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trăiască comunismul care insta
urează pe pămînt pacea, munca, li
bertatea, egalitatea, frăția și feri
cirea tuturor popoarelor !“

(Din Chemările C.C. al P.C.U.S. cu prilejul celei de-.a 44-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie)

Deschiderea lucrărilor celui de-al 
Congres al ₽♦ G IL S«

XXII-lea
★

I

<

tot mai 
ră a statelor socialiste.

„Firește, imperialiștii se pot lan
sa în aventuri periculoase, dar nu 
au șanse de reușita".

Dacă totuși, sfidînd rațiunea, 
a declarat N. S. Hrușciov, impe
rialiștii vor cuteza să atace țările 
socialiste și să azvîrle omenirea în 
abisul unui nimicitor război mon
dial, atunci acest pas nebunesc 
va fi și ultimul lor pas, va fi sfîr- 
șitul întregului sistem al capitalis
mului.

N. S. Hrușciov a declarat : „Sîn- 
tem convinși că în întrecerea cu 
capitalismul victoria va fi de par
tea socialismului. Sîntem convinși 
că această victorie va fi repur
tată în întrecere pașnică, iar nu 
prin dezlănțuirea unui război. Noi 
am stat, stăm și vom sta pe po
zițiile coexistenței pașnice a state
lor’ cu orînduiri sociale diferite, 
vom face totul pentru întărirea pă
cii în lumea întreagă".

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a constatat că s-a con
firmat concluzia Congresului al 
XX-lea al partidului că țările ca
pitalismului se îndreaptă neabătut 
spre noi zguduiri economice și so
ciale. In ultimii ani, a spus el, a 
avut loc o nduă ascuțire a contra
dicțiilor atît în interiorul țărilor 
capitaliste, cît și a contradicțiilor 
dintre el, s-a produs destrămarea 
imperiilor coloniale, au luat o am-

■ ploare uriașă lupta 
toare și mișcarea de 
țională a popoarelor.

Tendința generală 
capitalismului continuă să acțio
neze cu o forță implacabilă. Prin
cipala țară a capitalismului, S.U.A. 
a resimțit în 5 ani două scăderi 
de producție cu caracter de criză, 
iar în total în perioada postbelică 
s~au înregistrat acolo patru depre
siuni de acest fel.

S.U.A. și-au pierdut superiorita
tea absolută în producția mondia
lă capitalistă și în comerț și as
tăzi se află printre Celelalte țări 
capitaliste aproximativ la același 
loc ca înainte de război. S-a pro
dus o slăbire vizibilă a pozițiilor 
Angliei și Franței. Au înaintat pu
ternic țările învinse, îndeosebi 
Germania Occidentală și Japonia.

Intre statele imperialiste au re
apărut contradicțiile dinainte de 
război și au apărut altele noi, a 
spus N. S. Hrușciov. Tot mai în
verșunată devine lupta dintre im
perialiștii englezi și vest-germani 
pentru o situație dominanță în 
Europa occidentală. In lupta îm
potriva imperialismului englez, im
perialismul francez încearcă să se 
sprijine pe dușmanul său de ieri 
— monopolurile vesț-germane. 
Dar această alianță nefirească, ca 
o căsătorie din calcul, se întoarce 
tot mai des împotriva Franței în
săși, 
part 
state 
și în 
lalte

Devine tot mai evident că sta
tele imperialiste și liderii lor se 
tem de slăbirea încordării inter
naționale; deoarece tocmai în con
dițiile încordării le este mai ușor 
să înjghebeze blocuri militare, să 
țină popoarele într-o stare de tea
mă față de o pretinsă amenințare 
din partea țărilor socialiste. As
tăzi, a declarat N. S. Hrușciov, 
S.U.A. care au devenit centrul 
reacțiunii mondiale, joacă rolul dc 
principal nucleu agresiv. Imperia
liștii din S.U.A. acționează în a- 
lianță cu militariștii și revanșarzii 
vest-germani, amenințind pacea și 
securitatea popoarelor.

N. '. Hrușciov a spus că anii 
dintre 1960—1970 sînt anii des-

mult spre lovirea din afa- trămării totale а sistemului colo
nial al imperialismului. Tot mai 
șubrede devin pozițiile imperialis
mului în Asia, Africa și în Ameri
ca Latină. In ultimii șase ani, 28 
de state și-au cucerit independen
ța politică.

Nu trebuie însă să se uite că 
deși sistemul colonial s-a prăbu
șit, rămășițele sale nu au fost li
chidate, a spus N. S. Hrușciov. 
In toți acești ani, a adăugat el. 
Uniunea Sovietică, îndeplinindu-și 
neabătut datoria ei intetnaționa- 
listă, a acordat ajutor popoarelor 
care luptă împotriva imperialismu
lui și colonialismului. „Unora a- 
ceastă poziție nu le este pe plac. 
Ce să-i faci 1 Acestea sînt convin
gerile noastre".

Dorim din tot sufletul succes 
tuturor acelora care luptă în pre
zent împotriva imperialismului, 
pentru libertatea și fericirea lor; a 
declarat N. S. Hrușciov. Noi con
siderăm că este un drept inaliena
bil al popoarelor să pună capăt 
asupririi străine și vom sprijini 
lupta lor dreaptă. Colonialismul 
este condamnat și pe mormîntul 
său se va înfige un țăruș din lemn 
de plop. Aceasta este voința po
poarelor, acesta este mersul isto
riei !

N. S. Hrușciov a relevat tot
odată că jumătate din numărul 
statelor care au apărut ca urmare 
a destrămării sistemului - colonial 
sînt înlănțuite de grele tratate ine
gale. „In centrul sistemului colo
nial reînnoit, dar nu mai puțin 
rușinos, se găsesc Statele Unite 
ale Americii. In rolul de aliați cei 
mai apropiați și totodată de con- 
curenți apar colonialismul englez 
și imperialismul vest-german, a- 
cesta din urmă, care fără nici o 
jenă înlătură monopolurile engleze 
și franceze din Africa, Orientul 
Apropiat și Mijlociu".

Relevîpd că țările care s-au 
eliberat dfe sub jugul colonial au 
intrat într-o nouă perioadă a 
dezvoltării lor. N. S. Hrușciov 
a spus că în cercurile conducă
toare din aceste țări există forje 
care se tem de colaborarea în 
continuare cu cercurile democra
tice, progresiste, ale națiunii. A- 
ceste forțe se situează pe linia 
compromisului cu imperialismul 
din afară și cu feudalismul din 
interiorul țărilor lor, recurg la 
metode dictatoriale.

N. S. Hrușciov a arătat tot
odată că, cu cît. este mai trai
nică unitatea forțelor naționale 
democratice, cu cît sînt efectuate 
mai temeinic transformările so- 
cial-economice urgente, cu atît 
mai puternic este tînărul stat. In 
această ordine de idei N. S. 
Hrușciov a citat exemplul Cubei.

Agentura imperialiștilor, a a- 
rătat N. S. Hrușciov, sfătuiește 
tot mai des popoarele țărilor e- 
liberate să nu se grăbească cu 
transformările, încearcă să le su
gereze idfeea că nu vor putea e- 
vifa calea lungă pe care au par
curs-o țările capitaliste din Eu
ropa și America.

Comuniștii socot că popoarele 
pot lichida înapoierea seculară 
mergînd pe calea socialismului. 
Dar noi nu impunem nimănui 
ideile noastre si sîntem sinceri 
convinși că, mai devreme sau 
mai tîrziu, toate popoarele vor 
înțelege că nu există altă cale 
spre fericire și bunăstare.

Referindu-se la problemele 
mișcării muncitorești internațio
nale, Nikita Hrușciov a spus că 
comuniștii, continuînd să demaș-

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., deschide 
Congresul. N. S. Hrușciov a- 
nunță că la Congres participă 
reprezentanți a 80 de partide 
marxist-leniniste frățești.

La propunerea lui N. S. Hruș
ciov, delegații și oaspeții au 
cinstit, păstrînd un minut de 
reculegere, memoria militanților 
de seamă ai mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
care au decedat în anii de după 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S.

După alegerea Prezidiului, 
secretariatului, comisiei de re
dactare și comisiei de validare 
a fost adoptată în unanimitate 
ordinea de zi а Congresului.

(Continuare în pag. 3-a)

a comuniștilor din Uniuneai So
vietică a trimis la Congresul 
de la Moscova aproape 5.000 de 
delegați.

In uriașa sală a Palatului, se 
află, de asemenea, numeroși in
vitați. Aceștia simt oameni ai 
muncii din întreprinderile din 
Moscova, reprezentanți ai vieții 
publice din capitala sovietică, 
conducători din industrie.

La ședință asistă membri ai 
corpului diplomatic, corespon
denți ai presei sovietice, ai pre
sei țărilor socialiste, ai celor 
mai mari agenții de presă și 
ziare din statele capitaliste.

La ora 10 (ora Moscovei) își 
fac apariția in sală conducăto
rii Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care sînt în- 
tîmpinați cu aplauze furtu-

Ziua deschiderii 
transformat 

sărbătoare.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
TASS transmite:

Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice care s-a deschis la 17 
octombrie la Kremlin, a fost de
numit de poporul sovietic Con
gresul constructorilor societății 
comuniste.
Congresului s-a 
într-o mare

Cu mult înainte de deschide-
1rea Congresului, la Palatul 

ip Congreselor din Kremlin au în- 
? ceput să sosească delegați și 
( oaspeți. Sînt oameni de diferite 

vîrste și profesii, vechi bolșe- 
,* viei — veterani ai luptelor re- 

voluționare — eroi ai cincinale- 
lor, oameni de știință care a- 

? saltează orizonturile neexplora 
A te ale științei, primii cosmo- 

nauți. Familia de 10 milioane ? noase.

1

Raportul prezentat de N
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite :
Primul secretar al C.C. al 

P.C-U.S., N. S. Hrușciov, a pre
zentat în fața celui de-al XXII-lea 

' Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice raportul de ac
tivitate al Comitetului Central. F.l 
₽. declarat că viața a confirmat 
întrutotul justețea concluziilor teo
retice și orientării politice a par
tidului, a liniei sale generale, tra
sată de cel de-al XX-lea Congres 
al partidului.

S. Hrușciov a subliniat că 
dezvoltării lumii
istorică, pivotul oi, 
întrecerea între

în actuala 
a de- 

cele două

N. 
baza 
etapă 
venit
sisteme sociale mondiale — socia
list și capitalist. In prezent nu 
imperialismul, ci socialismul de
vine factorul hotărîtor al dezvol
tării mondiale.

A fost confirmată concluzia că 
în epoca actuală războaiele din
tre state nu sînt inevitabile, că ele 
pot fi preîntîmpinate.

Tendința generală de putrezire 
continuă a capitalismului, a arătat 
în'continuare N. S. Hrușciov, acțio
nează mai departe cu o forță impla
cabilă. Capitalismul nu este în sta
re să' rezolve niciuna din proble
mele actuale care stau în fața o- 
menirii. S.U.A. și-au pierdut supe
rioritatea absolută în producția șl 
comerțul mondial capitalist.

In condițiile actuale, a spus N. 
S. Hrușciov, a apărut perspectiva 
de a obține coexistența pașnică în 
întreaga perioadă, în decursul că
reia trebuie să"și. găsească rezol
varea problemele sociale și politice 
care despart astăzi lumea.

Caracterizînd situația mondială 
actuală și situația internațională a 
Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov 
a declarat delegaților că anii care 
au trecut după Congresul al XX- 
lea al P.C.U.S. au avut pentru în
treaga omenire o excepțională în
semnătate istorică mondială.

Uniunea Sovietică- a pășit în 
perioada construcției desfășurate a 
camuni’mrlui. Socialismul s-a 
consolidat în cadrul întregii co-

muuități mondiale socialiste. Eve
nimentele „cele mai importante din 
ultimii arii au constituit o expre
sie ;. principalei legități a vremu
rilor noastre : s-a desfășurat im
petuos procesul de creștere și în
tărire a forțelor vitale ale siste • 
inului mondial socialist".

Orientarea partidului nostru, a 
spus N. S. Hrușciov, a avut o în
semnătate uriașă pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru menținerea 
păcii generale și pentru preîntîm- 
pinarea unui nou război mondial.

In dezvoltarea socială, a decla
rat N. S. Hrușciov, au ieșit tot 
mai mult în evidență două linii, 
două tendințe istorice. Una — linia 
progresului social, păcii și creației, 
a doua — linia reacțiunii, asupririi

*
a silit lumea capita- 
în retragere în 
activității —

S. Hrușciov
Sovietică, toate țările socialiste i-au 
oprit la timp pe agresori.

In cursul întrecerii pașnice între 
cete jdouă sisteme capjțalismul a 
suferit o. profundă" ințrîngere mo- 
rȘfe și el nu este în stare să re
zolve niciuna din problemele ac
tuale care stau în față omenirii, a 
subliniat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a revelat că în 
perioada care s-a scurs s-a în
cheiat o etapă importantă în dez
voltarea istorică a sistemului mon
dial socialist. Acest sistem deyi- 
ne factorul decisiv al dezvoltării 

Economia 4 sistemului 
socialist continuă să se 

într-un
mai 

capitalistă.

clasei, munci- 
eliberare na-

a putrezirii

sfera 
sfera

lagăr 
forță

și războiului.
Socialismul 

listă să bată 
hotărîtoare a
producției materiale.

„Țara noastră, întregul 
socialist dispun acum de o 
atît de puternică îneît este pe de
plin suficientă pentru a apăra cu 
siguranță marile cuceriri ale so
cialismului de atentatele agresori
lor imperialiști" — a adăugat N. 
S. Hrușciov.

„Faptul că războiul a putut fi 
preîntîmpinat și că oamenii sovie
tici, popoarele celorlalte țări s-au 
putut bucura de binefacerile vieții 
pașnice, a spus N. S. Hrușciov, 
trebuie considerat drept principa
lul rezultat al activității partidu
lui, a Comitetului său Central pe 
linia creșterii forței statului so
vietic, a înfăptuirii politicii exter
ne leniniste, drept un rezultat al 
activității partidelor frățești din 
țările socialiste, al activizării for
țelor iubitoare de pace din toate 
țările"-. :

In ultimii ani,, imperialiștii 'au 
încercat nu o dată să aprindă fo
cul ur.ui nou război, să pună la în
cercare trăinicia sistemul’’! socia
list, dar de fiecare dată Uniunea

secietății. 
mondial 
dezvolte 
parabil 
nomia ( 
rile socialiste au sporit volumul 
producției industriale în compa
rație cu 1937 de 6,8 ori, în timp 
ce țările capitaliste cu mai puțin 
de 2,5 ori. Cota-parte a țărilor 
socialismului în producția indus
trială mondială s-a ridicat de la 
27 la sută în 1955 la aproximativ 
36 la sută în I960.; Dezvoltarea 
economiei sistemului mondial so
cialist are o orientare industrială.

„Cu deplin temei se poate afir
ma că pe arena mondială există 
o comunitate socialistă trainică a ' 
popoarelor libere".

După cum a subliniat . Nikita 
Hrușciov, creșterea puterii state
lor socialiste înseamnă o întărire 
a factorilor materiali și morali ai 
păcii. Astăzi nu se pot aborda- 
problemele fundamentale ale con
temporaneității, problemele răz
boiului și păcii, de pildă, numai 
din punctul de vedere al valabili
tății legilor capitalismului. „As
tăzi, nu imperialismul, cu apucă
turile sale bestiale, ci socialismul, 
cu idealurile sale de pace și pro
gres, devine factorul hotărîtor al 
dezvoltării lumii".

Lumea socialistă 
de nici un fel de 
zguduiri, a declarat 
ci'v. Totodată el a subliniat că 
reacțiunea mondială se orientează

ritm incom- 
rapid decît eco-

In 1960 ță-

nu se teme 
vicisitudini și
N. S. Hruș-

Puternice contradicții des- 
S.U.A. de Anglia și de alte 
imperialiste, ele se manifestă 
cadrul N.A.T.O. și al celor- 
blocuri agresive.

(Continuare in pag. 2-a)
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Raportul prezentat 
de N. S. HRUȘCIOV

(Urmare din pagina I-a)

te netemeinicia ideologică și ac 
tiunîle scizioniste ale liderilor de 
dreapta ai social-democrației, do
resc în același timp să colabo
reze cu toate forțele eănătoase 
din rîndurile socialiștilor, să ac
ționeze împreună cu ele în lupta 
pentru pace, democrație și so
cialism. „Aceasta nu este o lo
zincă tactică de moment, aceas
ta este orientarea generală a 
mișcării comuniste, dictată de 
interesele fundamentale ale cla
sei muncitoare'*.

Primul secretar al P.C.U.S. a 
subliniat că hotărîrile Congresu
lui al XX-lea, sprijinite de parti
dele frățești, au sporit puterni
cele forte creatoare ale mișcării 
comuniste, au contribuit la res
tabilirea spiritului și stilului le
ninist în viata partidelor fră
țești, în relațiile dintre ele.

. . N. S. Hrușciov a spus: „In
ultimii ani. consfătuirile repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești au fost jaloane 
importante în dezvoltarea miș
cării comuniste mondliale. Con
sfătuirile internaționale ale co
muniștilor constituie una din 
formele descoperite de partidele 
frățești care în condițiile actuale 
asigură colaborarea lor de luptă". 

N. S. Hrușciov a comunicat 
că în anii care s-au scurs fami
lia comuniștilor din toate țările 
a mai crescut cu încă 12 parti 
de. iar numărul total al comu
niștilor cu 7 milioane de oa
meni.

Reievfnd că partidele comu
niste și muncitorești respectă cu 
strictețe unitatea de acțiune, N. S. 
Hrușciov a spus: Numai con
ducătorii Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia care suferă în 
mod vădit de închistare națio
nală, s’-аи abătut de pe drumul 
drept marxist-leninist pe o că
rare întorțochiată care i-a dus 
în mlaștina revizionismului. Nu 
mimai activitatea teoretică ci și 
practica conducerii Uniunii Co
muniștilor dfn Iugoslavia este 
pătrunsă de ideile revizionismu
lui.

P.C.U.S. a criticat și va cri
tica concepțiile revizioniste ale 
conducătorilor iugoslavi, a de
clarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a declarat că 
comuniștii sînt împotriva expor
tului revoluției. „Ideile nu pot fi 
introduse cu baionete, cum se 
spunea în trecut, acum ar fi 
poate mai just să se spună — 
cu rachetele".

Insă noi, a spus el, nu recu
noaștem nimănui dreptul la ex 
port de contrarevoluție, dreptul 
dș a îndeplini funcțiile unui jan
darm international.

încercările imperialiștilor de a 
se amesteca în treburile popoa
relor ca-e s-au ridicat la revo 
lutie nu înseamnă nimic altceva 
decît agresiune, o amenințare la 
«dresa păcii generale. Trebuie să 
declarăm fără înconjur, a spus 
N. S. Hrușciov, că în cazul ex
portului imperialist de contra, 
revoluție comuniștii vor chema 
popoarele tuturor țărilor să se 
unească string, să-si mobilizeze 
forțele și, sprijinindiu-se pe forța 
sistemului mondial Socialist, să 
dea o ripostă hot^rîtoare duș- 
mamltr libertății,' dușmanilor 
păcii. „Așadar : — după faptă 
și răsplată 1“

N. S. Hrușciov a reamintit că 
în ultimele luni imperialiștii au 
creat în mod conștient o situa
ție periculoasă în centrul Euro
pei. In condițiile agravării situa
ției internaționale am fost ne- 
voiți să adoptăm măsurile nece
sare pentru a feri țara noastră 
de atentatele agresorilor și a sal
va omenirea de pericolul unui 
nou război.

N. S Hrușciov a declarat că 
principiile coexistentei pașnice 
rămîn invariabil orientarea ge
nerală a politicii externe sovie
tice. Dar pericolul de război poa
te fi cu greu preîntîmpinat nu- 

\ mai în mod unilateral. „Pute
rile occidentale care ar trebui să 

fie nu mai puțin interesate decît 
noi în evitarea unei catastrofe 
termonucleare, sînt datoare, la 
rîndul lor, să arate că sînt gata 
să caute căi pentru reglementa
rea problemelor litigioase pe c 
bază reciproc acceptabilă".

Lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală, a spus N. S. 
Hrușciov, constituie o parte in
tegrantă, deosebit de importan
tă, .a activității partidului nos
tru în domeniul politicii exter
ne. Este vorba nu despre o de
zarmare unilaterală a socialis
mului în fața imperialismului, ci 
dimpotrivă de renunțarea gene
rală la arme ca mijloc de rezol
vare a problemelor interstatale 
litigioase.

Problema lichidării rămășițe
lor celui de al doilea război 
mondial, a declarat el, are cea 
mai mare importanță pentru 
menținerea și întărirea păcii. 
Noi și astăzi sîntem gata să cău
tăm împreună cu puterile occi
dentale pe bază de tratative, o 
soluție reciproc acceptabilă și 
pusă de acord.

Referindu-se la recentele con 
vorbiri ale ministrului Gromîko 
cu secretarul de Stat si cu pre
ședintele S.U.A., precum și cu 
primul ministru al Angliei, N. S. 
Hrușciov a spus: După aceste 
convorbiri noi am căpătat im
presie că puterile occidentale 
manifestă o anumită înțelegere 
a situației și că sînt dispuse să 
caute rezolvarea problemei ger
mane și a problemei Berlinului 
occidental pe o bază reciproc ac 
ceptabilă-

Unii politicieni occidentali ne 
dau nouă, ca să spunem așa, „un 
sfat bun", declarînd1 că semna
rea tratatului de p-ace este peri
culoasă pentru Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste. 
Cum trebuie înțeles acest lucru ? 
De cînd se consideră că războiul 
este periculos doar pentru o 
singură parte ?

Considerăm că în prezent for
țele socialismului, toate forțele 
care stau pe pozițiile luptei pen
tru pace, sînt mai puternice decît 
forțele imperialiste agresive. Dar 
chiar dacă am fi de acord cu 
președintele Statelor Unite, care 
a declarat recent că forțele noas
tre sînt egale, și în acest caz. 
evident, este nerațional să se a- 
meninte cu războiul. Pe măsură 
ce se recunoaște egalitatea tre
buie să se tragă concluziile cu
venite. In zilele noastre este pe
riculos să se ducă o politică de 
pe poziții de forță.

N. S. Hrușciov a declarat : 
Tratatul de pace cu Germania 
trebuie să fie și va fi semnat îm
preună cu puterile occidentale 
sau fără ele.

N. S. Hrușciov a declarat din 
nou că pe baza Tratatului de 
pace cu Germania va fi norma
lizată și situația Berlinului oc
cidental ca oraș liber, demilita
rizat.

Subliniind că U.R.S.S. nu a 
dat nici un ultimatum, propu- 
nînd încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, N. S. Hruș
ciov a spus: „Guvernul sovie
tic insistă și în prezent asupra 
soluționării cît se poate de ra
pide a problemei germane, el 
este împotriva amînării ei la in
finit. Dacă puterile occidentale 
vor manifesta dorința ca proble
ma germană să fie reglementa
tă. atunci chestiunea termenelor 
de semnare a Tratatului de pace 
cu Germania nu va mai avea 
atîta importanță; nu vom mai 
insista atunci ca tratatul de pace 
să fie semnat în mod obligato
riu pînă la data de 3,1 decem
brie 1961. Principalul este să 
rezolvăm problema lichidării ră
mășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial, să semnăm Trata
tul de pace cu Germania. In a- 
ceasta rezidă miezul chestiunii".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
de mult a devenit acută proble
ma îmbunătățirii esențiale a 
mecanismului O.N.U. care „în 

anii războiului rece a ruginit și 
a început să-funcționeze defec
tuos". Este timpul, însfîrșit, sa 
șe restabilească drepturile legi
time ale R. P. Chineze în O.N.U. 
In situația care s-a creat ar fi 
cel mai rațional să se încheie 
Tratatul de pace cu cele două 
state germane și ele să fie pri
mite în O.N.U. Este timpul ca 
pentru cele trei grupuri de state 
care s-au statornicit în lume — 
socialiste, neutre și imperialiste 
— să fie instaurată o adevărată 
egalitate în drepturi în toate or
ganele O.N.U.

N. S. Hrușciov a declarat: Tre
buie rezolvată în conformitate cu 
interesele vitale ale popoarelor 
problema lichidării definitive a 
asupririi coloniale în toate formele 
și manifestările ei.

Un rol destul de important in 
Însănătoșirea întregii situații inter
naționale poate să-l aibă rezolva
rea problemelor politice regionale 
care s-au copt- El a enumerat îp 
rîndul acestor probleme crearea 
unor zone denuclearizațe, în primul 
rînd în Europa și în Extremul 
Orient, încheierea unui pact de 
neagresiune între țările organi
zației Tratatului de la Varșovia și 
țările blocului militar nord-atlan- 
tic, crearea unei zone de dezanga
jare a forțelor aripate ale grupări
lor militare și reducerea forțelor 
armate aflate pe teritorii străine-

Drumul spre îmbunătățirea si
tuației internaționale îl vedem în 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
economice cu toate țările, a decla
rat N. S. Hrușciov.

Referindu-se la relațiile cu 
S.U.A., el a declarat : Principalul 
este ca S.U.A. să renunțe la re
zolvarea problemelor litigioase 
prin război și să-și întemeieze re
lațiile internaționale pe principiile 
întrecerii economice pașnice. Dacă 
realismul va repurta victoria în 
politica S.U.A., va fi înlăturat un 
obstacol serios din calea însănă
toșirii întregii situații internaționa
le. De pe urma unei astfel de ati
tudini vor avea de cîștigat nu nu
mai popoarele țărilor noastre, ci 
și celelalte popoare, cauza păcii 
în lumea întreagă.

Intenționăm să lărgim și să în
tărim relațiile comerciale, econo
mice și culturale normale cu An
glia, Franța, Italia, Germania occi
dentală și cu alte țări din Europa 
occidentală, a declarat în conti
nuare N. S. Hrușciov. In ultimii 
ani, in această direcție s-a reali- 
azt un vizibil progres și totul de
pinde acum de partenerii noștri.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că oamenii so
vietici sînt profund satisfăcuți de 
dezvoltarea colaborării U.R.S.S. cu 
morile puteri ale Asiei — India și 
Indonezia, precum și cu celelalte 
țări din Asia și Africa, care s-au 
eliberat de sub jugul străin — 
Birmania, Cambodgir, Ceylon, Re
publica Arabă Unită, Irak, Gui
neea, Ghana, Mali, Maroc, Tuni
sia, Somalia și altele. N. S, Hruș
ciov a declarat că Uniunea Sovie
tică va dezvolta colaborarea co
mercială cu Republica Arabă Siria.

Relevînd că după îndelungi și 
chinuitoare încercări în Congo a 
fost creat un guvern care s-a de
clarat succesor al guvernului lui 
Patrice Lumumba, N. S. Hrușciov 
a declarat: „Guvernul sovietic es
te gata să acorde ajutor poporului 
congolez în rezolvarea probleme
lor grele, care stau în fața lui în 
lupta pentru lichidarea urmărilor 
jugului colonial".

N. S. Hrușciov a declarat : „In 
condițiile actuale a apărut pers 
pectiva de a obține coexistența 
pașnică în întreaga perioadă în 
cursul căreia trebuie să-și găseas
că rezolvarea problemele sociale 
și politice care despart în prezent 
lumea. Este vorba de faptul că, 
încă înainte de victoria deplină a 
socialismului pe pămint, în condi
țiile menținerii capitalismului în- 
tr-o parte a lumii, va apare posi
bilitatea reală de a exclude răz
boiul mondial din viața societății".

Trebuie să înțelegem, a conti
nuat N. S. Hrușciov, că în primul 
rînd de popoarele însăși, de hotă- 
rîrea lor și de acțiunile lor va de
pinde : dacă va fi pace pe pă* 
mînt sau dacă omenirea va fi a- 
trasă în catastrofa unui nou răz
boi mondial.

„Popoarele pot și trebuie să fa
că inofensivi pe cei ce sînt stăpî- 
niți de ideile nebunești ale milita
rismului și războiului. In lupta 
pentru pace popoarele constituie 
o forță hotărîtoare".

Primul secretar al C.C. ai 
P.C.U.S. a spus că din situația in
ternațională actuală pentru politica 
externă a Uniunii Sovietice decurg 
următoarele sarcini -.

— să aplicăm cu fermitate și 
consecvență principiul coexistenței 
pașnice a statelor cu orinduiri w 
dale diferite ca linie generală, a 
politicii externe a Uniunii Sovie
tice.

— să Întărim unitatea țărilor »o- 
cialismului pe bază de colaborare 
frățească și într-ajutoare, să ne a- 
ducem contribuția la întărirea pu
terii sistemului socialist mondial.

— să dezvoltăm contacte și să 
colaborăm cu toți luptătorii pentru 
pace din întreaga lume.

— să întărim solidaritatea pro
letară cu clasa muncitoare și oa
menii muncii din întreaga lume, 
sa acordăm tot sprijinul moral și 
material popoarelor care luptă, 
pentru eliberarea lor de sub ju
gul imperialist și colonial pentru 
întărirea independenței lor.

— să dezvoltăm în cea mai 
largă măsură legaturile de afaceri 
internaționale, colaborarea econo
mică și comerțul cu toate țările 
care doresc să întrețină astfel de 
relații cu Uniunea Sovietică.

— să ducem o politică externă 
activă și suplă, obținînd reglemen
tarea problemelor internaționale 
actuale pe calea tratativelor, să 
demascăm uneltirile și manevrele 
ațîțătorilor la război.

Trecînd la problemele în legă
tură cu intrarea Uniunii Sovietice 
in perioada construcției desfășurate 
a comunismului, N. S. Hrușciov a 
declarat că U.R.S.S. a pășit mult 
înainte în rezolvarea sarcinii eco
nomice fundamentale — de a a- 
junge din urmă și de a întrece cete 
mai dezvoltate țări căpitaliste in 
prodițcția pe cap de locuitor.

In ultimii ani, U.R.S.S., conti- 
nuind să întreacă în mod conside
rabil S.U.A. în ce privește ritmul 
creșterii producției, a început să 
le întreacă in ce"privește sporul 
absolut la multe produse dintre 
cele mai importante.

In prezent Uniunea Sovietică 
produce aproape o cincime din în
treaga producție industrială mon
dială.

Avem toate posibilitățile nu nu
mai de a îndeplini, ci și a depăși 
planul septenal-

Pînă la sfîrșitul anului 1965 în 
U.R.S.S. nu va mai exista nici un 
fel de impozite percepute de la 
populație.

In prezent 40 la sută din mun
citori și peste 23 la sută din col
hoznici au studii medii și supe
rioare.

Relațiile dintre clase în U.R.S.S. 
au intrat într-o nouă etapă a dez
voltării lor. Democrația proletară 
se transformă într-o democrație 
socialistă a întregului popor.

Nikita Hrușciov a declarat că 
factorul principal și determinant in 
activitatea P.C.U.S. după Congre
sul al XX-lea a fost lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor fundamenta
le ale perioadei construcției des
fășurate a comunismului.

Printre aceste sarcini el a enu
merat crearea bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, întărirea 
continuă a puterii economice a 
U.R.S.S., educația comunistă a oa
menilor muncii, satisfacerea tot 
mai deplină a nevoilor materiale 
și spirituale crescînde ale poporu
lui.

Toate ramurile economiei națio
nale sovietice se dezvoltă în ritm 
accelerat, a spus N. S. Hrușciov.

Crește necontenit bunăstarea po
porului. Știința și cultura sovietică 
au atins culmi noL Se îndeplinește 
cu succes planul septenal. U.R.S.S. 
a făcut un însemnat pas înainte în 
rezolvarea sarcinii economice fun
damentale— a ajunge din urmă și a 
depăși țările capitaliste cele mai 
dezvoltate în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor, ținln- 
du-se seama că populația a crescu* 
din 1956 cu 2 milioane d® 

meni și «te acum de aproape 220 
milioane.

N. S Hrușciov a mai comunicat 
că in timp de șase ani producția 
industriali va crește cu aproape 
80 la sută. Deosebit de semnifi
cative sînt realizările în ramurile 
principale ale industriei grele, că-1 
leia îi revine rolul hotărîtor ia 
creărea bazei tehnice-materiale a 
comunismului.

N. S. Hrușciov a mai spus că 
între anii 1956—1961 investițiile 
de stat în economia națională au 
fost de 156 miliarde ruble. A- 
ceasta este mai mult decît s-a 
investit în toți anii puterii sovie
tice pînă la Congresul al XX-lea 
al partidului. Au Tfitrat în func
țiune circa 6.000 de întreprinderi 
mari de stat.

Anii trecuți se caracterizează 
prin creșterea rapidă a produc
tivității muncii. In anul 1961 
productivitatea muncii va depăși 
în industrie cu 43 la sută nive
lul anului 1955, în constricții 
cu 60 la sută, în transportul fe
roviar cu 56 la sută. In total s;a 
obținut pe această bază un spor 
de aproape 70 la sută din între
gul spor al producției indus
triale.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
.planurile noastre sînt planuri 

de construcție pașnică". Parti
dul, a adăugat el, se precxSȘțjiă 
de ridicarea puterii economice a 
țării, ținînd seama în permanen
tă de necesitatea întăririi capa
cității ei de apărare,

„In prezent, dispunem de ra- . 
chete balistice intercontinentale, 
de arme-rachetă antiaeriene, de 
rachete pentru trupele terestre, 
pentru aviație și pentru forțele 
maritime militare. Se înfăptuieș
te cu succes construcția flotei 
submarine. Ea este înzestrată Cu 
motoare atomice, este înarmată 
cu rachete balistice, precum și 
cu rachete de autoghldaj".

Dotarea Armatei Sovietice cu 
tehnica racheto-nucteară a fost 
încheiată în Întregime, a decla
rat N. S. Hrușciov. „In prezent 
imperialiștii nu vor mai putea 
să desfășoare nepedepsiti șantaj 
militar împotriva țărilor iubi
toare de pace: jn mtinile po
porului sovietic, care consiruieș- 
te comunismul, arma atomică și 
cu hidrogen slujește în mod ferm 
cauza păcii".

In prezent producția indus
trială a U.R.S.S. reprezirrtă pis
te 60 la sută din cea americană; 
N. S. Hrușciov a amintit că doar 
cu 10—-11 ani în urmă Uniunea 
Sovietică producea mai puțin de 
30 Ia sută din producția indus
trială a S.U.A.

In prezent, a comunicat N. S. 
Hrușciov. Uniunea Sovietică pro
duce aproape o cincime din în
treaga. producție industrială 
mondială — mai mult decît An
glia, Franța, Italia, Canada. Ja
ponia. Belgia și, Olanda luate 
laolaltă

Primul secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S. a comu
nicat că în comparație cu peri
oada anterioară de cinci ani In
vestițiile în agricultură s-au 
dublat atinerînd, în perioada 
1956—1960 27,2 miliarde ruble. 
Au fost livrate agriculturii 
747.000 tractoare.

El a declarat că valorificarea 
pămînturilor întelenfte este o 
măreață realizare a eroicului 
popor sovietic în construcția co
munismului, operă care va dăi
nui peste veacuri-

Sarcina valorificării pămîntu
rilor înțelenite, a spus el, a fost 
înfăptuită cu succes. Au fost a- 
rate 41,8 milioane ha. de noi te
renuri. In prezent pămînturite 
desțelenite dau peste 40 la sută 
din întreaga cantitate de cereale 
achiziționate din țară.

In 1961, a comunicat N. S. 
Hrușciov, statul va achiziționa 
aproximativ 3.300 milioane pu
duri de cereale — cu 450 mili
oane puduri maî mult decît în 
anul trecut. „Aceasta este o ma
re victorie a partidului și po
porului. Ea este cu atîț mai pre
țioasă cu cît 3 fost cucerită în- 
tr un an care este cel mai 
bun in ceea ce privește condițiile 
de climă" t

(Continuare in Rag, 3-a)
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Raportul prezentat 
de N. S. HRUȘCIOV

Subliniind că „rezervele noas
tre sînt uriașe", N. S. Hrușciov 
a declarat că ele permit ca în 
viitorii cîțiva ani „să sporim a- 
chizițiile de cereale la 4.200 mi
lioane puduri, de carne — 
milioane tone, de lapte — 
milioane tone anual".

In anii viitori urmează 
valorifice în UR.S.S. 
puțin 8 milioane de hectare 
pămînturi înțelenite.

P.C.U.S. se preocupă de pers
pectivele dezvoltării agriculturii 
pe o perioadă de 20 de ani, tra- 
sînd sarcina unei mari sporiri a 
producției agricole.

In Uniunea Sovietică, trei pă
trimi din venitul național se fo
losesc pentru satisfacerea nevoi
lor personale ale oamenilor 
muncii, a spus primul secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. subliniind că 
în condițiile socialismului, cu 
cit este mai mare venitul națio
nali cu atît este mai ridicată bu- 
n«pța rea poporului. In anul 1960 
venitul. național al U.R.SS. a 
crescut de peste 1.5 
parație cu 1955.

N. S. Hrușciov a 
în ceea ce privește 
ritmul construcției 
Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume. In ultimii ani în 
U.R.S S. se construiesc de două 
ori mai multe locuințe la mia 
de locuitori deeît în S.U.A. și 
Franța și mai mult deeît dublu 
ca în Anglia și Italia.

Politica partidului nostru este 
pătrunsă de măreața Idee a co
munismului : Totul în numele o- 
mului. pentru binele omului!

N. S. Hrușciov a remarcat în
deosebi succesele științei sovie
tice în cucerirea Cosmosului, 
subliniind că ele au deschis o 
nouă epocă strălucită în dezvol
tarea cunoștințelor științifice' ale 
omenirii.

Oamenii de știință sovietici 
desfășoară pe front larg lucrări 
îriydomeniui uneia dintre cele 
mat . /importante probleme ale 
contemporaneității — realizarea 
reacției termonucleare dirijate.

Transpunînd tn viată hotărî- 
rile Congresului al XX-lea, a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.CU.S., partidul a acordat o 
mare atenție dezvoltării și depă- 
vîrșirii relațiilor socialiste 
producție și celorlalte relații 
ciale.

..Partidul nostru consideră 
aceasta este principala cale 
trecere la relațiile sociale comu
niste — cel mai desăvîrșit tip 
de relații între oameni liberi, 
dezvoltați multilateral și cu o 
înaltă conștiință, la relații care 
să se bazeze pe prietenie și to
vărășie".

N. S. Hrușciov a declarat că 
relațiile sociale șe dezvoltă ac. 
tiv și în sfera repartiției bunu. 
rilor materiale și culturale. A- 
ceasta se manifestă în primul 
rînd în continua dezvoltare a 
principiului socialist al reparti
ției după muncă, ca un,a din pre- 
mizele cele mai importante ale 
trecerii Ia principiul comunist al 
repartiției după nevoi.

Pe baza progresului tehnic, a 
ridicării nivelului cultural și 
tehnic al oamenilor muncii se 
desfășoară procesul lichidării 
deosebirilor esențiale între mun
ca intelectuală și cea fizică, a 
constatat N. S Hrușciov.

Democrația proletară se 
formă într-o democrație 
listă a întregului popor.

Primul secretar 
al P.C.U.S. a 
firmatiile adversarilor 
logiei comuniste cum 
munismul ar genera un 
Inevitabil între ind-ivid și socie
tate, că comunismul duce la su 
grumarea personalității. El a 
subliniat că dintre toate valorile 
create de orînduirea socialistă, 
valoarea cea mai mare este omul 
пор —• constructor activ al cq- 
inuDismiițuv - . .. .
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Mai departe N. S. Hrușciov a 
spus : „Ideologii imperialismului 
numesc țările capitalismului „so
cietate deschisă", iar Uniunea 
Sovietică — „societate închisă". 
Da. sîntem dfe acord: statul 
nostru socialist este într-adevăr 
închis pentru exploatarea și ja
ful capitalului monopolist, pen
tru șomaj, tîlhărie,, pentru ideo
logia putredă a decadentismului. 
Desigur, domnii imperialiști ar 
dori ca societatea socialistă să 
fie deschisă pentru activitatea de 
spionaj. Dar pentru activitatea 
de subminare împotriva socia
lismului, societatea sovietică este 
închisă. închisă ermetic 1“

N. S. Hrușciov a adăugat că 
societatea sovietică este deschisă 
pentru oamenii din străinătate 
care vin la noi cu gîndiuri cura
te. Ea este deschisă pentru co
merțul cinstit, pentru schimburi 
de realizări științifice, tehnice și 
culturale, pentru informarea ve
ridică.

Noi am propus de mult lumii 
capitaliste să ne întrecem nu în 
cursa înarmărilor, ci In îmbună- 
nățirea vieții oamenilor muncii, 
a declarat N. S. Hrușciov. Sîn
tem convinși că capitalismul nu 
va face fată acestei întreceri. 
Sîntem convinși că în cele din 
urmă toate popoarele vor alege 
în mod just, vor prefera lumea 
cu adevărat liberă a comunis
mului și vor întoarce spatele 
așa-numitei „lumi libere" a ca
pitalismului.

Trecînd la capitolul „Partidul 
leninist — organizatorul luptei 
pentru victoria comunismului", N. 
S. Hrușciov a declarat că critica 
cultului personalității și înlătura
rea urmărilor lui au avut o uria
șă însemnătate politică și practică.

Lupta împotriva grupului anti
partinic fracționist a fost o luptă 
principială, o luptă politică ascuți
tă, lupta..noului împotriva vechiu
lui.

Restabilirea și dezvoltarea con
tinuă a normelor leniniste ale vie
ții de partid și a principiilor le
niniste de conducere constituie una 
din laturile cele mai importante 
ale activității P.C.U.S. în perioada 
care face obiectul iprezentului ra
port

N. S. Hrușciov a spus : „Comu
niștii sovietici pot spune cu mân
drie : nu am întinat onoarea și 
demnitatea partidului leninist, au
toritatea. lui a crescut nemăsurat, 
mișcarea comunistă internațională 
a urcat pe o treaptă nouă, mai 
înaltă- In prezent, partidul nos
tru este unit, monolit ca nicio
dată I".

La început, linia leninistă, for
mulată de Congresul al XX-lea,

a spus N. S. Hrușciov în continua
re, a trebuit să fie aplicată în con
dițiile unei împotriviri înverșunate 
din partea elementelor antiparti
nice, adepte zeloase ale metodelor 
și rinduielîlor dominante în pe
rioada cultului personalității, din 
partea revizioniștilor și dogmatici
lor. împotriva liniei, leniniste a 
partidului a acționat grupul anti
partinic fracționist din care au fă
cut parte Molotov, Kaganovici, 
Malenkov, Voroșilov, < Bulganin. 
Pervuhin, Saburov și Șepilov care 
li s-a alăturat.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
linia Congresului al XX-lea a fost 
aprobată cu căldură de mișcarea 
comunistă internațională, de parti
dele marxist-leniniste frățești. Tre
buie relevat totodată, a spus el, 
că, după cum s-a dovedit mai țîr- 
ziu, linia partidului nostru în ve
derea combaterii urmărilor dăună 
toare ale cultului personalității nu 
a găsit înțelegerea cuvenită in 
rîndul conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania,, ba mai mult, 
ei au dus o luptă împotriva aces
tei linii.

„Această poziție a conducători
lor albanezi se explică prin fap
tul că ei ; înșiși, spre regretul și 
mîhnirea noastră, repetă acele me
tode care au fost folosite în țara 
noastră în perioada 
sonalității", a spus 
ciov.

El a spus : „Linia 
Congresul al XX-lea 
nostru este linia leninistă și nu 
putem ceda în asemenea problemă 
principială nici în fața conducăto
rilor albanezi, nici în fața altcui
va oricine ar fi".

Conducătorii aibanezi „încearcă 
să tragă partidul nostru înapoi la 
rinduielile care le sînt pe plac, 
dar care niciodată nu se vor mai 
repeta în țara noastră. Partidul 
nostru va înfăptui și de acum îna
inte, cu hotărire și neabătut, lini i 
trasată de Congresul al XX-lea. 
care a rezistat în fața verificării 
timpului. Nimeni nu va reuși să ne 
abată de la drumul leninist 1" — 
a subliniat N. S. Нгц^сіоѵ.

In ceea ce privește partidul nostru, 
a spus N. S. Hrușciov, el, in con
formitate cu datoria sa internațio- 
nalistă, va face tot ce depinde de 
el pentru ca Albania să pășească 
în același- rînd cu toate țările so
cialiste.

N. S. Hrușciov a declarat că 
puritatea învățăturii marxist-leni- 
niste, intransigența față de orice 
fel de denaturări ale marilor ei 
principii este lege pentru P.C.U.S.

El a mai arătat că în perioada 
la care se referă Raportul numă
rul membrilor P.C.U.S. a crescut 
aproape cu 2,5 milioane. Dacă N 
Congresul al XX-lea al 
în rîndurile lui se 
7.215.505 comuniști, la 
ale XXII-lea, pe data 
tombrie 1961, numărul 
lor a crescut la 9.716.005.

cultului per- 
N. S. Hruș-

elaborată de
al partidului

partidului 
numărau 

Congresul 
de 1 oc- 
comuniști-

Primul societar al C.C. al 
P.C.U.S. a spus că in rindurilc 
partidului există reprezentanți a 
peste 110 națiuni și naționalități 
care trăiesc in U.R.S.S.

Primul secretar al P.C.U.S. 
s-a oprit apoi asupra activității 
organizatorice a partidului și a 
educării cadrelor. El a subliniat 
că în toate problemele alături de 
partid merg organizațiile de masă 
ale oamenilor muncii, sovietele, 
sindicatele, Comsomolulf coopera 
ția. *

Referindu-se la problemele teo
riei, N. S. Hrușciov a spus ■ 
„Vasta muncă teoretică a P.GU.S. 
este întruchipată in modul cel mai 
deplin in noul său program, care 
constituie fundamentarea filozofi
că, economică ți politică a cons
truirii comunismului in țara noas
tră".

P.C.U.S., a declarat N. S. Hruș- 
dov, consideră construcția comu
nistă în U.R.S.S. drept o îndepli
nire a datoriei sale internaționalis
te față de oamenii muncii din 
toate țările. P.C.U.S. va lupta și 
de acum înainte în mod neobosit 
pentru întărirea sistemului mondial 
socialist, pentru unitatea întregii 
mișcări comuniste și muncitorești 
internaționale. P.C.U.S. va dezvol
ta legăturile frățești cu toate parti
dele comuniste și muncitorești ; 
va duce împreună cu ele luptă ho- 
tărîtă pentru puritatea marxism- 
leninismului, împotriva a tot felul 
de manifestări ale oportunismului, 
ale revizionismului contemporan, 
ca primejdie principală, împotriva 
dogmatismului și sectarismului.

In partea finală a raportului de 
activitate, primul secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a declarat în mod so
lemn în numele Partidului Comu
nist și poporului sovietic că Uniu
nea Sovietică va înfăptui și pe vii
tor în mod neabătut politica ex
ternă leninistă de pace, tinzînd 
spre statornicirea încrederii și co
laborării reciproce cu toate statele. 
Uniunea Sovietică va lupta ți pe 
viitor pentru slăbirea încordării 
internaționale, pentru dezarmarea 
generală ți totală în condițiile u- 
nui strict control internațional.

Uniunea Sovietică se adresează 
din nou guvernelor și popoarelor 
țărilor care împreună cu Uniunea 
Sovietică au luptat împotriva Ger
maniei hitleriste cu chemarea de 
a lichidă rămășițele celui de-al 
doilea război mondial, de-a înlă
tura tot ce împiedică consolidarea 
păcii și prieteniei între popoare, 
tot ceea ce implică pericolul unui 
nou război.

„Noi chemăm guvernele tuturor 
țărilor la 
colaborare, 
pașnică a 
nale acute
ciov. Datoria sfîntă a popoarelor 
este de a duce o luptă perseve
rentă și activă, cu toate mijloacele 
accesibile, în vederea menținerii 
și consolidării păcii pe pămînt".

Luna prieteniei 
romlno-sovieiice

Festivalul filmului 
sovietic

Duminică 15 octombrie în 
cinematografului 7 Noiembrie din 
Petroșani s-a desahiș Săptămîna 
festivalului filmului sovietic, care 
va dura piuă la data de 21 octom
brie. Cu acest prilej, în fața a pes
te 400 de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului a luat cuvîntul tovarășul 
Ghiță Ilie, președintele consiliului 
orășenesc A.R.L.U.S. Petroșani c#re 
a vorbit despre rolul înaintat ol 
Cinematografiei sovietice în opera 
de culturalizare a maselor.

După expunerea făcută, cei pre- 
zenți în sală au vizionat filmul so
vietic „Cer senin".

Tot în cursul zilei de dumini
că a avut loc la căminele culturale 
din Valea Jiului deschiderea Lu
nii prieteniei romîno-sovietice.

Simpozion
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mino-sovietice, zilele trecute la 
Institutul de mine din Petroșani 
s-a organizat simpozionul cu te
ma : „U.R.S.S. construiește comu
nismul, viitorul luminos al întregii 
omeniri" organizat de Consiliul 
orășenesc A.R.L.U.S. Petroșani.

Cei peste 600 de studenți șl. 
cadre didactice din învățămîntul» 
superior au ascultat cu viu inte
res expunerile făcute de tovarășii 
Suciu Nicolae, asistent al I.M.P., 
Șomlo Ștefan, conferențiar univer
sitar, care au înfățișat pe larg 
munca creatoare a eroicului popor 
sovietic pe drumul construirii co-. 
tnUnismului. De asemenea, a mai 
luat cuvîntul tov. Măruță loan, 
președintele asociației studențești 
care a vorbit despre prietenia sin
ceră ce leagă poporul nostru de 
popoarele Uniunii Sovietice.

Azi pa ecran ;

T-V

înțelegere reciprocă și 
la rezolvarea pe cale 

problemelor internațio- 
— a spus N. S. Hruș-

Deschiderea lucrărilor celui de-al XXII-lea
&
baterii întregului popor cele mei 
importante proiecte legislative.

Comisia Centrală de revizie, a 
declarat A. Gorkin, a condamnat 
în unanimitate activitatea scizio- 
nistă a grupului antipartinic. Lup
ta pentru întărirea unității partidu
lui a fost și rămîne datoria prin
cipală a fiecărui comunist.

Președintele Comisiei centrale 
de revizie a raportat Congresului 
despre controlul asupra felului în 
care au fost conduse finanțele 
P.C.U.S. și a fost îndeplinit buge
tul partidului.

Sarcinile întăririi și dezvoltării 
continue a democrației socialiste 
sovietice, a declarat A. Gorkin, 
reclamă o atitudine mai 
ță de examinarea 
plîngerilor și petițiilor 
muncii. El a subliniat 
tetul Central al Partidului și N.S. 
Hrușciov 
probleme

La 18
continuă

Congres al P. C. U.
(Urmare din pagina l-a)

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. va discuta următoarele 
probleme :

1. — RAPORTUL DE ACT1- 
VITATE AL COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.U.S, — ra
portor Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.;

2. — RAPORTUL DE ACTI
VITATE AL COMISIEI CEN
TRALE DE REVIZIE A P.C.U.S. 
— raportor Alesandr Gorkin, 
președintele Comisiei de revizie;

3. — PROIECTUL DE PRO
GRAM AL P.C.U.S. — raportor 
Nikita Hrușciov;

4. — CU PRIVIRE LA MO
DIFICĂRILE TN STATUTUL 
P.C.U.S. ■— raportor Frol Koz
lov. secretar al C.C. al P.C.U.S.;

5. -- ALEGEREA ORGANE
LOR CENTRALE ALE PARTI
DULUI

Raportul de activitate al Comi
tetului Central este prezentat de

Delegații și oaspeții ascultă cu 
cea mai mare atenție raportul pre
zentat de primul secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. In sală 
izbucnesc în repetate rînduri a- 
plauze furtunoase, ca semn de a~ 
probare a liniei generale a Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Raportul de activitate a Comi
siei scentrale de revizie a P.C.U.S. 
este prezentat de Alexandr Gor
kin, președintele acestei comisii. 
Comitetul Central al Partidului, a 
declarat el, în conformitate cu di
rectivele celui de-al XX-lea4 Con
gres a depus o vastă activitate 
pentru restabilirea normelor leni
niste ale vieții de partid încălcate 
în perioada cultului personalității 
lui Stalin. Au fost convocate în 
mod regulat plenare ale C.C. al 
P.C.U.S., au fost organizate adu
nări ale activului $i conferințe pen
tru problemele industriale, agri
cole, culturale. Ah fost supuse dez-

atentă fa- 
scrisorilot, 
oamenilor 
că Corni-

personal acordă acestei 
o atenție deosebită, 
octombrie, Congresul își 
lucrările.
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„Două vieți* | 
seria l-a

ln continuarea Festivalului fii” t 
mului sovietic azi Pe ecranul ci- < 
nematografsdui „7 Noiembrie - din < 
Fetroțani rulează filmul „Două 
vieți"- seria l-a o producție a stu
dioului „M. Gorki" din Moscova,

Acțiunea filmului se desfășoară 
în Petro gradul revoluționari din 
februarie 1917 pînă in ajunul Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Creatorii filmului urmăresc ) 
drumul a doi oameni aflați deo' i 
țarțe ți de alta a baricadei. Unul l 
este un tînăr țăran participant la 2 
primul război imperialist, solda' < 
tul Semion Vostrikov, celdlalat —- < 
ofițerul țarist Serghei NațcioUn, 
monarhist convins, provenit din* $ 
tr-o familie de aristocrați. Filmul ? 
redă procesul de dezvoltare a ) 
conftiinței tindndui țăran Semion ? 
Vostrikov, care va înțelege in < 
iurețul evenimentelor revoluțio- ; 
nare, ce drum trebtde să urmeze. ?

Acțiunea seriei l-a a filmului 
tncepe intr-un mic restaurant din 5 
Marsilia, unde se întîlnesc cu to- i
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'! ful întîmplătQr un turist SQViftîCa <}—...... ............ I
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generalul Semion Vastrikou fi un l 
fost prinț ți ofițer țarist, emi- < 
gramul alb Serghei Nașciokin, de- < 
venit chelner în acest restaurant- ,< 

In continuare, miing pe gealați $ 
ecran va rula filmul „Două vieți"• ! 
seria Il-a. j
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ncepînid din primele zile ale 
trimestrului IV din acest an, 
brigăzile de la mina Lupeni au 
■Mmdt cu avînt sporit, obți
nând rezultate îmbucurătoare. 
Astfel, pe prițna decadă în
cheiată, colectivul minei a rea
lizat o depășire de plan de 
aproape 2000 tone cărbune ob
ținută pe seama creșterii ran
damentului.

Sectoarele care în această 
perioadă și-au îndeplinit în
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STEAGUL ROȘU

tto sectorul IV.
Cele mai bune brigăzi din 

sectorul II sînt acelea conduse 
de Muszta Alexandru, В aii nț 
Eduart, Furo Alexandru. De
meter Augustin, Nagy Andrei 
și Kovacs Sigismund, care au 
dat în prima decadă 1278 tone 
cărbune cocsificabil peste plan, |
-................ - 4
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fără șist vizibil.
De la sectorul III se men

țin fruntașe brigăzile conduse 
de Ghioancă Sabin, Spînu 
Petru, și Ghioancă loan. Iar 
în cadrul sectorului I B, cele 
mai frumoase rezultate în îni- 
trecere le-au obținut brigada 
frontalistului Ciuciu Andreî, a 
lui Marton Dionisie și Koos 
Ladislau. Salariile cîștigate pe 
post de miner, în această pe
rioadă de către aceste 3 bri
găzi ating o medie zilnică de 
110 lei.
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ț 
ț
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Din material 
recuperat

Nu de mult Ia atelierul de
parații al sectorului VI transport 
al minei Aninoasa a avut loc o 
consfătuire de producție pentru 
îmbunătățirea activității privind 
pregătirile de iarnă. Cu acest 
prilej șeful de echipă Bodor E- 
rfleric s-a angait.t să confecțio- 

’ neze din materiale recuperate 4 
contactoare pentru locomotivele 
electrice LAM-4 și să ajute la 

- amenajarea unui atelier pentru 
rebobinarea rotoarelor electrice 
de locomotive cu troleî și acu
mulatori.

Respectînd cuvîntul dat echipa 
tov. Bodor Erneric a realizat un 
număr de 6 contactoare în loc 
de 4 și a confecționat mai multe 
piese de schimb din materiale 
clasate. Economia se ridică la 
circa 9000 lei. Tov. Bodor E- 
meric, Lorincz Ladislau. Enache 
Vasile și Bolo Sigismund 
fost evidențiați.

Minerii din brigada condusa de David Nicolae se remarcă 
lună de lună, la mina Amino asa, prin depășiri de plan și ca
litatea cărbunelui ce-l extrag. Șl e firesc că avind astfel de bri
găzi sectorul IV Priboi, unde lucrează și tov. David cu ortacii 
săi, să fie fruntaș în lupta pentru creșterea cantitativă și ca
litativă a producției.

Fotografia noastră înfățiș ează un schimb al brigăzii tov. 
David Nicolae pregătit să în tre în șut.

LA MINELE VĂII JIULUI

a

însemnate sporuri de producție, 
ritmicitate, calitate

• 10.062 tone cărbune peste plan pe bazin, în prima jumătate 
lunii octombrie.

• Toate exploatările miniere
lui

• Mina Uricani — fruntașă

Ce dovedesc cHrele
Minerii1 Văii Jiului au pornit 

la muncă în luna octombrie de
ciși să încheie prima lună a tri
mestrului IV cu rezultate deose
bite în lupta pentru realizarea 
sarcinilor de plan,* sporirea pro
ductivității muncii și a calității 
cărbunelui și reducerea prețului 
de cost pe tona de cărbune ex
trasă. Astfel, n-a trecut decît 
prima jumătate a lunii octom
brie și, datorită aplicării în a- 
bataje a metodelor avansate ide 
lucru, creșterii nivelului dte me
canizare și de organizare a mun
cii, sprijinului dat brigăzilor mi
niere, producția celui mai mare 
bazin carbonifer al țării a înre
gistrat un însemnat spor — 
10.062 tone de cărbune cocsifi
cabil și energetic extrase în afara 
sarcinilor de plan. Peste 5.000 
tone din această cantităte este 
cărbune cocsificabil.

Primele trei locuri în întrece
rea socialistă pe bazin sînt 
ocupate de colectivele minelor U- 
ricani, Lonea și Petrila. Minerii 
din Uricani au extras din aba
taje 2.406 tone 
plan în perioada 
brie, iar cei de la

extrag cărbune în afara planu

pe bazin și în trimestrul IV.
trila 
tone

De

2.041 și, respectiv, 1.943 
în plus.

la a |40.000-a tonă 
în sus

ziua dte 11 octombrie, har- 
mineri din Uricani au săr-

In 
nicii ......................
bătorit o victorie de seamă în 
muncă. La această dată tonele 
de cărbune cocsificabil trimise 
peste plan bateriilor dte cocsifi
care au totalizat de la începutul 
anului cifra de 40.000 tone. Dar 
colectivul minei Uricani nu s-a 
oprit aici cu realizările. Aceasta 
o arată săgeata graficului de 
producție, care continuă să urce 
tot mai sus indicînd în ziua de 
15 octombrie 40.597 tone cărbune 
extrase în plus fată dte planul 
anual la zi. Atît sectorul I ât 
și sectorul II au o importantă 
contribuție la acest remarcabil 
succes dobîndit în sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil dte 
colectivul minei Uricani. Ambele 
sectoare au extras peste plan în 
3 luni și jumătate maf bine de 
20.000 tone cărbune.

cărbune peste
1—15 octom- 
Lonea și Pe-

Destoinic și conștiincios ini executarea lucrărilor ce i se încre
dințează, bun tovarăș de muncă, fiind gata oricînd să-și ajute 
ortacii. Acestea sînt pe scurt calitățile profesionale și morale ce-l 
'caracterizează pe lăcătușul de re vizie și întreținere a puțurilor și 
mașinilor de extracție Popovici N icolae de la atelierul electrome
canic din Jieț. IN CLIȘEU: Muncitorul Popovici Nz'colae pilind 
o piesă la menghină.

PROGRAM DE RADIO
19 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară ro
mînească, 9,30 Roza vînturilor, 
10,30 formații de muzică ușoa
ră, 12',00 Din folclorul popoare
lor, 13,05 Concert de prînz, 14,30 
Arii și duete din operete, 15,30 
Concert popular, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Concert de mu
zică populară romînească, ■ 18,40 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare sovietice, 19,05 Tinere
țea ne e dragă, 19,25 Muzică 

. ușoară, 19,45 Transmisiune din 
Studioul de concerte a concer
tului orchestrei simfonice și co
rului Radioteleviziunii. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică u- 
șoară interpretată de Sorina 
Dan și Trio Grigoriu, 13,00 Mu
zică populară romînească, 14,03 
Lucrări- inspirate din. lupta parti
dului, 14,30 Almanah științific 

’ (reluare), 15,00 Fragmente din 
opera „Cîntărețul libertății" de 
Eugen Kapp, 17,35 Muzică u- 
șoară de compozitori din țări 
socialiste, 18,05 Concert • de es
tradă, 18,45 Să învățăm limba 
rusă clntînd, 20,03 Melodii popu
lare romînești, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Muzică de dans.

Dezvoltarea impetuoasă a producției J
*♦ ♦ * ♦ ♦ 

nergtet cursurilor de apă din Sibe- ♦ 
ria. Au fost deja puse in func- ♦ 
țiune hidrocentralele de la Vsl- * 
Kamenogorsk și buhtarmin pe Ir * 
tîș, de la ’Novosibirsk pe Obi. * 
Conform prevederilor, pe fluviul • 
Angara urmează să se construias- * 
că o cascadă formată din șase ♦ 
mari hidrocentrale (cu o putere ♦ 
de peste 13 milioane kW și o * 
producție de energie electrică de J 
circa 70 miliarde kWh. ♦

'După terminarea cascadei de ♦ 
pe Angara, se prevede construirea • 
unei Uriașe cascade de centrale * 
electrice pe lenisei. Centralele de ♦ 
pe lenisei și Angara vor produce ♦ 
peste 170 miliarde HWh de cea * 
mai ieftină energie electrică din ♦ 
U.R.S.S- întregul sistem energetic ♦ 
din Siberia centrală va cuprinde ♦ 
centrale hidro și termo electrice î 
cu o putere totală de peste 50 ♦ 
milioane kW, care vor produce • 
anual pînă la 300 miliarde

In următorii 15—20 de an! faZ " 
Siberia centrală se vor construi • 
peste 20 de termocentrale cu o * 
putere totală de peste 30 milioa- • 
ne kW. ♦

♦

de energie electrică 
a Uniunii

MOSCOVA 17 (Agerpres).
In cei șase ani care au trecut 

de la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. producția de energie e- 
lectrică a Uniunii Sovietice a 
crescut cu 157 miliarde kWh. A~ 
cest spor depășește producția a~ 
nuală globală de energie electrică 
a Franței, Norvegiei, Suediei, Bel-

♦ giei și Danemarcei.
Proiectul de Program al 

P.C.U.S. prevede ca pînă în anul 
1980 producția anuală de energie 
electrică a U.R.S.S. să ajungă la 
2.700—3.000 miliarde kWh.

In primul rînd în cadrul cons
trucțiilor hidrotehnice va fi termi
nată cascada de hidrocentrale de*

♦ pe Volga și Kama. In prezent,
♦ puterea globală a tuturor centra
's lelor de pe Volga este de cinci 
J milioane kW. Anul acesta ele 
J vor produce peste 25 miliarde
♦
♦ 
*
♦ 
♦
« 
»
♦

♦

kWb.
Cînd vor fi folosite pe deplin 

apele Volgâi și ale afluenților săi. 
se vor putea obține anual pînă la 
60 miliarde kWh de energie elec
trică.

A început utilizarea largă a e-

Declarația lui J. Duclos
PARIS 17 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Aniches 

(Departamentul Nord) la mitin
gul consacrat memoriei celor 32 
de patrioti francezi căzuți în 
lupta pentru eliberarea țării de 
ocupația fascistă Jaques Duclos, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Francez, 
a declarat:

ftefuzînd șă semneze tratatul 
de pace cu cele două state ger
mane, conducătorii

și imperialiștii americani și en
glezi caută să sublinieze că ei 
nu recunosc ca fiind definitive 
actualele granițe ale Germaniei. 
Toate acestea generează primej
dia serioasă a unui război care 
trebuie înlăturat, reglementîndu- 
se problema germană pe calea 
semnării tratatului de пасе cu 
cele două state germane. Exis
tența celor două state germane 
este una din realitățile politice, 
economice și sociale ale epocii 
noastre"

Q__—-------

ÎN italia: S-au pus în vînzare mărfuri 
alimentare

ROMA 17 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse 

zilele acestea la Roma a izbuc
nit un scandal în legătură cu 
punerea în vînzare a unei serii 
de articole alimentare alterate.

O anchetă constituită sub con
ducerea directorului Institutului 
de igienă al Universității din 
Roma, a stabilit că anumite pro
duse alimentare ca lapte, smîn- 
tînă, ape minerale și gazoase e- 
rau improprii pentru consum- 

In legătură cu acest caz a fost

francezi ca

Lupta împotriva trupelor 
rebele din Indonezia

DJAKARTA 17 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

în cadrul unei ofensive generale 
a guvernului Republicii Indone
zia împotriva trupelor rebele ale 
mișcării Darul-Ișlam, din Java 
de vest, participă trupe de in
fanterie și artilerie, sprijinite de 
aviație.

Luptele împotriva bandelor re
bele s-au intensificat în urma 
respingerii propunerii de amnis
tie făcută de președintele Su
karno și al cărei termen a ex
pirat la 5 octombrie.

alterate
adresată o interpelare ministru
lui Sănătății prin care se cere: 
„să fie urmăriți cu severitate 
producătorii și fabricanții, care, 
gîndindu-se numai la creșterea 
beneficiilor lor. nu iau măsuri 
corespunzătoare privind fabrica
rea alimentelor".

Agenția France Presse rela
tează că un scandal asemănător 
a izbucnit recent și la Milano 
în legătură cu constatarea că o 
anumită cantitate de sînge livrat 
spitalelor pentru transfuzii era 
alterat.

©

Confiscarea ziarului
„Liberation"

PARIS 17 (Agerpres).
La 16 octombrie poliția fran

ceză a confiscat întregul tiraj 
al ziarului „Liberation4. Oficial 
nu s-a anunțat nici un motiv 
pentru această măsură. însă co
respondentul agenției britanice 
Reuter relatează că în numărul 
respectiv ziarul a publicat un 
reportaj, însoțit de fotografii, 
despre atrocitățile săvîrșite de 
parașutiștii francezi împotriva 
populației în timpul luptelor de 
la Bizerta-,

------------------- ©--------------------

Rebelii laofieni au suferit 
o nouă înfrîngere

PEKIN 17 (Agerpres).
După cum transmite din Xieng 

Kuang, corespondentul agenției 
China Nouă, un purtător de cu- 
vînt al statului major al forțelor 
armate ale Neo Lao Haksat a de
clarat că trupele clicii Fumi No- 
savan au suferit o înfrîngere în 
cursul ofensivei în regiunile Lao- 
sului central și de sud care se află 
sub controlul trupelor guvernului

regal și Neo Lao Haksat. El a 
arătat că au fost înfrînte regi
mentul 14 mobil care își desfășoa
ră ofensiva in regiunea provin
ciei Takek și două batalioane ale 
regimentului 17 mobil care ou 
pornit atacul din Șaravan (Laosul 
de sud). In cursul luptelor, trupele 
rebelilor au fost aruncate pe ye- 
chile poziții suferind pierderi.
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