrale ca hidrocentrala de pe Nipru „V. 1. Lenin".N.S. Hrușciov a subliniat că pe baza industriei moderne se constată un avînt al tuturor ramurilor economiei naționale, se dezvoltă cu succes industria ușoară și alimentară.Spre sfîrșitul septenalului U.R.S.S. va întrece considera- bil Anglia, Franța și Germania occidentală luate la un loc la producția de încălțăminte și țesături.Pînă la sfîrșitul septenalului guvernul va aloca suplimentar pentru industriei textile și țăminte și pentru de materii prime 2.500.000.000 ruble.N.S. Hrușciov a subliniat că „planurile noastre sînt planuri ale construcției pașnice". Partidul, a adăugat el, se preocupă de ridicarea puterii economice a țării, ținînd seama în permanență de necesitatea întăririi capacității ei de apărare„în prezent, dispunem de rachete balistice intercontinentale, de arme rachete antiaeriene, de rachete pentru trupele terestre, pentru aviație și pentru forțele maritime A militare. Se înfăptuiește cu succes construcția flotei submarine. Ea este înzestrată cu motoare atomice, este înarmată cu rachete balistice, precum și cu rachete cu auto- ghidaj".Reînzestrarea Armatei Sovietice cu tehnica racheto-nuc- leară a fost încheiată în întregime, a declarat N. S. Hrușciov. „în prezent imperialiștii nu vor mai putea să se dedea nepedepsiți șantajului militar împotriva țărilor iubitoare de pace.în mîinile poporului sovietic care construiește comunismul arma atomică și cu hidrogen slujește în mod ferm cauza păcii".Se desfășoară cu mult succes și experimentarea noii arme nucleare. în curînd vom ter-

dezvoltarea de încăl- baza lor aproape

(Continuare în pag. a 3-a)



Raportul prezentat de tovarășul X *£ Hrușciov
(Urmare din pag. 2-a)mina aceste experiențe. Pare- se că la sfîrșitul lui octombrie, a declarat N. S. Hrușciov. El a arătat că la sfîrșit se va provoca explozia unei bombe cu hidrogen cu o putere de 50 milioane tone trotil. „Noi am declarat că avem o bombă cu o putere de 100 milioane tone trotil, și aceasta este adevărat. Dar nu vom face să explodeze această bombă deoarece chiar dacă am face-o să explodeze în locurile cele mai îndepărtate, ne-am putea pomeni cu propriile geamuri sparte. De aceea ne abținem deocamdată și nu vom face să explodeze această bombă. Dar producând explozia unei bombe de 50 milioane tone trotil, experimentăm implicit și dispozitivul pentru explozia unei bombe de 100 milioane tone trotil, a arătat N. S. Hrușciov.în continuare, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a spus : Dar după cum s-a mai spus, să dea domnul ca niciodată noi să nu fim nevoiți să facem să explodeze aceste bombe deasupra vreunui teritoriu. Este cel mai scump vis al vieții noastre !Primul secretar al C. C. al P.C.U.S. a constatat că, după Congresul al XX-lea, în industrie, construcții, transporturi s-au produs importante schimbări calitative, s-a depus o uriașă muncă pentru reutilarea tehnică a tuturor ramurilor producției materiale. Au fost construite mii de tipuri, dintre cele mai moderne, de mașini, mașini- unelte, aparate, dispozitive, mijloace de automatizare.S-a îmbunătățit radical structura balanței combustibilului. în anul 1955 țițeiul și gazele reprezentau în volumul total al producției de combustibil 23,5 la sută, iar în prezent reprezintă 42 la sută. Electroenergetica a fost trecută pe o nouă bază tehnică, înzestrarea cu instalații energetice pe cap de locuitor a crescut cu aproximativ 40 la sută.în anii 1956—1961 Investițiile capitale ale statului în e- conomia națională au fost de 156 miliarde ruble, adică a- ceasta reprezintă mai mult decît s-a investit în toți anii puterii sovietice pînă la Congresul al XX-lea al partidului.Au fost date în exploatare aproximativ 6.000 mari întreprinderi ale statului. Au fost instalate peste 30.000 de km de conducte pentru țiței și gaze.N. S. Hrușciov a arătat că anii care au trecut se caracterizează printr-o creștere rapidă a productivității muncii, în 1961 productivitatea muncii în industrie va depăși nivelul din 1955 cu 43 la sută, în construcții — cu 60 la sută, în transportul feroviar — cu 56 la sută. Pe seama acestei creșteri s-a obținut aproape 70 ia sută din întregul spor al producție industriale.
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și construcțiilor.N. S. Hrușciov a comunicat că unele sarcini ale planului septenal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S, adoptat la Congresul al XXI- lea, au fost revizuite în sensul sporirii lor. Aceste corective „le-a adus în plan însăși viața, le-a adus munca plină de abnegație a poporului sovietic".în primii trei ani ai septe- nalului sporul mediu anual al producției industriale va reprezenta 10 la sută, în loc de 8,3 la sută cît prevedea planul septenal. Industria Uniunii Sovietice va da o producție cu aproximativ 19 miliarde ruble mai mare decît s-a prevăzut în planul septenal pentru acești trei ani .Primul secretar al C. C. al P.C.U.S. a declarat că în ultimii ani U.R.S.S. continuînd să întreacă in mod considerabil S.U.A. din punct de vedere al ritmului de creștere a producției industriale, a început să le întreacă și din punctul de vedere al sporului absolut al producției la multe produse din cele mai importante. „Acum este vorba de reducerea rapidă a decalajului în nivelul producției, de trecerea Uniunii Sovietice pe primul loc în lume în ce privește producția unei serii de produse și fabricate".în Uniunea Sovietică ritmul mediu anual de creștere a producției industriale pe 1956- 1961 a reprezentat 10,2 la sută, în S.U.A. — 2,3 la sută ; producția industrială medie a- nuală pe cap de locuitor a crescut în Uniunea Sovietică cu 8,2 la sută, iar în S.U.A. — cu 0,6 la sută ; sporul mediu anual al investițiilor capitale în ultimii șase ani a fost în U.R.S.S. de 12 la sută, în timp ce în S.U.A. nu a existat nici un spor și chiar a avut loc o oarecare descreștere.In prezent producția industrială a U.R.S.S. reprezintă peste 60 la sută față de cea americană.N. S. Hrușciov a amintit că numai cu 10—11 ani în urmă Uniunea Sovietică producea mai puțin de 30 la sută din producția industrială a S.U.A.în prezent U.R.S.S. a întrecut deja Statele Unite ale Ameri- cii în ce privește volumul extracției de minereu de fier și de cărbune, producția de cocs, de piesa prefabricate de beton armat, de locomotive Diesel și locomotive electrice pentru linii principale, cherestea, țesături de lînă, zahăr, unt, pește și alte produse și fabricate.Uniunea Sovietică, a comu

nicat N. S. Hrușciov, produce în prezent aproape o cincime din întreaga producție industrială mondială — mai mult decît Anglia, Franța, Italia, Canada, Japonia, Belgia și O- landa luate laolaltă.„Prin îndeplinirea planului septenal țara noastră va ocupa poziții în care nu va mai fi nevoie decît de puțin timp pentru a depăși Statele Unite din punct de vedere economic, înfăptuind sarcina economică fundamentală, Uniunea Sovietică va cuceri o victorie de importanță istorico-mondială în întrecerea pașnică cu Statele Unite ale Americii", a subliniat N. S. Hrușciov.„După cum vedeți, treburile noastre merg bine , a constatat primul secretar al C.C. al P.C.US., adăugind că există toate posibilitățile nu numai pentru a îndeplini, ci și pentru a depăși planul septenal, pentru a da prin aceasta o bază trainică înfăptuirii sarcinilor și mai grandioase trasate de proiectul de Program al partidului.N. S. Hrușciov a chemat la folosirea mai deplină a rezervelor economiei socialiste, la lichidarea risipei și lipsei de spirit gospodăresc, la ridicarea prin toate mijloacele a productivității muncii.Trebuie, a spus el, „să folosim mai rapid și pe deplin tot ceea ce crează știința și tehnica în țara ► noastră, să preluăm cu mai mult curaj tot ceea ce oferă mai bun experiența din străinătate, să dezvoltăm mai larg specializarea și cooperarea, să accelerăm ritmul mecanizării complexe și automatizării producției".N. S. Hrușciov a subliniat că rolul principal în progresul tehnic aparține electrificării. Realizarea deplinei electrificări a țării, construirea de hidrocentrale puternice vor permite să se treacă paralel și la rezolvarea altor probleme complexe ale economiei naționale.După cum a comunicat N. S. Hrușciov, în primii trei ani ai septenalului, în economia națională vor fi investite suplimentar peste 3,5 miliarde ruble.
în țară există în momentul de față peste 100.000 de șantiere de construcții, din care jumătate — cu destinație industrială. în condițiile construirii simultane a unui număr atît de uriaș de obiective, a remarcat N. S. Hrușciov, resursele de materiale și resursele bănești se fărîmițează, multe întreprinderi se pun în funcțiune cu doi-trei ani mai tîrziu decît ar permite posibilitățile tehnice.N. S. Hrușciov a spus că, după cum se vede, trebuie ca pe o anumită durată, să zicem pe timp de un an, să fie oprită începerea construcțiilor u- nor noi întreprinderi, iar toate fondurile care se vor acumula în această perioadă, să Ce îndreptate spre terminarea 
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Ia perioada ia care se referă raportul, au fost înfăptuite măsuri de cea mai mare importanță in domeniul agriculturii, care au și exercitat, iar pe viitor vor exercita o influență și mai profundă asupra construcției comuniste.A fes* întărită baza tehnică materială a colhozurilor și sovhozurilor. în perioada 1956—1960, suma globală a investițiilor capitale in agricultură a ajuns la 27,2 miliarde ruble, adică s-a dublat aproape. Au fost livrate agriculturii 747.000 tractoare.A fost ridicat rolul sovhozurilor în construcția comunistă.A fost introdus un nou sistem de planificare, la baza căruia stă principiul îmbinării conducerii de stat cu dezvoltarea prin toate mijloacele a inițiativei creatoare a maselor.A fost restabilit principiul leninist al cointeresării materiale a colhoznicilor, muncitorilor din sovhozuri și specialiștilor în sporirea producției agricole.Colhozurile șl sovhozurile au fost întărite cu cadre conducătoare și specialiști.Aceste principale măsuri, înfăptuite de partid, au avut o însemnătate cu adevărat revoluționară pentru avîntul a- griculturii, pentru dezvoltarea întregii economii socialiste. în ultimii cinci ani producția globală a agriculturii a crescut, în comparație cu perioada precedentă de cinci ani, cu 43 la sută.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat că valorificarea pămînturilor înțelenite este o măreață faptă de eroism a eroicului nostru popor im construcția comunismului. Ea va dăinui peste veacuri 1“Sarcina valorificării pămînturilor înțelenite, a spus el, a fost înfăptuită cu succes. în stepele nesfîrșite ale Kazah- stanului, Siberiei, regiunii Vol- găi, Uralului și altor regiuni răsăritene au fost desțelenite și puse în slujba poporului 41,8 milioane hectare de noi terenuri. în prezent, pămînturile desțelenite dau peste 40 la sută din întreaga cantitate de cereale achiziționate din țară.Datorită valorificării pămînturilor înțelenite își schimbă radical înfățișarea imensele regiuni ale estului. Aci a fost creată o foarte mare bază industrială. „întregul complex de bogății al răsăritului sovietic va fi pus în slujba măreței cauze de construire a comunismului. Aceasta reprezintă o reînnoire, cu adevărat comunistă, a pămîntu- lui".N. S. Hrușciov a constatat c„ în decurs de cinci ani producția agricolă a țării a sporit considerabil. Ca urmare, au sporit considerabil achizițiile 

de cereale și achizițiile tuturor celorlalte produse agricole. Dacă anterior statul achiziționa aproximativ două miliarde puduri cereale, în ultimii ani el achiziționează trei miliarde puduri și mai mult.Printre problemele cele mai urgente ale dezvoltării agriculturii, dețin un loc deosebit problemele dezvoltării sectorului zootehnic. Se știe că pînă foarte recent această ramură de importanță vitală se afla într-o stare de extremă delăsare, se creau mari dificultăți în aprovizionarea populației cu alimente.Au fost necesare eforturi uriașe pentru a învinge rămî- nerea în urmă care dăinuie de multă vreme. A fo6t necesar, în primul rînd, să se rezolve sarcina sporirii producției de furaje. Paralel cu valorificarea pămînturilor înțelenite, o condiție dintre cele mai importante ale întăririi bazei furajere a fost extinderea culturilor de porumb. Cultivarea porumbului pentru siloz în fază de coacere lapte- ceară a lărgit frontierele lui de cultivare, a permis extinderea acestei culturi valoroase în aproape toate regiunile țării. Dacă în 1953 erau cultivate cu porumb 3.485.000 hectare, în prezent culturile de porumb se întind pe aproape 26 milioane hectare. Colhozurile și sovhozurile au început să producă mai multe cereale furajere, a sporit simțitor cantitatea de siloz. S-au obținut multe realizări în construcția de ferme, în mecanizarea proceselor grele de muncă în domeniul creșterii animalelor.„în prezent se poate declara cu deplin temei că în dezvoltarea creșterii animalelor proprietate obștească au avut Ioc schimbări radicale", a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S. Numărul vitelor cornute mari a ajuns la 75,8 milioane capete în 1960, față 58,8 milioane în anul 1955, numărul porcilor — la 58,7 milioane față de 34 milioane, numărul oilor — la 133 milioane față de 103,3 milioane.N. S. Hrușciov a menționat că ritmul de creștere a producției de produse agricole continuă să rămînă în urmă față de ritmul de dezvoltare a industriei și de cerințele crescînde ale populațieiPrin aceasta se explică de ce cu toate succesele indiscutabile și însemnate în domeniul agriculturii în țară se mai resimte încă insuficiența unor produse, în special carne, ceea ce pricinuiește dificultăți în aprovizionarea populației cu produse animaliere.Măsurile concrete pentru
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U.RR5 a intrat fa prezent in acea perioadă de maturitate cînd toate posibilitățile ei se deschid in toată plenitudinea lor. Superioritatea socialismului în ce privește ritmul dezvoltării economice influențează tot mai favorabil nu numai în sfera producției materiale, ci și în domeniul consumului.în Uniunea Sovietică trei pătrimi din venitul național se folosesc pentru satisfacerea nevoilor personale ale oamenilor muncii, a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S., subliniind că în condițiile socialismului cu cît este mai mare venitul național, cu atît este mai ridicată bunăstarea poporului. în anul 1960 venitul național al U.R.S.S. a crescut de peste 1,5 ori în comparație cu 1955, iar în ultimii zece ani venitul național pe cap de locuitor a sporit de 2,2 ori. In Uniunea Sovietică venitul național pe cap de locuitor sporește mult mai repede decît în cele mai dezvoltate țări capitaliste.N. S. Hrușciov a arătat că în cincinalul trecut, pe baza creșterii venitului național, veniturile reale ale muncitorilor și funcționarilor, calculate pe fiecare lucrător, au crescut cu 27 la sută, iar veniturile colhoznicilor cu 33 la sută, în cursul septenalului veniturile reale ale muncitorilor, funcționarilor și colhoznicilor vor spori cu pînă la 40 la sută.în Uniunea Sovietică crește necontenit consumul popular, în comparație cu 1955 volumul circulației mărfurilor cu amănuntul în comerțul de stat și cooperatist a crescut în 1960 de peste 1,5 ori. în primii trei ani ai septenalului ritmul de creștere a circulației mărfurilor a fost mai mare decît s-a prevăzut. Cu toate acestea cerințele populației în ceea ce privește unele mărfuri nu sînt încă satisfăcute pe deplin. „Lipsa unor mărfuri din rafturile magazinelor, a spus N. S. Hrușciov, constituie o critică serioasă adusă muncii noastre".Arătînd că în prezent, aproximativ 40 milioane de muncitori și funcționari au fost trecuți la noile condiții de retribuire a muncii, N. S. Hrușciov a spus în continuare că în anii care au mai rămas din septer.al, minimul de salarii va fi ridicat la 50-60 de ruble. Vor spori salariile și alte retribuții ale muncitorilor și funcționarilor cu salarii medii.în urma măsurilor de desființare a impozitelor, măsuri aplicate începînd de la 1 octombrie 1960, oamenii muncii 

sporirea producției agricole luate de partid la începutul anului 1961, încă n-au putut să influențeze pe deplin asupra stării de lucruri în agricultură, a spus N. S. Hrușciov. „Dar ceea ce s-a realizat pînă acum, rezultatele care au fost obținute în anul acesta insuflă încrederea că producția agricolă va fi sporită considerabil tntr-un termen scurt".In anul 1961, a comunicat N. S. Hrușciov, producția globală de cereale a crescut în comparație cu anul trecut. Au crescut achizițiile de cereale. Pînă la 15 octombrie au fost achiziționate 3.086 milioane puduri de cereale, adică cu 354 milioane puduri mai mult decît pînă la aceeași dată a anului 1960.în total, statul va achiziționa anul acesta aproximativ 3.300 de milioane puduri de cereale — cu 450 milioane puduri mai mult decît a achiziționat anul trecut. „Aceasta este o mare victorie a partidului și poporului. Ea este cu atît mai prețioasă cu cît a fost cucerită într-un an care nu este mai bun în ceea ce privește condițiile de climă".Subliniind că „rezervele noastre sînt uriașe", primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat că ele permit ca în viitorii cîțiva ani achizițiile de cereale să ajungă pînă la 4.200 milioane puduri, carne — pînă la 13 milioane tone, lapte — pină la 50 de milioane tone anual.N. S. Hrușciov a comunicat că în anii viitori în U.R.S.S. urmează să se valorifice încă cel puțin 8.000.000 hectare de păminturi înțelenite. Astfel. în circuitul agricol vor fi incluse 50.000.000 hectare de terenuri noi. „Pămînturile desțelenite, tovarăși, sînt vlăstarul partidului nostru, mîndria poporului nostru. Trebuie să obținem ca agricultura de pe pămînturile desțelenite să devină simbolul nivelului înalt al a- griculturii socialiste*, a declarat N. S. Hrușciov.El a subliniat că sporirea producției de cereale va permite să se rezolve mai repede și problema creșterii animalelor.Arătînd că partidul trasează perspectiva dezvoltării agriculturii pe o perioadă de 20 de ani, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a spus că se pune sarcina unei mari sporiri a producției agricole.jtAvîntul continuu al producției agricole este o cauză a întregului partid, a întregului popor, este acea poziție a comunismului pe care trebuie să o cucerim cu întreaga forță a orînduiriî sovietice". ■ 

primesc un nou adaus substanțial la salariu.Piuă la sfîrșitul anului 1965 în UJLS-S. nu vor mai exista nid un fel de impozite percepute de la populație, desființarea impozitelor, a subliniat primul secretar al C. C. al P.C.U.S., este o remarcabilă cucerire socială a poporului sovietic".In ceea ce privește volumul și ritmul construcției de locuințe, a declarat N. S. Hrușciov. Uniunea Sovietică ocupă primul Ioc in lume. în ultimii ani în U.R.S.S. se construiesc de două ori mai multe locuințe decît în S.U.A. și Franța șl de peste două ori mai mult decît în Anglia și Italia calculat la mia de locuitori.Fără să vrei îți vine să spui: macaraua de construcție a devenit emblema noastră, a remarcat N. S. Hrușciov. Programul construcțiilor de stat de locuințe pe anii 1956-1960 a fost îndeplinit cu succes. în ultimii cinci ani s-au construit mai multe case decît în 15 ani anteriori. Noi locuințe au primit aproximativ 50 milioane de oameni — aproape un sfert din întreaga populație.„Și cu toate acestea se resimte lipsa de locuințe, problema locuințelor rămîne extrem de acută", a spus N. S. Hrușciov relevînd faptul că creșterea populației urbane în U.R.S.S. depășește cu mult calculele făcute. El a arătat că în cei patru ani care au mai rămas din septenal urmează să se construiască aproximativ 400 de milioane de metri pătrați de suprafață locativă sau de 1,6 ori mai mult decît în cel de-al patrulea și cel de-al cincilea cincinal luate împreună. Peste 4 milioane de case vor fi construite lg sate.s,Politica partidului nostru, a spus N. S. Hrușciov, este pătrunsă de măreața idee a comunismului : Totul pentru om, pentru binele omului!“încă de pe acum, o uriașă parte a nevoilor oamenilor muncii se acoperă din fondurile obștești. Dacă în 1940 plățile și înlesnirile primite de populație din aceste fonduri reprezentau 4,2 miliarde ruble, în 1960 ele au reprezentat 24,5 miliarde ruble. Potrivit planului septenal, fondurile obștești de consum în anul 1965 vor spori pînă la 40 miliarde ruble. Din aceste fonduri sînt întreținuți în prezent peste 20 milioane de pensionari, aproximativ 4 milioane elevi și studenți din instituțiile de învățămînt superior, mediu și tehnico-profesional primesc burse de stat și întreținere în cămine, peste 600.000 de elevi din școlile internat sînt întreținuți de către stat. Peste șapte milioane de muncitori, colhoznici, funcționari și copiii lor se odihnesc și primesc tratament în fiecare an în sanatorii, case de odihnă, tabere de pionieri, cu 

ajutorul fondurilor asigurărilor sociale și ale colhozurilor. Aproximativ șapte milioane de mame primesc ajutoare din partea statului. Iată ce înseamnă fondurile obștești!Avem tot dreptul să ne mîndrim cu faptul că societatea sovietică a devenit societatea cea mai cultă din lume, iar știința sovietică s-a situat pe poziții înaintate în cele mai importante ramuri ale cunoașterii, a declarat primul secretar al C.C. al P.C.U.S.„Comunismul dă cunoștințe tuturor ; din cunoștințele maselor, din cultura lor înaltă el își trage forțele și încrederea pentru înaintarea cu succes !“înflorirea științei sovietice, a spus N. S. Hrușciov, este o dovadă grăitoare a acestui fapt El a arătat că în U.RJ5.S. există peste 350.000 de lucrători științifici, aproximativ 4.000 ce instituții științifice.Oamenii de știință sovietici
Transformarea relațiilor sociale 
socialiste în relații comuniste. 

Dezvoltarea democrației sovieticeTranspunînd in viață hotă- ririle Cogresului al XX-lea, a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S., partidul a acordat o mare atenție dezvoltării și de- săvirșirii relațiilor socialiste de producție și celorlalte relații sociale. „Partidul nostru consideră că aceasta este principala cale de trecere la relațiile sociale comuniste — cel mai desăvîrșit tin de relații între oameni liberi, dezvoltați multilateral și cu o înaltă conștiință, la relații care să se bazeze pe prietenie și tovărășie".în ultimii ani, a spus N. S. Hrușciov, partidul a înfăptuit în toate domeniile vieții societății sovietice Importante măsuri social-economice. importanța tor revoluționară constă no numai în faptul că ele au contribuit la întărirea bazei tehnieo-materiale, ci și în faptul că ele au jucat un rol important în dezvoltarea relațiilor sociale, In apropierea continuă a celor două forme ale proprietății socialiste".în caracterul muncii, in relațiile dintre lucrătorii din producție sînt tot mai evidente mlădițele noului. Pături tot mai largi de oameni ai muncii își educă deprinderea de a munci conștient, cu toate forțele lor, după capacități.„Noi acordăm o mare importanță mișcării colectivelor și udarnicilor muncii comuniste. Putem fi convinși că cu timpul viața va făuri și alte forme și mai perfecte ale întrecerii socialiste", a arătat N. S. Hrușciov.în continuare, vorbitorul a relevat că relațiile sociale se dezvoltă activ și în sfera repartiției bunurilor materiale și culturale. Aceasta se manifestă, în primul rînd, în continua dezvoltare a principiului socialist al repartiției după muncă, ca una din premisele cele mai importante ale trecerii la principiul comufiist al repartiției după nevoi.„în îmbinarea stimulentelor materiale cu cele ale ideilor înaintate, partidul vede calea justă care ne duce — și ne va duce neapărat — la crearea unui belșug și Ia repartiția după nevoi, Ia victoria muncii comuniste", a spus N. S. Hrușciov.El a adăugat i „Ideea că belșugul înseamnă creșterea nelimitată a proprietății personale nu este ideea noastră, ea este străină comunismului".Proprietatea personală a o- mului muncii asupra multor obiecte, ca formă a consumului personal, nu este în contradicție cu construcția comunistă, atît timp cît păstrează proporții raționale și nu șe transformă într-un scop în sine. în anumite condiții însă, o proprietate personală exagerat de mare se poate transforma — și adeseori se și transformă — într-o frînă a progresului social, în izvorul unor moravuri de proprietar privat și poate să ducă la degenerare mic burgheză.Comuniștii opun lumii proprietății private - proprietatea obștească, individualismului burghez — principiul tovărășiei și al colectivismului.N. S. Hrușciov a subliniat că progresul tuturor laturilor relațiilor de producție socialiste duce în mod firesc la ștergerea treptată a deosebirilor dintre oraș și sat, dintre clasele și grupurile sociale ale societății sovietice, la dezvoltarea și întărirea principiilor comuniste în relațiile reciproce dintre muncitorii țărani și intelectuali.Cele două clase prietene ale societății sovietice — clasa muncitoare și țărănimea colhoznică, se apropie tot mai mult, alianța lor de nezdruncinat se întărește. Țărănimea sovietică se apropie de clasa muncitoare în ceea ce privește calificarea și condițiile de muncă, nivelul cultural- tehnic. Țăranii au drepturi politic^ egale cu ale muncitorilor, interesele lor fundamentale sînt identice. Deosebirile dintre class muncitoare și țărănime în ceea ce este hotărâtor, principal — au fost înlăturate; procesul ștergerii definitive a limitelor de clasă se va desfășura acum mai repede și tot mai repede.Pe baza progresului tehnic, a ridicării nivelului cultural și tehnic al oamenilor muncii se desfășoară procesul lichidării deosebirilor esențiale intre munca intelectuală fi 

își îndeplinesc cu cinste datoria față de patrie.Oamenii de știință sovietici desfășoară pe front larg lucrările în domeniul uneia dintre cele mai importante probleme ale contemporaneității — realizarea reacției termonucleare dirijate. Lucrările oamenilor de știință sovietici, spiritul lor de colaborare pe plan internațional, se bucură deja de apreciere în lumea întreagă. Dezvoltarea continuă a cercetărilor în domeniul termonuclear în țara noastră va contribui la soluționarea cea mai rapidă a sarcinilor folosirii în scopuri pașnice a e- nergiei termonucleare spre binele întregii omeniri. N. S. Hrușciov a menționat In mod deosebit succesele științei sovietice in cucerirea Cosmosului, subliniind că ele au deschis o nouă epocă strălucită In dezvoltarea cunoștințelor științifice ale omenirii.

cea fizică, a constatat N. S. Hrușciov-Munca muncitorului fi colhoznicului, înarmați cu tehnica înaintată și cu cunoștințe, îmbină elemente atît ale muncii fizice, cît și ale muncii intelectuale. In prezent, 40 la sută din muncitori și peste 23 la sută din colhoznici au studii medii și superioare.Așadar, a declarat N. S. Hrușciov, în condițiile actuale, relațiile dintre clase în țara noastră an Intrat într-o nonă etapă a dezvoltării lor. Democrația proletară se transformă într-o democrație socialistă a întregului popor. „Constatăm cu multă satisfacție că acum sîntem aproape de înfăptuirea țelului indicat de V. L Lenin — atragerea tuturor cetățenilor, fără excepție, la îndeplinirea funcțiilor statului".Subliniind că zeci de milioane de oameni sovietici participă la conducerea treburilor țării, îndeplinesc sarcini obștești, N. S. Hrușciov • SP,JS: „Fiecare om sovietic trebuie să devină ua participant activ la conducerea treburilor societății ! - lată lozinca
noastră, sarcina noastră".Punînd pe primul plan sarcina dezvoltării organelor de stat, a transformării Sovietelor de deputați ai oamenilor muncii în organe ale autoad- ministrării obștești, a continuat N. S. Hrușciov, partidul nostru se va orienta totodată și de acum înainte spre transmiterea unui număr tot mai mare de funcții ale statului organizațiilor obștești.Primul secretar al C, C. al P.C.U.S. a demascat afirmațiile adversarilor ideologici ai comunismului despre faptul că comunismul ar genera un conflict inevitabil între individ și societate, că comunismul ar duce la înăbușirea personalității.El a declarat că criteriul unei libertăți și fericiri depline este orînduirea socială care eliberează omul de sub jugul exploatării, care îi oferă drepturi democratice largi, îi asigură posibilități de a trăi în condiții demne, îi dă încrederea în ziua de mîine, dezvăluie aptitudinile și talentele lui individuale, îi întărește conștiința faptului că muncește în folosul întregii societăți.O astfel de orînduire socială este socialismul, a subliniat N. S. Hrușciov, adăugind că „dintre toate valorile create de orînduirea socialistă, valoarea cea mai mare este o- mul nou — constructor activ al comunismului".în continuare N. S. Hrușciov a arătat că „ideologii imperialismului numesc țările capitalismului „societate deschisă" iar Uniunea Sovietică — „societate închisă". Da, sîntem de acord: statul nostru socialist este într-ade- văr închis pentru exploatarea și jaful capitalului monopolist, pentru șomaj, tîlhărie, pentru ideologia degradantă 
a decadentismului. Desigur, domnii imperialiști ar dori ca societatea socialistă să fie deschisă pentru activitatea de spionaj. Dar pentru activitatea de subminare împotriva socialismului, societatea sovietică este închisă, este bine zăvorită !“N. S. Hrușciov a adăugat că societatea noastră este deschisă pentru acei care vin la noi de peste hotare cu inima curată. Ea este deschisă pentru comerțul cinstit, pentru schimburi de realizări științifice, tehnice și culturale, pentru Informarea veridică.Noi am propus de mult lumii capitaliste să ne între- cem nu în cursa înarmărilor ci în domeniul îmbunătățirii vieții oamenilor muncii, a declarat N. S. Hrușciov. Sîntem siguri că capitalismul nu va face față acestei întreceri. Sîntem siguri că în cele din urmă toate popoarele vor alege în mod just, vor prefera lumea cu adevărat liberă a comunismului și vor întoarce spatele așa-numitei „lumi libere" a capitalismului.

♦N. S. Hrușciov a declarat că în domeniul politicii Interne, partidul trasează pentru anii următori tn fața comuniștilor, în fața poporului sovietic, următoarele sarcini:
1. Eforturile întregului popor trebuie si fie îndreptate 

spre îndeplinirea șl depășirea 

planului septenal — etapă importantă în crearea bazei tehnice materiale a comunismului. Trebuie să ridicăm și pe viitor nivelul producției materiale, să menținem la nivelul cuvenit apărarea țării.2. Să se tindă spre accelerarea progresului tehnic în toate ramurile industriei socialiste, fără nici o excepție. Să se dezvolte îndeosebi elec- tro-energetica, chimia, construcția de mașini, metalurgia, industria combustibilului.3. Producția industrială și
Partidul leninist — organizatorul 

luptei pentru victoria comunismuluiTrecînd la capitolul Partidul leninist — organizatorul luptei pentru victoria comunismului, N. S. Hrușciov a declarat că critica cultului personalității și lichidarea urmărilor lui au avut o uriașă importanță politică și practică. Caracterizind activitatea organizatorică a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov a declarat: Comitetul Central consideră necesar să raporteze că linia politică a Congresului al XX-lea a triumfat pe deplin.Restabilirea și dezvoltarea continuă a normelor leniniste ale vieții de partid și a principiilor leniniste de conducere constituie una din laturile cele mai importante ale activității partidului nostru în perioada care face obiectul prezentului raport, a spus primul secretar al C.C. al P.C.U.S. Congresul al XX-lea condamnind cultul personalității, străin spiritului marx- ism-leninismului, a deschis vaste posibilități forțelor creatoare ale partidului și poporului, a contribuit la lărgirea și întărirea legăturilor partidului cu masele și la ridicarea combativității partidului.Dacă cultul personalității nu ar fi fost condamnat, dacă nu ar fi fost lichidate consecințele lui dăunătoare și dacă nu ar fi fost restabilite principiile leniniste ale activității de partid și de stat, a spus N. S. Hrușciov, aceasta ar fi amenințat să ducă la ruperea partidului de mase, de popor, la grave încălcări ale democrației sovietice și legalității revoluționare, la încetinirea dezvoltării economice a țării, la scăderea ritmului construcției comuniste, și, prin urmare, la înrăutățirea bunăstării oamenilor muncii.în domeniul relațiilor internaționale, acest lucru ar fi dus la slăbirea pozițiilor Uniunii Sovietice pe arena mondială, la înrăutățirea relațiilor cu celelalte țări, ceea ce ar fi avut consecințe extrem de grave. „Iată de ce criticarea cultului personalității și lichidarea consecințelor lui au avut o uriașă însemnătate politică și practică", a subliniat N. S. Hrușciov.Partidul, a spus N. S. Hrușciov, și-a dat seama că greșelile și denaturările, abuzurile de putere scoase la iveală pot provoca în rîndu- rile partidului și în popor un anumit sentiment de amărăciune și chiar de nemulțumire, vor aduce după sine anumite rețineri și minusuri, că vor crea unele greutăți temporare pentru P.C.U.S. și partidele marxist-leniniste frățești.Dar partidul a pășit cu curaj în întimpinarea greutăților, el a spus poporului cinstit și sincer tot adevărul, fiind profund convins că linia lui va fi înțeleasă just de către popor. Și partidul nu a greșit.N. S. Hrușciov a declarat: „Comuniștii sovietici pot spune cu mîndrie : nu am întinat onoarea și demnitatea partidului leninist, autoritatea lui a crescut nemăsurat, mișcarea comunistă internațională a urcat pe o treaptă nouă, mai înaltă.Unitatea de monolit a partidului nostru este astăzi mai puternică decît oricînd.Linia leninistă formulată la Congresul al XX-lea, a continuat N. S. Hrușciov, a trebuit să fie aplicată la început în condițiile unei împotriviri înverșunate din partea elementelor antipartinice, adepte zeloase ale metodelor și practicilor din perioada cultului personalității, ale împotrivirii revizioniștilor și dogmaticilor. împotriva liniei leniniste a partidului a acționat grupul antipartinic fracționist din care au făcut parte Molotov, Kaganovici, Malenkov, Voroșilov, Bulganin, Pervu- hin, Saburov și Șepilov care li s-a alăturat.Primul secretar al C.C. al P.C.US. a subliniat că lupta împotriva grupului antipartinic a fost o luptă principială, o lupta politică ascuțită, a noului împotriva vechiului. Se punea problema dacă partidul nostru va urma în continuare politica leninistă trasată de Congresul al XX- lea sau vor renaște metodele din perioada cultului personalității, metode condamnate de întregul partid.N. S. Hrușciov a amintit că ceva mai tîrziu. în octombrie 1957, Plenara C.C. al P.C.U.S. 

agricolă trebuie să atingă un asemenea nivel care să permită satisfacerea tot mai deplină a necesităților populației în ceea ce privește mărfurile industriale șl produsele alimentare.Cea de-a 4-a sarcină definește dezvoltarea agriculturii ca o cauză a întregului partid, a întregului popor.Cea de-a 5-a sarcină prevede înaintarea pe întregul front al construcției culturale și sociale.

a dat o ripostă hotărâtă încercărilor lui Jukov. fost ministru al Apărării, de a păși pe calea aventurismului, de a urma linia ruperii forțelor armate de partid, linia opunerii Armatei Sovietice conducerii de către partid. „înlăturînd pe fracționiștii și carieriștii intriganți, care au eșuat în încercările lor, partidul și-a strins și mai mult rîndurile, și-a întărit legăturile cu poporul, și-a mobilizat toate forțele în vederea transpunerii în viață cu succes a liniei sale generale" a spus N. S. Hrușciov.Ei a subliniat că linia Congresului al XX-lea a fost aprobată cu căldură de mișcarea comunistă internațională, de partidele marxist-leniniste frățești.N. S. Hrușciov a arătat că, după cum s-a dovedit mai tîrziu, linia P.C.U.S. în vederea lichidării urmărilor dăunătoare ale cultului personalității nu și-a găsit înțelegerea cuvenită în rîndul conducătorilor Partidului Muncii din Albania, mai mult chiar* ei s-au ridicat împotriva a- cestei linii.în prezent, conducătorii din Albania, a spus N. S. Hrușciov, nu ascund că lor nu le place linia partidului nostru de lichidare hotărîtă a urmărilor dăunătoare ale cultului personalității lui Stalin, condamnarea aspră a abuzurilor de putere, restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid și de stat.„Această poziție a conducătorilor albanezi se explică prin faptul că ei înșiși, spre regretul și mîhnirea noastră, repetă acele metode care au fost folosite în țara noastră în perioada cultului personalității", a spus N. S. Hrușciov.în continuare raportorul a arătat că „linia elaborată de Congresul al XX-lea al P.C.U.S. este o linie leninistă și nu putem ceda într-o problemă atît de principială nici în fața conducătorilor albanezi și nici în fața nimănui".Conducătorii albanezi „încearcă să tragă partidul nostru înapoi la practicile care le sînt lor pe plac dar care niciodată nu se vor maț repeta în țara noastră. Partidul nostru va înfăptui și de acum înainte cu hotărîre, neabătut, linia trasată de Congresul al XX-lea, linie care a rezistat în fața verificării timpului. Nimeni nu va reuși să ne a- bată de la drumul leninist"* a subliniat N. S. Hrușciov.în continuare el a spus: „Dacă conducătorilor albanezi le sînt dragi interesele poporului lor și cauza construirii socialismului în Albania, dacă ei doresc cu adevărat prietenia eu P.C.U.S.; cu toate partidele frățești, ei trebuie să renunțe la concepțiile lor greșite, să revină pe calea unității și a colaborării strînse în familia frățească a comunității socialiste, pe calea unității cu întreaga mișcare comunistă internațională.în ceea ce privește partidul nostru, el, în conformitate cu datoria sa internaționalistă, va face tot ce depinde de el pentru ca Albania să pășească umăr la umăr cu toate țările socialiste".Nu există nici o problemă importantă, atît în domeniul politicii interne cît și în domeniul celei externe, care să nu fie discutată în partidul nostru, în colectiv și să nu fie expresia experienței colective a partidului, a declarat N. S. Hrușciov. ■„Aceasta, a continuat el, constituie traducerea în viață a principiilor leniniste".Raportorul a subliniat că dezvoltarea democrației interne de partid, lărgirea drepturilor și creșterea rolului organelor locale de partid, respectarea principiului conducerii colective au făcut partidul și mai combativ, au consolidat legăturile lui cu masele.N. S. Hrușciov a comunicat că în oerioada la care se referă raportul, rîndurile P.C.U.S. au crescut cu aproape două milioane și jumătate de oameni. în timp ce în a- junul Congresului al XX-lea rîndurile partidului numărau 7.215.505 comuniști, în ajunul Congresului al XXII-Iea (la 
1 octombrie 1961) numărul comuniștilor a crescut la 9.716.005.Primul secretar al C.C. al

(Continuare în pag 4-a)



Raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov

(Urmare din pag, a 3-a)P.C.U-S. a arătat că în rîndurile partidului există reprezentanți ai celor peste 100 de naționalități și populații,' care trăiesc în U.R.S.S. „Partidul nostru, a spus el, a luat ființă și se dezvoltă ca o organizație intemaționalistă a clasei muncitoare și întruchipează măreața unitate și prietenia frățească a națiunilor socialiste, egale în drepturi, care alcătuiesc familia unită a constructorilor comunismului".~N. S. Hrușciov a subliniat că în ultimii ani partidul a făcut o cotitură radicală în problemele conducerii concrete a economiei naționale.Forța conducerii de către partid rezidă în conducerea colectivă, tocmai aceasta ajută să se îmbine talentele, cunoștințele și experiența multor oameni ca într-un singur talent, capabil să dea naștere unor fapte mari".In momentul de față, a continuat N. S. Hrușciov, capătă o importanță primordială problema controlului de partid, de stat și obștesc de sus în jos și de jos în sus, el fiind un mijloc eficient de perfecționare a activității de conducere a construcției comuniste pe baza unor principii cu adevărat democrate, o admirabilă școală de educare comunistă a celor mai largi mase.Sovietele, a arătat în continuare N. S. Hrușciov, au devenit acum o organizație atotcuprinzătoare a poporului, întruchiparea unității sale, s-au transformat într-o școală de activitate obștească a milioane de oameni, nemaicunos-

cută de omenire în întreaga istorie a dezvoltării sale.întreaga activitate a sovietelor constituie cea mai bună confirmare a caracterului profund democratic al societății noastre.Primul secretar al C. C. al P.C.U.S. a menționat că numărul total al deputaților în soviete reprezintă aproximativ 2 milioane de oameni. In afară de aceasta, peste 2 milioane de activiști fac parte din comisiile permanente ale sovietelor.Uniunea Sovietică, a arătat N. S. Hrușciov, a intrat într-o etapă nouă a dezvoltării sale, democrația socialistă s-a ridicat pe o treaptă mai înaltă. Noua Constituție a U.R.S.S.* pe care o elaborăm în prezent, trebuie să reflecte trăsăturile noi ale vieții societății sovietice în perioada construcției desfășurate a comunismului.Pe măsura înaintării societății sovietice spre comunism, funcțiile sindicatelor se vor lărgi, sfera activității lor va cuprinde neîncetat noi probleme de care înainte se ocupau organele aparatului de stat- Partidul nostru va contribui la intensificarea activității sindicatelor în conducerea economiei.în continuarea raportului, N. S. Hrușciov a arătat că „principala sarcină a Uniunii Tineretului Comunist Leninist constă în educarea tinerilor pe baza tradițiilor eroice ale luptei revoluționare, prin exemplul muncii pline de abnegație a muncitorilor, colhoznicilor, intelectualității, pe baza mărețelor idei ale marxism-leninismului".

a

Activitatea ideologica a P. C. U. S. 
Construcția comunista 

și dezvoltarea teoriei revoluționarePrimul secretar al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că perioada la care se referă raportul este marcată în viața partidului prin rezolvarea creatoare a multor probleme importante ale construirii comunismului și a unor probleme actuale ale mișcării internaționale de eliberare. Printre acestea figurează concluzii teoretice extrem de importante cu privire la:Dictatura proletariatului în

condițiile contemporane ; legitățile transformării socialismului în comunism ; căile creării bazei tehnico-materiale a comunismului ; formarea relațiilor sociale comuniste și educarea omului nou ; varietatea formelor de trecere de la capitalism la socialism ; intrarea mai mult sau mai puțin simultană a țărilor socialiste în comunism ; posibilitatea reală în timpurile noastre a preîntîmpinării războiu-
Congresul constructorilor

Partidul va elabora și acum înainte noile probleme teoretice, puse de viață, va educa pe toți oamenii sovietici în spiritul fidelității față de marxism-leninism, al intransigenței față de toate manifestările ideologiei burgheze, oricare ar fi ele, în spiritul creșterii vigilenței politice față de uneltirile dușmanilor comunismului.Partidul consideră construcția comunistă în U.R.S.S. ca îndeplinirea datoriei sale internaționaliste față de oamenii muncii din toate țările. Și pe viitor el va lupta neobosit pentru întărirea sistemului mondial socialist, pentru unitatea întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. P.C.U.S. va dezvolta legăturile frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești, va lupta cu hotărîre împreună cu ele pentru puritatea marxism-leninismului* împotriva diverselor manifestări ale oportunismului, ale revizionismului contemporan ca pericol principal, împotriva dogmatismului și lui.în încheierea primul secretar P.C.U.S. a spus : na Congresului al XXII-lea, noi declarăm solemn în numele Partidului Comunist și poporului sovietic : Uniunea Sovietică va înfăptui și pe viitor în mod neabătut politica externă leninistă de pace, tinzînd spre statornicirea încrederii și colaborării reciproce cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Uniunea Sovietică va lupta și pe viitor pentru slăbirea încordării internaționale, pentru dezarmarea generală și totală în condițiile unui strict control internațional".Uniunea Sovietică adresează din nou guvernelor și popoarelor țărilor care împreună cu ea au luptat împotriva Germaniei hitleriste, chemarea de a lichida rămășițele celui de-al doilea război mondial, de a înlătura tot ce împiedică consolidarea păcii și prieteniei între popoare, tot ceea ce implică pericolul unui nou război.Noi chemăm guvernele tuturor țărilor la înțelegere reciprocă și colaborare, la rezolvarea pe cale pașnică a problemelor internaționale acute. Datoria sfîntă a popoarelor este de a duce o luptă perseverentă și activă, cu toate mijloacele accesibile, în vederea menținerii și consolidării

lui mondial; caracterul epocii contemporane și altele.După cum a subliniat N. S. Hrușciov, vasta muncă teoretică a P.C.U.S. este întruchipată în modul cel mai deplin în noul său program, care constituie fundamentarea filozofică, economică și politică a construirii comunismului în U.R.S.S.Succesele noastre practice în construirea comunismului, a continuat raportorul, sînt totodată succese în dezvoltarea teoriei. Tocmai sub acest unghi de vedere trebuie să privim importantele măsuri social-economice înfăptuite de partid în ultimii ani.Dezvoltarea creatoaremarxism-leninismului, a spus N. S. Hrușciov, este temelia temeliilor activității partidului, condiția hotărîtoare a succeselor noastre în construcția comunistă. Călăuzindu-se după principiul leninist al unității dintre teorie și practică, partidul nostru va privi și pe viitor apărarea și dezvoltarea creatoare a principiilor marxism-leninismului ca o datorie de cea mai mare importanță față de popoarele țării noastre și față de oamenii muncii din lumea întreagă.în domeniul construcției de partid se pun următoarele sarcini principale :Partidul va orienta în primul rînd eforturile poporului sovietic spre crearea bazei tehnico-materiale a comunismului, spre perfecționarea noilor relații sociale și spre educarea tuturor oamenilor sovietici în spiritul conștiinței comuniste.Atenția partidului trebuie să fie îndreptată spre îndeplinirea planului septenal, spre creșterea permanentă a productivității muncii și ridicarea bunăstării oamenilor muncii.Partidul va respecta neabătut normele leniniste ale vieții de partid și principiile conducerii colective. Partidul va întări unitatea și coeziunea de monolit a rîndurilor sale, va păzi puritatea marxism-leninismului, va lupta cu hotă- rîre împotriva oricăror manifestări de fracționism și spirit de grup, incompatibile cu spiritul de partid marxist-leninist. Partidul va contribui prin toate mijloacele la lărgirea și îmbunătățirea activității Sovietelor de deputați ai oamenilor muncii* a sindicatelor* Comsomolului și celorlalte organizații de masă, la ridicarea rolului lor în construcția comunistă și în educația comunistă* la dezvoltarea inițiativei creatoare a maselor, la păcii pe pămînt. întărirea prieteniei între toate popoarele din U.R.S.S.

sectarismu-

Ambasadei felici-

Conferințe, simpozioane

Din partea Ambasadei U.R.S.S, 
în R.P.R.Ambasada Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Populară Romînă aduce sincere mulțumiri colectivelor întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și tuturor cetățenilor din Republica Populară Romînă care au trimis

țări și cele mai bune urări adresate poporului sc-vietic, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului sovietic și personal pilotului- cosmonaut G. S. Titov, Erou al Uniunii Sovietice, în legătură cu vizita sa în Republica Populară Romînă,

* *societății
î

(Urmare din pag l-a)

comuniste

raoortului, al C.C. al ,De la tribu-

(Text prescurtat)

Brigada condusă de Constanța Tănăsescu din secția ringuri a Uzinelor textile „7 Noiembrie" din Capitală, aplicînd metoda de prindere a firului în șurub, a reușit să dea fire de calitate din ce în ce mai bune.Foto : AGERPRES

după-amiază, dr. VAHTANG BERIDZE, președintele Filialei Asociației de prietenie sovieto-romîne din R.S.S. Gruzină, a conferențiat la Societatea de științe istorice și filologice din R. P. Romînă despre „Activitatea științifică a institutelor Academiei de Științe a R.S.S. Gruzine în domeniul științelor sociale și în special a Institutului de istoria artei gruzine".
★Marți, în ziua deschiderii lucrărilor celui de-al XXXI-lea Congres al P.C.U.S., în cadrul

„Cupa campionilor
europeni" la handbal

„Cupa la fotbal

în 7 feminin

Astăzi se desfășoară ultimele două meciuri contând pentru sferturile de finală ale „Cupei R.P.R." Ia fotbal. In Capitală, pe stadionul Republicii cu începere de la ora 15, Progresul va juca cu C.C.A. La Plo-
iești, Steagul Roșu Brașov primește replica echipei bucu- reștene Rapid.Programul semifinalelor va fi stabilit astă-seară prin tragere Ia sorți, cele două întîl- niri urmînd duminică. să se desfășoare

Comitetul Central al lui, a declarat el, în mitate cu Directivele celui de-al XX-lea Congres, a depus o vastă activitate pentru restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid încălcate în perioada cultului lui Stalin. Au mod re-

Partidu- 
confor-

personalității fost convocate în gulat plenare ale C. C. al P.C.U.S., au fost te adunări ale și conferințe pentru problemele industriale, culturale. Au fost supuse dezbaterii întregului popor cele rr.ai importante proiecte legislative. Membrii partidului au fost pe larg informați asupra hotărîrilor Comitetului Central cu privire la problemele vieții interne și politicii externe, precum și cu privire la problemele vieții interne de partid. Aceasta a asigurat în rîndurile partidului respectarea principiului conducerii colective și un înalt nivel de activitate a comuniștilor.Comisia centrală de revizie, a declarat A. Gorkin, a condamnat în unanimitate activitatea scizionistă a grupului antipartinic. Lupta pentru întărirea unității partidului a
erirrr-.-Tr n i »■ » —■—a—nCT—eaM

organiza- activuluiagricole,

fost și rămîna datoria principală a fiecărui comunist.Președintele Comisiei centrale de revizie a raportat Congresului despre controlul asupra felului în care au fost conduse finanțele P.C.U.S. și a fost îndeplinit bugetul partidului.După Congresul al XX-lea, Comitetul Central al partidului a pus în aplicare măsuri care au contribuit la periec- tionarea continuă a aparatului de partid, la reducerea personalului și cheltuielilor pentru întreținerea lui.Sarcinile întăririi și dezvoltării continue a democrației socialiste sovietice, a declarat A. Gorkin, reclamă o atitudine mai atentă față de examinarea scrisorilor, plîn- gerilor și petițiilor oamenilor muncii. El a subliniat că Comitetul Central al partidului și N. S. Hrușciov personal a- cordă acestei probleme o a- tenție deosebită. Comitetul Central a acordat o deosebită atenție examinării scrisorilor în care se aduceau la cunoștință lipsuri și denaturări serioase în activitatea unor organe de partid și sovietice.La 18 octombrie. Congresul își continuă lucrările.

La cea de-acompetiției femenine de handbal în 7 „Cupa campionilor europeni" vor participa 9 echipe.Țara noastră va fi reprezentată de două echipe : Știința București, cîștigătoarea primei ediții și Rapid București, campioana țării pe 1961. Rapid București va întâlni în preliminarii echipa B.S.G. Locomo- tiv Rangsdorf (R.D. Germană.) Echipa învingătoare din acest meci va juca apoi cu Știința București. întâlnirile din primul tur urmează să se desfășoare pînă la 4 decembrie.

doua ediție a
Turneul în fara noastră al 

de baschet aleîn cadrul manifestărilor chinate Lunii prieteniei mîno-Sovietice, astăzi în sala Dinamo își încep turneul echipele de baschet ale R.S.F.S. Ruse. De la ora 18 echipa feminină a tineretului din R.P.
în- Ro- R.S.F.S.

echipelor 
Ruse

TELEGRAME EXTERNE

P E S® Marți la Pitești, echipa de fotbal Dinamo din localitate a terminat la egalitate : 2—2 (9—2) cu echipa boliviana Always Ready din La Paz.
O Joi de la ora 17. pe stadionul Republicii va avea loc întîlnirea de box dintre echipele C.C.A. și contând pentru republican. C. S. Craiova campionatul

]. Nehru a primit 
pe ambasadorul 

R. P. Romîne în IndiaDELHI 17 (Agerpres). - La 16 octombrie noul ambasador al R.P. Romîne în India, Horațiu Iancu, a fost primit de primul ministru al J. Nehru.Cu acest prilej Iancu a transmis din președintelui Consiliului Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și din partea președintelui Consiliului Miniștri al R.P. Romîne, Gheorghe Maurer,

IndieiHorațiu partea de
do Ion Gheorghe Maurer, urări de sănătate primului ministru al Indiei și de prosperitate poporului indian.Mulțumind pentru urări J. Nehru a rugat po ambasadorul romîn să transmită a- celeași buno urări președintelui Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej și președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer și poporului romîn.Primul ministru al Indiei s-a întreținut cu ambasadorul R.P. Romîno într-o atmosferă cordială.

Recepție oferită 
de tov« Corneliu MănescuNEW YORK 17. De Ia trimisul special Agerpres : Luni seară, la sediul Misiunii permanente a R. P. Romîne Ia O.N.U., ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu a oferit o recepție, la care au participat Mongi Slim, președintele A- dunării Generale a „O.N.U., Valerian Zorin, reprezentantul permanent al Uniunii Sovietice Ia O.N.U., U Than* re-

prczentantul permanent Birmaniei Ia O.N.U., Vaclav David, ministrul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace, Armand Berard, reprezentantul permanent al Franței la O.N.U. și alți numeroși conducători de delegații și șefi ai misiunilor acreditați Ia O.N.U.Au fost prezenți, de asemenea, membri ai Secretariatului O.N.U., precum și oameni de cultură, ziariști etc.
PE SCURTMOSCOVA - La 16 octombrie a fost semnat la Moscova, în urma încheierii cu succes a tratativelor, acordul dintre guvernul U.R.S.S. și guvernul regal al Afganistanului cu privire la colaborarea economică și tehnică în perioada înfăptuirii celui de-al doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei Afganistanului.

ELISABETHVILLE 17 (A- 
gerpres). Agențiile occidentale 
de presă anunță că între for
țele O.N.U. și autoritățile ka- 
tangheze s-a produs un nou 
conflict în urma faptului că 
acordul „definitiv" asupra în
cetării focului a fost rupt la 
numai patru zile după încheie
rea lui. Schimbul de prizonieri 
prevăzut prin acest acord pen
tru data de 16 octombrie nu a 
avut loc.

Pentru noi realizări
ale tineretului în producție

(Urmare din pag l-a)nerii, de la toate fazele de producție, de la materia Primă și pînă la produsul finit.Antrenînd întreaga masă a tineretului în întrecerea socialistă, ajutînd organele sindicale în organizarea și desfășurarea întrecerii pe profesii- organizațiile U.T.M. trebuie să stimuleze rezultatele bune obținute de tineri în întrecere, să generalizeze în rîndul tinerilor tot ce apare valoros, inițiativele și metodele înaintata care se nasc în colectivele întreprinderilor noastre.O atenție sporită trebuie a- cordată organizării pe scară largă desfășurării însuflețite* rodnice a întrecerii socialiste pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă. Pentru ca aportul brigăzilor la îndeplinirea sarcinilor să fie mereu mai mare, e necesar ca întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă să se desfășoare, așa cum a subliniat și Plenara C.C. al U.T.M. din martie a.c., pe baza unor criterii precise, pe bază de obiective concrete. Stabilirea obiectivelor întrecerii socialiste a brigăzilor de producție ale tineretului e necesar să se facă potrivit specificului fiecărei întreprinderi* al fiecărui loc de muncă* ți- nînd seama de o serie de o- biective principale: îmbunătățirea calității produselor, respectarea întocmai a indicilor

de calitate, îndeplinirea și depășirea ritmică și pe sortimente a planului de producție, realizarea de economii, aplicarea inițiativei tinerilor de la Uzinele „Tu- dor Vladimirescu" din București „Pentru buna organizare a locului de muncă, pentru curățenie și atitudine civilizată în producție", participarea fiecărui membru al brigăzii la cursurile de ridicare a calificării sau la învă- țămîntul de stat. Organizațiile U.T.M. să ajute permanent, pe parcursul întrecerii, brigăzile de producție ale tineretului, astfel încît ele să urmărească perseverent îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite. Acordarea titlului de brigadă fruntașă să se facă cu cea mai măre răspundere. Fiecare brigadă care primește acest titlu de onoare să-l merite pe deplin prin îndeplinirea tuturor angajamentelor de către toți membrii, timp de trei luni consecutiv.Creînd noi brigăzi, acolo unde necesitatea o cere, organele și organizațiile U.T.M. trebuie să se preocupe ca fiecare brigadă să aibă program de lucru concret care să conțină sarcinile ce-î revin Ia locul de producție ; brigăzile să fie ajutate în permanență să-și organizeze bine activitatea la locul de muncă. Postu-

rile utemiste de control trebuie îndrumate și ajutate să antreneze la raidurile lor cadre cu cea mai înaltă calificare, să sesizeze cu promptitudine lipsurile și rezervele existente, să vină cu propuneri concrete, să urmărească cu perseverență modul cum sînt rezolvate sesizările, cum sînt puse in practică propunerile valoroase.Comitetele raionale și orășenești precum și comitetele U.T.M. pe întreprinderi au datoria să generalizeze experiența bună dobîndită de brigăzile de producție ale tineretului și posturile utemiste de control. Această experiență pozitivă să fie larg cunoscută de tineri, folosită și aplicată în practică, operativ, oriunde există condiții ca ea să dea rezultate rodnice. Un mijloc important în această privință îl oferă consfătuirile trimestriale cu responsabilii brigăzilor de producție și ai posturilor utemiste de control. Aceste consfătuiri trebuie bine folosite pentru generalizarea pe scară largă a experienței pozitive, pentru orientarea activității brigăzilor și posturilor spre mobilizarea tineretului la îmbunătățirea calității produselor, la îndeplinirea ritmică a planurilor de producție, la descoperirea rezervelor interne, cit și la întărirea disciplinei în producție.Așa cum a subliniat recenta

Plenară a C.C. al U.T.M., una din cerințele de cea mai mare însemnătate ce stau în fața organizațiilor U.T.M. din industrie este îmbunătățirea continuă a activității în domeniul ridicării calificării tineretului.înaltul nivel de dezvoltare al industriei noastre socialiste, dotarea continuă a fabricilor și uzinelor noastre cu tehnica cea mai modernă, introducerea permanentă a unor procedee tehnologice tot mai a- vansate, exigențele mereu crescînde în ce privește calitatea produselor realizate, faptul că în întreprinderile industriale intră an de an noi contingente mari de tineri muncitori — toate acestea impun o atenție deosebită pentru îmbogățirea continuă, sistematică și organizată a cunoștințelor profesionale ale fiecărui tînăr. în colaborare cu conducerile întreprinderilor și organizațiile sindicale, sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. au datoria să se preocupe temeinic de organizarea cursurilor de ridicare a calificării profesionale a tinerilor, astfel Incit aceste cursuri să fie eficiente, să țină seama de gradul de pregătire al tinerilor, să asigure acestora o pregătire temeinică, la nivelul tehnicii și tehnologiei celei mai avansate. O contribuție sporită trebuie să aducă organi-

zațiile U.T.M. la îmbunătățirea propagandei tehnice (conferințe, concursuri pe meserii, citirea literaturii tehnice), la generalizarea experienței înaintate (folosind diferite forme pentru ajutorarea celor rămași în urmă, participînd la buna organizare a „zilelor experienței înaintate" etc.). Organizațiile U.T.M. sînt chemate să acorde o deosebită atenție asigurării unui conținut corespunzător formelor de ridicare a calificării și cuprinderii în acestea a tuturor tinerilor. Pentru maiștrii, tehnicienii și inginerii tineri e necesar să se organizeze forme specifice, care să le ofere posibilitatea de a fi mereu la curent cu realizările tehnicii din țară și de peste hotare. Lupta pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor profesionale, pentru acumularea permanentă de noi cunoștințe la nivelul tehnicii noastre moderne în continuu progres, să devină o mișcare de masă a întregului tineret!Un factor important care contribuie la îndeplinirea ritmică a planului de stat, la îmbunătățirea calității produselor îl constituie folosirea din plin a timpului de lucru. Organizațiile U.T.M. pot și trebuie să acorde un ajutor însemnat Ia buna organizare a muncii fiecărei brigăzi și a fiecărui tînăr, Ia întărirea continuă a disciplinei în producție. Ele au totodată datoria să dezvolte continuu grija tinerilor față de bunurile întreprinderii, față de mașini, uneite, materia primă.A dezvolta și maî mult la tineri spiritul de inițiativă, preocuparea de a găsi noi forme, metode, procedee tehnice

Romînă va R.S.F.S.R., desfășuiîndu-se tre echipa ret a țării oaspete.
CURT

îniîlni formația după acest meciul de formațiamasculină 
noastre și

octombrie

meci din- tine-
va avea» La 20 loc la Viena întîlnirea internațională de box dintre echipele reprezentative ale Austriei și R. S. Cehoslovace. Echipa cehoslovacă va prezenta o formație din care va lipsi campionul olimpic Ne- mecek, în prezent accidentat.

Lunii prieteniei romîno-sovie- tice au avut' loc numeroase manifestări.în sala de conferințe a muzeului *,V. I. Lenin—I. V. Stalin", tov. GH. PANĂ, secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., a ținut conferința „P. C. U. S., avangarda recunoscută a miș- cării comuniste mondiale'1.„S-a deschis Congresul comunismului" a fost tema conferinței ținută în sala S.R.S.C. de tov. CORNEL BARBU, prorector al Școlii superioare de partid „Ștefan Gheorghiu".Un mare număr de oameni de artă din Capitală au urmărit conferința „Un măreț program de construire a comunismului" pe care a tinut-o acad. ZĂHARIA STANCU în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caragiale".în aula Facultății de științe juridice a Universității „C. I. Parhon" a avut loc simpozionul „Realizări ale economiei sovietice în anii septenalului". Au făcut expuneri : Ing. V. ACTARIAN, adjunct al ministrului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, SIMION ȘTEFAN, secretar general al Ministerului Industriei Ușoare și EUGEN BARAT, general adjunct al centrale de statistică.Numeroși actori, _____,critici literari etc, au audiat expunerile făcute de artiștii poporului SICĂ ALEXAN- DRESCU și ION FINTEȘ- TEANU și de dramaturgul AUREL BARANGA, în cadrul simpozionului cu tema „Teatrul romînesc în U.R.S.S.".în sala A.S.I.T.. ing. D. STOIAN a conferențiat despre „Execuția liniilor electrice de 100-400 kV în U.R.S.S.".Filiala Iași a Academiei R. P. Romîne a organizat marți o sesiune științifică de comunicări* consacrată Lunii prieteniei romîno-sovietice, cu tema „Relațiile romîno-ruse în secolele XIX și XX".

director Direcțieiregizori,

(Agerpres)(Agerpres)

Căminul cultural din comuna Gologanu, raionul Focșani, legiunea Galați.și tehnologice, a lărgi mult și a organiza mai bine mișcarea de inovații și raționalizări in rindul tinerilor — iată o altă cale prin care organizațiile U.T.M. pot adyce un aport însemnat la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, la perfecționarea continuă a calității produselor, la realizarea de economii.Plenara C.C. ai U.T.M. a subliniat necesitatea ca organizațiile U.T.M. să se preocupe de consolidarea organizatorică a brigăzilor utemiste de muncă patriotică, de asigurarea respectării regulamentului de organizare a acestor brigăzi, să le ajute în stabilirea unor obiective concrete de lucru pentru o perioadă mai îndelungată. In săptămîniie ce urmează să se organizeze cit mai multe acțiuni de muncă patriotică mai ales la strângerea metalelor vechi, la împăduriri, Ia sprijinirea G.A.S. în strângerea recoltei.Oamenii muncii din patria noastră muncesc cu elan pentru realizarea sarcinilor planului de stat pe ultimele luni ale anului 1961 și participă creator la dezbaterea sarcinilor planului pe anul 1962. Tineretul ia parte cu entuziasm la întreagă această însuflețită activitate.Datoria fiecărui tînărindustrie este de a-și aduce contribuția concretă, activă Ia elaborarea măsurilor tehnico- organizatorice menite să asigure cele mai bune condi- țiuni îndeplinirii planului pe anul 1962. Fiecare tinăr să manifeste un înalt spirit de inițiativă ș’ răspundere pentru problemele producției în-

din

treprinderii, ale locului său de muncă. Fiecare tînăr să vină cu propuneri concrete, să contribuie la descoperirea și punerea în valoare a noi și noi rezerve interne.In întreprinderi se desfășoară actualmente adunările de dări de seamă și alegeri U.T.M. în perioada de pregătire a alegerilor organizațiile U.T.M., cerînd sfatul organizațiilor de partid și consultând conducerile întreprinderilor, sindicatul, inginerii și tehnicienii, tinerii fruntași în producție, să studieze toate posibilitățile de care dispun pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea planului de producție pe ultimul trimestru al anului acesta, să stabilească angajamente concrete pentru anul viitor care să fie supuse discuției utemiștilor. Hotăririle adunărilor și conferințelor U.T.M. trebuie să cuprindă angajamente concrete privind contribuția tineretului din fiecare întreprindere, secție, atelier etc. la îndeplinirea planului de stat pe anul 1961 și 1962, precum și măsurile po- litico-organizatorice necesare pentru îndeplinirea acestor angajamente.Tineretul muncitoresc, care, sub conducerea organizațiilor de partid, mobilizat de organizațiile U.T.M., obține succese însemnate în munca sa, e hotărît să-și aducă și pe mai departe contribuția entuziastă Ia lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, Ia înfăptuirea și depășirea planului de producție, la obținerea unor produse de înaltă calitate.

Foto : AGERPRES

Informații
In sălile Dalles din Capitală s-a 

deschis mărfi Expoziția de artă 
decorativă din R. P. Ungară, or
ganizată de Ministerul Invăfămîn- 
tului și Culturii.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai Uniunii 
artiștilor plastici, ai I.R.R.C.S., ai 
Ministerului Invăfămînfului și Cul
turii și Ministerului Afacerilor Ex
terne, artiști plastici și alfi oameni 
de arfă și cultură.

De asemenea, au fost prezenfi 
Szoke Vera, șef de serviciu în In
stitutul de relafii culturale cu străi
nătatea din Budapesta, prof. Kurti 
Irene, de la Institutul de artă de
corativă din Budapesta, și arhitec
tul Mozer Pal, oaspefi ai țării 
noastre.

Au fost de fafă Jeno Gyorgy, 
însărcinatul cu afaceri adinterim al 
R. P. Ungare la București, membri 
ai ambasadei și alfi membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de criticul de 
artă Mircea Deac, director adjunct 
în Ministerul Invățămîntului și Cul
turii.

A luat de asem .nea cuvîntul 
Jeno Gyc—y, însărcinatul cu afa
ceri ad-inferim al R. P. Ungare la 
București.

★Marți, 17 octombrie a.c. a sosit în București' o delegație de activiști ai P.S.U.G., condusă de tovarășul Paul Ros- che.r, prim-se;retar al Comitetului regional de partid Gera, care va vizita țara noastră în cadrul unui schimb de delegații pentru studierea experienței muncii de partid.
REDACȚIA și ADMINISTRAȚIAs București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10* Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.


