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In curînd
alături de fruntașie șantierul unde se construiește noul laminor de sîrmă, benzi și profile mijlocii de la Hunedoara și-au datîntîlnire toate meseriile. A- lături de dulgherul ce încheie cu iuțeală cofrajul în care betonul va fixa cu trăinicie pilonul unei mari hale, lucrează zidari, lăcătuși, mentori, sudori și mulți alții. întregul păienjeniș de grinzi și bare metalice ale halelor —

felul cum sînt îndeplinite angajamentele, despre experiența celor mai bune brigăzi participante la întrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă. în același timp comisia formată pentru urmărirea întrecerii nu s-a limitat numai la controlul asupra rezultatelor obținute de brigadă ci a ajutat practic la îmbună-
Din activitatea tinerilor 
constructori ai noului 

laminor de sîrmă, benzi 
și profile mijlocii 
de la Hunedoara

condusă
parte a bjerărilee — sini moetate. Uv- nate cu măiestrie și pricepere. Tinerii montori din brigadade Nicolae Năstase se întrec pentru scurtarea termenului de execuție.De cînd au pornit întrecerea pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă, tinerii din această brigadă acordă mai multă atenție calității lucrărilor ce le execută, sînt preocupați mai mult de găsirea unor metode net de lucru care să ducă la grăbirea lucrărilor.rea fiecărui tinăr pentru activitatea și rezultatele întregii brigăzi. Cu alte cuvinte, parcă „au devenit alți oameni - cum are obiceiul să spună responsabilul brigăzii. Și tot el recunoaște că este firesc să fie așa. întrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă presupune mobilizarea tuturor forțelor pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, pentru o calitate tot mai bună a lucrărilor executate, pentru realizarea de economii și o bună organizare a locului de muncă. Toate acestea cer un grad înalt de calificare profesională. Intr-un cuvînt îndeplinirea „sută la sută“ a tuturor angajamentelor luate.Măsurile luate în ultimele două luni de zile, de cînd brigada luptă pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă, au avut darul tocmai de a ajuta tinerilor să îndeplinească zi de zi toate angajamentele. Organizația U.T.M. de la șantierul de montaj și instalații a îndrumat și sprijinit îndeaproape brigada în vederea îndeplinirii fiecărui obiectiv din programul de lucru al brigăzii. In consfătuirile de lucru, la care participă întotdeauna și un membru al biroului U.T.M., s-a discutat nu o dată despre

tățirea muncii brigăzii, la înlăturarea unor greuțăți, ,1a aplicarea unor metode noi de muncă. Responsabilul brigăzii, Nicolae Năstase, la îndemnul biroului organizației U.T.M., a acordat o atenție deosebită ridicării calificării profesionale și organizării locului de muncă, acțiuni considerate ca principale rezerve ce trebuie folosite pentru scurtarea ter-

menelor de execuție a lucrărilor. A devenit deja o regulă în brigadă ca tinerii să discute între ei, cu maistrul, felul cum sînt executate lucrările, să studieze în colectiv experiența cea mai bună, literatura de specialitate. Aceasta îi ajută în ridicarea măiestriei profesionale. Pe această bază s-a trecut la reorganizarea lucrului în brigadă prin repartizarea oamenilor pe faze de operații. La această repartizare s-a ținut seama de importanța lucrării și de gradul de calificare a fiecărui tmăr în parte. Teodor Bărbat, Ma- nole Pușcoi, Niculiță împreună cu alți treiStroie,membri din brigadă, lucrează la asamblările la sol. Alți șase tineri lucrează la montarea grinzilor, a subansamblelor, iar trei dintre muncitorii cu calificare mai bună, Ion Iliescu, Avram Tema și MihaiV. DINULESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

Au terminat 
culesul porumbuluiGospodăriile agricole colective din regiunea București au terminat culesul porumbului. In aceste zile, paralel cu însămînțările de toamnă, colectiviștii predau la bazele de recepționare a' produselor a- gricole porumbul contractat. Multe gospodării agricole lective printre care cele comunele Peretu, Găujani, meni, Scânteia și altelepredat tot porumbul contractat. Gospodăriile colective din raionul Alexandria, care au livrat mai mult de jumătate din cantitatea contractată, sînt fruntașe pe regiune în organizarea acestei acțiuni.Culesul porumbului a fost terminat și în regiunile Oltenia, Suceava, Argeș, iar în celelalte regiunicrare se apropie deIn întreagș țară a fost cules de pe de 90 la sută din cultivată.

co- din Ul- au

această lu- sfîrșit. porumbul mai mult suprafața(Agerpres)

n vastul hol al Pa
latului Culturii pă
șeau in acea dimi
neață de duminică 
un fînăr și o tînără, 
braț la braț. Se în

dreptau spre sala de lectură. In 
timp ce bibliotecara secției, tov. 
Ana Dragomir, îmi relata că în 
cursul dimineții această secție a 
bibliotecii a fost frecventată de 
40 de cititori, cei doi tineri au 
solicitat cărțile de care aveau ne
voie și s-au așezat comod, ca la 
ei acasă, adîncindu-se în lectură.

Curiozitatea m-a 
împins să stau de 
vorbă cu cei doi ti
neri prieteni. Am 
făcut cunoștință: Po
pescu Mihai, elev in 
anul II la Școala de 
tehnicieni a Grupu- M
lui școlar petrol- If Ai 
chimie — Ploiești, JLjAA. 
membru In comite
tul U.T.M. al grupu
lui ; Mihăilescu Li
dia, bibliotecara aceluiași grup 
școlar.

— Cu ce alte ocazii mai veniți 
în acest frumos lăcaș al culturii ? 
i-am întrebat.

— Chiar ieri am fost aici, la 
o seară de dans. Iar acum din 
nou împreună, dar fiecare cu 
preocupările sale specifice : eu 
învăț pentru cursurile de mîine iar 
Lidia spicuiește noutățile editoria
le — mi-a răspuns în numele a- 
mîndoura tov. Mihai Popescu.

— Eu mal vin și în curs de 
săpfămînă — îmi spune tov. Mi
hăilescu — la orele de pian. Sini 
în anul I la conservatorul din ca-

a-ul Școlii populare de artă și 
absolventă a clasei de mandolină.

Intr-o zi de duminică, de odih
nă, programul de distracții e cu 
chibzuință drămuit, lecturii acor- 
dîndu-i-se timp mai mult. Pentru 
că delectează dar și instruiește în 
același timp. Și aici, la Palatul 
culturii, tinerilor le stau la dispo
ziție nu numai un bogat fond de 
cărți — politice, beletristice, știin
țifice — dar și o îndrumare com
petentă din partea activului bi
bliotecii, săli corespunzătoare de 
lectură.

oc- 
în 

haine de săr
bătoare 102 familii 
din comuna Bu- 
nești, raionul Făl
ticeni au sărbătorit 
intr-un cadru fes
tiv inaugurarea gos
podăriei 
colective 
brie roșu", Urmind 
drumul arătat de 
partid aceste fami
lii s-au unit cu 
încredere pe baza

liberului consimță
mânt, pentru a mun
ci pământul în co
mun. Munca poli
tică desfășurată în 
comună, muncă la 
care, sub îndru
marea organizației 
de partid, o con
tribuție importan
tă și-a adus-o și 
organizația U.T.M., 
serile de calcul, vi
zitele organizate la 
gospodăriile colecz 
tive fruntașe din

raion și din regiu
ne le-au ' 
rănilor 
de aici 
tatea 
colective, 
jele muncii în co
mun.

In aceiași zi a 
fost sărbătoare și 
in satul Nigotești 
unde 104 familii de 
țărani muncitori au 
întemeiat o gospo
dărie colectivă.C. CHIȚIMIA

★ ★La Chiribiș, sat de oameni gospodari din cîm- pia Crișanei a avut loc, acum cîteva zile Inaugurarea gospodăriei agricole colective „Viața nouă".
------ e------

Tinerii zidari din brigada lui Florică Goiceanu de pe Șantierul de construcție a unul bloc din centrul Craiovei se numără printre constructorii fruntași.Foto : ADRIAN B.
profund momente importante din 
istoria de luptă a clasei muncitoa
re conduse de partid. Numărul 
vizitatorilor este grăitor : 36.566 
de la începutul anului. O afluen
ță deosebită de public cunoaște 
și secția „Construirea socialismu
lui". Exponatele sînf grăitoare 
pentru continua dezvoltare a regi
unii Ploiești în anii regimului de
mocrat-popular. Vizitatorii se o- 
presc cu dragoste in fața expo
natelor recunoscînd în ele și pro
priul lor aport, activitatea însufle
țită a oamenilor muncii, conduși

DUMINICA

dorința țăranilorA fost muncitori de aici de a păși pe acest drum nou. Munca politică desfășurată în sat, la care, sub îndrumarea grupei de partid o contribuție importantă a adus-o și organizația de bază U.T.M., a dat roade.Țăranilor muncitori 11 s-a explicat, li s-a demonstrat în mod viu superioritatea gospodăriei colective. Au fost organizate mai multe vizite la colectiviștii din comunele vecine. De fiecare dată organizația de bază U.T.M. a mobilizat numeroși tineri la aceste vizite la Mădăraș, la Abram. Au văzut acolo avutul gospodăriilor colective, grajduri spațioase cu sute de animale, au .văzut pătulele și magaziile pline; au fost acasă la colectiviști, ei, le-au Belșugul, evidente mergeau teau apoi și cele văzute.Au fost comparative, zate emisiuni ția de radioamplificare.Tot mai mulți au fost aceia care și-au manifestat dorința ca și la ei în sat să se înființeze o gospodărie colectivă. Și dorința lor a fost îndeplinită. .. .................................... 'milii milie

au stat de vorbă cu vizitat casele noi. bunăstarea peste tot.vizită le celorlalțiIn erau Cei ce poves- desprefăcute panouri au fost organl- speciale la sta-
Zilele trecute 152 de fa- s-au unit în marea fa- a gospodăriei colective.V. CLONDA

coresp. „Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Crișana

de artă plastică din uzină. State 
Toma își petrece adesea dumini
ca la Palatul culturii, 
pentru artă îl îndeamnă, 
Ies, să zăbovească mai 
sălile Muzeului de artă 
să-și incinte privirea cu 
file lucrărilor marilor noștri artiști, 
dar, ca pictor amator, să și în
vețe. Și, din vorbă în vorbă, pă
răsind sălile muzeului, am ajuns 
înfr-o altă expoziție de pictură. De 
data aceasta tablourile nu aparți
neau unor pictori celebri, măies
tria era abia

Pasiunea 
bineințe- 
mult în 
plastică, 

frumuse-

MOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres transmite: La 18 octombrie ora 10 dimineața (ora locală) al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și-a reluat lucrările.Miile de delegați au întîm- pinat din nou cu deosebită căldură apariția în sală a conducătorilor P.C.U.S. și a reprezentanților celor 80 de partide frățești. în loja de onoare a Prezidiului iau loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej și Ion Gheorghe Maurer, alături de alți conducători ai partidelor comunista și muncitorești.Ședințele de miercuri au fost consacrate expunerii de către tovarășul N. S. Hrușciov a raportului cu privire la noul Program al Partidului. Miile de delegați și oaspeți au ascultat cu emoție înfățișarea eroicului drum străbătut de poporul sovietic sub conducerea gloriosului său partid comunist și a țelurilor cutezătoare pe cate P.C.U.S. le pune în fața poporului sovietic.Ei au făcut cu gîndul o călătorie minunată pe orbita comunismului, în viitorul apropiat, în societatea în care omul va deveni stăpîn al naturii și al relațiilor sociale, și în care va fi atins cel mai înalt nivel de trai al poporului.Imaginația cea mai bogată rămîne în umbră în fața realității viitorului apropiat. Societatea comunistă va triumfa în viitorii 20 de ani nu pe o insulă îndepărtată, nu în vreo „cetate a soarelui", întindere imensă a pămîntesc.In sală au izbucnit aplauze furtunoase prelungite, cînd Nikita Hrușciov a spus In încheierea raportului că triumful comunismului a fost întotdeauna țelul final, scump al partidului leninist și că comunismul devine tate.Ovațiile nu multă vreme Hrușciov și-a încheiat raportul. Delegații și oaspeții la Congres, ridieîndu-se în picioare, aplaudau îndelungat, exprimînd aprobarea unanimă a mărețului program de construire a comunismului. In sală au răsunat urale, saluturi în cinstea Partidului.In timpul pauzelor, în toate cele cinci etaje ale Palatului, în foaierele lui vaste puteau

fi văzuți delegați case discutau cu însuflețire împăriășin- du-și impresiile despre raportul lui N. S. Hrușciov. Și oricine ar fi fost — om de știință eminent sau oțelar, poet sau cultivator de porumb, general sau constructor — fiecare din ei, ales din cei 10 milioane de comuniști, exprima aceeași părere : este înălțător să trăiești, să muncești și să lupți pentru mărețele țeluri ale comunismului.„Una din particularitățile importante ale noului program al partidului, rezidă în faptul că acesta este programul întregului popor sovietic", a spus Valentina Gaganova, Erou al Muncii Socialiste. Exemplul Gaganovei, care a trecut de bunăvoie dintr-un sector fruntaș într-unul care rămînea în urmă, făcîndu-1 să devină tot mai bun,

urmat de mii și mii de oameni ai muncii din întreaga Uniune Sovietică.Valentina Gaganova a subliniat că la combinatul Vîșnii Volocek, unde lucrează eă, s-a desfășurat întrecerea pentru munca comunistă, în; care se manifestă clar ung din principalele trăsături ale codului moral al constructor rilor comunismului : omul este pentru om tovarăș, prieten și frate.Chipurile miilor de deiegdți care părăseau sala Congresului, erau pline de bucurie; și optimism. împreună cu întregul popor, ei au certitudi-- nea că încă actuala generație va trăi în comunism. ' „La ora 19, ora Moscovei, Congresul și-a întrerupt lucră-, rile. Următoarea ședință aie loc joi.

ci pe o globului

din vis xeall-au contenit cînd Nikita

Puternic

PALATUL CULTURII
Pe lingă diversele secții ale bi

bliotecii, Palatul găzduiește și in
stituții muzeale : Muzeul regional 
de istorie, Muzeul de științe na
turale și cel de artă plastică.

In sălile muzeului, mulți ti
neri fac un popas instructiv. Și în 
această duminică în secția „Lupta 
proletariatului din regiunea Plo
iești" a Muzeului de istorie, nu
mărul vizitatorilor a fost mare. Ti
nerii muncitori și elevi ploieș- 
feni ca și numeroasele grupuri ve
nite din satele și orașele regiunii, 
rămîn timp îndelungat în fața ex
ponatelor. Ghizii îi ajută prin ex
plicații detailate să înțeleagă mai

de partid pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului.

In sălile Muzeului regional de 
artă plastică, un grup de tineri se 
oprise în fa|a tablourilor lui Taf- 
tarescu și Negulici. Din acest grup 
un fînăr a rămas în urmă, zăbo
vind mai mult asupra fiecărui ta
blou. Am intrat în vorbă. Mi s-a 
prezentat cu timiditate: State Toma, 
controlor de calitate la Uzinele 
„1 Mai". Dar cînd l-am întrebat 
dacă-i place pictura, s-a însufle
țit pe dată. Am aflat deci că a- 
cest fînăr muncitor este elev în 
anul ll-pictură al Școlii de artă 
populară și membru al cercului

un deziderat pentru 
mulți dintre cei care 
expuneau aici. Și de 
la ghidul meu, im
provizat dar ama
bil, am aflat că ver
nisajul acestei expo
ziții a elevilor șco
lii populare de arfă 
va avea loc în cu- 
rînd.

Parcurgînd sălile 
Palatului, am avut 
imaginea unor diver- 
pe care vizitatorul le 

zi. La
se activități 
are la îndemînă în fiecare 
nici o oră însă, din această zi, nici 
înainte, nici după-amiază n-am 
găsit nimic care să-mi amintească 
că mă aflam în Palatul Culturii, 
minica e o zi „plină", în care oa
menii muncii, tinerii, vin în 
măr mare la Palatul Culturii, 
găsească manifestări specifice 
preocupărilor lor. Conferințele pe 
teme din viața politică internă 
sau internațională, simpozioanele,

Du-

nu-
să

P. SLĂVESCU

Impreună cu tinerii din brigada pe care o conduc, împreună cu întregul colectiv al uzinelor noastre, urmăresc cu dragoste, cu cel mai viu interes desfășurarea lucrărilor celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Am luat cunoștință cu deosebit interes, cu mare satisfacție de Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. prezentat la Congres de tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov. Uriașă, de neprețuit, este pentru fiecare din noi valoarea aprecierilor privitoare la cele mai arzătoare probleme din zilele noastre, aprecieri ale gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, cel mai experimentat și mai călit detașament al mișcării comuniste internaționale, model de spirit creator în rezolvarea celor mai complexe probleme ale dezvoltării sociale; pildă de slujire plină de devotament a
Succese ale colectivelor întreprinderilor 

regiunea Banat
blemă tehnică de producție" 
s-a extins la Combinatul me
talurgic Reșița, Uzinele meca
nice Timișoara, Uzinele „Oțe
lul Roșu", Uzinele de vagoa
ne din Arad și în alte între
prinderi, iar metoda contro
lului în lanț este acum apli
cată în toate fabricile de în
călțăminte și pielărie din 
Banat.

De asemenea, în întreprin
derile industriale din regiune 
s-a desfășurat o largă acțiune 
de reducere a consumurilor 
specifice. Pe această cale au 
fost realizate în primele 8 luni 
din acest an economii supli
mentare la prețul de cost pla
nificat în valoare de peste 51 
milioane de lei.

industriale din
Colectivele întreprinderilor 

industriale din regiunea Banat 
au încheiat primele 9 luni ale 
anului cu o depășire a produc
ției globale cu 2,5 la sută. Au 
fost date printre altele peste 
plan 20.000 ton& laminate, 
20.000 tone minereu de fier, 
peste 400.000 mp țesături de 
bumbac. Aceste realizări au 
contribuit la creșterea produc
ției industriale a regiunii cu 
14,5 la sută față de aceeași 
perioadă din anul trecut. Spo
rul de producție realizat în a- 
cest timp se datorește intrării 
în funcțiune a noi capacități 
de producție și mai bunei fo
losiri a agregatelor și utilaje
lor existente.

In majoritatea întreprinde
rilor industriale din regiune 
s-a desfășurat o însuflețită 
întrecere pentru punerea în 
valoare a noi rezerve interne 
menite să ducă la sporirea 
productivității muncii și la 
îmbunătățirea calității produ
selor. Inițiativa pornită de la 
Fabrica de mașini unelte din 
Arad ca „fiecare inginer să ia 
în studiu și să rezolve o pro-

(Agerpres)

Vedere din stațiunea balneoclimaterică Tușnad, regiunea Mureș-Autonomă MaghiarăFoto : AGERPRES

Tineri de la Uzinele „Semănătoarea" din București citind cu interes Raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.Foto : O. PLECAN
imbold însuflețitorcauzei comunismului și fericirii omenirii muncitoare.Cu greu găsesc cuvinte în care să exprim mîndria pe care o simt, ca cetățean al unei țări socialiste, citind despre a- precierile făcute în Raport cu privire la creșterea continuă a forței sistemului socialist și transformarea lui în factorul hotărîtor al dezvoltării mondiale. E o mare mîndrie să știi că faci parte din acest sistem social uriaș, de o forță de neîntrecut, să ai cu atîta limpezime deschis în fața ta drumul spre culmile comunismului.Ca muncitor, m-a impresionat deosebit de puternic tabloul dezvoltării impetuoase a giganticei industrii sovietice, tablou prezentat în Raportul tovarășului Hrușciov. între anii 1951-1961, în U.R.S.S. au fost date în exploatare aproximativ 6000 mari deri. în decurs de producția de oțel Sovietice a crescut lioane de tone; ceea ce depășește întreaga producție anuală de oțel din Anglia- In prezent, producția industrială a U.R.S.S.; întrece pe cea a An-

întreprin- șase ani, a Uniunii cu 26 mi-

te gliei, Franței, Italiei, Canadei, Japoniei, Belgiei și Olandei,, luate la un loc. Este limpede' că o asemenea dezvoltare impetuoasă a industriei, ca și a întregii economii, o poate a- sigura numai sistemul care .r- , urmărind binele omului, fericirea lui — se bizuie pe masele celor ce muncesc, creează, posibilitățile cele mai largLde manifestare a energiei clocotitoare a poporului.Salutînd cu nețărmurită bucurie Raportul tovarășului Hrușciov la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., noi tinerii. , muncitori, alături de toți oamenii muncii, vedem în acest document de excepțională însemnătate internațională, îm • lucrările istoricului Congres, un imbold însuflețitor înf. munca și lupta noastră pentru* înfăptuirea mărețului program»,’ trasat de cel de-al III-lea Con-,” greș al P.M.R., pentru desăv.ÎB’Ș: șirea construcției socialiste, îa» Republica Populară. Romină.MARIN MĂLĂERU 
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Cu privire la Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Raportul prezentat de tonarășul N.S. HRUȘCIOV la cel de-al XXll-lea 

Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
In prima jumătate a secolului, pe planeta noastră s-a statornicit în mod trainic socialismul, în a doua jumătate a secolului se va statornici comunismul. Principalul rezultat al activității partidului și poporului sovietic este victoria deplină și definitivă a socialismului în U.R.S.S. Principalul rezultat al dezvoltării ascendente a societății în epoca noastră îl constituie formarea sistemului mondial socialist. Prăbușirea sistemului colonial este prin importanța sa istorică al doilea rezultat al dezvoltării mondiale. Cel de-al treilea rezultat este slăbirea

Victoriile istoriceCaracterizînd victoriile istorice ale socialismului, vorbitorul a relevat că principala cucerire a partidului și poporului în domeniul politic este crearea și consolidarea statului de tip nou — statul socialist, a democrației de tip superior — democrația socialistă.Principalele noastre realizări istorice în domeniul economic sînt: statornicirea proprietății obștești, lichidarea proprietății particulare asupra mijloacelor de producție, proprietate care dă naștere la cele mai crîncene conflicte între clase și națiuni.Cooperativizarea liber consimțită a țărănimii constituie *“ a spus N. S. Hrușciov — un eveniment însemnat în istoria social-economică a omenirii.Noi am obținut aceasta - a spus vorbitorul — amintind cuvintele lui Lenin: „de a face cu orice preț ca Rusia să nu mai fie săracă și neputincioasă, ca ea să devină puternică și îmbelșugată în deplinul înțeles al cuvîntului“. (Opere, voi. 27, pag 143)In domeniul social — au fost desființate toate formele de asuprire a omului de către om. Au fost lichidate clasele exploatatoare. Clasa muncitoare a devenit forța conducătoare a societății. S-a făurit unitatea socialistă a întregului popor sovietic.în domeniul ideologic — comuniștii au înălțat sus făclia cunoașterii și a științei. în cursul revoluției culturale a fost lichidat analfabetismul în rîndurile populației, milioane de oameni au căpătat posibili- tatea a se bucura de realizările culturii și științei. Marxism-leninismul a devenit ideologia societății sovietice. In viața și activitatea omului 6ovietic au triumfat principiile colectivismului.Partidul a rezolvat o problemă deosebit de complicată, care frămînta de veacuri omenirea și care în lumea capitalismului își păstrează și astăzi întreaga ascuțime — problema relațiilor dintre națiuni. In U.R.S.S. s-a format o nouă comunitate istorică a unor oameni de naționalități diferite avînd trăsături caracteristice comune — poporul sovietic. Ca rezultat al tuturor acestor transformări colosale — a spus N. S. Hrușciov — s-au schimbat în mod radical condițiile de trai ale oamenilor. Șomajul — acest flagel îngrozitor pentru oamenii muncii — a fost lichidat de mult. In anii Puterii Sovietice salariul real al muncitorilor a crescut de 5,8 ori, Veniturile reale ale țăranilor de peste 6 ori. O mărturie vie a succeselor noastre este faptul că durata medie a vieții omului a crescut la 69 de ani. Așadar, socialismul a sporit durata vieții de peste două ori. Socialismul a insuflat oamenilor sovietici un măreț sentiment de încredere în viitorul lor și în viitorul copiilor lor, senzația trăiniciei bunăstării realizate, i-a făcut pe oameni să privească istoria cu optimism. Exemplul Uniunii Sovietice a sădit în inimile oamenilor muncii din toate țările încredere în forțele lor. Istoria a confirmat că unica forță social-politică care soluționează într-adevăr problemele sociale ce frămîn- tă omenirea, care își îndeplinește prevederile programatice, sînt comuniștii.Comparând harta politică a lumii din zilele noastre, cu cea din 1919, când la cel de-al VlII-lea Congres al P.C.U.S. a fost adoptat cel de-al II-lea program al partidului — N. S. Hrușciov a subliniat că evoluția evenimentelor istorice s-a desfășurat așa cum au prevăzut marxist-leniniștii.Imperialismul a pierdut irevocabil dominația asupra majorității popoarelor. S-a definit magistrala principală pe care pășește înainte omenirea. Această magistrală este socialismul.Victoria revoluțiilor socialiste în China, într-o serie de alte țări din Europa și Asia a fost cel mai important eveniment al istoriei mondiale după Octombrie 1917.Principalul rezultat al dezvoltării ascendente a societății în epoca noastră îl constituie formarea sistemului mondial socialist.In prezent, experiența unui mare grup de state, și nu numai a unei singure țări, a confirmat inevitabilitatea înlocuirii orânduirii capitaliste cu cea socialistă, a demonstrat superioritatea hotărî- toare a socialismului. Glorioasele partide marxist-leniniste ale țărilor frățești au adus o contribuție substanțială la experiența colectivă a revoluției socialiste și a construirii so- 

pronunțată și multilaterală a capitalismului și o nouă agravare a crizei sale generale.Pieirea imperialismului și victoria socialismului pe plan mondial sînt inevitabile.în lupta lor, clasa muncitoare și partidul său comunist trec prin trei etape istorice mondiale : răsturnarea dominației exploatatorilor și instaurarea dictaturii proletariatului, construirea socialismului, crearea societății comunistePartidul și poporul nostru au parcurs primele două etape. „Celorlalte popoare le este acum mai ușor să pășească spre socialism", a declarat N. S. Hrușciov.
ale socialismuluicialismului. Alături de uriașa experiență a U.R.S.S., mișcarea muncitorească internațională dispune în prezent de experiența dezvoltării un ăi noi forme de dictatură a proletariatului - democrația populară ; de experiența trecerii pașnice de la etapa democratică a revoluției la etapa socialistă ; de experiența folosirii parlamentului și a sistemului mai multor partide In interesul construirii socialismului ; de experiența construirii societății socialiste îh țările dezvoltate din punct de vedere industrial ; de experiența trecerii la socialism a țărilor slab dezvoltate din punct de vedere economic, care au ocolit stadiul capitalist de dezvoltare; de expe-- riența transformării socialiste a satului fără naționalizarea pămîntului. ținîndu-se seama de îndelungata tradiție a atașamentului profund al țărănimii față de proprietatea privată asupra pămintului. Sistemul socialist - a spus N. S. Hrușciov — se transformă intr-un factor ce determină în- tr-o măsură tot mai mare mersul dezvoltării mondiale în interesul păcii și progresului social.Revoluțiile de eliberare națională au dat o lovitură zdrobitoare Bastiliei coloniale - a spus N. S. Hrușciov — caracterizînd falimentul sistemului colonial ca cel de-al doilea rezultat istoric al dezvoltării mondiale. Pe ruinele imperiilor coloniale au luat naștere 42 de state suverane.Viața - a continuat apoi vorbitorul — a confirmat pe deplin analiza leninistă a capitalismului și a stadiului său cel mai înalt, imperialismul, făcută în cel de-al doilea program al partidului nostru. De aceea, noi am considerat necesar să reproducem și în noul program al partidului tezele fundamentale privitoare la această problemă.N. S. Hrușciov a subliniat că au crescut considerabil instabilitatea economică a capitalismului și inegalitatea dezvoltării unor țări în comparație cu altele.Raportorul a arătat că în țările capitaliste dezvoltate din America de Nord și din Europa occidentală, precum și în Japonia și Australia, potrivit statisticilor oficiale, la 85 de milioane de proletari industriali există 8—10 milioane de șomeri totali. Aceasta înseamnă că, în medie, fiecare al nouălea om este șomer. Producția de război a devenit un element permanent al economiei sistemului capitalist. 15—20 la sută din venitul național se cheltuiește pentru înarmare.A crescut instabilitatea politică a capitalismului mondial. Nu are loc nici o „transformare" a capitalismului, ci un proces de slăbire a lui tot mai accentuată, de ascuțire a contradicțiilor, de adîncire a putrefacției și a parazitismului.Apologeții imperialismului— a spus N. S. Hrușciov — își pun speranțele în primul rînd în capitalismul monopolist de stat, ca mijloc de salvare a imperialismului. Aceste socoteli sînt lipsite de orice temei serios.S.U.A., unde capitalismul monopolist de stat a atins un înalt nivel de dezvoltare, devin tot mai mult epicentrul dificultăților economice ale capitalismului. Capitalismul a- merican a trecut de zenit și merge spre apus — a declarat N. S. Hrușciov.în mod obiectiv, în lagărul imperialismului acționează și se împletesc două tendințe : una — spre unirea tuturor forțelor sale împotriva socialismului și cealaltă — spre sporirea contradicțiilor dintre puterile imperialiste înseși, precum și dintre aceste puteri și celelalte state ale lumii capitaliste. Statele Unite nu au reușit și nu vor reuși să înfrîngă această a doua tendință. Oligarhia financiară a S.U.A. nu dispune de forțe și mijloace pentru realizarea pretențiilor sale la rolul de salvator al capitalismului și, cu atît mai puțin, la instaurarea dominației mondiale.N. S. Hrușciov a amintit că în decursul vieții unei singure generații, imperialiștii au dezlănțuit două războaie mondiale. în prezent, imperialismul silește omenirea să cheltuiască anual în scopuri militare cel puțin 100 de miliarde de dolari. Chiar dacă numai 20 la sută din această sumă s-ar aloca anual timp de 25 de ani pentru ajutorarea țărilor slab dezvoltate, s-ar putea construi centrale electrice cu o putere totală de

230 milioane kW, uzine siderurgice care să producă anual 185 de milioane de tone de oțel, ar putea fi irigate peste 100 de milioane de hectare și ar putea fi realizate numeroase alte opere mărețe pentru îmbunătățirea Vieții popoarelor. Toate acestea demonstrează încă o dată ce importanță actuală are pentru popoare lupta pentru de-
Comunismul — țelul măreț 
al partidului și poporuluiîn a doua parte a raportului său, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a definit trăsăturile fundamentale ale Proiectului de Program.Principalul constă — a spus vorbitorul — în faptul că a- cesta este programul concret, fundamentat din punct de vedere științific, al construirii comunismului.Proiectul de Program marchează o nouă etapă în dezvoltarea teoriei revoluționare 

a lui Marx, Engels, Lenin.întregul spirit, întregul conținut al proiectului oglindesc unitatea și legătura indisolubilă dintre teoria marxist ! e- ninistă și practica construcției comuniste.Al treilea program al partidului este programul întregului popor sovietic.Noul program este o întruchipare desăvârșită a lozincii partidului: „Totul pentru om, pentru binele omului".Proiectul de Program pornește de la noile condiții internaționale : construirea comunismului se desfășoară nu în încercuire capitalistă, ci în condițiile existenței sistemului mondial socialist, ale superiorității crescânde a forțelor Socialismului asupra forțelor imperialismului, a forțelor păcii asupra forțelor războiului.Programul este pătruns de spiritul internaționalismului socialist.Acesta este un document al adevăratului umanism comunist, el este pătruns de ideile păcii și frăției între popoare.Calculele arată că în decurs de 20 de ani în U.R.S.S. va fi construită în linii generale societatea comunistă. Calea spre înfăptuirea principiilor egalității comuniste este calea îmbinării juste a stimulentelor materiale în muncă cu repartiția într-o măsură tot mai mare din fonduri sociale.N. S. Hrușciov a comparat programul P.C.U.S. cu o rachetă cu trei trepte. Prima treaptă a smuls țara noastră din lumea capitalistă, a doua a ridicat-o la socialism, iar a treia este menită să o plaseze pe orbita comunismului. Celui care vrea să știe ce este comunismul îi putem spune cu mîndrie: „Citiți programul partidului nostru". Programul dă un răspuns limpede la toate problemele esențiale ale teoriei și practicii luptei pentru comunism, la cele mai importante probleme ale dezvoltării mondiale contemporane. Congresele al XX-lea și al XXI-lea ale P.C.U.S. au adus numeroase elemente noi din punct de vedere principial pentru soluționarea problemelor esențiale ale vieții partidului și societății sovietice, în analiza proceselor dezvoltării mondiale. Dacă n-ar fi fost aceste Congrese ne-ar fi fost cu mult mai greu să elaborăm un asemenea program. în Program sînt precizate concret sarcinile în domeniul industriei, agriculturii, dezvoltării statului, științei, culturii, în domeniul educației comuniste pe o perioadă istorică însemnată.Cînd partidul a adoptat primul său program — a amintit N. S. Hrușciov — el era urmat de grupuri nu prea mari de muncitori înaintați, în prezent partidul este urmat de întregul popor sovietic.Al treilea program al partidului marchează sosirea perioadei în care toate greutățile și lipsurile pe care le-a întâmpinat poporul sovietic în numele cauzei sale mărețe vor fi compensate însutit.Pe măsura creșterii forțelor socialismului și slăbirii imperialismului mondial vor fi create condiții mai favorabile
De la economia socialista 

la economia comunistaCaracterizînd trecerea de la economia socialistă la economia comunistă, N. S. Hrușciov a spus că în decurs de două decenii în U.R.S.S. va fi creată baza tehnică-materială a comunismului. Aceasta constituie sarcina economică principală. baza liniei generale a partidului nostru.Peste douăzeci de ani producția industrială a Uniunii Sovietice va fi aproape de două ori mai mare decât producția industrială a întregii lumi nesocialiste.Vorbitorul a arătat că sarcina este ca pe baza avântului puternic al forțelor de producție ale agriculturii să se asigure trecerea treptată a satului sovietic la relațiile sociale comuniste și să se lichideze în esență deosebirea dintre oraș și sat.P.C.U.S. — a spus N. S. Hrușciov — trasează sarcina măreață de a atinge în viitorii 20 de ani un nivel de trai al 

zarmare — a subliniat N. S. Hrușciov.Dacă facem bilanțul principalelor rezultate ale dezvoltării lumii, putem spune: istoria evoluează așa cum au prezis Marx și Lenin. Forțele socialismului, toate forțele progresului mondial cresc, popoarele rup tot mai hotă- rît cu imperialismul.

pentru construcția noastră economică și culturală.Partidul leninist va purta sus și de acum înainte steagul internaționalismului. Partidul consideră acum drept principala sa îndatorire interna- ționalistă construirea comunismului într-un termen istoric scurt.N. S. Hrușciov a declarat că atunci cînd Uniunea Sovietică va deveni prima putere industrială, cînd sistemul socialist se va transforma definitiv în factorul hotărâtor al dezvoltării lumii, balanța va înclina definitiv în favoarea forțelor păcii și barometrul climatului internațional va arăta : „Timp frumos. Pericolul unui război mondial a trecut pentru totdeauna".Imaginea noastră despre orînduirea comunistă — a spus N. S. Hrușciov — este bazată în întregime pe concluziile științifice ale întemeietorilor marxism-Ieninismului. Totodată, a adăugat vorbitorul, noi avem un avantaj față de ei. Dispunem de experiența practică uriașă și de neprețuit a construirii socialismului și comunismului.Desigur, a explicat raportorul, și acum, urmând exemplul învățătorilor noștri, noi nu tindem să precizăm toate detaliile societății comuniste dezvoltate.Proiectul elaborează pentru prima oară problema formelor și căilor concrete de înfăptuire în practică a măreței lozinci a comuniștilor „De la fiecare — după capacități, fiecăruia — după nevoi".Unii oameni își imaginează în mod nejust, într-un spirit mic-burghez, condițiile de viață în comunism. Ei rețin numai partea a doua a formulei. Unicul lucru pe care ei și-1 pregătesc pentru comunism este o lingură mare.Este necesar — a spus N. S. Hrușciov — să-i dezamăgim pe acești oameni chiar de la început. închipuirile lor nu au nimic comun cu comunismul. Societatea. comunistă presupune exactitate, spirit de organizare, disciplină care sînt reguli sfinte, norme obligatorii de comportare pentru fiecare om al muncii. Ei își vor îndeplini îndatoririle nu mînați de biciul foamei ca în capitalism, ci în mod conștient și de bunăvoie.Comunismul reprezintă o treaptă mai înaltă și mai perfecționată a vieții sociale și el se poate dezvolta doar a- tunci cînd socialismul s-a consolidat pe deplin — a subliniat N. S. Hrușciov.Construcția comunismului se înfăptuiește — a arătat el — prin metodele cele mai democratice deoarece trecerea la comunism are loc în condițiile absenței claselor exploatatoare, cînd toți membrii societății — muncitorii, țăranii, intelectualii — sînt vital interesați în victoria comunismului și luptă în mod conștient pentru ea.Noi ne conducem după calcule strict științifice, a spus N. S. Hrușciov, și calculele a- rată că în decurs de 20 de ani vom construi în linii mari societatea comunistă.Ar fi o greșeală iremediabilă — a subliniat N. S. Hrușciov — să se introducă comunismul prin decret, atîta timp cît nu sînt încă coapte toate condițiile necesare. Dacă am anunța că introducem comunismul cînd cupa este încă departe de a fi plină, noi n-am putea sorbi din ea după nevoi.Noi n-am face decît să compromitem ideile comunismului, să subminăm inițiativa oamenilor muncii și să frânăm înaintarea spre comunism.

poporului care să fie mai înalt decît în orice țară capitalistă.Țara comunismului în construcție va deveni țara cu ziua de lucru cea mai scurtă din lume.încă în cursul deceniului următor în U.R.S.S. va fi rezolvată o sarcină de însemnătate istorică : va dispare categoria de muncitori și funcționari cu salarii mici. «Va fi asigurată întreținerea integrală pe seama societății a tuturor persoanelor inapte de muncă.O admirabilă realizare a construcției comuniste va fi asigurarea gratuită a fiecărei familii cu locuințe bine amenajate și cu principalele servicii comunale.Construirea bazei tehnice- materiale a comunismului — a spus N. S. Hrușciov — va da posibilitatea să rezolvăm următoarele sarcini de cea mai mare importanță :în primul rînd, să creăm forțe de producție nemaivăzut de puternice și să ne situăm 

pe primul loc în lume în ce privește producția pe cap de locuitor.în al doilea rînd, să asigurăm cea mai înaltă productivitate a muncii din lume, ceea ce în ultimă instanță este lucrul cel mai important, cel mai principal pentru victoria noii orânduiri sociale,în al treilea rînd, să dezvoltăm producția de bunuri materiale pentru satisfacerea tuturor nevoilor omului sovietic, să asigurăm întregii populații cel mai înalt nivel de trai, să creăm toate condițiile pentru trecerea, în viitor, la repartiția după nevoi.în al patrulea rând, să transformăm treptat relațiile de producție socialiste în relații de producție comuniste, să creăm societatea fără clase, să lichidăm deosebirile esențiale dintre oraș și sat, iar apoi dintre munca intelectuală și cea fizică.în sfîrșit — a spus în continuare N. S. Hrușciov — numai pe calea construirii bazei teh- nipe-materiale a comunismului poate fi cîștigată întrecerea economică cu capitalismul, poate fi menținută întotdeauna apărarea țării La un nivel care să permită nimicirea oricărui agresor care ș-ar încumeta să ridice mina împotriva U.R.S.S., împotriva întregii lumi socialiste.N. S. Hrușciov și-a exprimat convingerea că există tot ceea ce este, necesar pentru a se crea în U.R.S.S. în decurs de două decenii baza tehnică- materială a comunismului.Avem toate temeiurile să spunem — a subliniat el — că mobilizarea uriașelor investiții capitale — aproximativ de două trilioane de ruble — în economia națională a U.R.S.S. în următorii 20 de ani nu va fi legată de greutăți și sacrificii ca și în perioada industrializării.N. S. Hrușciov a arătat că în planul de dezvoltare a economiei naționale în următorii 20 de ani (perspectiva generală) prevede o apropiere considerabilă între ritmul de dezvoltare a producției mijloacelor de producție și cel al producției mijloacelor de consum.Dacă în perioada 1929—1940, în industrie ritmul mediu a- nual de creștere a producției mijloacelor de producție depășea ritmul de creștere a producției de bunuri de consum cu aproape 70 la sută. în perioada 1961—1980 depășirea va fi de aproximativ 20 la sută.N. S. Hrușciov a subliniat că industria grea a jucat întotdeauna și va juca și pe viitor rolul conducător în reproducția lărgită. Partidul se va preocupa și pe viitor, neobosit, de dezvoltarea ei, considerând aceasta drept condiția hotărâtoare a creării bazei tehnice-materiale, a progresului tehnic rapid, baza întăririi capacității de apărare a Statului socialist.N. S. Hrușciov a comunicat că în următorii 20 de ani se prevede ca produsul social- global să sporească de aproximativ cinci ori. Producția industrială va crește de cel puțin șase ori, iar producția a- gricolă globală de aproximativ 3,5 ori. Este ca și cum pe îmbelșugatul nostru pămînt ar mai fi create încă cinci țări industriale și mai mult de două țări agricole cît Uniunea Sovietică de astăzi.Conform planului general de perspectivă se prevede ca producția anuală de energie electrică să se ridice în 1980 la două trilioane șapte suțe miliarde—trei trilioane kWh, adică să depășească de 9 sau 10 ori nivelul anului 1960.în 1980 U.R.S.S. va produce de aproximativ 1,5 ori mai multă energie electrică decît se produce în prezent în toate celelalte țări ale lumii la un loc.în decurs de 20 de ani urmează să se construiască 180 de hidrocentrale puternice, aproximativ 200 de termocentrale raionale cu o putere pînă la 3.000.000 kW fiecare, precum și 260 de mari termocentrale. Noi mergem pe linia valorificării unor noi surse de energie și a unor noi mijloace pentru obținerea acesteia.Vor fi rezolvate probleme importante, cum sînt problemele Marii Volgi și Marelui Nipru.O mare parte a transportului din regiunile de nord- vest și din alte regiuni ale țării, precum și transportul dinspre Marea Baltică vor putea să ajungă prin porturile Mării Negre, evitînd Gi- braltarul, în Marea Meditera- nă, iar din regiunile sudice în Marea Baltică.Programul partidului prevede o uriașă dezvoltare a construcțiilor de mașini. Numai cu această condiție, a arătat tovarășul Hrușciov, se poate înfăptui planul prevăzut de mecanizare complexă și de automatizare. în decurs de 20 de ani vor fi construite 2.800 noi întreprinderi constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor, mai cu seamă în regiunile răsăritene ale țării, urmînd ca 1.900 de întreprinderi vechi să fie reconstruite. Aceasta va permite să se sporească volumul total al producției industriei constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor de 10-11 ori, dintre care producția de linii automate și semiautomate — de peste 60 de ori.

O însemnătate excepțională- a arătat tovarășul Hrușciov- capătă industria chimică, în decurs de 20 de ani producția ei va spori aproximativ de 17 ori paralel cu o creștere considerabilă a nomenclaturii.Siderurgia trebuie să asigure posibilitatea unei producții de oțel în proporție de aproximativ 250 milioane tone anual. Peste nouă ani producția de oțel în Uniunea Sovietică va depăși cu aproximativ 55 milioane tone actualul nivel al producției S.U.A.în următorii 20 de ani, producția tuturor ramurilor industriale care produc bunuri de consum trebuie să crească aproximativ de 5 ori. Grija față de bunurile de larg consum și de uz casnic, față de tot ceea ce ușurează și înfrumusețează viața oamenilor sovietici nu trebuie să fie mai mică decît, bunăoară, cea față de utilajul metalurgic — a spus N. S. Hrușciov.Mai mult de nouă zecimi din creșterea venitului național va trebui să fie asigurat în anii 1961-1980 prin creșterea productivității muncii. în următorii zece ani, productivitatea muncii în industria U.R.S.S. va crește aproximativ de două ori, iar în timp de 20 de ani de 4—4,2 ori. Avînd în vedere reducerea zilei de lucru, creșterea producției calculate pe oră/mun- că va fi și mai ridicată.în domeniul repartiției teritoriale a forțelor de producție se prevede :— Crearea unor baze puternice de combustibil și energetice în regiunile Siberiei.— Transformarea Asiei Centrale într-una din regiunile cele mai importante ale producției energetice pe bâza folosirii uriașelor resurse de gaze și de hidroenergie.— Crearea unor noi baze metalurgice puternice astfel îneît pînă în anul 1980 să . avem 5 baze metalurgice de importanță unională : în Ural, în Ucraina, în regiunile din Siberia și Orientul îndepărtat, în Kazahstan și în regiunile centrale din partea europeană a U.R.S.S.- Organizarea unor mari complexe ale industriei chimice, precum și ale industriei de prelucrare a petrolului, în Ural, în regiunea Volgăi, în Ucraina, în Caucazul de Nord, în Siberia și în Asia Centrală.— Crearea în regiunile situat» la est de Ural a unor baze puternice ale construcției de mașini.— Realizarea unor mari lucrări privind întoarcerea unor mari cursuri de apă din regiunile nordice ale părții europene a U.R.S.S. spre bazinul Volgăi, asigurarea cu apă a regiunii centrale a Kazah- 6tanului, a Ținutului pămîntu- rilor desțelenite, a Donbasului și a Uralului, construirea unor mari bazine pentru reglementarea debitului de apă în Asia Centrală, pe Volga, pe Nipru, pe Bug și pe Nistru.Acestea sînt - a spus tovarășul Hrușciov - perspectivele generale de dezvoltare a industriei noastre. Sînt perspective cu adevărat grandioase. Și noi știm bine că ceea ce astăzi este plan, mîine va deveni realitate. Chezășia acestui fapt o constituie hotărârea partidului și a poporului nostru, a poporului nostru erou !Referindu-se la dezvoltarea agriculturii și relațiilor sociale la sate, tovarășul Hrușciov a arătat că P.C.U.S. consideră ca principale sarcini în domeniul agriculturii:- Obținerea unui belșug de produse de calitate superioară pentru popor și de materii prime pentru industrie.- Asigurarea trecerii treptate a satului sovietic la relațiile sociale comuniste și lichidarea în esență a deosebirii dintre oraș și sat pe baza avîntului puternic al forțelor de producție ale a- griculturii.Sîntem martorii triumfului ideilor leniniste în reorganizarea agriculturii, în antrenarea milioanelor de lucrători ai pămîntului la construirea comunismului. Partidul nostru poate să se mîndrească pe bună dreptate că a educat un țăran nou care merge în pas cu eroica clasă muncitoare și este un constructor activ al vieții noi.Proiectul de Program prevede ca în timp de 20 de ani producția globală de cereale și leguminoase să se mărească de peste 2 ori, producția de came de aproape 4 ori, iar cea de lapte de aproape 3 ori.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S., a dat citire calculelor Consiliului Economic de Stat privitoare la volumul producției pe care va trebui să-l atingă U.R.S.S. în următorii 20 de ani în domeniul agriculturii. în 1980 producția de cereale și leguminoase trebuie să ajungă la 18—19 miliarde puduri, iar achizițiile de stat de 7 nijliarde puduri 1 In raportul său, N. S.Hrușciov a vorbit în amănunțime despre perspectivele creșterii producției de cereale și leguminoase în cele mai mari republici - Federația Rusă, R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Kăzahă.Tovarășul Hrușciov a comunicat că din însărcinarea Comitetului Central al P.C.U.S., Consiliul Economic de Stat

elaborează un plan de perspectivă pentru construirea de sisteme de irigații. în momentul de față în țară există 9 milioane de hectare terenuri irigate. Se pune problema de a spori suprafețele lor pină la aproximativ 28 milioane de hectare.După ce va fi înfăptuit programul construcției în domeniul irigațiilor, țara noastră va putea produce suplimentar milioane de tone de bumbac, porumb, orez, sfeclă de zahăr, multe produse animaliere.Partidul nostru va ajunge să-l elibereze pe om de dependența față de forțele oarbe ale naturii, să-l transforme în stăpînul naturii.Agricultura socialistă se va apropia de nivelul industriei în ceea ce privește utilarea tehnică și organizarea producției, a spus N. S. Hrușciov.Vorbitorul a arătat că construirea comunismului la sate se va desfășura pe calea dezvoltării și perfecționării ambelor forme ale producției socialiste — colhozuri și sovhozuri. Atît colhozurile cît și sovhozurile sînt mari gospodării socialiste care permit folosirea eficientă a realizărilor tehnicii și științei, lărgirea rapidă a producției sociale- In condiții materiale egale, cu o bună organizare a producției și o conducere calificată, ambele forme pot da rezultate bune.In lupta pentru crearea belșugului de produse agricole trebuie să trecem multe urcușuri abrupte, să soluționăm multe probleme complexe. Partidul, îmbogățit cu măreața sa experiență istorică, va conduce cu curaj și încredere țărănimea înainte, la construirea comunismului. Pentru prima dată în istorie, a arătat în continuare vorbitorul, se va lichida pe deplin și definitiv insuficienta satisfacere a nevoilor oamenilor. Nici o țară capitalistă nu își poate propune o asemenea sarcină.Izvorul sporirii veniturilor reale ale populației îl va constitui creșterea venitului național al U.R.S.S. Volumul global al acestui venit va fi în 1980 de aproximativ cinci ori mai mare ca în I960.In cursul următorilor 10 ani — a spus N. S. Hrușciov — trebuie să lichidăm lipsa de locuințe.In primul deceniu va fi introdusă ziua de lucru de t ore sau săptămîna de lucru de 35 de ore, pentr-j masa principală a lucrătorilor, și un timp de lucru mai redus (30 de ore pe săptămînă) pentru ceilalți.în același timp va spori durata concediilor plătite pentru muncitori și funcționari. Treptat, sistemul concediilor plătite se va extinde asupra colhoznicilor.N. S. Hrușciov a arătat că în următorii 20 de ani retribuirea muncii rămlne principala sursă a satisfacerii nevoilor materiale și culturale.O importanță crescândă va lua și o altă cale de ridicare a bunăstării poporului — lăr
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comuniste și formarea omului nouCaracterizând sarcinile partidului în domeniul dezvoltării relațiilor comuniste și formării omului nou, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat că :„în dezvoltarea U.R.S.S. a început acea perioadă istorică cînd se rezolvă nemijlocit sarcina creării societății comuniste fără clase a oamenilor muncii liberi și con- știenți".Experiența extrem de bogată a Uniunii Sovietice, a spus vorbitorul, confirmă concluziile marxism-Ieninismului că pentru lichidarea claselor și a deosebirilor dintre clase sînt necesare : răsturnarea „dominației claselor exploatatoare— a moșierilor și a capitaliștilor, desființarea proprietății private a acestora asupra mijloacelor de producție, care formează baza economică a exploatării omului de către om ; transformarea micii producții individuale de mărfuri intr-o producție mare, colectivă, desăvârșirea creării unui sistem economic socialist unitar, lichidarea ultimei clase exploatatoare, clasa chiaburimii ; lichidarea deosebirilor de clasă dintre muncitori și țărani, a deosebirilor «^esențiale dintre oraș și sat; crearea condițiilor pentru îmbinarea organică a muncii fizice cu munca intelectuală. N. S. Hrușciov a subliniat că în U.R.S.S. primele două sarcini au fost îndeplinite, iar a treia se află în curs de rezolvare. înaintarea noastră spre societatea fără clase — a subliniat el — este legată în primul rînd de creșterea impetuoasă a forțelor de producție. Tocmai pe baza unei înalte dezvoltări a forțelor de producție și a relațiilor socialiste de producție se desfășoară procesul ștergerii limitelor dintre clas®I« de oameni ai muncii.Procesul în curs, de ștergere a granițelor dintre clase, duce la o tot mai mare omogenitate socială a societății. Se înțelege de la sine că ștergerea granițelor dintre clase este un proces treptat și îndelungat. Lichidarea tuturor deose

girea fondurilor sociale de consum.La sfârșitul viitorilor 20 de ani- aproximativ 75—80 la sută din cheltuielile pentru întreținerea și educarea copiilor vor fi suportate de societate.Concomitent va fi asigurată întreținerea integrală pe sea^ ma societății a tuturor persoanelor inapte de muncă.Paralel cu asistența medicală gratuită, care în U.R.S.S. există de multă vreme, va fi introdusă folosirea gratuită a sanatoriilor precum și distribuirea gratuită a medicamentelor !N. S. Hrușciov a arătat că propaganda burgheză occidentală, recunoscând că țelurile formulate în proiectul de Program de ridicare a nivelului de trai al poporului sovietic sînt realizabile, vede în a- ceasta „principala provocare" lansată puterilor occidentale. De ce domnii capitaliști n-a» accepta o asemenea provocare ? — a spus N. S. Hrușciov.Credem că oamenii muncii din țările capitaliste ar saluta anularea chiriilor în țările lor, chirii pentru care ei cheltuiesc, într-o serie de țări, aproape o treime din salariu — a adăugat el.N. S. Hrușciov a subliniat din nou că planurile trasate în domeniul ridicării bunăstării poporului pot fi îndeplinite cu succes în condiții de pace.Referitidu-se la problemele planificării și conducerii economiei, N. S. Hrușciov a subliniat că în ceea ce privește accelerarea construirii, punerii în funcțiune și valorificării depline a noilor întreprinderi, „nu-i nici un păcat să învățăm și din cele mai bune e- xemple ale capitaliștilor". Noi, a spus el, am acumulat o experiență uriașă în construcții, în gospodărire și dispunem de un avantaj incomparabil față de capitalism. Dar nici în prezent nu trebuie să disprețuim experiența utilă din străinătate, ci să preluăm în mod critic tot ceea ce este valoros din punct de vedere tehnic- organizatoric în Occident, inclusiv ceea ce este valoros în domeniul accelerării vitezei de rotație a mijloacelor, al unei mai mari rentabilități a investițiilor.Planul dezvoltării forțelor de producție ale țării noastre pentru următorii 20 de ani — a subliniat N. S. Hrușciov —. este cu adevărat grandxM. A- cesta nu este numai ua yw de cifre capt-vstte cu pr.vtre 1* creșterea producției ce cărbune. oțel, petrol, cereale, carne, lapte. Ei este planul măreț de creare a societății in care omul va fi adevărat stăpân al naturii și al relațiilor sociale, a societății în care se va atinge un nivel înalt de trai al întregului popor.Pentru asemenea scopuri mărețe merită să trăiești, să muncești și să lupți. Pentru organizațiile de partid, sindicale, de comsomol nu există sarcină mai măreață, mai plină de conținut și mai captivantă decît sarcina organizării M luptei pentru înfăptuirea perspectivei generale, pentru construirea comunismului.

birilor de clasă se va încheia ca urmare a construirii societății comuniste depline.Concomitent cu acest proces și în legătură indisolubilă cu el se va statornici egalitatea socială deplină între oameni — egalitatea comunistă. Astfel, societatea comunistă fără clase va constitui cea mai înaltă formă de organizare a conviețuirii umane.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a spus că în proiectul de Program al partidului a fost pusă și rezolvată o nouă problemă de cea mai mare importanță a teoriei și practicii comunismului — problema transformării statului dictaturii clasei muncitoare într-un stat al întregului popor, problema caracterului și sarcinilor acestui stat și a situației sale în comunism. Statul întregului popor — a spus vorbitorul — constituie o etapă nouă în dezvoltarea statului socialist, un jalon de cea mai mare importanță pe calea transformării vieții de stat socialiste în autoadministrare obștească comunistă. Experiența Uniunii Sovietice și a țărilor de democrație populară a confirmat pe deplin învățătura marxist-leninistă că victoria socialismului se poate obține numai în condițiile cuceririi dictaturii proletariatului.Firește că atunci cînd socialismul a învins deplin și definitiv în țara noastră, și am intrat în perioada construcției desfășurate a comunismului, au dispărut condițiile care făceau necesară; dictatura proletariatului, sarcinile ei interne fiind îndeplinite.Pentru construirea comunismului nu mai este nevoie de dictatura proletariatului — a declarat N. S. Hrușciov. Toți oamenii muncii în societatea noastră sînt egali în drepturi. Firește, și în condițiile trecerii la comunism clasa muncitoare continuă să joace rolul conducător în societate. Clasa
(Continuare in pag. a 3-a)



Raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov
Urmare din pag. a 2-a) muncitoare continuă să dețină acest rol datorită faptului că ea este clasa cea mai înaintată, cea mai organizată, legată de Industrie, și este purtătoarea cea mai consecventă a idealurilor comuniste. Ar fi greșit să se creadă că între statul dictaturii proletariatului și statul întregului popor* există vreun zid despărțitor. Din momentul apariției sale, dictatura proletariatului poartă în sine trăsăturile unei democrații socialiste generale. Pe măsura dezvoltării socialismului, aceste trăsături se accentuează și, ca rezultat al victoriei lui depline, devin determinante. Dintr-un instrument al dominației de clasă statul devine organul exprimării voinței întregului popor.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat: Statul se mai menține încă multă vreme după Victoria primei faze a comunismului. Procesul dispariției statului va fi foarte îndelungat, va cuprinde o întreaga epocă istorică și se va încheia abia atunci cînd societatea va fi pe deplin matură pentru a se autoadministra.De-a lungul unei perioade de timp îndelungate se vor împleti caracteristicile conducerii de către stat și ale auto- administrării obștești. In cursul acestui proces se vor dezvolta, se vor transforma și, trețptat, își vor pierde caracterul politic funcțiile interna ale statului. Numai odată cu construirea societății comuniste dezvoltate în U.R.S.S. și cu condiția victoriei și consolidării socialismului pe arena internațională, statul va înceta de a mai fi necesar și va dispare.P.C.U.S., a spus în continuare N. S. Hrușciov, își propune drept sarcină să atragă absolut pe toți cetățenii la conducerea treburilor societății.Această sarcină va fi rezolvată prin;crearea unor condiții materiale și culturale de viață tot mai bune fiecărui am al muncii;perfecționarea formelor reprezentanței populare și principiilor democratice ale sistemului electorali sovietic;extinderea practicii de a pune în discuția întregului pqpor cele mai importante probleme ale construcției comuniste și proiectele de legi ale statului sovietic;lărgirea la maximum a formelor de control obștesc a- supra activității organelor puterii și de administrare și mărirea eficienței acestui control ;reînnoirea sistematică acomponenței organelor de conducere, aplicarea tot mai consecventă a principiului eligibilității și al prezentării dărilor de seamă de către lucrătorii cu munci de conducere din aparatul de stat și organizații obștești, extinderea treptată a acestui principiu a- F-p-a tuturor lucrlturilor cu rt-rc de ccnd'jcere in acgaru-zat_-e ce sta: și obșteșă, F in zeități''» oe cAnsă.te ccct-nuare că puterea rea-a in pctnopaiăe state imperiauste tur a fost nkâodatâ concentrată in mâinile unui grupuleț mai îngust de roanopoAșt. ca acum. N. S. Hrușciov a arătat că înflorirea democrației în țările socialiste și restrîngerea tot mai mare a democrației — și așa ciuntită — în țările capitaliste, sînt cele două direcții opuse în dezvoltarea politică a lumii contemporane. Noi facem și vom face totul pentru ca orânduirea noastră socială și democrația noastră să se perfecționeze și mai mult, ca o pildă a modului de viață socialist pentru toate popoarele.Construcția desfășurată a comunismului reprezintă 9

Comunismul și progresul omeniriiComunismul înseamnă progresul omenirii. Realizarea programului P.C.U.S. va exercita o influență extrem de puternică asupra mersului istoriei mondiale.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a declarat : Partidul trasează sarcina ca în următorul deceniu țara noastră să se transforme în prima putere industrială a lumii, să se obțină superioritatea față de S.U.A. atît In ceea ce privește volumul absolut al producției industriale, cît și în ceea ce privește volumul producției industriale pe cap de locuitor. U.R.S.S. va depăși aproximativ o dată și jumătate nivelul actual al producției agricole pe cap de locuitor a S.U.A. și va atinge nivelul S.U.A. în ceea ce privește venitul național.Dar acesta este doar un prim jalon. Noi nu ne vom opri aici, a declarat N. S. Hrușciov. în decursul celui de-al doilea deceniu, pînă în anul 1980 U.R.S.S va lăsa cu mult în urmă S.U.A. în ceea ce privește producția industrială și agricolă pe cap de locuitor.Cota-parte a sistemului socialist va constitui, pînă la acea dată, aproximativ două treimi din producția industrială mondială.In continuare, N. S- Hrușciov a spus : construirea comunismului în țara noastră este o parte integrantă a făuririi societății comuniste în întreaga comunitate socialistă. Dezvoltarea cu succes a sistemului mondial socialist deschide perspectiva trecerii mai mult sau mai puțin simultane, în cadrul aceleiași epoci istorice, a țărilor socialiste la comunism.Firesc, construcția desfășurată a societății comuniste va începe în aceste țări pe mă

nouă etapă în dezvoltarea re- lațiilor naționale în U.R.S.S. Cheia care duce spre întărirea colaborării între națiuni — este în primul rînd o politică economică justă. în legătură eu aceasta, N. S. Hrușciov a subliniat că în proiectul de Program se prevede dezvoltarea complexă și specializarea economiei republicilor unionale. Economia fiecărei republici se va dezvolta și pe viitor ca parte inseparabilă a economiei unice a întregii Uniuni Sovietice. Cu cît este mai mare contribuția fiecărei republici la cauza comună a construirii comunismului, cu atît legătura reciprocă dintre națiunile sovietice va fi mai largă șl multilaterală.Dezvoltarea națiunilor socialiste își găsește expresia și în perfecționarea vieții de Stat naționale a popoarelor U.RJS.&Da apropierea dintre națiunile și naționalitățile U.R.S.S. contribuie și construcția culturală, munca ideologică.Vom susține procesul obiectiv al apropierii tot măi strânse între națiuni și naționalități, proces care are loc în condițiile construcției comuniste, pe baza liberului consimțământ și a democratismului, a spUS N. S. Hrușciov. Trebuie intensificată educația maselor în spiritul internaționalismului proletar și al patriotismului sovietic. Trebuie să fie stârpite cu toată intransigența bolșevică pînă și cele mai mici manifestări ale rămășițelor naționaliste.Prietenia între popoarele U.R.S.S. este una dintre cele mai mari cuceriri ale noastre. S-o păzim ca lumina ochilor!Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a spus în continuare: Una din cele mai importante părți componente ale construcției comuniste este educarea oamenilor în spiritul comunismului.In categoria sarcinilor de formare a omului nou. vorbitorul a enumerat — afirmarea concepției comuniste despre lume, educarea prin muncă, consolidarea principiilor moralei comuniste, dezvoltarea culturală.„Comunismul — a spus N. S. Hrușciov — înseamnă înflorirea maximă a omenirii șl a personalității umane".N. S. Hrușciov a subliniat că munca creatoare este temelia educației comuniste, a dezvoltării multilaterale a personalității.El a arătat de asemenea că partidul vede in avântul cultural al poporului chezășia construcției comuniste victorioase. O sarcină dintre cele mai importante a ultimei etape a revoluției culturale este ridicarea nivelului tehnico- cultural al tuturor muncitorilor și țăranilor la nivelul intelectualității, astfel încît să fie înlăturate, în linii mari, deosebirile esențiale dintre munca intelectuală și cea fizică. In viitorii 20 de ani, a declarat N. S. Hrușciov, principala masă a membrilor so- cîetăm va avea studii medii, medii de speciaiirate. sau studii superioare.Parbdul î$i propune totodată ca obiectiv in programul său să ușureze și măi mult accesul general la toate formele învățământului superior. Se prevede ca în 1980 numărul studenților din instituțiile de învățământ superior să se ridice la 8.000.000. (In prezent numărul lor se ridică la 2.600.000).Referindu-se la dezvoltarea științei sovietice N. S. Hrușciov a spus : „Cauza de onoare și datoria patriotică a oamenilor de știință sovietici este să consolideze pozițiile înaintate deja cucerite de știința sovietică in domeniile cele mai importante ale cunoașterii și să-i asigure rolul de frunte în știința mondială în toate direcțiile principale." 
sura apariției condițiilor necesare. Aceasta corespunde intereselor întregului sistem socialist deoarece va accelera procesul înaintării generale a popoarelor spre comunism și va crea condiții mai favorabile în vederea lărgirii ajutorului și sprijinului acordat celorlalte state socialiste de către țările comunismului victorios-Totodată. N. S. Hrușciov a subliniat că interesele fundamentale ale statelor socialiste cer imperios consolidarea la maximum a comunității lor. Orientarea spre construirea socialismului în mod izolat, separat de comunitatea socialistă mondială, este în contradicție cu legile obiective ale dezvoltării societății socialiste. N. S. Hrușciov a spus : o asemenea orientare este dăunătoare, deoarece ea poate să slăbească forțele socialismului în fața frontului unit al reac- țiunii Imperialiste, ea alimentează tendințe naționaliste și în ultimă analiză poate să ducă la pierderea cuceririlor socialiste.Naționalismul, indiferent de învelișul sub care s-ar manifesta, reprezintă cea mai primejdioasă armă politică și ideologică, folosită de reacțiu- nea internațională împotriva unității țărilor socialiste. Comuniștii — consideră ca o datorie primordială a lor de a-i educa pe oamenii muncii în spiritul internaționalismului și al patriotismului socialist, al intransigenței față de orice manifestări ale naționalismului și șovinismului.Oamenii sovietici, a declarat N. S. Hrușciov, nutresc cele mai prietenești sentimente față de frații lor din țările socialiste din Europa și Asia. Ei se bucură de succesele lor și se mîndresc cu victoriile lor. I-au ajutat și îi 

vor ajuta în construirea vieții noi, Pe vreme senină și pe furtună popoarele din țările socialiste acționează conform principiului : unul pentru toți și toți pentru unul. Oricine va ridica mîna împotriva cuceririlor socialiste ale popoarelor din comunitatea noastră va primi o ripostă nimicitoare din partea miliardului de constructori ai socialismului și comunismului.Primul secretar al C.C. ai P.C.U.S. a subliniat că comunismul a devenit cea mai măreața forță a secolului nostru. Astăzi partidele comuniste activează în 87 de țări ale lumii și grupează în rîndurile lor circa 40 de milioane de oameni.în ceea ce privește Iugoslavia — a spus în continuare N. S. Hrușciov — după cum s-a mal arătat în raportul de activitate al C.C., noi am luptat șl vom lupta împotriva pozițiilor revizioniste ale conducerii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Totodată am fost și sîntem pentru dezvoltarea multilaterală și întărirea relațiilor cu Iugoslavia pe linie de stat. în problemele luptei pentru pace pozițiile noastre și cele ale Iugoslaviei coincid în multe privințe. Uniunea Sovietică este pentru apropierea și consolidarea tuturor forțelor care luptă împotriva ațâțătorilor imperialiști la război, pentru pace și prietenie între popoare.N. S. Hrușciov a spus în continuare : Lumea trece prin- tr-o epocă de revoluții. Revoluțiile socialiste, revoluțiile antiimperialiste de eliberare națională, revoluțiile populare democratice, mișcările largi țărănești, lupta maselor populare pentru răsturnarea regimurilor fasciste și a altor regimuri tiranice, mișcările ge- neral-democratice împotriva asupririi naționale — toate a- cestea se contopesc intr-un proces revoluționar mondial unic, care subminează și distruge capitalismul.în epoca contemporană, a spus vorbitorul, s-au ivit condiții internaționale mai favorabile pentru desfășurarea mișcării revoluționare mondiale.în epoca contemporană au devenit mai favorabile condițiile interne pentru trecerea de noi țări la socialism.După cum a subliniat primul - secretar al CC. al P.C.UE„ în epoca actuală continuă apropierea și împletirea sarcinilor revoluțiilor populare- democratice, de eliberare națională și socialiste. Logica dezvoltării sociale a dus la faptul ca toate aceste revoluții să fie în primul rând îndreptate împotriva aceluiași dușman principal — împotriva imperialismului, împotriva burgheziei monopoliste.Bineînțeles — a adăugat N. S. Hrușciov — în țările capitaliste cu o înaltă dezvoltare sînt pe deplin coapte pre- mizele pentru trecerea la socialism. Ducând pînă la capăt revoluția de eliberare națională și antiimperialistă, statele slab dezvoltate din Asta, Africa și din America Latină, care sint in plută fierbere, vor putea să înfăptuiască trecerea la socialism. In epoca contemporană orice țară, indiferent de nivelul ei de dezvoltare, poate practic să pornească pe calea care duce spre socialism.Nici munții, nici oceanele nu constituie o barieră pentru ideile libertății — a spus N. S. Hrușciov. Dovada evidentă — revoluția victorioasă din Cuba. Vorbitorul a spus că această insulă, pierdută în largul mării, a devenit acum farul nestins al libertății, care luminează tuturor popoarelor din America Latină calea spre progres.Cuba se află departe de Uniunea Sovietică. Dar popoarele noastre sînt aproape unul de celălalt. Inimile noastre sînt alături de voi, eroi ai Cubei, care vă apărați independența și libertatea împotriva imperialismului american, care ați înscris pe steagul vostru de luptă țeluri socialiste ! Poporul nostru a a- jutat și va ajuta poporul frate cuban în lupta lui sfîntă pentru cauza sa dreaptă.în lupta sa revoluționară — 
a declarat N. S. Hrușciov — clasa muncitoare se va ciocni și pe viitor de diferite curente oportuniste care o stingheresc să-și unească forțele și să-și atingă țelurile. Atâta timp cît există capitalism, aceste curente vor apare mereu sub diverse înfățișări. Iată de ce proiectul de Program subliniază necesitatea luptei atît împotriva ideologiei social-demo- cratismului și revizionismului, cît și împotriva dogmatismului și sectarismului.P.C.U.S. va face și pe viitor totul pentru a-și îndeplini cu cinste datoria sa internațio- nalistă față de clasa muncitoare internațională, față de oamenii muncii din întreaga lume, își va îndrepta și pe viitor eforturile spre întărirea unității și coeziunii rîndurilor marii armate a comuniștilor din toate țările.După cum a subliniat primul secretar al C. C. al P.C.U.S., succesele U.R.S.S. în construcția comunistă vor avea o importanță excepțională pentru destinele popoarelor Asiei, Africii, Americii Latine.Mișcarea de eliberare națională a intrat în stadiul final al lichidării regimurilor coloniale.Dar imperialismul nu depune armele. Metodele lui devin tot mai rafinate. Monopoliștii se străduiesc să-și înfăptuiască planul de menținere și consolidare a pozițiilor lor în țările slab dezvoltate, camuflând esența adevărată a acestui plan prin discuții grandilocvente despre ajutor. Și în a- ceastă acțiune primul loc 

aparține imperialiștilor americani.Scopurile monopolurilor au fost și rămîn aceleași: să țină țările slab dezvoltate în situația de anexe agrare și surse de materii prime, și să exploateze popoarele acestor țări.N. S. Hrușciov a subliniat că dobîndirea independenței politice de către fostele colonii a avut o influență pozitivă asupra dezvoltării lor economice. S-a accelerat ritmul de creștere al producției.Dar aceștia sînt doar primii pași. Urmările colonialismului sînt încă foarte grele. Principalele sarcini economice își așteaptă rezolvarea. între timp, vîrfurile burgheziei și ale feudalilor, care își leagă destinele de capitalul străin, caută să mențină țările .slab dezvoltate în sistemul capitalismului mondial. Calea pe care imperialiștii și acoliții lor împing aceste țări nu poate să asigure în nici un fel soluționarea problemelor în numele cărora popoarele s-au ridicat la lupta împotriva colonialiștilor.N. S. Hrușciov a subliniat că soluția trebuie căutată pe calea dezvoltării necapitaliste.Prin studiul adine al mersului obiectiv al dezvoltării, — a continuat vorbitorul — gîn- direa teoretică marxistă a descoperit forma în care poate să se producă cu cel mai deplin succes unirea tuturor forțelor sănătoase ale unei națiuni. Această formă este statul de democrație națională. Oglindind interesele nu numai ale unei singure clase, ci ale păturilor largi ale poporului, un astfel de stat este chemat să rezolve pînă la capăt sarcinile revoluției antiimperialiste, de eliberare națională.După cum a declarat primul secretar al C. C. al P.C.U.S., Uniunea Sovietică, ca șl celelalte țări socialiste, nu intenționează să se amestece în treburile interne ale tinerelor state libere, să impună cuiva socialismuL Export de socialism nu a existat, nu există și nu va exista. Dar nu trebuie să fie impus nici colonialismul, nu trebuie să existe export de contrarevoluție.P.C.U.S. consideră alianța cu popoarele care au scuturat jugul colonial drept o piatră unghiulară a politicii sale internaționale. Partidul nostru consideră drept datoria sa in- ternaționalistă să ajute popoarele care pășesc pe calea cuceririi și întăririi independenței naționale, să ajute toate popoarele care luptă pentru nimicirea completă a sistemului colonial 1îndeplinirea planurilor noastre grandioase va contribui în- tr-o măsură hotărîtoare la înfăptuirea misiunii istorice a comunismului — lichidarea războaielor, instaurarea păcii permanente pe pămînt, a declarat N. S. Hrușciov.încrederea partidului în faptul că actuala generație are toate posibilitățile de a pre- întîmpina un război mondial se bazează pe o analiză multilaterală și profundă a forțelor care acționează pe arena internațională. Această analiză duce la o concluzie incontestabilă : raportul de forțe politice, economice și militare pe plan mondial s-a și modificat în favoarea lagărului iubitor de pace.Această superioritate, a spus în continuare N. S. Hrușciov, este asigurată în primul rînd de următorii factori de bază :Uniunea Sovietică — acest foarte puternic stat al timpurilor noastre — își îndreaptă toate eforturile sale spre menținerea și întărirea păcii generale.
Bilanțul dezbaterii proiectului 

de ProgramIdeile proiectului de Program al P.C.U.S. au pătruns departe, peste frontierele țării noastre, au găsit un foarte larg răsunet în inimile a milioane de oameni din toate țările și de pe toate continentele.Dezbaterea proiectului de Program, care a luat un avînt nemai cunoscut în istoria P.C.U.S. și a statului sovietic, a arătat cu deosebită vigoare legătura organică indisolubilă dintre partid și popor, carac- 

Delegați la Congres, discuți cu Valentina Gaganova, Erou al Muncii Socialiste.

în calea agresorilor imperialiști se află astăzi alături de Uniunea Sovietică o nouă forță impresionantă — toate țările lagărului mondial socialist.Pe arena mondială a apărut încă o forță nouă — marele grup al tinerelor state naționale din Asia, Africa și A- merica Latină, interesate în menținerea păcii pentru realizarea sarcinilor renașterii lor naționale.în politica internațională a crescut mai mult ca oricând și rolul maselor populare din țările capitaliste.Steagul păcii se află în mâinile de nădejde ale armatei de multe milioane a comuniștilor din toate țările.Subliniind că în fața primejdiei unui război termonuclear se desfășoară procesul formării unei coaliții fără precedent în istorie a celor mai diferite mișcări de masă, a cărei forță organizatoare a devenit clasa muncitoare internațională, N. S. Hrușciov a declarat :Omenirea poate și este obligată să preîntâmpine războiul. Dar această sarcină poate fi îndeplinită numai cu condiția unor acțiuni energice și hotă- rite din partea tuturor forțelor iubitoare de pace. în momentul de față principalul este ca imperialiștii să fie frânați la timp, să fie lipsiți de posibilitatea de a uza de armele aducătoare de moarte, să se preîntimpine războiul, să nu se admită izbucnirea lui.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. și-a exprimat convingerea ca principiul general al politicii externe a socialismului — principiul coexistenței pașnice — va deveni steagul sub care se vor uni toate popoarele, toți cei care doresc o adevărată pace și propășirea omenirii.Adcptînd noul său Program, marele nostru partid declară solemn în fața întregii omeniri că principalul scop al politicii sale externe este nu numai preîntâmpinarea unui război mondial, ci și eliminarea pentru totdeauna, încă în timpul vieții generației noastre, a războaielor din viața societății.Politica de pace este politica noastră principială, cinstită, socialistă. Noi apărăm cauza păcii nu pentru că sîntem slabi, a declarat N. S. Hrușciov. El a subliniat că în noua situație, începutul războiului va deveni sfârșitul sistemului imperialist antipopular. Convingerea noastră nestrămutată că așa va fi nu înseamnă deloc că subapreciem cît de cît forțele imperialismului. Știm că imperialismul este încă puternic. Nu se poate exclude posibilitatea dezlănțuirii de către imperialiști a unui nou război. în această situație noi nu avem decît o singură pale: să întărim forța noastră, să creăm cea mai puternică armă, să fim în orice clipă gata de a respinge atacul agresorilor. Nu o dată am declarat și declarăm că sîntem gata să renunțăm cu totul la armată, să zvîriim în mare bombele atomice și rachetele, dar, bineînțeles, numai în condițiile unei dezarmări generale și totale, sub un strict control internațional. Atîta timp însă cit statele imperialiste nu vor accepta aceasta, vom avea grijă ca forțele noastre armate să dispună de cele mai moderne mijloace de apărare a patriei — arme atomice și termonucleare, rachete de toate razele de acțiune — să menținem la nivelul cuvenit toate tipurile de tehnică militară. întărirea apărării U.R.S.S., a puterii de luptă a forțelor armate sovietice, constituie sarcina sarcinilor poporului sovietic.

Ierul democratic al societății sovietice.Proiectul de Program a fost discutat în amănunt și sub toate aspectele în organizațiile de bază ale partidului. La adunări au participat peste 9.000.000 de comuniști, adică întregul partid.Aproximativ 73.000.000 de persoane au participat la 500.000 de adunări ale oamenilor muncii. în adunările de partid, în conferințe, la congresele partidelor comuniste 

ale republicilor unionale și în adunările oamenilor muncii au luat cuvîntul peste 4.600.000 de persoane. Se poate spune fără exagerare că proiectul de Program a fost dezbătut de întregul popor, a fost primit de către popor drept propriul său program, cauza vieții sale.Congresul este pe deplin îndreptățit 6ă declare - a subliniat N. S. Hrușciov - că proiectul de Program a fost aprobat în unanimitate de toți comuniștii, de întregul popor sovietic.Numeroasele propuneri făcute pe marginea proiectului de Program au fost minuțios studiate de către Comitetul Central.C.C. al P.C.UB. sprijină propunerile ca in Program să se pună un accent mai mare pe însemnătatea accelerării progresului tehnic, a unei folosiri mai complete și mai raționale a capacităților de producție.C.C. al P.C.UB. consideră drept juste propunerile ca în Program să se sublinieze în mod deosebit că este necesară ridicarea eficacitătății investițiilor.Ținînd seama de numeroasele propuneri de a accelera rezolvarea problemei locuințelor, Comitetul Central a considerat necesar să arate în Program că pînă la sfirșitul primului deceniu familiile care mai locuiesc în apartamente necorespunzătoare sau neincă- pătoare vor primi apartamente noi.In cursul discuției s-au primit propuneri referitoare la toate aspectele fără excepție ale vieții societății noastre, propuneri pătrunse de grija profundă pentru îmbunătățirea multilaterală a construcției noastre economice și culturale.Redactarea definitivă a textului proiectului de Program a fost efectuată ținîndu-se seama de aceste propuneri.Referindu-se la ecourile internaționale la proiectul de Program al P.C.U.S., N. S. Hrușciov a subliniat că acesta a căpătat caracterul unui document de însemnătate cu adevărat mondială și a și exercitat o influență uriașă a- supra climatului politic al lumii.Comuniștii sovietici sînt profund satisfăcuți de faptul că partidele marxist-leniniste frățești, armata de multe milioane a rnmi m iști lor din toate țările au acordat o înaltă apreciere proiectului de Program. Vă încredințăm, frați ai noștri de peste hotare, a spus vorbitorul, că partidul nostru leninist, ținînd sus steagul internaționalismului proletar, va face tot ce-i va sta în putință pentru a apropia omenirea de societatea păcii, fericirii și prosperității - societatea comunistăToți oamenii cu vederi înaintate, democratice afirmă că Programul dă răspunsuri la cele mai actuale probleme, că are un rol remarcabil în mișcările sociale și schimbările progresiste ale contempora-
Partidul în perioada construcției 

desfășurate a comunismuluiN. S. Hrușciov a spus :Partidul nostru marxist-le- n.șnist, care a luat ființă ca partid al clasei muncitoare, a devenit un partid al întregului popor. în aceasta se manifes-
sala istoricului 
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neității. în ceea ce privește burghezia și presa ei, nici ea nu poate să nu recunoască că Programul și îndeplinirea a- cestuia vor exercita o înrîu- rire excepțională asupra situației din întreaga lume.In jurul ideilor cuprinse în Program — a subliniat N. S. Hrușciov - s-a dat o adevărată bătălie între cele două ideologii - ideologia comunistă și cea burgheză. Putem a- firma cu tot curajul că ideile comuniste întruchipate în grandioasele planuri ale muncii constructive, demonstrează cît se poate de grăitor superioritatea lor incomparabilă față de ideologia burgheză — ideologie a violenței și distrugerii și repurtează noi victorii asupra ei.Ideologii burgheziei recunosc astăzi că comunismul noua organizare social-econo- mică a societății — devine o forță din ce în ce mai puternică a contemporaneității.în rîndul populației țărilor capitaliste își găsește o tot mai largă răspîndire măreața idee din Program cu privire la legătura indisolubilă dintre comunism și pace. Chiar și mulți reprezentanți ai burgheziei nu pot să nu recunoască că țara care își propune astfel de planuri mărețe, constructive nu poate să nu fie interesată în menținerea păcii.Programul a dat o lovitură puternică forțelor agresive și celor ce se închină, ca unui idol, bombei cu hidrogen.Miturile anticomuniste și născocirile burgheziei și ale lacheilor ei se sfarmă sub' loviturile mărețelor idei ale Programului. Forța de atracție a ideilor comunismului crește și ele cuceresc adepți tot mai numeroși. Noul Program ajută mase din ce în ce mai largi să înțeleagă că sub raport economic, politic și moral, comunismul este superior capitalismului, că lui îi aparține viitorul. Burghezia și apărătorii ei n-au ce opune, în mod evident, Programului P.C.U.S.Ideile Programului, ideile comunismului, străbat planeta în marș triumfal, pentru că sute de milioane de oameni oprimați și oropsiți văd în ele întruchiparea celor mai bune sentimente și năzuinți pe care le nutresc. Apologeții capitalismului nu vor reuși prin nici un fel de cordoane polițienești și „cortine de fier“ să țină popoarele departe de ideile progresului. Comunismul este speranța popoarelor, chezășia viitorului lor luminos.N. S. Hrușciov i-a ironizat pe criticii burghezi ai proiectului de Program al P.C.U.S., care folosesc săgețile otrăvite ale calomniei, insinuărilor și denaturărilor.în tabăra dușmanilor comunismului domnește o totală dezorientare, o furie neputincioasă, un scepticism, jalnic. Dacă obscurantiștii se războiesc cu Programul nostru înseamnă că el și-a atins ținta.

tă unitatea de monolit și puterea societății sovietice, cimentată prin unitatea intereselor și a concepției despre lume. Totdeauna — și cînd soarele strălucește viu și cînd 

lespectatori despre lucrările 
Congresului.

Ora 10. Delegații și oaspeții 
la Congres sînt invitați în sala 
de ședințe. încep lucrările ce
lei de a doua zile a Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. 
In aplauzele tuturor se dă cu
vîntul din nou tovarășului 
Hrușciov care prezintă Rapor
tul cu privire la programul 
Partidului Comunist, progra
mul construirii comunismului, 
încă de la primele cuvinte în 
care tovarășul Hrușciov a ca
racterizat secolul al XX-lea 
ca un secol al victoriilor 
triumfale ale comunismului, 
întreaga sală izbucnește în 
ovații.

Comunismul este țelul parti
dului și poporului — aceasta este ideea fundamentală a ra
portului pe care l-am ascultat 
astăzi. Primul secretar al C.C. 
al P.C.U.S. menționa în rapor
tul său că programul partidu
lui poate fi comparat cu o ra
chetă cu trei trepte: prima 
treaptă a smuls țara din în
lănțuirea capitalismului; a 
doua a ridicat-o la socialism, 
iar a treia treaptă este che
mată si o pună pe orbita co
munismului. Peste 20 de ani 
în Uniunea Sovietică produc
ția industrială va fi de aproa
pe două ori mai mare decît 
producția industrială a între
gii lumi nesocialiste. Tovară
șul Hrușciov a citat date în 
legătură cu creșterea consumu
lui de carne, zahăr și fructe 
plănuit pentru anul 1970. Ci
frele acestea și altele sînt 
tntr-adevăr impresionante. Ele 
vorbesc despre faptul că în Ța
ra Sovietică va exista cel mai 

timpul este posomorit, tn zf« lele victoriilor și în zilele încercărilor grele — partidul este alături de popor, poporul este alături de partid.In perioada construcției desfășurate a comunismului* Partidul Comunist se va dezvolta pe baza următoarelor direcții principale:ridicarea continuă a rolului partidului ca formă supremă de organizare social-politică* întărirea influenței lui conducătoare în toate sectoarele construcției comuniste ;întărirea unității dintre partid și popor, îmbogățirea formelor de legătură dintre partid și masele fără de partid, ridicarea unor pături tot mai largi ale oamenilor muncii la nivelul membrilor de partid ;dezvoltarea continuă a democrației interne de partid* creșterea însemnătății titlului de membru de partid, creșterea și mai mare a activității și inițiativei tuturor comuniștilor, întărirea unității și coeziunii rîndurilor partidului.Noi trebuie să veghem — a spus vorbitorul — cu strictețe și să dezvoltăm normele leniniste ale vieții de partid și principiul conducerii colective* să asigurăm un control strict de către masa membrilor de partid al activității organelor oonducătoare și lucrătorilor din cadrul lor, creșterea activității și a inițiativei tuturor comuniștilor, participarea lor cu adevărat creatoare la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, dezvoltarea criticii și autocriticii.N. S. Hrușciov a denumit cu adevărat revoluționare măsurile formulate în proiectul de Program privind înnoirea cadrelor, inadmisibilitatea cultului personalității, dezvoltarea prin toate mijloacele a democrației interne de partid.în încheierea raportului N. S. Hrușciov a spus: Ridicînd deasupra lumii făclia libertății, steagul socialismului și comunismului, partidul nostru a adus secolului XX gloria de secol al transformărilor radicale în destinele omenirii. Lupta eroică a marii armate a comuniștilor din toate țările, care au atras după ei masele populare, a accelerat evoluția istorică, a apropiat înfăptuirea celor mai luminoase idealuri ale omenirii. Dar cu cît va fi grăbit mersul istoriei cînd în Uniunea Sovietică va fi construită societatea comunistă !Triumful comunismului a fost întotdeauna țelul final, scump al partidului leninist. Acum, acest vis — comunismul — devine realitate. Nu numai urmașii noștri cl și noi, generația noastră de oameni sovietici va trăi în comunism!Să ne consacrăm, tovarăși, toate forțele, întreaga energie pentru a grăbi apropierea zilei cînd soarele comunismului va străluci deasupra pămîntului nostru !Steagul leninismului ne-a însuflețit în lupta pentru triumful socialismului. Și am repurtat victoria!Steagul lui Lenin ne însuflețește în noua etapă istorică a dezvoltării patriei noastre — etapa construirii comunismului.Sub steagul marxism-leni- nismului, sub conducerea partidului comunist, înainte spre victoria comunismului.
(Text prescurtat)

înalt nivel din lume. Cu a- 
plauze prelungi au fost pri
mite acele puncte ale progra
mului care arată că in urmă
torii 20 de ani producția in
dustrială va crește de 6 ori, 
iar producția agricolă de 3 ori 
și jumătate. Iată încă cîteva 
cifre care au stîrnit interesul 
general, prin forța lor : în 1980 
in U.R.S.S. se va produce o 
cantitate de energie electrică 
o dată și jumătate mai mare 
decît se produce în prezent in 
toate celelalte țări ale lumii 
luate la un loc.

Cuptoarele sovietice vor da 
250 de milioane tone de oțel pe 
an. 75 pînă la 80 la sută din 
cheltuielile necesare pentru 
întreținerea și educarea co
piilor vor fi preluate de stat.

Peste 20 de ani în U.R.S.S. 
vor exista 8 milioane de stu- 
denți.

Acestea sînt doar cîteva din 
cifrele comunismului.

In raportul său N. S. 
Hrușciov s-a referit de aseme
nea la problemele principale 
ale teoriei și practicii con
strucției comuniste, la dezvol- 
tarea relațiilor comuniste și 
formarea omului nou.

Vorbind despre tineretul so
vietic, primul secretar al C.C. 
al P.C.U.S. l-a caracterizat 
drept o forță creatoare activă 
în lupta pentru cauza comu
nismului. Această înaltă apre
ciere a partidului însuflețește 
pe tinerii sovietici la noi și noi 
fapte eroice în construirea co
munismului.

Urmărite de întreaga lume, 
lucrările Congresului continuă.

Ah. STARC
Moscova, 18 octombrie 1961.
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și Sadu V-SibiuPrintr-un Decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne s-au conferit Ordinul Steaua Republicii Populare Romîne, Ordinul Muncii și Medalia Muncii, unor muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul Ministerului Minelor și Energiei E- lectrice, pentru evidențierea în mod deosebit în lucrările de proiectare și execuție a Centralei hidroelectrice „V. I. Lenin" de la Bicaz și a barajului Centralei hidroelectrice Sadu V-Sibiu.înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de StatEa solemnitate, care a avut loc miercuri după-amiază la Palatul Marii Adunări Naționale, au luat parte tovarășii Gheorghe Apostol, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Tuzu, ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Bujor Almășan, ministrul Minelor și Energiei E- lectrice și Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat,Felicitînd pe cei decorați, tovarășul Ștefan Voitec a spus: „Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Populare Romîne, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, vă felicit din toată inima pentru conferirea înaltelor distincții ce v-au fost înmînate drept prețuire de către conducerea de partid și de stat a contribuției dv. în proiectarea, execuția și terminarea, în bune condiții, a lucrărilor de amploare și tehnicitate deosebite de la puternica centrală hidroelectrică de la Bicaz care poartă numele slăvit al învățătorului oamenilor muncii și constructorilor socialismului de pretutindeni — V. I. Lenin.Prin realizarea unor obiective speciale de mari proporții, cele dintîi la noi și care fac parte din planul de 10 ani de electrificare a țării, elaborat de partid, sub îndrumarea Comitetului Central și personal a' tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej - plan îndeplinit cu succes înainte de termen, r- crește simțitor capacitatea noastră energetică, producția de energie electrică, fapt de o importanță esențială în mersul ascendent al economiei naționale, a cărei dezvoltare este strîhs legată de creșterea corespunzătoare a bazei energetice, ciim subliniază în mod special Directivele celui de-al IET-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.Din nou vă felicit pentru decorare, pentru rezultatele muncii dv.; vă doresc sănătate și succese tot mai importante în construcția centralelor electrice, prevăzute în planul economic de 6 ani, noi realizări în cadrul muncii însuflețite pe care o desfășoară întregul popor — sub conducerea partidului — pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră".în numele celor decorați au mulțumit ing. Ștefan Nicolae, șeful de echipă Pavel Oțet, ing. Alexandru Diaconu și conducătorul auto Ion Bră- escu. ! v. (Agerpres)

atenție deo- lucrăiilor.AGERPRES
Strungarii Stan Alexandru și Ion Poati de la Uzina mecanică de utilaj chimic „București" acordă osebită calitățiiFoto :

Succese în aplicarea sudurii automate 
și semiautomatemetalurgiștii de aici să realizeze cu a- celeași utilaje, cu circa 500 de autoutilitare mai multe decît în aceeași perioadă a anului trecut. Realizînd de la începutul anului și pînă acum aproape 110-000 m.l. de sudură la carosarea autovehiculelor, ei și-au întrecut sarcina prevăzută pe’întregul an-Cl extindere tot mai mare cunoaște acest procedeu modern și în construc-

34 de ore economii de manoperă la fiecare autoutilitară. Acesta este rezultatul aplicării sudurji automate și semiautomate — în locul celei manuale - de către meta- lurgișții uzinelor de autobuze din Capitală. Astfel, la autoutilitarele realizate în primele 9 luni din acest an, ei au economisit un timp de lucru, care alături de unele măsuri tjehnico-organizato- rice i-a ajutat pe

In cadrul manifestărilor Lunii prieteniei romîno-sovietice, la Casa prieteniei romîno-sovietice din București s-a deschis miercuri după-amiază cicliul de conferințe cu tema „U.R.S.S. dezvăluie tainele cosmosului". Au luat cuvîn- tul: academicienii Gh. De- metrescu și Eugen Macovschi, profesorii universitari V. Vîl- covici și Călin Popovici, precum și D. E. Scegolev, candidat în științe fizico-matema- tice, colaborator științific al Observatorului din Pulkovo.La Casa de cultură a tineretului din raionul 23 August, ing. I. Boacă a ținut o conferință despre aviația utilitară în U.R.S.S.
★Scriitorul Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei R.P.R-, a conferențiat la Casa raională de cultură din orașul Fălticeni, despre
EXPOZIȚIA

„Grafica contemporană
i//7i IL R. S. S.“Printre numeroasele manifestări din cadrul Lunii prieteniei romîno- sovietice se numără și deschiderea — în sălile Muzeului de Artă al R.P.R. t a unei importante expoziții de grafică contemporană din U.R.S.S.Tradiția graficei în U.R.S.S. este veche. De la o generație la alta de artiști s-a transmis această tradiție. Prin graiică, creatorii au găsit permanent posibilitatea să se adreseze direct oamenilor, reflectînd cele mai actuale probleme ale contemporanilor lor.Și prin actuala expoziție, care cuprinde 182 de lucrări, în cea mai mare parte create în ultima perioadă, semnate de 63 artiști, privitorul face încă o dată cunoștință cu realitatea contemporană sovietică, cu omul constructor al comunismului. Oglindirea veridică a procesului de construire a comunismului, tipuri de constructori, tineri cu personalități puternice, adevăiați eroi ai vieții pașnice — totul reflectă dezvoltarea multilaterală a marelui stat sovietic.Pasiunea în reflectarea dinamică a vieții sovietice, a măreției realizărilor constructorilor ei se manifestă la toți graficienii, atît vârstnici cît și tineri, din toate republicile Uniunii. Fără a transforma în reportaj preocuparea de a reflecta elementele esențiale și noi descoperite în viața oamenilor din Uniunea Sovietică, artiștii se opresc asupra faptelor cotidiene, cît și asupra actelor mărețe.Oamenii sovietici din Kirghizia sînt descriși de L. A. Ilina, maestră emerită a artei din această republică, în lucrările „Montorii", „Vînăto- rii", „La medic" și altele. A. S. Vedernikov realizează imaginea „Lacul de acumulare al hidrocentralei de la Gorki" ;P. A. Upit, maestru emerit al artei din R.S.S. Lituaniană, printr-o suită de imagini ne înfățișează „Rîul Gauia", „Primele brazde". Stegari" etc.Seria „Studenți pe pămîn- turile desțelenite" (linogravu- ră) de I. P. Roiter, dezvăluie privitorului victorioasa bătălie

Și
ția de nave și utilaje chimice.Prin înființarea unor noi linii de sudură automată și semiautomată prin înzestrarea u- nor noi uzine cu a- semenea dispozitive — toate produse în țară, acest procedeu înaintat de lucru s-a extins în uzinele metalurgice și constructoare de mașini; în prima jumătâte a acestui an,- cu 122 la sută față de aceeași perioadă din anul trecut.

simpozioane„Maxim Gorki, întemeietorul realismului ratură" .
★

oameni ai munNumeroși
cii din orașele și satele regiu
nii Brașov participă la con
ferințele, simpozioanele, serile 
literare și la alte manifestări 
consacrate Lunii prieteniei. In 
mai multe orașe ale regiunii 
s-au deschis expoziții volante 
despre tehnica nouă în indus
tria și agricultura Uniunii 
Sovietice-

★La Casa prieteniei romîno- sovietice A.R.L.U.S. din Craiova, în fața unui mare număr de femei a avut loc un simpozion în cadrul căruia au fost făcute expuneri pe teme ca „Totul pentru om, pentru fericirea lui" și „Morala comunistă și ocrotjrea mamei și copilului'-*. (Agerpres)

cu natura. Perseverența omului sovietic, tehnica înaintată au învins acolo unde climatul vitregise întinderi nesiîrșite. Deșerturile sînt transformate în regiuni înfloritoare, pustiul în regiuni populate; în care de la o zi la alta cresc industriile, orașele, așezările.Tinerii graficieni, prezențl în expoziție, se îndreaptă cu predilecție spre acele locuri unde se nasc orașe și uzine uriașe, acolo unde senzația dinamicei vieții sovietice este trăită din plin. Seria „datura" sau seria „Rustavi" de D,M. Nodia reușesc să te a- propie și să te transpună în mediul descris. V. V. Popkov este atras de momentele cînd oamenii își întrerup activitățile, relaxîndu-se („Pauză de prînz", „Zile de odihnă"). Dragostea pentru peisajul patriei apare cu pregnanță în linogravurile colorate : „Catedrala Uspenski", „Seara pe Volga" sau „Rîul Oka la Po- lenovo" de M. V. Matorin, maestru emerit al artei din R.ST.S.R.Prin acest ansamblu reprezentativ de creații ale graficienilor din U.R.S.S. s-a pus la dispoziția publicului de la noi din țară o manifestare artistică de înaltă valoare ideologică și artistică. Expoziția oferă bogate învățăminte nu numai pentru artiștii din țara noastră, dar și pentru publicul nostru iubitor de frumos care are încă o dată prilejul să poată cunoaște și prin intermediul operelor artistice mai profund realitățile sovietice. JAK BRUTARU
In curînd alături de fruntași

(Urmare din pag l-a)

in 
de

te pe

Iancu execută lucrările de finisaj. Această repartizare a permis ca activitatea brigăzii să se îmbunătățească continuu în aceste două luni. Rezultatul : brigada și-a depășit planul de producție pe cele două luni care au trecut de la pornirea întrecerii pentru titlul de brigadă fruntașă și pe luna septembrie. Unul dintre rezultatele organizării mai bune a muncii este și aplicarea producție a unor metode mare eficacitate economică.— Cum montăm noi căile rulare ale podului rulant stîlpii de susținere nu este rău — le-a spus tinerilor, la una dintre consfătuiri, responsabilul brigăzii. Așa scrie și în îndrumările tehnice. Insă s-ar putea monta și altfel, ca să cîștigăm timp. Gîndiți-vă : noi executăm montarea acestor căi de rulare, adică cea mai mare parte sus la înălțime, grele. Dacă am facem asamblarea în perechi și direct jos, la sol* iar montarea să o facem sus pe stîlpi, la amîndouă deodată ?Ideea era îndrăzneață și a 
din lucrări, în condiții încerca să

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.

Bune prietene, utemistele Stoiculescu Cornelia și Ni- culița Gîroe de la Industria Textilă din Lugoj discută adesea despre felul în care pot contribui la ridicarea calității produselorFoto : B. MOSCU

Dinamo-Kiev campioană a U. R. S. S. 
la fotbalDinamo de cam-Echipa de fotbal Kiev a cîștigat titlul pioană a U.R.S.S. la fotbal pe anul 1961. în penultima etapă a campionatului fotbaliștii din Kiev au făcut joc egal : 0-9 cu Avangard Harkov și indiferent de rezultatul ultimului meci nu vor mai putea pierde locul întîi.Dinamo Kiev a realizat Jn 29 de meciuri 43 de puncte — 17 victorii, 9 meciuri egale și 3 înfrîngeri cu un golaveraj de 55-26. un golaveraj

PE SCURTMiercuri în rilor de finală R.P.R." la fotbal s-au disputat ultimele două întîlniri. Pe stadionul Republicii echipa C.C.A.' a dispus cu scorul de 3-0 (0-0) de Progresul. Au marcat Tătaru, Constantin și Nedelcu (autogol). La Ploiești, Rapid a repurtat o categorică victorie cu 5-1 (3-1) în fața echipei Steagul Roșu Brașov prin punctele marcate de Balint, Georgescu, Kraus, Dulgheru și Neacșu.
★Marelq maestru sovietic Victor Korcinoi conduce în turneul internațional de șah de la Budapesta,-avlnd’3‘"pu!hcte din 

cadrul sfertu- i ale j,Cupei

plăcut. Este drept că la început, cînd s-a trecut la aplicarea acestui procedeu, lucrările nu se făceau ca acum. La început asamblarea se făcea prin prinderea cu buloane iar nituirea se făcea sus, pentru a- ceasta fiind necesare schele și cîte altele. Lucrul pe schelă, nu poate fi comparat însă cu cel ce se execută la sol. Așa se face că după alte cîteva zile de experiență băieții din brigadă au hotărît ca și nituirea, nu numai asamblarea în buloane a căilor de rulare, să se facă jos, ca apoi gata a- samblate și nituite să fie ridicate și montate pe stîlpi. Avantajul era de data aceasta substanțial : timpul de asamblare și montare s-a redus cu aproape 30 la sută.Și cîte alte propuneri nu s-au mai făcut și aplicat datorită mai bunei organizări a muncii. La un moment dat, de pildă, unele greutăți proveneau din faptul că macaraua era imobilizată multă vreme la montarea subansamblelor pe acoperișul halelor. Tînărul Șt. Nicolae a venit cu propunerea ca la asamblare să fie folosite doar patru buloane de fixare și apoi macaraua să 

Printr-un Decret al Consiliului de Stat al Populare Romîne, xandru Lăzăreanu mit în calitate detraordinar șl ministru plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Marea Brita- nie și Islanda, cu reședința la Londra, în locul tov. Petre Bălăceanu.Prin același decret tov. Petre Bălăceanu a fost numit în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii ne în Statele ricii, în locul covescu care însărcinare.

Torpedo Moscova, campioana de anul trecut și Spartak Moscova au totalizat cite 39 de puncte. în penultima etapă Spartak a terminat la egalitate : 1-1 cu S. K. Rostov pe Don, iar Torpedo a pierdut (0-1) Ia Pahtakor Tașkent.Pentru prima oară în cele 23 de ediții ale campionatului unional de fotbal, echipele din Moscova cedează titlul colegilor lor din Kiev.
tot atîtea posibile. El este urmat de Filip (R. S. Cehoslovacă) — 2'/2 puncte ; Bisguier (S.U-A.), Bronstein (U.R.S.S.), Portisch (R. P. Ungară) și Uhlpiann (R. D. Germană) — 2 puncte fiecare. Șahistul romîn D. Drimer, care a pierdut partidele întrerupte la Kord- noi și Portisch, are o jumătate de punct.Astăzi după-amiază de la ora 17 pe stadionul --cii va avea loc meciul de box dintre echipele C.C.A. și C.S. Craiova contînd pentru campionatul republican.I" - (Agerpres)

ritmul construcți-și-a cîștigat astfel prestigiul unui co-

ridice sus întregul pachet de grinzi iar strîngerea definitivă și cu toate șuruburile să se facă după ce grinzile au fost fixate pe stîlpi. Rezultatul a fost că macaraua acum poate să deservească operativ toate punctele de lucru prin aceasta accelerînd ilorBrigada pe șantier lectiv harnic, priceput, veșnic în căutarea a noi și noi metode de muncă care duc la grăbirea ritmului construcțiilor. în același timp brigada s-a dovedit și o puternică școală de educare a tinerilor. Opinia intransigentă a colectivului brigăzii a contribuit ca Ion Iliescu, Cornel Blaj și alți cîțiva tineri din brigadă, certați la un moment dat cu disciplina, să devină acum fruntași în producție.Toți cei 15 tineri cîți numără brigada de producție condusă de Nicolae Năstase sînt hotă- rîți ca în această lună, îndeplinind toate angajamentele, să cucerească titlul de brigadă fruntașă. Faptele, rezultatele de pînă acum confirmă că hotărîrea lor va fi îndeplinită.

Ecoul internațional al lucrărilor 
celui de-al

Bilanțul victoriei
clare și reale

PARIS
Toate ziarele 
publicat la 18 
loc de frunte 
Moscova, asupra 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

Ziarul „L’Humanit&“ a con
sacrat două pagini și jumă
tate materialelor congresului, 
publicînd 
nunțită a 
vitate al 
prezentat

„Bilanțul victoriei clare și 
reale, o lecție de morală co
munistă. O declarație cu pri
vire la pace în întreaga lume 
— acestea sînt ideile funda
mentale ale Raportului de 
activitate al Comitetului .Cen
tral al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, prezen
tat de Nikita Hrușciov la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.“ — cu aceste cuvinte 
începe relatarea sa corespon
dentul special al ziarului 
„L’Humanite" din sala de șe
dințe a Congresului.

Ziarul „Liberation" a con
sacrat o pagină și jumătate 
relatărilor din Moscova, pu
blicînd de asemenea o expu
nere a raportului de activitate 
prezentat de N. S. Hrușciov.

Ziarele burgheze rezervă de 
asemenea un spațiu larg ex
punerii raportului CC al 
P.C.U.S.

Ziarul „Le Figaro" remar
că, de asemenea, cuvintele lui 
N. S, Hrușciov, că U.R.S.S. 
este gata „să procedeze îm
preună cu puterile occidentale 
la căutarea unei 
ciproc acceptabile 
nate", a problemei 
de pace german pe 
tativelor.

soluții re- 
și coordo- 
Tratatului 
calea tra

Eveniment important 
pentru întreaga 

mișcare muncitorească 
internaționalăROMA 18 (Agerpres). — TASS transmite : Ziarele italiene publică articole consacrate deschiderii celui de-al XXH-lea Congres al P.C.U.S.Congresul va face bilanțul îmbucurător al activității societății existente în mod real, care a pii du ma: rmute ut tatro realita a vieții sale ctx diene, a societății care din inițiativa comuniștilor vrea să meargă înainte, se spune în articolul semnat de Giancarlo Rajetta; membru șl secretariatului Partidului Comu-

I

ite

Pionieri ajutînd pe colectiviști la recoltatul roșiilor.Foto : GR. PREPELIȚĂ

(Urmare din pag l-a)

serile culturale, atrag numeroși 
parficipan/i, și programarea unora 
dintre ele duminica ar fi răspuns 
acestor cerințe.

Oare sala de festivități nu pu
tea găzdui, de pildă, programul 
unei brigăzi artistice de agitație a 
uneia din numeroasele întreprin
deri din oraș ? Sau un alt pro
gram dat de formațiile artistice 
de amatori l O întîlnire a tinerilor 
ploieșfeni cu personalități ale vie
ții noastre cultural-artistice n-ar 
fi o problemă greu de rezolvat fi
nind seama de scurta distanță Plo
iești—București. Tinerii văd filmele 
romînești și vor să discute cu 
creatorii lor; citesc literatura noa
stră contemporană și ar dori să 
discute, din cînd în cînd, măcar 
cu cîțiva din scriitorii noștri de 
frunte. La Palatul Culturii aseme
nea întîlnirl ar trezi interesul, cu 
afîf mal mult intr-o zi de dumi
nică.

Instituțiile cultural-artistice ca-

XXII-lea Congres al P.C.U.S, nist Italian, publicat în coloanele ziarului „Unita".Comuniștii sovietici, se spune în articol, privesc înainte, ei cred în pacea în întreaga lume și în comunism, pentru aceasta ei muncesc și luptă. Iată de ce acest Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice reprezintă un eveniment important pentru întreaga mișcare muncitorească internațională, subliniază Pajetta, iată de ce el stârnește un atât de mare interes și entuziasm în rândurile acelora care cred într-adevăr în socialism, în progresul omenirii și vor să lupte pentru pace.Ziarul „Paese" subliniază că Uniunea Sovietică întocmește planurile dezvoltării sale pornind de la politica păcii. întregul viitor al Uniunii Sovietice, subliniază ziarul, se bazează pe perspectiva destinderii încordării internaționale care trebuie să ofere poporului sovietic posibilitatea de a realiza planurile îndrăznețe ale ridicării necontenite a nivelului de trai, depășind producția pe cap de locuitor a Statelor Unite.
Convingere în victoria 

comunismuluiLONDRA 18 (Agerpres). — TASS transmite : „Cuvîntarea
- Intervenția reprezentantului R. P. Pominc
NEW YORK 18. - De la 

trimișii speciali Agerpres la
O.N.U.: De aproape două 
săptămîni în Comitetul nr. 5 
pentru probleme administra
tive și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile în legătură cu 
proiectul de buget al O.N.U. 
pe 1962. Paralel se analizează 
întreaga activitate financiară 
a O.N.U., felul cum au fost 
îndeplinite și soluționate hotă- 
rîrile Consiliului de Securita
te și Adunării Generale.

Luînd cuvîntul la dezbateri 
din partea delegației R.P. Ro
mîne, Florin Stoiana a criti
cat politica de umflare a bu
getului și finanțarea ilegală 
a unor acțiuni contrare atit 
Cartei, cit ți rezoluțiilor Con- 
sOiuhci de Securitate și Adu
nării Generale, așa cum t-a 
inzimplat acest an. Refe- 
rmdu-se la problema schimbării sediului O.N.U. în altă 
țară, care a fost ridicată de 
mai mulți delegați, Florin Sto-

Suvanna Fumma a fost numit prim ministru 
in guvernul provizoriu laoțianLUANG PRABANG 18 gerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 18 octombrie regele Laosului a numit pe Fumma prim-ministru în guvernul provizoriu de coaliție. Acest lucru a fost anunțat de

(A-
prințul Suvanna

SCURTENEW YORK. — Miercuri 18 octombrie, Comeliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne, a părăsit New Yorkul cu vaporul, în- dreptîndu-se spre țară.La plecare au fost de față membrii delegației R. P. Romîne la cea de-a 16-a sesiune a O.N.U. și membrii permanente a R. P. la O.N.U. misiunii RomîneMOSCOVA. - De dul spărgătorului atomic se transmite prin radio că la 17 octombrie și-a început activitatea stațiunea sovietică de cercetări științifice „Polul Nord — 10". Coordonatele sale sînt de 75 grade 27 minute latitudine nordică, 177 grade 10 minute longitudine estică.Personalul acestei stațiuni a fost debarcat de pe bordul

pe horde gheață

® •

re-și au sediul în acest palat, ca 
și celelalte similare din cuprinsul 
orașului pot colabora cu succes în 
alcătuirea unor programe care, an
corate puternic în actualitate, pur- 
tînd pecetea variefăjii și atractivi- 
tăfii să satisfacă pe deplin pe oa
menii muncii care vin în număr 
mare duminica la Palatul Culturii.

Și unele din duminicile anterioa
re au dovedit că acer* deziderat 
poate fi îndeplinit. Se impune 
însă, mai multă consecvență care 
să confere Palatului Culturii rolul 
activ pe care acest lăcaș trebuie 
să-l joace în permanentă în sa
tisfacerea cerințelor, preocupărilor 
tinerilor ploieșfeni. Grija manifes
tată pentru buna desfășurare a 
activității trebuie să cuprindă în
treaga săptămină. Obișnuitelor 
manifestări zilnice, duminica tre
buie să adauge însă altele, mai 
deosebite, care să încununeze 
săpfămîna cu o diversitate de ma
nifestări specifice unei zile de 
odihnă, instructive și recreative 
pentru toți tinerii. 

lui N. S. Hrușciov nu este cuvântarea unui om cu care nu se pot duce tratative" — scrie ziarul „Evening Standard" în articolul de fond în care comentează raportul de activitate prezentat de N. S. Hrușciov la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S.Ziarul subliniază îndeosebi că Uniunea Sovietică nu insistă asupra semnării Tratatului de pace cu Germania pînă la sfârșitul acestui an dacă puterile occidentale se vor arăta dispuse să rezolve problema germană. „Acesta este un mare progres", scrie ziarul „Evening Standard". Ziarul relevă, de asemenea, optimismul cu care N. S. Hrușciov a vorbit despre succesele Uniunii Sovietice și convingerea sa în victoria comunismului.în seara zilei de 17 octombrie, milioane de telespectatori englezi au putut urmări desfășurarea primei ședințe a celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Ei l-au putut vedea pe N. S. Hrușciov prezen- tîndu-și raportul, Prezidiul Congresului și sala de ședințe. Aceste imagini au fost transmise în cadrul emisiunii de seară prin rețeaua de televiziune BBC și „Independent Television".

că delegația ro‘ 
râ că <------ ■* *

iana a arătat < " 
mină consideră că această 
schimbare se impune cu toată 
seriozitatea.

Reprezentantul R.P. Romîne 
a subliniat că situația actuală 
nu poate fi îndreptată decît 
prin adoptarea unor măsuri 
de restructurare a secretaria
tului și a activității sale, ast
fel îneît să reflecte interesele 
principalelor, grupări de state 
din lume și să garanteze că 
puterea executivă nu va mai 
fi folosită de un grup de state 
în dauna altora. O astfel de 
reorganizare se va răsfrînge 
și asupra politicii financiare 
a organizației. Florin Stoiana 
a propus ca finanțarea ace
lor măsuri legate de menți
nerea pădi și seeuriiăpi să 
fie pxM, cesfom Castă, r»b 
competența Cc—jsistlxj te 
Securizate, iar Adunarea Ge
nerală și Consiliul de Securita
te să-și întărească controlul 
asupra activității financiare a 
Secretariatului O.N.U.

însuși prințul Suvanna după audiența sa laSuvanna Fumma a că, după întoarcerea sa la Xieng Kuang, el va relua tratativele cu ceilalți doi prinți pentru reglementarea condițiilor în care se va forma noul guvern de coaliție.

Fumma rege- declarat

ȘTIRIspărgătorului de gheață atomic „Lenin".PRAGA. — După cum transmite Agenția Telegrafică Cehoslovacă, în baza unei hotărâri a Comisei agricole permanente a C.A.E.R., in R. S. Cehoslovacă a avut loc Seminarul pentru problemele mecanizării complexe a cultivării și strînsului sfeclei de zahăr. La seminar au luat parte reprezentanți ai Uniunii Sovietice, R. S. Cehoslovace, R. P. Polone, R. P. Bulgaria, R. P. Romîne, R. P. Ungare și R. D. Germane.CIUDAD TRUJILLO. — A- genția Associated Press relatează că la 16 octombrie studenții Universității Santo Domingo, din capitala dominicană au distrus busturile și tablourile defunctului dictator Rafael Trujillo din clădirea universității.
InformațiiLa Ambasada R. D. Ger

mane la București a avut loc, 
miercuri seara, un cocteil cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființarea Agenției de pre
să ADN.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine la 
București.

-fcMiercuri după-amiază a a- vut loc la Academia R. P. Romîne o întîlnire cu scriitorii spanioli Rafael Alberti și Maria Teresa Leon, cars se află în țara noastră la invitația I.R.R.C.S.Au luat Academiei, I.R.R.C.S., fici, scriitori și alți oameni de cultură, studenți.
(Agerpres)

parte membri ai reprezentanți ai cercetători științi-

i


