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Noul program este o întruchi
pare desăvîrșită a lozincii pa rti
dului : „Totul pentru om, pentru 
binele omului".

(Din Raportul cu privire la Programul P.C.U.S. prezen
tat de N» S. Hrușciov la cel de-al ' XXII-lea Congres)

IUCRÂRILE CELUI DE=AL XXILLEA CONGRES AL P. C. U. S

Raportul cu privire la Programul P. C. U. S 
prezentat de N. S. Hrușciov

MOSCOVA 18 (Agerpres), — 
TASS transmite:

In ședința de miercuri a Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al

Victoriile istorice

C.C. al P.C.U.S., a prezentat ra
portul cu privire la Programul 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Principalul rezultat al activi
tății partidului și al poporului 

.sovietic este victoria deplină 
definitivă a socialismului 
U.R.S.S, 
jjK. S. Hrușciov ă subliniat 

fxâ de-al XXII-leâ Congres 
PiCU.S. va intra în istorie 
Congresul 
munismului. In Uniunea 
tică socialismul a devenit 
litate vie.

Ca rezultat al tuturor 
formărilor colosale care 
vut loc în U.R.S.S., a 

. N. S. Hrușciov, s-au schimbat 
în mod radjcal .condițiile de 
trai ale oamenilor.' șomajul a 

In anii 
real al 
de 5,8 
țărani-

constructorilor
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fost lichidat de mult, 
puterii sovietice salariul 
muncitorilor a crescut 
ori, veniturile reale ale 
lor — de peste șase ori.

Socialismul a insuflat oame
nilor sovietici un măreț senti
ment de încredere în viitorul 
lor și al copiilor lor, senzația 
trăiniciei bunăstării atinse, i-a 
făcut pe oameni să privească 
istoria cu optimism.

Imperialismul a pierdut ire
vocabil dominația asupra unei 
mari părți a popoarelor. S-a de- 
fițrH magistrala principală pe 
ctrtk, pășește înainte omenirea — 
socialismul.

„Principalul rezultat al dez
voltării ascendente a societății 
în epoca noastră este formarea 
sistemului mondial socialist", a 
declarat N. S. Hrușciov.

In prezent experiența unui 
mare grup de state și nu nu
mai a unei singure țări a con
firmat inevitabilitateâ înlocuirii 
orînduirii capitaliste cu orîndui- 

., rea socialistă, a demonstrat su
perioritatea hotărîtoare a socia
lismului.

Revoluțiile de eliberare națio
nală au dat o lovitură zdrobi
toare Bastiliei coloniale, a spus 
N. S. Hrușciov caracterizînd cel 
dte-al doilea rezultat al dfezvol- 

. tării mondiale din punct de ve
dere al importanței sale istorice, 
falimentul sistemului colonial. 
Pe ruinele imperiilor coloniale 
au luat naștere 42 de state su
verane.

Cel de-al treilea rezultat al dez
voltării mondiale este slăbirea con
siderabilă și multilaterală a capita
lismului și o nouă agravare a,cri
zei sale generale, a arătat N. S. 
Hrușciov.

Viața a confirmat pe deplin a- 
naliza leninistă a capitalismului și 
a stadiului său cel mai înalt — im
perialismul, analiză făcută în 
cel de-al doilea program al parti
dului nostru.

N. S. Hrușciov a arătat că s-au 
accentuat considerabil instabilitatea 
economică a capitalismului 
voltarea inegală a unor 
comparație cu altele.

Producția de război a 
un element permanent al 
miei sistemului capitalist, 
la sută din venitul național 
cheltuiesc pentru înarmare. In ță
rile capitaliste dezvoltate din A- 
merica de nord ți din Europa Oc
cidentală, precum și în Japonia și 
Australia, la 85 de milioane de 
proletari industriali există 8—10 
milioane șomeri totali. Aceasta în
seamnă că în medie fiecare al 
nouălea om este șomer.

S-a accentuat instabilitatea poli
tică a capitalismului mondial. Nu 
are loc nici o ^transformare" a

și dez- 
țări in

I

devenit 
econo- 
15—20 

se

financiară a S.U-Д. nu dispune de 
forțe și mijloace pentru realizarea 
pretențiilor sale la rolul de salva
tor al capitalismului și, cu atît mai 
puțin la instaurarea dominației sa
le mondiale.

In 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 ajuto
rarea țărilor slab dezvoltate s-ar 
putea construi centrale electrice cu 
o putere totală de 230 milioane 
kW, uzine siderurgice care să pro-, 
ducă anual 185 de milioane tone 
de oțel, ar putea fi irigate peste 
100 milioane hectare și ar putea 
fi realizate numeroase alte opere 
mărețe pentru îmbunătățirea vieții 
popoarelor.

Toate acestea, a subliniat N. 
'S. Hrușciov^ ..demonstrează încă o 
dată ce importanță acțuală are 
pentru popoare lupta pentru de
zarmare.

Dacă facem bilanțul principale
lor rezultate ale dezvoltării mon
diale, putem spune: Istoria eva
luează așa culh au prezis^ Marx 
și Lenin. Forțele socialismului, 
toate, forțele progresului mondial 
cresc, popoarele rup tot mâi ho- 
tărît cu imperialismul. Pieirea im- 

pitalistc. Statele Unite nu au гей- . pcrialisnwlui și'itrium^ul ocia^s 
șit și nu vor гёи< Wffl Й и»»®'®#»dia1| Ж W
ceasta a doua tendință. Oligarhia vitâbile.

£>e la economia socialistă 
la economia comunistă

ale socialismului
capitalismului, ci un proces de slă
bire a lui tot mai accentuată de 
ascuțire a contradicțiilor, de adîn- 
cire a putrefacției și a parazitis
mului.

Apologeții imperialismului, a 
spus N. S. Hrușciov își pun spe
ranțele în primul rînd in capita
lismul monopolist 
ca mijloc de 
imperialismului, 
cule sînt lipsite de 
rios. S.U.A., unde 
nopolist de stat a 
nivel de dezvoltare, devin tot mai 
mult epicentrul dificultăților eco-; 
nomice ale capitalismului.

„Capitalismul american a trecut 
de zenit și merge spre apus".

In lagărul imperialismului ac 
ționează și se împletesc ±n mod 
obiectiv două tendințe : una — 
spre unirea tuturor forțelor sale 
împotriva socialismului și ceaîa- 
laltă — spre adîncirea contradic
țiilor dintre puterile imperialiste 
înseși, precum și dintre aceste pu
teri și celelalte state ale lumii ca-

de 
salvare 

Aceste 
orice temei se- 
capitalul mo- 
atins un înalt

stat, 
a 

cal-

In a două 
„Comunismul 
partidului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S. a de
finit trăsăturile fundamentate' ale 
proiectului de program.

Principalul constă în faptul că 
acesta este programul concret fun
damentat din punct de vedere știin
țific, al construirii comunismului.

Proiectul de program marchează 
o nouă etapă în dezvoltarea teo
riei revoluționare a lui Marx, En
gels, Lenin.

întregul spirit, întregul conținut 
al proiectului oglindesc unitatea și 
legătura indisolubilă dintre teoria 
matxist-leninistă și practica cons
trucției comuniste.

Al treilea program al partidului 
este programul întregului popor 
sovietic.

Noul program este o întruchipa
re desăvîrșită a lozincii partidului: 
„Totul pentru om, pentru binele 
omului".

Proiectul 
de la noile 
construirea 
fășoară nu 
tă, ci în condițiile existenței sis
temului mondial socialist, ale su
periorității crescînde a forțelor so
cialismului asupra forțelor imperia
lismului, a forțelor păcii 
forțelor războiului.

Programul este pătruns 
ritul internaționalismului 
list.

Proiectul de program este un 
document al adevăratului umanism 
comunist, el este pătruns de ideile 
păcii și frăției între popoare.

N. S. Hrușciov a comparat pro
gramele P.C.U.S. cu o rachetă cu 
trei trepte. Prima treaptă a smuls 
țara 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, a declarat N. S. Hruș-

parte a raporttddi, 
— țelul măreț ->stf 
poporului", primul

de program pornește 
condiții internaționale: 
comunismului se des- 
în încercuire capitalis-

asupra

de spi- 
socia-
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MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 19 octombrie, ora 10 di
mineața, ora Moscovei, Congre
sul al XXII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și-a reluat, lucrările.

In cadrul ședinței de d>imi- 
. neață au început dezbaterile pe 
♦ marginea Raportului de activi

tate al Comitetului Central al 
P.C.U.S. la cel de-al XXII-lea 
Congres și a Raportului cu pri
vire la proiectul de Program al 
partidului, care au fost prezen
tate de Nikîta Hrușciov în pri
mele două zile ale lucrărilor 

Congresului, precum și pe mar
ginea Raportului de activitate 

al Comisiei centrale de revizie.
Luînd cuvîntul P. N. Demi- 

cev, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.. a declarat că noul 
Program al Partidului Comu
nist ,al Uniunii Sovietice con
stituie un cod al înțelepciunii 
marxism-leninismului creator. El 
se distinge prin profunzime 
științifică, prin indicarea con
cretă a căilor de construire a 
comunismului. t

Pipă U sfîrșitul ,se®tenăl«lpi 
(1965) în capitala Uniunii So
vietice vor fi complet automa
tizate 75 de Uzine și fabrici, 

peste 700 de secții de producție. 
Anul acesta — a spus vorbi
torul — ipdustriâ Moscovei 'va
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ctov, îî putem spune cu :
„Citiți programul partidului nis
tru". ■ ■ ' ;

„Al treilea program al partidu
lui ‘швкіюаій sosirea periein 
care .reutățd și lipMirile
prin «atei -.6 <• ®cut popohii sovietic 
in numele etaei sale mărețe vor 
fi «HHpeoMte- însutit".

S, Hftișciov a aeclarai : A- 
tunci dnd Uniunea Sovietică va 
deveni prima putere industrială, 
cînd sistemul socialist se va trans-

t torul — ipdustriâ Moscovei 'va
♦ atinge 4n ce privește produc- 
I ția globală și productivitatea 
’ muncii, nivelul prevăzut pentru 
t cel de-al patrulea an al septe- 
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naiului.
El a declarat că colectivele 

întreprinderilor din Moscova 
propun inițierea unei întreceri 
comuniste ипіопаГе.

Luînd în continuare cuvîn- 
tul, Nikolai Podgornîî, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, a declarat că întregul 
popor ucrainean aprobă fier
binte activitatea C.C. al 
P.C.U.S.. în frunte cu Nikita 
Hrușciov, eminent activist de 
partid și de stat.

Sarcinile septenalului sînt 
îndeplinite de poporul ucrai-

Uf 19 0(11 EU
»

nean cu un an înainte de ter
menele stabilite, rar în unele 
ramuri chiar cu dtoi ani îna
inte — a arătat vorbitorul. In- 
cepînd din 1956 volumul lu
crărilor capitale în Republică 
aproape că s-a dublat.

Delegații și invitații la Con
gres au întîmpinat cu aplauze 
declarația lui N. Podgornîi că 
Ucraina va aduce aportul cu
venit la înfăptuirea sarcinii 
trasate de proiectul de Pro
gram, de crear-e în U.R.S.S. a 
unui belșug de produse 
cole.

Vorbitorul a declarat 
Congresul al XXII-lea 
niștii din Ucraina au ___
strîns uniți, ca un monolit, în 
jurul Comitetului Central al 
P.C.U.S.

In dezvoltarea sa Ucraina a 
întrecut multe tari capitaliste 
și deține un loc important îri 
economia Uniunii Sovietice și 

; în economia mondială. -Produc* 
ția ' republicii se exportă în 61 
de țâri.

Subliniind că C.C. al P.C.U.S. 
a desfășurat o amplă activi
tate pentru lichidarea cultului 
personalității și, a consecințe

lor lui dăunătoare, pentru res
tabilirea normelor leniniste ale 
vieții de partid, N. Podgornîi 
a declarat cfi aceasta a descă
tușat inițiativa creatoare a ma
selor. El. a subliniat importan
ta deosebită pe care au avut-o 
demascarea și zdrobirea grupu
lui antipartinic. In legătură cu 
aceasta vorbitorul a citat fapte 
privind activitatea antipartinică 
a lui Kaganovici în perioada 
în care se afla în Ucraina.

In încheiere Nikolai Podgor
nîi a declarat că Partidul Co
munist din Ucraina va întări 
permanent prietenia dintre po
porul ucrainean și toate popoa
rele Uniunii Sovietice. „Ne 
este scumpă această prietenie 
și o vom păzi cu sfințenie".

Leningrădenii, a spus Ivan 
Spiridonov, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Leningrad, aprobă și sprijină

agri-

că la 
comu- 
venit

(Continuare în pag. 4-a)

(Continuare in pagi 3-a)
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Privind cu încredere spre viitor
★ ★ ★

Cel mai înalt nivel 
lume

Aceit 
portanță 
chipează 
toare năzuințe ale oame
nilor muncii din marea 
familie a țărilor socialis
te, care prin munca lor 
însuflețită sprijină prin 
fapte măreața cauză a 
pății, clădesc o viață pli
nă de fericire și belșug.'

Noi, minerii, dorim ca 
pe pămînt să triumfe pa- 

‘ cea, să nu mai fie răz- înlesnește și accelerează 
boaie, arme nucleare, în 
locul lor să se producă 
bunuri materiale pentru 

. omenire. -Numai pacea a- • 
sigură dezvoltarea iniția
tivei creatoare a oameni
lor muncii, îmbogățește

din
Cu adîncă emoție am 

citit Raportul de activi
tate al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. prezentat 
la cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. , de 
tovarășul N. S. Hrușciov. 
Acest grandios program 
de muncă și lupta entu
ziastă a poporului sovie
tic generalizează 
creator practica 
rii socialismului, 
te sarcinile și
principale ale dezvoltării 
societății coftiuniste. Ra-

program de îm- 
deosebită întru * 

cele mai arză-
<’

I
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I părtul C.C. al P.C.U.S.

exprimă voința hotărită a 
poporului sovietic de a 
apăra pacea și progresul, 
fapt се-și găsește expre
sia în înaltele principii viața oamenilor. Indepli- 
ale politicii externe a 
U.R.S.S. la baza căreia 
stă coexistența pașnică.

în mod 
construi- 
stabileș - 

etapele

nivfelal P.C.U.S. va asigura odată cel mai înalt 
satisfacerea tot mai depli- de trai din lume, 
nă a nevoilor materiale. ȘTEFAN CIOR1C 
și spirituale crescînde ale maistru minier la mina 
poporului sovietic și tot- Petrila

Viitorul aparține comunismului
Cadrele didactice de la 

I.M.P. urmărsec cu deo
sebită atenție lucrările ce
hii de-al XXII-lea Con
gres ăl P.C.U.S. Cons
trucția comunismului în 
U.R.S.S. are o imensă în
semnătate internațională, 
în primul rînd prin aceea 
că contribuie la creșterea 
forței lagărului socialist,

1I { I 
$ 
I. c 
'< 
i

înaintarea spre comunism 
a tuturor popoarelor din 
marea familie a țărilor 
socialiste. . Noi sîntem 
convinși că, îndeplinirea 
prevederilor Programului 
P.C.U.S., ce va fi adoptat 
de Congresul.al XXII-tea 
va exercita o mare in
fluență asupra întregului 
rezultat al întrecerii eco
nomice pașnice dintre ce-

nirea sarcinilor ce vor iz
vorî din documentele 
Congresului al XXII-lea le două sisteme mondia-

le, va aduce o contribuție | 
de seamă cauzei păcii și { 
bunăstării popoarelor. $ 

Cadrele noastre didac- v 
tice, alături de toți oa- > 
menii muncii din țara S 
noastră, văd în Progra- £ 
mul P.C.U.S.? perspective- ‘ 
le de viitbr ale patriei 
noastre. Aceasta ne face, 
ca strînși uniți în jurul 
partidului nostru drag, să 
depunem toate eforturile ; 
pentru a da viață hotă- 
rîrilor trasate • de Congre
sul al III-lea al P.M.R. ; 
cu privire la pregătirea : 
cadrelor de ingineri, con- ' 
tribuind prin aceasta la i 
desăvârșirea construcției; 
socialiste și trecerea trep- ■ 
tată la comunism. i

cont. AUREL POP 
I.M.P. »
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ІА încetat din viată 
MIHAIL SADOVEANU

Academia Republicii Populare 
Romtne, Ministerul Invătămîntu- 
lui și Culturii, Uniunea Scriito
rilor și Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă anunță

• rare că în ziua
cu adîncă du

de 19 octombrie popoare. 
Aeademta Republicii Populare 

Romîne 
, Ministerul Invătămîntului 

și Culturii 
Uniunea Scriitorilor 

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă

ftHnftetalHi Central al Partidului 
Muncitoresc RontR, a Consiliului de Ctat 

și a Consiliului de Miniștri al R. P. R. 
Comitetul Contrai al Partidului Muncitoresc Romîn. Consiliul 

de Stat $1 Consiliul de Miniștri al R.P.R-, exprimă durerea lor 
profundă cu prilejul încetării din viață a Iul Mlhail Sadoveanu- 

Strălucit om de cultură, marele scriitor al poporului romîn a 
creat în literatura noastră opere de valoare universală.

Patriot luminat si democrat convins, el a activat pe tărîm ob
ștesc și în viața noastră de stat. Mlhail Sadoveanu a fost un mi
litant de seamă în lupta pentru marea cauză a păcii, socialismu
lui și a prieteniei intre popoare.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

Consiliul de Stat al R.P.R. 
Consiliul de Miniștri ăl R.P.R.

Constituirea comisiei pentru organiearea funeraliilor
Pentru' organizarea funeraliilor 

' acad. Mihail Sadoveanu, a fost 
constituită o comisie formată 
din tovarășii : Atanase Joja, pre-

La mina Aninoasa, cînd se vorbește despre succesele brigăzii 
conduse de Opreanu loan se are în vedere atît depășirea zi de 
zi a planului pe brigadă cu însemnate cantități de cărbune cît și 
calitatea bună a producției date din abataj.

Fotografia noastră înfățișează un schimb al brigăzii lui Opreanu

îndeplinirea tuturor obiectivelor
din contractul colectiv — o sarcină de răspundere

Ca în fiecare an. colectivul 
exploatării miniere Petrila și-a 
întocmit pe 1961 un contract co
lectiv cu obligații concrete. O- 
biectivele înscrise în contract ur
măresc pe de o parte sporirea 
producției, productivității mun
cii, îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea prețului g. 
cost, iar pe de altă parte crea
rea de condiții bune de muncă 
și de trai pentru minerii petri- 
leni.

In cele trei trimestre care au 
trecut din acest an colectivul 
exploatării miniere Petrila a ob
ținut succese importante în ceea 
ce privește îndeplinirea angaja
mentelor reciproce din contrac
tul colectiv. In această perioadă 
de timp au fost extrase peste 
plan 39 082 tone de cărbune, 
realizîndu-se un randament me
diu de 1.234 tone cărbune pe 
post. De asemenea, procentul de 
cenușă din cărbunele extras: a 
fost mai mic cu 0.4 la sută față 
de norma admisă, iar prețul de 
cost al producției s-a redus cu 
1,19 lei pe tona de cărbune. Un 
șucces important l-au dobîndit 
minerii sectorului I care au. dat 
peste plan 16.000 tone de căr
bune, cu 4.000 tone cărbune mai 
mult față de angajamentul luat 
pe întregul an. Totodată ei au 
realizat o reducere a prețului de .

1961, ora 9. a încetat din viață, 
în urma unei bolii îndelungate 
și grele, marele scriitor, acade
micianul Mihail Sadoveanu, 
luptător neobosit pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste, 
pentru pace și înțelegere între 

ședințe, Hie Murgulescu, Horia 
Hulubei, Mjhail Ralea și Zaha- 
ria Stancu.

cost de circa 10 lei la fie
care t6nă de cărbune extrasă.

Pentru realizarea planului la 
toți indicii, conducerea minei 
împreună cu comitetul sindica
tului au venit în sprijinul mine
rilor cu măsuri bine stabilite. 
Astfel, s-a asigurat o bună a- 
provizionare a brigăzilor minie
re cu vagonete goale, material 
lemnos, unelte etc.; s-au creat 
4 a-bataje de rezervă; s-a dat o 
atenție deosebită întreținerii lo
comotivelor electrice în vederea 
asigurării transportului; s-a 
menținut în permanentă o linie 
de front deschisă de 600 m. 1. 
și altele.

In vederea creșterii substan
țiale a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității cărbune
lui și reducerea prețului de cost, 
între sectoare și brigăzi s-a or
ganizat o însuflețită întrecere 
pe profesii. Aceasta a cuprins 
58 brigăzi de mineri, 17 artifi
cieri, 23 maiștri mineri și 7 4n- 
gineri șefi de sectoare.

Consfătuirile de producție, 
important mijloc de îmbunătăți
re a muncii, au fost organizate 
cu regularitate pe exploatare și 
sectoare. In cadrul acestor con
sfătuiri minerii și tehnicienii au 
făcut maî mult de 200 propuneri 
prețioase în legătură cu bunul 
mers al producției.

Paralel cu înfăptuirea sarci-

a

Noi utilaje 
la Filatura Lupeni 
Recent, la Filatura Lupeni

fost terminată montarea a 6 ma
șini de bobinaj primite din R-S. 
Cehoslovacă. Mașinile au fost 
montate în fosta sală a atelierului 
de întreținere a secției bobinaj de 
către mecanicii filaturii într-un 
timp record.

-^0»—

sectorului III 
peste plan 1.120 tone 
energetic. Productivita- 
obținută pe sector în 
este cu 12,1 la sută

Pe seama creșterii 
productivității muncii

Minerii de la Petrila continuă 
să înscrie pe graficele de întrecere 
noi succese în lupta pentru spori
rea producției și productivității 
muncii. In primele 17 zile ale lunii 
curente ei. au extras din abataje 
aproape 2000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Și de astă- 
dată cele mai mari, realizări le-a 
dobîndit colectivul 
care a dat 
de cărbune 
tea muncii 
acest timp 
mai marc față de cea planificată- 
Un alt colectiv harnic este și cel 
al sectorului I. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent acest co
lectiv a extras, pe baza creșterii 
simțitoare a productivității mun
cii, mai mult de 17.000 tone de 
cărbune peste plan. Brigăzile mi
nerilor Neagu Gheorghe, Peter 
Victor și Cucoș Gheorghe au adus 
un aport substanțial la obținerea 
acestui însemnat succes,

ÎNȘTIINȚARE •
Ministerul Invătămîntului și 

Culturii face cunoscut că la 1 
noiembrie 1961, în localul In
stitutului Politehnic București, 
va avea loc concursul de admi
tere la învățămîntul postuniver
sitar de ingineri economiști — 
cursuri dte zi, seral și fără scoa
terea din producție. Concursul 
constă din lucrare scrisă și 
xamen oral.

Candidata trebuie să aibă 
comandarea întreprinderii la 
re lucrează și a ministerului sau 
organizației centrale tutelare.
' Înscrierile se primesc pînă luni 
30 octombrie 1961. ora 14. Ce
rerile vor fi depuse la Institutul 
Politehnic București.

e-

re-
ca-

nilor de plan, conducerea admi
nistrativă a minei împreună cu 
comitetul sindicatului au acor
dat atenție realizării angaja
mentelor social-culturale, prevă
zute în contractul colectiv. Asț- 

. fel, s-a asigurat la timp dota- 
' rea muncitorilor cu echip'ament 

de uzură și protecție. Mineri
lor care lucrează în condiții 
speciale li s-a distribuit în per
manență apă carbogazoasă. De 
asemenea, a fost îmbunătățit ae- 
rajul și iluminatul electric în 
subteran, iar baia muncitorilor 
s-a menținut în perfectă stare 
de funcționare și curățenie. Prin 
grija comitetului sindicatului 633 
mineri, ingineri și tehnicieni au 
fost trimiși la odihnă sau la 
tratament în diferite stațiuni 
balneo-dintaterice din tară, iar 
zeci de copii ai minerilor au fost 
trimiși în tabere.

Contractul colectiv pe 1961 
cuprinde o serie de sarcini pri
vind culturalizarea muncitorilor, 
minei. Potrivit prevederilor con
tractului au fost înființate noi 
formații artistice de amatori, 
biblioteca clubului a fost do
tată cu noi cărți tehnice și de 
literatură; s-au ținut peste 40 
conferințe și referate, care au 
contribuit la ridicarea nivelului 
profesional și de cultură gene
rală al minerilor petrileni.

Pe lîngă succesele de seam?

CONFERINȚA DE PARTID DE LA MINA VULCAN

Conferința de partid de la 
mina Vulcan a scos în evidentă 
activitatea susținută a comuniș, 
tilor de 1* această exploatare 
sub conducerea comitetului de 
partid, pentru mobilizarea mi
nerilor, inginerilor și tehnicieni
lor la realizarea importantelor 
sarcini puse de partid în fața 
industriei carbonifere.

Întreaga muncă de partid, a 
subliniat darea de seamă a ve
chiului comitet, a avut în cen
trul atenjiei realizarea sarcini
lor de producție ale exploatării. 
In ședințele comitetului de 
partid s-a analizat cu regulari
tate felul cum sînt realizați in
dicii planului de producție și 
s-au elaborat măsuri menite să 
ducă la remedierea neajunsuri
lor, la îmbunătățirea activității 
economice a exploatării. Comite
tul de partid a creat în jurul 
său un puternic activ de partid, 
din inițiativa căruia comitetul a 
făcut numeroase propuneri con
ducerii tehnico-admfnistrative 
pentru îmbunătățirea calității 
producției. Un factor însemnat 
în mobilizarea colectivului ex
ploatării la intensificarea între
cerii socialiste pentru obținerea 
unor realizări cît mai însemnate 
l-au constituit agitatorjl.

îmbunătățirea muncii politice 
desfășurată de agitatorii comu
niști, a conducerii de către co
mitetul de partid și organiza
țiile de bază a 
economice, a 
nerea de către 
Vulcan a unor 
mă- în înfăptuirea sarcinilor de 
plan. „In perioada ce a trecut de 
la conferința de partid din anul 
trecut minerii vulcăneni și-au 
întrecut sarcinile de plan cu 
24.811 tone de cărhune, au rea
lizat o productivitate de 1,016 
tone de cărbune pe post, față de 
0,994 tone pe post planificat, au 
redus în cursul acestui an cu 
1,46 lei prețul de cost pe tona 
de cărbune, au îmbunătățit sub
stantial calitatea producției, ob- 
ținînd bonificații în valoare, de 
1.672.000 lei.

Toate aceste realizări nu sînt 
însă la nivelul posibilităților. 
Dacă productivitatea atinsă pe 
exploatare a fost mai mare decît 

. cea planificată. în abataje, ran
damentul prevăzut n-a fost rea
lizat decît în proporție de 99,2 
la sută. Acest neajuns a preocu
pat în mod deosebit conferința 
de partid. Printre cauzele care 
au determinat acest neajuns se 
numără lipsa unei dirijări judi
cioase a lucrărilor de abataj, 

i plasare dfe efective peste pute-

întregii activități 
determinat obți- 
colectivul- minei 

realizări de sea-

obținute în privința îndeplinirii 
angajamentelor reciproce prevă
zute în contractul colectiv, la 
mina Petrila au existat și lip
suri care trebuie înlăturate. Atît 
conducerea administrativă cît și 
comitetul sindicatului nu au de
pus suficientă străduință pentru 
introducerea tehnicii noi în sub
teran, nu s-au luat măsuri pen
tru punerea în funcțiune a sta
ției de aerosoli din cadrul ex
ploatării. Printre altele erau 
prevăzute dotarea locurilor de 
muncă cu mașini electrice de per
forat și aparte Nemcek pentru cap
tarea prafului la înaintări, dar nu 
s-a realizat. Introducerea tehnicii 
noi ar fi adus o contribuție în
semnată la creșterea productivi
tății muncii la mina Ptetrila, la 
ușurarea efortului fizic al’ mi
nerilor și îmbunătățirea protec
ției muncii. acestora.

A mai rămas puțin timp pînă 
cînd contractul colectiv pe a- 
nul 1961 va fi supus ședinței de 
analiză în fața ftitregulul colec
tiv al minei Petrila. Si atunci 
cu cît realizările vor fi mai fru
moase cu atît va fi mai mare 
meritul acelora care răspund de 
îndeplinirea obiectivelor din 
contractul colectiv.
■ Fsfe necesară luarea de mă
suri urgente la mina Petrila 
pentru ca îndleplinirea integrala 
a obligațiilor prevăzute în con
tractul colectiv să devină fapt 
împlinit pînă lâ sfîrșitul anu
lui.

C. MATEESCU

și defi- 
sectoru-

ceea ce 
muncii

■rea abatajelor, precum 
ciențelor în activitatea 
lui de rambleu.

Rămînerea în urmă în 
privește productivitatea 
pe abataje se explică și prin alte 
cauze și anume, neîndeplinirea 
de către unele brigăzi a sarcini
lor de plan, preocuparea insu
ficientă pentru promovarea teh
nicii noi. In conferință a fost 
arătat că în cursul acestui an au 
rămas sub plan lunar în medie 
19 brigăzi, neajuns care n-a 
stat mereu în atenția organiza
țiilor de partid. Deși comitetul 
de partid a elaborat măsuri pri
vind ajutorarea brigăzilor ră
mase sub plan, realizarea aces
tora n-a mai fost urmărită. A 
fost arătat' că organizațiile de 
sindicat n-au desfășurat o mun. 1 
că susținută pentru întărirea 
disciplinei în producție, împotri
va absențelor nemotivate, nu s-a 
combătut tendința uhor salariați 
de a cere învoiri fără motive 
întemeiate. Tov. Kovacs Emeric 
a criticat faptul că unele4 bri
găzi de mineri nu prețuiesțtija 
valoarea lor utilajele cu care au 
fost înzestrate abatajele, nu tna- 
nifestă o grijă corespunzătoare 
pentru folosirea lor. S-a arătat 
totodată că mișcarea de inova
ții și raționalizări, se desfășoară 
sub nivelul cerințelor.

Neajunsuri în activitatea ex
ploatării au existat și în privin
ța depășirii consumului specific 
de materiale și energie, fapt ce 
a dăunat prețului de cost pe ex
ploatare. Conferința de partid a 
trasat sarcini importante noului 
comitet de partid, organizațiilor 
de bază și conducerii exploatării 
în privința luării cejor mai e- 
ficace măsuri pentru realizarea 
integrală a planului de broduc- 
ție la toti indicii. Munca poli
tică de masă desfășurată de or
ganizațiile die partid, sindicat și 
U.TM. să aibă în centrul aten
ției mobilizarea minerilor la ob
ținerea unor rezultate tot mai 
rodnice în sporirea productivi
tății muncii și reducerea prețu
lui de cost prin micșorarea'xon- 
sumurilor specifice. Trebuie^, a- 
vut în vedere mai ales ajutora, 
rea brigăzilor rămase în urmă, 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și al calificării muncito
rilor, întărirea disciplinei în 
rîndul muncitorilor, a răspunde
rii personalului tehnico-ingine- 
resc pentru crearea condițiilor 
tehnico-materiale necesare fiecă
rei brigăzi de mineri.

In încheierea dezbaterilor con. 
ferinței a luat cuvîntul tov. Ghi- 
oancă Victor, secretar al Comî- 

/tetului orășenesc de partid 
troșâni. Subliniind sarcinile 
semnate revin pe viitor 
ploațării Vulcan, vorbitorul 
făcut prețioase recomandări nou
lui comitet de partid și organi
zațiilor de bază privind Mări
rea continuă a conducerii de că
tre organizațiile de partid a ac
tivității economice, a muncii po- 
litico-ediucative în rîndul colec
tivului exploatării.

Conferința a ales apoi noul 
comitet de partid și delegații la 
conferința orășenească de partid 
Vulcan. In prima sa ședință, co
mitetul La ales ca secretar al 
comitetului de partid ne tov. 
Carpen loan.
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CTR?GUL ROȘU

Raportul cu privire la Programul 
P.C.ILS. prezentat de N. S. Hrușciov

(Urmate din pagina t-a)

forma definitiv în factorul hotărîtor 
al dezvoltării lumii, balanța va 
înclina definitiv în favoarea for • 
țelor păcii și barometrul climatu
lui internațional va arăta : „timp 
frumos. Pericolul unui război 
mondial a trecut pentru totdeauna'1.

Noi ne conducem după calcu
le strict științifice, a spus N. S. 
Hrușcipv, și calculele arată că în 
20 de ani vom construi în linii 
generale societatea comunistă.

Caracterizând trecerea de la c- 
conomia socialistă la cea comu
nistă, N. S. Hrușciov a spus :

In decurs de două decenii, în 
U.R.S.S. va fi creată bâza tehnică- 
matetială a comunismului. Aceasta 
constituie sarcina economică prin
cipală, baza liniei generale a 
partidului.

Peste 20 de ani producția in
dustrială a Uniunii Sovietice va 
fi aproape de două ori mai mare 
decit producția actuală a întregii 
lumi nesocialiste.

Trebuie să atingem în viitorii 20 
dvani un nivel de trai al popo- 
T&lui care să fie mai înalt decît 
ÎO orice țară capitalistă.

Încă în cursul deceniului ur
mător (pînă în 1970) va dispa
re categoria de muncitori și 
funcționari cu salarii mici.

Va fi asigurată întreținerea 
integrală pe seama societății a 
tuturor persoanelor inapte de 
muncă.s,

O admirabilă realizare a con 
structiei comuniste va fi asigu
rarea gratuită a fiecărei familii 
cu locuințe bine amenajate și cu 
principalele servicii comunale,

Numai pe calea construirii ba
zei tehnice-materiale a comu
nismului. a subliniat N. S. Hruș. 
ciov. poate fi cîștigată întrece
rea economică cu capitalismul, 
poate fi menținută întotdeauna 
apărarea tării la un nivel care 
șă permită nimicirea oricărui a-- 
gresor care s-ar încumeta șă ri
dice mîna împotriva U.R.S.S., 
împotriva întregii lumi socia
liste.

Avem toate temeiurile1 să spu. 
.'Arn că mobilizarea unor uriașe 
investiții capitale (aproximativ 
două trilioane .de ruble) în e- 
conomia națională a U.R.S.S. 
în următorii 20 de ani. nu va 
fi legată de greutăți și sacrificii 
ca în perioada industrializării.

Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale în următorii 
20 de ani (perspectiva gene
rală) prevede o apropiere con
siderabilă între ritmul de dez
voltare a producției mijloacelor 
de producție și cel al produc
ției mijloacelor de consum. Da
că în perioada 1929—1940 în 
industrie ritmul mediu anual de 
creștere a producției mijloacelor 
de producție depășea ritmul de 
creștere a producției bunurilor 
de consum cu aproape 70 la su
tă, în perioada 1961—1980 de
pășirea va fi de aporximativ 20 
la sută

Se prevede ca în următorii 
20 de ani produsul social glo- 

• bal să sporească’ de aproxima
tiv cinci ori. Producția /-indus
trială va crește de cel puțin șase 
ori, iar producția agricolă glo
bală — de aproximativ C 5 ori.

„Este ca și cum pe îmbelșu
gatul nostru pămînt ar rjlai fi 

1 create încă cinci țări industriale 
și mai mult de două țări agri
cole cît Uniunea Sovietică de 
astăzi”, a arătat N. S. Hrușciov

In 1980 U.R.S.S. va produce 
de aproximativ 1,5 ori mai mul
tă energie electrică decît se 
produce în prezent în toate ce
lelalte țări ale lumii la un loc.

In decurs de 20 de ani ur
mează să se construiască 18'1 
ce hidrocentrale puternice, apro
ximativ 200 de termocentrale 
raionale cu o putere pînă la trei 
milioane kW fiecare, precum și 
260 de mari termocentrale.

Siderurgia trebuie șă asigure 
posibilitatea unei producții de 
otel în proporție de aproximativ 
250 milioane tone anual. Peste 
S ani, producția de otel în Uniu
nea Sovietică va depăși cu a- 
proximativ 55 milioane tone ac
tualul nivel al producției S.U.A.

In următorii 20 de ani pro
ducția tuturor ramurilor indus
triale care produc bunuri, de con

sum, trebuie să crească apro
ximativ de 5 ori.

Mai mult de 9 zecimi din 
creșterea venitului national va 
trebui să fie asigurate în anii 
1961 — 1980, prin creșterea pro
ductivității muncii. In următo
rii 10 ani productivitatea mun
cii în industria U.R.S.S. va 
crește aproximativ de două ori, 
iar în timp de 20 de ani de 
4—4,2 ori,

In domeniul repartiției teri
toriale a forțelor de producție 
se prevede : crearea unor baze 
puternice de combustibil și e- 
nergetice în regiunile Siberiei, 
transformarea Asiei centrale în- 
tr-una din regiunile cele mai 
importante ale producției ener
getice, pe baza folosirii uriașe
lor resurse dte gaze și de hidro- 
energie, crearea unor noi baze 
metalurgice puternice, astfel în- 
ctt pînă în anul 1980 șă existe 
5 baze metalurgice de importan

ță unională : în Ural, în Ucrai
na, în regiunile din Siberia și 
Orientul îndepărtat, în Ka- 
zahstan și în regiunile centrale 
ale părții europene a U.R.S S.

Referindu-se la dezvoltarea a- 
griculturii și a relațiilor sociale 
la sate, N. S. Hrușciov a ară
tat că P.C.U.S. consideră ca 
principale sarcini în domeniul 
agriculturii:

Obținerea unui belșug de pro
duse de ealitate superioară pen 
tru popor și de materii prime 
pentru industrie.

Asigurarea trecerii treptate a 
statului sovietic la relațiile so
ciale comuniste și lichidarea în 
esență a deosebrii dintre oraș 
șt sat pe baza avîntului puter
nic al forțelor de producție ale 
agriculturii.

Primul secretar al C.C, al 
P.C.U.S. a comunicat că se pro 
iecțează ca producția de cereale 
Și leguminoase în anul 1980 să 
atingă cifra de 18—19 miliarde 
puduri, iar achizițiile de stat de 
■7 miliarde de puduri.

Pentru prima dată in istorie 
se va lichida pe deplin și de
finitiv insuficienta satisfacere a 
nevoilor oamenilor. După cum 
a relevat N. S. Hrușciov nici 
o țară capitalistă nu-și poate 
propune o asemenea sarcină'.

Izvorul sporirii veniturilor 
reale ale populației îl va consti
tui creșterea venitului național 
al U.R.S.S. Volumul global al 
acestui venit va fi în 1980 de 
aproximativ cinci ori mai mare 
in comparație cu anul I960.

In cursul următorilor 10 ani, 
a declarat în continuare N. S. 
Hrușpiov, trebuie șă lichidăm 
lipsa de locuințe.

In primul deceniu va fi in
trodusă ziua ' de lucru de șase 
ore sau săotămîna de lucru de 
35 de ore, pentru masa princi
pală a lucrătorilor și un timp 
de lucru mai redus (30 die ore 
pe săptămînă) pentru ceilalți. 
Țara comunismului în construc
ție va deveni tara cu ziua de 
lucru cea mai scurtă din lume.

In același timp, va spori du
rata concediilor plătite pentru 
muncitori și funcționari. Trep
tat, sistemul concediilor plătite 
se va extinde asupra colhozni
cilor.

La sfîrșitul viitorilor 20 de 
ani, aproximativ 75—80 la sută 

’ din cheltuielile pentru întrefi 
nerea Și educarea copiilor vor 
fi suportate de societate.

Paralel cu asistenta medicală 
gratuită, care în U.R.S.S. exis
tă de multă vreme, va fi intro
dusă folosirea gratuită a sana- 
toriilor de către cei bolnavi pre. 
cum și distribuirea gratuită a 
medicamentelor.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a subliniat din nou că planu
rile trasate de proiectul de Pro
gram în domeniul ridicării bu
năstării poporului pot fi înde
plinite. cu succes 'П condiții de 
pace,

Referindu-șe la problemele pla
nificării șl conducerii economi
ce, N. S. Hrușciov a subliniat 
că în ceea ce privește accelera
rea construirii, a punerii în
funcțiune și a valorificării de
pline a noilor întreprinderi, „nu-i 
nici un păcat să învățăm din
cele mai bune exemple ale ca

pitaliștilor”. Noi. a adăugat el, 
am acumulat o experiență uria
șă în domeniul construcției, în 
gospodărire și dispunem de un 
avantaj incomparabil față de 
capitalism. Dar nici în prezent 
nu trebuie să disprețuim expe
riența utilă din străinătate, ci 
să preluăm în mod critic tot 
ceea ce este valoros din punct 
de vedere tehnico-organizatoric 
în Occident, inclusiv ceea ce 
este valoros în domeniul accele- 
lării vitezei de rotație a mijloa
celor. al unei mai mari renta
bilități a investițiilor.

Dezvoltarea relațiilor sociale 
comuniste și formarea omului nou
Caracterizînd sarcinile P.C.U.S. 

în domeniul dezvoltării relații
lor comuniste și a formării o- 
mulul nou. N. S. Hrușciov a a- 
rătat că „în dezvoltarea U.R.S.S. 
a început acea perioadă : istori
că cînd se rezolvă nemijlocit, 
sarcina creării societății comu
niste fără clase, a oamenilor 
muncii liberi și conștienți".

In proiectul de Program al 
partidului a fost pusă și rezol
vată o nouă problemă de cea 
mal mare importanță a teoriei 
și practicii comunismului — pro
blema transformării statului dic
taturii clasei muncitoare într-un 
stat al întregului popor, proble
ma caracterului și sarcinilor a- 
cestui stat și a situației sale în 
comunism.

„Statul întregului popor con
stituie o etapă nouă în dezvol
tarea statului socialist, un ja
lon de cea mai mare importanță 
рѳ calea transformării yleții de 
stat socialiste în autoadministra
ră obștească comunistă”.

Experiența Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație popu
lară a confirmat pe deplin în
vățătura marxist-leninistă că 
victoria socialismului se poate 
obține .numai în condițiile cuce
ririi dictaturii proletariatului. 
Pentru construirea comunismu
lui, nu mai este nevoie de dic
tatura proletariatului, a deda 
rat N, S. Hrușciov.

„Statul se- mai menține încă 
multă vreme după victoria pri- 
mți faze a comunismului. Procesul 
dispariției statului va fi foarte în
delungat, vă cuprinde o întreagă 
epocă istorică și se va încheia abia 
atunci cind societatea va fi pe 
deplin matură pentru a se auto
administra. De-a lungul unei pe
rioade de timp îndelungate se vor 
împleti caracteristicile conducerii 
de către stat și ale autoadminis- 
trării obștești. In cursul acestui pro
ces se vor dezvolta, se vor trans
forma și, treptat, își vor pierde 
caracterul politic, funcțiile interne 
ale statului. Numai o dată cu 
construirea unei societăți comu
niste dezvoltate în U.R.S.S. și cu 
condiția victoriei și consolidării 
sodalismului pe arena internațio
nală, statul va înceta de a mai fi 
necesar și va dispare”. •

Subliniind in cpntinuare că pu
terea reală în principalele state 
imperialiste nu a fost nici o dată 
concentrată în mîinile unui gru
puleț de monopoliști mai îngust ca

Comunismul și progresul omenirii
Comunismul înseamnă progresul 

omenirii, Realizarea programului 
P.C.U.S. va exercita o influență 
extrem de puternică asupra mer
sului istoriei mondiale.

„Partidul, a declarat N. S. Hruș
ciov, trasează sarcina ca în urmă
torul deceniu țara noastră să se 
transfot., . in prima putere indus
trială a lumii, să se obțină supe
rioritatea față de S.U.A. atlt în 
ceea ce privește volumul absolut 
al producției industriale, cit și în 
ceea ce privește volumul produc
ției industriale pe cap de locuitor”.

U.R.S.S. va depăși de aproxima
tiv 1,5 ori nivelul actual al pro
ducției agricole pe cap de locuitor 
a S.U.A. și va atinge nivelul 
S,U.A.În ceea ce privește venitul 
național-

Dar aceasta, a subliniat N. S. 
Hrușciov, este doar un prim jalon 
Noi nu ne vom opri aici. In cursul 
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.

Nu numai economia Uniunii So
vietice, a continuat N. S. Hruș

Planul dezvoltării forțelor de 
producție ale țării noastre 
pentru următorii 20 de ani, a 
subliniat N. S. Hrușciov,1 este cu 
adevărat grandios. Acesta nu 
este numai un plan de cifre cap
tivante cu privire lă creșterea 
producției de cărbune, oțel, pe
trol, cereale, carne, lapte. El este 
planul măreț de creare a socie
tății în care omul va fi adevă
rat stăpîn al naturii și al rela
țiilor sociale, al societății în 
care se va atinge un nivel înalt 
de trai al întregului popor.

acum, N. S. Hrușciov a arătat că 
înflorirea democrației în țările so
cialiste și restringerea tot mai ma
re a democrației — și așa ciun
tită — în țările capitaliste, sînt 
cele două direcții opușe în dezvol
tarea politică a lumii contempo
rane.

„Noi facem și vom face totul 
pentru ca orînduirea noastră so
cială și democrația noastră să se 
perfecționeze și mai mult ca o 
pildă a modului de viață socialist 
pentru toate popoarele".

Vom susține procesul obiectiv 
al apropierii tot mai strînse între 
națiuni și naționalități, proces ca
re are loc in condițiile construc
ției comuniste, pe baza liberului 
consimțămînt și al democratismu
lui, a spus N. S. Hrușciov. Tre
buie intensificată educația maselor 
în spiritul internaționalismului pro
letar și al patriotismului sovietic. 
Trebuie să fie stîrpite cu toată 
intransigența bolșevică pînă și cele 
mai mici manifestări ale rămăși
țelor naționaliste.

„Prietenia între popoarele 
U.R.S.S. este una dintre cele mai 
mari cuceriri ale noastre. Să o 
păzim ca lumina ochilor 1“

„Una din cele mai importante, 
părți componente ale construcției 
comuniste este educarea oameni
lor în spiritul comunismului" a 
declarat N. S. Hrușciov.

Vorbind despre, sarcimle .de for
mare a omului nob yorbitorul a 
enumerat — formarea concepției 
comuni e dșspre lume, educarea 
prin muncă, consolidarea principii
lor moralei' comuniste, dezvoltarea 
culturală. „Comunismul înseamnă 
înflorirea maximă a omenirii și ? 
personalității umane”.

Partidul își propune ca obiectiv 
în programul său să ușureze și 
mai mult accesul general la toate 
foripele învățămîntului superior. 
Se prevede ca pînă în 1 980 numă
rul studenților din instituțiile de 
învățămînt superior să se ridice la 
opt milioane (în prezent numărul 
lor este de 2.600.000).

Referindu-se la dezvoltarea 
științei sovietice, N. S. Hrușciov 
a spus : „Cauza de onoare și da
toria patriotică a oamenilor de 
știință sovietici este să consolideze 
pozițiile înaintate deja cucerite de 
știința sovietică în domeniile cele 
mai importante ale cunoașterii și 
să-i asigure rolul de frunte >n 
știința mondială în toate direcțiile 
principale".

ciov, ci și economia tuturor țărilor 
sistemului mondial socialist se 
dezvoltă mult mai rapid decît e- 
conomia capitalismului. Cota parte 
a sistemului mondial socialist va 
constitui pînă în 1980 aproxima
tiv două treimi din producția in
dustrială mondială.

„Construirea comunismului în 
țara noastră, a declarat N. S. 
Hrușciov, este o parte integrantă 
a făuririi societății comuniste în 
întreaga comunitate socialistă. Dez
voltarea cu succes a sistemului 
mondial socialist deschide perspec
tiva trecerii mai mult sau mai pu
țin simultan, în decursul aceleiași 
epoci istorice, a țărilor . socialiste 
la comunism”.

După cum a relevat N. S. Hruș
ciov, comunismul a devenit cea 
mai măreață forță a secolului nostru. 
Astăzi partidele comuniste acti
vează în 87 de țări ale lumii și 
grupează în rîndurilc lor circa 40 
de milioane de oameni.

„Lumea trece printr-o epocă de 
revoluții. Revoluțiile socialiste, re
voluțiile antiimperialiste de elibe
rare națională, revoluțiile populare 
democratice, (mișcările largi țără

nești; lupta mațelor populare 
pentru răsturnarea agia r ’ot ba
tiste și a altor regunari 
mișcările gcneral-democradce îm
potriva asupririi naționale — toate 
acestea se contopesc intr-ид pro
ces revoluționar mondial unic case 
subminează și distruge capitalis-* 
mul‘-‘.

In epoca contemporană, a de
clarat N. S, Hrușciov; s-au ІѴЙ1 
condiții internaționale mai favo-’ 
rabiie pentru desfășurarea mișoăriî 
revoluționare mondiale. In epoca 
contemporană au devenit mol fa
vorabile condițiile interne pentru 
trecerea de noi țări la soâalism.

In epoca actuală continuă apro
pierea și împletirea sarcinilor re
voluțiilor populare democratice, de 
eliberare națională și socialiste. 
Logica dezvoltării sociale a duș 
la faptul că toate aceste revoluții 
să fie în primul rînd îndreptate 
împotrjva aceluiași dușman prin
cipal, împotriva imperialismului, 
împotriva burgheziei monopolista.

Bineînțeles, a adăugat N. $. 
Hrușciov, că în țările capitaliste 
cu o înaltă dezvoltare sînt pe de
plin coâpte premizele pentru tre
cerea la socialism. Ducînd pînă 
la capăt revoluția de eliberare na
țională și antiimperialistă statei? 
slab dezvoltate din Asia, Africa 
și din America Latină care sînt 
în plină fierbere, vor putea să în
făptuiască trecerea la socialiștii. 
„In epoca contemporană, orice ța
ră, indiferent de nivelul ei de dez
voltare, poate practic, să pornească 
pe calea care duce spre socialism”.

După cum a arătat N. S. Hruș
ciov, Cuba a devenit acum farul 
nestins al libertății, care luminează 
tuturor popoarelor din America 
Latină calea spre progres, fia a 
înscris pe steagul său de luptă țe
luri socialiste.

In lupta sa revoluționară, a de
clarat N. S. Hrușciov, clase mun
citoare se va. ciocni și pe viitor de 
.diferite curente oportuniste care o 
stingheresc să-și unească forțele și 
să;și atingă țelurile. Atît timp cit 
există capitalism; aceste curente vor 
apare mereu sub diverse înfățișări. 
Iată de ce proiectul de Program 
subliniază necesit» ța .luptei atât 
împotriva ideologiei social-damu- 
cratismului și revizionismului rit 
și împotriva dogmatismului și sec
tarismului.

După cum a relevat primul se
cretar al C.C. al P.CUiS., succe
sele UdLS Ș. în' construcția comu
nistă vor av?a importanță excep
țională pentru destinele popoare
lor Asiei, Africii și Americii La’ 
tine.

El a spus că mișcarea de elibe
rare națională ă intrat in stadiul 
final al lichidării regimurilor co
loniale. Dar imperialismul nu de" 
pune armele, Metodele lui devin 
tot mai rafinate.

Monopoliștii se străduiesc să-și 
înfăptuiească planul de menținere 
și consolidare a- pozițiilor lor- în 
țările slab devoltate, camuflînd e- 
sența adevărată a acestui plan prin 
discuții grandilocvente despre a- 
jutor. Și în această acțiune primul 
loc aparține imperialiștilor ameri
cani.

Dar, a menționat N. S, Hruș
ciov, scopurile, monopolurilor au 
fost și rămin aceleași : să țină ță
rile slab dezvoltate în situația de 
anexe agrare și de șurse de ma
terii prime, și să exploateze po
poarele acestor țări.

Hrușciov a relevat că dobîndi- 
rea independenței politice de către 
fostele colonii a avut o influență 
pozitivă asupra dezvoltării ior e- 
conomice. S-a accelerat ritmul de 
creștere al producției.

Intre timp, vîrfurile burgheziei 
și ale feudalilor care își leagă 
destinele de capitalul străin caută 
să mențină țările slab desvoltate în 
sistemul capitalismului mondial- 
Calea pe care imperialiștii și aco- 
liții lor împing aceste țări nu poate 
să asigure în nici un fel soluțio
narea problemelor în numelfl «ă- 
rora popoarele s-au ridicat la lup
ta împotriva colonialiștilor.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
soluția trebuie căutată pe calea 
dezvoltării necapitaliște.

„Prin /studiul adînc al mersului 
obiectiv al deZvolțării, гіпфеед

(Cpntinuare în pag 4-a)
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teoretică marxistă a descoperit for
ma în care poate să se producă 
Cu cel mai deplin succes unirea tu
turor forțelor sănătoase ale unei 
națiuni. Această formă este statul 
de democrație națională. Oglin
dind Interesele nu numai ale unei 
singure clase oarecare, ci ale pă
turilor largi ale poporului, un ast
fel de stat este chemat să rezolve 
pînă la capăt sarcinile revoluției 
antiimperialiste, de eliberare na
țională".

După cum a declarat primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Uniunea Sovietică, ca și cele
lalte țări socialiste, nu inten
ționează să se amestece în tre
burile interne ale tinerelor state 
libere, să impună cuiva socia
lismul. 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 dte con
trarevoluție.

P.C.U.S., a continuat N. S. 
Hrușciov, consideră alianța cu 
popoarele care au scuturat ju
gul colonial drept o piatră un
ghiulară a politicii sale inter
naționale. P.C.U.S. consideră 
drept datoria sa internaționalis'- 
tă să ajute popoarele care pă
șesc pe calea cuceririi și întă
ririi independentei naționale, să 
ajute toate popoarele care luptă 
pentru nimicirea completă a sis
temului colonial 1

încrederea partidului în fap
tul că actuala generație are toa
te posibilitățile de a preîntîmpi- 
na un război mondial — a spus 
în continuare primul secretar al 
G.C. al P.C.U.S. — se bazează 
pe o analiză multilaterală și 
profundă a forțelor care acțio
nează pe arena internațională. 
„Această analiză duce la o con
cluzie incontestabilă: raportul 
dte forțe politice, economice și 
militare pe .plan mondial s-a Și 
modificat în favoarea lagărului 
iubitor de pace".

- N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că principiul gene
ral al politicii externe a socia
lismului — principiul coexisten
ței pașnice — va deveni steagul 
sub care se vor uni toate po
poarele, toți cei care doresc o 
adevărată pace și propășire a 
omenirii

Adoptînd noul său Program, a 
declarat el, marele nostru partid 
declară solemn în fata întregii 
omeniri că principalul scbp al 
politicii sale externe este nu nu
mai preîntîmpinarea unui război 
mondial, ci și eliminarea pentru 
totdeauna, încă în timpul vieții 
generației noastre, a războaie
lor din viața societății.

Politica de pace este politica 
noastră principială, cinstită, so
cialistă. Noi apărăm cauza pă
cii nu pentru că sîntem slabi, 
a declarat N. S. Hrușciov. El 
a subliniat că în noua situație 
începutul războiului va deveni 
sfîrșitul sistemului imperialist 
antipopular. Convingerea noas
tră nestrămutată că așa va fi 
nu înseamnă deloc că subapre
ciem cît de cît forțele imperia
lismului. Știm că imperialismul 
este încă puternic. Nu se poate 
exclude posibilitatea dezlănțuirii 
de către imperialiști a unui nou 
război. In această situație, noi 
nu avem decît o singură cale: 
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 de
clarăm — a spus N. S. Hruș
ciov — că sîntem gata să re
nunțăm cu totul la armată, să 
zvîrlim în mare bombele ato
mice și rachetele, dar, bineînțe
les, numai în condițiile unei 
dezarmări generale și totale, sub 
un strict control internațional. 
,Atîta timp însă cît statele im

perialiste nu vor accepta aceas
ta, vom avea grijă ca forțele 
noastre armate să dispună Je

Bilanțul dezbaterii proiectului 
de Program

Congresul este pe deplin în
dreptățit să declare, a subliniat 
N. S. Hrușciov, că proiectul de 
Program a fost aprobat în una
nimitate de toți comuniștii, de 
întregul popor sovietic.

Ideile proiectului de Program 
al P.C.U.S. au trecut departe 
peste frontierele U.R.S.S., au 
găsit un foarte larg răsunet în 
inimile a milioane de oameni 
din toate țările și de pe toate 
continentele.

Dezbaterea proiectului de Pro
gram a arătat cu deosebită vi
goare legătura organică indiso
lubilă dintre partid și popor.

„Se poate spune fără exage
rare că proiectul de Program a 
fost dezbătut de întregul popor, 
a fost primit de către popor 
drept propriul său program, 
cauză a vieții sale".

N. S. Hrușciov a informat că 
numeroasele propuneri au fost

sfîrșitul planu-

Bielorusia a- 
politica inter- 
a Partidului 

Uniunii Sovie-

prim-secretar al C.C. al

(Urmare din pag. l-a)

< din toată inima proiectul nou
ți luii Program al P.C.U.S, — re- 
j! marcabil document teoretic și 
£ politic al epocii noastre.
< Subliniind justețea condam- 
ț nării cultului personalității lui 
j! Stalin și lichidarea denaturări-
< lor legate de acest cult, Ivan 

Spiridonov a amintit despre
j! rolul criminal al lui Malenkov
< în așa-numita „afacere de la 

Leningrad".
Ji Oamenii muncii din regiunea 
<' Leningrad, a spus vorbitorul, 

realizează cu succes sarcinile sep- 
} tenalului. Ritmul dezvoltării in- 
( dustriei va asigura atingerea în
< anul 1963 a nivelului de produc- 

ție stabilit pentru
,i lui. septenal.
( Comuniștii din 
<; probă întrutotul 
J' nă și externă 

Comunist al
j tice, — a declarat K. T.Mazu- 

rov,
•! P.C. din Bielorusia. El a cali- 
.[ fiaat proiectul noului Program 
’ ca un remarcabil document al 

') marxismului creator, în care sînt 
[ trasate căile concrete de cons- 
[ truire a comunismului. Pe mă-
> sura înfăptuirii programului nos- 
! tru, a spus Mazurov, noi și noi 
? popoare vor păși sub steagul co- 
j munismului. întreaga omenire va 
[ ajunge la comunism — aceasta 
; este logica dezvoltării sociale.
J Mazurov a subliniat uriașa im- 
? portanță pe care o are pentru
> partid și pentru popor lichidarea
> cultului personalității și restabilirea 
! normelor leniniste ale 
? partid. El a relevat
> seamă al lui Nikita 
5 în zdrobirea grupului 
' nic.
s Scoțînd în evidență 
c tea reală de a îndeplini progra-
> mul partidului, prezentat spre e-
> xaminare congresului; Mazurov
< a arătat că succesele oamenilor 
? muncii în îndeplinirea planului
> septenal stau chezășie pentru a- 
Ș ceasta. Industria Bielorusiei va
< îndeplini în cinci ani planul sep-
î * ’ ....................................
>
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vieții de 
rolul de 
Hrușciov 
antiparti-

posibili ta-

tenal la producția globală. Anul 
acesta producția industrială ur
mează să crească cu 40 la sută 
în comparație cu anul 1958.

Ș. R. Rașidovj prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C. din 
Uzbekistan; a apreciat rezoluția 
justă a problemei naționale ca 
un merit istoric al partidului co
muniștilor și a subliniat că aceas
ta constituie un exemplu pentru . 
orice stat, pentru orice partid.

Subliniind că în cursul vieții 
unei singure generații Uzbekis- 
tanul a făcut un salt gigantic de 
la feudalism la socialism, Rași* 
dov a vorbit apoi amănunțit despre 
importantele succese obținute de

cele mai moderne mijloace de 
apărare a patriei — arme ato
mice și termonucleare, rachete 
de toate razele de acțiune — 
să menținem la nivelul cuvenit 
toate tipurile de tehnică milita
ră. întărirea apărării U.R.S.S., 
a puterii de luptă a forțelor ar
mate sovietice, constituie sarci
na sarcinilor poporului sovietic".

minuțios studiate de către Co
mitetul Central și că redactarea 
definitivă a textului proiectului 
a fost efectuată ținîndu-se sea
ma de aceste propuneri.

Proiectul de Program al 
P.C.U.S. a și căpătat caracte
rul unui document dte însemnă
tate cu adevărat mondială și a 
și exercitat o influență enormă 
asupra climatului politic al lumii.

Toți oamenii cu vederi îna
intate, democratice, afirmă că 
Programul dă răspunsuri la cele 
mai actuale probleme, că are un 
rol remarcabil în mișcările so
ciale și schimbările progresiste 
ale contemporaneității.

In ceea ce privește burghezia 
și presa ei nici ea nu poate să 
nu recunoască că Programul și 
îndeplinirea acestuia vor exetcî- 
ta o înrîurire excepțională asu
pra situației din întreaga lume.

In jurul ideilor cuprinșe în
★

Ședința din ziua
poporul uzbec în dezvoltarea in
dustriei, a agriculturii — îndeo
sebi în cultivarea bumbacului — 
precum și în dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Uzbekistan a declarat că noul 
Program al P.C.U.S. este un do
cument de o forță excepțională. 
El este un imn închinat viitoru
lui nostru luminos spre care se 
îndreaptă și la care va ajunge 
negreșit întreaga omenire sub stea
gul marxism-leninismului. ’

Raportul Comitetului Central 
prezentat Congresului partidului 
și proiectul noului Program al 
P.G.U.S. sînt pătrunse de uma
nism și de grija pentru om, — a 
declarat D. A. Kunaev, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Kazahstan. El a sub
liniat că aceste documente cons
tituie un model de unitate între 
teorie și practică, că ele consti
tuie o generalizare, de pe pozi
ții marxist-leniniste a experien
ței Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a întregii mișcări 
comuniste mondiale, că răspund 
tuturor problemelor vitale ale 
contemporaneității.

Caracterizînd situația econo
mică a Kazahstanului, Kunaev a 
declarat că dezvoltarea sa im
petuoasă din ultimii ani confir
mă importanța liniei adoptate de 
partid privind dezvoltarea for
țelor de producție ale regiunilor 
răsăritene.

Luînd cuvîntul conducătorul 
delegației Partidului Comunist 
Chinez; Ciu En-lai vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez care a ur
mat Ia tribună; a caracterizat 
Programul P.G.U.S. drept ua plan 
măreț de construire a comunis
mului, care deschide perspective 
luminoase șî însuflețește popoa
rele.

Vorbitorul a declarat да popo
rul chinez sprijină acțiunile gu
vernului sovietic în ’domeniul 
politicii externe, acțiuni orien
tate spre slăbirea încordării in
ternaționale; dezarmarea genera
lă, consolidarea principiilor coe
xistenței pașnice, precum și mă
surile întreprinse în ultima vre
me pentru întărirea apărării.

După cum a subliniat condu
cătorul delegației Partidului Co
munist' Chinez, viața a confir
mat justețea concluziilor Consfă
tuirilor de la Moscova ale repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din anii 1957 Și 
1960. A apăra coeziunea mișcă
rii comuniste internaționale; a 
spus el, iată datoria internatio
nalists a tuturor comuniștilor.

Trainica prietenie chino-sovie- 

Program s-a dat o adevărată 
bătălie între cele două ideologii 
— ideologia comunistă și cea 
burgheză, a constatat N. S 
Hrușciov.

Ideologii burgheziei recunosc 
astăzi că comunismul — noua 
organizare social-economică a 
societății — devine o forță din 
ce în ce mai puternică a con
temporaneității.

In rîndul populației țărilor 
capitaliste își găsește o tot mai 
largă răspîndire măreața idee 
din Program cu privire la le
gătura indisolubilă dintre co
munism și pace. Chiar și mulți 
reprezentanți ai burgheziei nu 
pot să nu recunoască că țara ca- 
ге-și propune astfel de planuri 
mărețe, constructive, nu poate

Partidul în perioada construcției
desfășurate a comunismului

N. S. Hrușciov a subliniat, că 
„partidul nostru marxîst-leninist, 
care a luat ființă ca partid al 
clasei muncitoare, a devenit un 
partid al întregului popor".

In partea finală a raportului 
său, N. S. Hrușciov a declarat: 

„Ridicând deasupra lumii fă
clia libertății, steagul socialis
mului și comunismului, partidul 
nostru a adus secolului XX glo
ria de secol al transformărilor 
radicale în destinele omenirii. 
Lupta eroică a marii armate a
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tică — a apus Giu En-lai, va 
dăinui în veci. El a dat apoi ci
tire mesajului de salut semnat 
de Мао Țze-dun, președintele 
Partidului Comunist Chinee, adre
sat Congresului al XXII-lea al 
P.G.US.

Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., a sub
liniat în cuvîntul său că popoa
rele Europei și întregii lumi vor 
saluta cu deplină aprobare și cu 
recunoștință tot ceea ce a spus 
N. S. Hrușciov în ргоЙета' în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania. Poporul polonez, a 
declarat W. Gomulka, se alătură 
întrutotul acestei poziții.

Gomulka a subliniat că 
Congresul al XXII-lea al 
P. C. U. S. constituie o 
nouă contribuție uriașă la cau
za păcii în întreaga lume, și că 
Programul supus spre exami
nare deschide perspective în
tregii omeniri.

Maurice Thorez, secretar 
general al Partidului Comu
nist Francez care a luat apoi 
cuvîntul a spus că privirile tu
turor oamenilor muncii din 
Franța sînt îndreptate spre a- 
cest Congres care va adopta 
cel mai însemnat document po
litic al epocii noastre — Pro
gramul P.C.U.S. — și care are 
o mare însemnătate pentru 
mișcarea muncitorească inter
națională.

Fn prezent în istorie se în
scrie o nouă pagină, a spus 
Maurice Thorez. Farurile mă
rețelor construcții ale comunis
mului luminează întreg pă- 
mîntul purtînd ideile muncii 
creatoare. Thorez a declarat că 
Partidul Comunist Francez își 
exprimă regretul în legătură cu 
poziția conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania, care, 
abătîndu-se de la principiile 
unității mișcării muncitorești 
și comuniste internaționale, 
aduc un prejudiciu poporului 
albanez.
In cuvîntul său, Leonid Brej- 

nev, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S.; a caracterizat anii 
care au trecut de la cel de-al 
XX-lea Congres al partidului ca 
o mare cotitură în toate dome
niile vieții politice, economice și 
spirituale a poporului sovietic. 
Programul P.C.U.S.; a spus el, 
luminează ca o făclie strălucitoa
re calea spre o viață liberă și 
fericită, calea spre comunism.

Realizările Uniunii Sovietice, a 
subliniat L. I. Brejnev, dovedesc 
că se înfăptuiește cu succes sar
cina formulată de partid — de 
a ajunge din urmă și de a în-

să nu fie interesată în menține
rea păcii.

Programul P.C.U.S. a dat o 
lovitură puternică forțelor agre
sive și celor ce se închină ca 
unui idol bombei cu hidrogen.

Burghezia și apărătorii ei nu 
au ce opune în mod evident 
Programului P.C.U.S.

N. S. Hrușciov i-a ironizat pe 
criticii burghezi ai proiectului 
de Program al P.C.U.S. care 
folosesc săgețile otrăvite ale ca
lomniei, insinuărilor și denatu
rărilor. In tabăra dușmanilor 
comunismului domnește o totală 
dezorientare, o furie neputincioa
să, un scepticism jalnic. Dacă 
obscurantiștii se războiesc cu 
programul nostru, înseamnă că 
el și-a atins ținta.

comuniștilor din toate țările, ca
re au atras după ei masele popu
lare, a accelerat evoluția istori
că. a. apropiat înfăptuirea celor 
maî luminoase idealuri ale o- 
menirii. Dar cu cît va fi grăbit 
mersul istoriei cînd în Uniunea 
Sovietică va fi construită socie
tatea comunistă !“

Triumful comunismului a fost 
întotdeauna telul final scumpul 
partidului leninist. Acum arest 
vis — comunismul — devine 
realitate

(Text prescurtat')

trece cele mai dezvoltate țâri 
capitaliste în ceea ce privește ni- } 
velul producției pe cap de lo- ]> 
cuitor. у ’

L. I, Brejnev s-a referit în { 
continuare la lupta împotriva 
grupului antipartinic care s-a ti- ( 
dicat împotriva liniei leniniste; ) 
elaborată de Congresul al XX-lea C 
al P.C.U.S. >

Leonid Brejnev a spus în con- ) 
tinuare : Nu putem vorbi fără s' 
un sentiment de neliniște și în- <, 
grijorare despre activitatea con- 
ducătorilor din Albania care în 
ulțjrțțul timp subminează pas <, 
cu pas temelia prieteniei dintre ![ 
țările noastre, dintre P.C.U.S. și jt 
Partidul Muncii din Albania. E- 
xistă o singură cale pentru a îm- ț 
piedica o dezvoltare nefastă a eve- țj 
nimentelor, a spus Brejnev. Aceast^M 
cale constă în reîntoarcerea con- < 
HnrAfnrilnr clin Albania ne no* < ducătorilor din Albania pe po- <’ 
zițiile internaționalismului, ale ]• 

..........................prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste în interesul mă- 
reței noastre cauze comune.

Noi ne mîndrim, a spus în 
continuare L. I. Brejnev, cu fap
tul că Partidul Comunist al Uni
unii Svietice a fost cel care a 
tras concluzia deosebit de impor
tantă a posibilității de a se pre- 
întîmpina războiul în epoca ac
tuală. Forța Uniunii Sovietice, a 
lagărului socialist, constituie un 
bastion de nădejde al popoare
lor împotriva unui nou război.

Vasili Mjavanadze, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al P.C. din Gruzia, a spus că 
raportul de activitate al Comi
tetului Central la Congresul al 
XXII-lea este un model de a- 
nalîză marxist-leninistă și de 
dezvoltare creatoare a ideilor
leninismului.

Politica externă a C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovie
tic, politica coexistentei pașni
ce a țărilor cu sisteme sociale 
diferite, se bucură de aprobarea 
unaftîmă a poporului nostru 
care este încredințat că guver
nul sovietic va promova și pe 
viitor o politică externă activă 
pentru a preîntimpina un nou 
război.

Ghennadi Voronov, vicepre
ședinte al Biroului C.C. al 
P.C.U.S pentru R.S.F.S.R., a 
arătat că cele 6 milioane de 
comuniști din R.S.F.S.R. apro
bă cu căldură proiectul de 
Program al P C.U.S. și acti
vitatea practică a Comitetului 
Central al partidului.

După cuvîntarea rostită de 
Ghennadi Voronov a luat sfîr- 
șit ședința din după-amiaza zi
lei de joi. Congresul își va con
tinua vineri lucrările.

lEDACTIA SI ADMINISTRAȚIA t Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dei ш. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul „6 Aueust" — Poligrafic


