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10000 bobine centrale
fără nici

Sector fruntaș pe exploatare

un rebut

au 
cî- 
fă- 
fe-

Cînd au pornit să dea 
viată cifrelor de plan pe 
1963, centratorii și filato
rii „Viscozei" Lupeni 
hotărît să dea fiecare 
te 2 500—3 000 bobine 
ră nici un rebut. De
lui cum și-au respectat 
piuă acum angajamente
le, ne vorbesc cifrele 
trecute p= graficul sec
ției. De exemplu, centfa- 
toml Szitko Carol, din 
schimbul condus de mais
trul comunist Rîpeanu Du
mitru, a reușit, în 13 zile 
lucrătoare, să centreze a- 
prbape 10 000 bobine fără 
nicj un rebut. Un aseme
nea succes nu este ușor

de
detrrînara, 
sîrguință multe se - pot 
realiza. Și Szitko Carol 
nu este singurul care a 
pornit cu avînt în între
cere hotărît să producă 
cît mai multe bobine. La 
care controlul de calitate 
să nu le găsească nici un 
cusur. Centratorii Darloți 
Dănilă, Geizler Nicolae, 
Vîrtosu Petru, Șavu Cons
tantin, RăzmOves Alexan
dru, Prună Ștefan și alții, 
la rîndul lor, antrenați jn 
întrecere, au centrat în-

4 100—8 050 bobine
nici un rebut.

obținut dar cu 
pricepere

în- 
și

Pînă la data de 15 ia
nuarie a.c colectivul 
sectorului III de lâ mina 
Petrila a extras peste 
sarcinile sale de plan 
1 172 tone de cărbune. A- 
cest rezultat oglindește o 
bună amplasare ă brigă
zilor pe raioane, preocu
parea pentru aproviziona
rea abatajelor cu materia- miner Demeter Ioan.

------------©------------

în întrecere cu timpul

din 
la

ac-

le, sprijinul eficace 
partea tehnicienilor 
fiecare loc de muncă.

S-au evidențiat prin
tivitatea depusă brigăzile 
conduse dă Laszlo Ștefan. 
Jurca loan, Cîșlaru loan, 
Vătafu Petru, Bar.tok Io-; 

, sif Purda Constantin, ar
tificierii Kadar Eugen, 
Cotișel Viorel și maistru]

Conlrolorii

tre 
fără

de cablate 
sini mulțumiți

La adîncimi de sute de 
metri sub pămînt. minerii 
de la Priboi au prins să 
se întreacă cu timpul. La 
rampa puțului din Ani
noasa sosesc în fiecare 
zi zeci de tone de căr
bune ce nu au fost pre
văzute în planul acestui 
sector. In abatajul came
ră nr. 10 de pe stratul 3 
brigada „școală" a lui 
Ungureanu Vasile, lucrea
ză cu un randament de

aproape 
față de 
planul. Acest rezultat le-a 
adus, în prima jumătate 
a lunii ianuarie, o creș
tere a producției cu 238 
tone. In Întrecere cu 
timpul -rtnt șl minerii din 
abataj tie cameră 6, 8, 9. 
Cărbunele extras de mi
nerii de aici au trecut 
colectivul sectorului lor 
pe locul II în întrecerea 
pe mină.

7 tone pe post
5,60 cît prevede

Exemplul centratorilor 
este urmat și de filatori. 
Astfel, filatorii Huzum 
loan, Tîncă Constantin > 
JuveToiu 
dus între

. bine fără 
jumătate

Vasile au pro- 
4 000—6 300 bo- 
rebut. In prima 
a lunii curen

te controlul de calitate al 
sectiei filatură. compus 
din exigențele muncitoa
re Dombi Maria, Рок A- 
na, Dreghici Călina și

Balog Ana, au remarcai 
printre „maiștrii" bobine
lor de bună calitate pe 
tovarășii Dabu Florian. 
Triban Luchian și Brăga- 
rin Gheorghe, care sînt 
cei mai noi filatori. Da
bu Florian a produs 6 350 
bcbine fără nici un re
but, iar 'Trifan Luchion și 
Brăgariu Gheorghe, cîte 
5 100, respectiv, 4 800 bo
bine.

Echipele de lăcătuși «
întreținerea mașinilor 

de filaj cade în sarcina 
echipelor de lăcătuși și de 

sudori în plumb de 
conducerea maistrului 
kovschi Ludovic.

Recent, colectivul
lierului de întreținere - 
reparații al secției filatu 
ră. folosind timpul în care 
mașinile de filaj nu au 
funcționat 
nei opriri 
getic, au

la datorie

sub
Kra

de reparații 
puteau face 
funcționare a

Astfel, au

care
in timp 
mașini - 

efectuat

ate

din cauza u- 
de ordin ener 

efectuat o sea

mă
sa 
de 
lor.
repararea ventilatoarelor 
de la uscătorul de bobine, 
a ventilelor de apă cal
dă.
apă 
rul 
ai» 
de 
de
defecțiuni.

spălarea bazinelor dă 
caldă de la spălăto- 
de bobine, iar sudorii 
remediat defecțiunea 
la coloana principală 
acid precum șl alte

li № idiiiiiili noastre

In ridicarea celor 800 apartamente noi din cartie
rul Braia II — Lupeni, o sarcină însemnată revine și 
instalatorilor caloriferiști. Ei trebuie să asigure pu
nerea în funcțiune a două centrale termice și întreg 
montajul interior de Încălzire în blocuri.

Iată în clișeu pe maistrul Hevele 
discutînd cu șeful brigăzii de in
stalatori 
despre modalitățile pentru a pune 
în funcțiune cu întreaga capaci
tate prima centrală termică din 
noul cartier.

caloriferiști, Vasiu Petru,

Mihai, (dreapta),

Prcgâllrl intense 
pentru alegerile de la 3 martie

In 
toaae 
tonale 
nale 
Jiului 
tru alegerile de deputați ale sfatu
rilor populare caro vor avea loc 
ia 3 martie. Iu urma constituirii 
birourilor a comisiilor elec
torale pe localități, a comisiilor 
circumscripțiilor' electorale, a co
misiilor secțiilor de votare' for
mate din reprezentanți desemnați 
in adunări populare, un mare nu
măr de oameni al muncii participă 
efectiv la desfășurarea campaniei 
electorale. Dovedind un înalt spi
rit de răspundere pentru asigura
rea condițiilor ca toți oamenii 
muncii din orașele raionale și co
munale ale Văii Jiului să-și exer
cite dreptul de vot,' sfaturile popu
lare au Încheiat în termenele pre
văzute lucrările pentru delimitarea 
și numerotarea circumscripțiilor e- 
lectorale, stabilirea sediilor secții
lor electorale, iar începînd din 
ultimele zile s-a trecut la întoc
mirea listelor de alegători.

Punctele de agitație au un rol 
însemnat în pregătirea alegerilor. 
Ținînd seama de acest lucru, sfa
turile populare din Valea Jiului, 
sub Îndrumarea și cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, au înființat 
18 puncte de agitație, între care 5 
în orașul Lupeni, 3 in Vulcan, cite 
două în localitățile Aninoasa, Uri- 
cani, Iscroni etc. Punctele de agi
tație sînt frumos amenajate, dotate 
cu aparate de radio, ziare, reviste. 
Este însă necesar să se treacă Ia 
organizarea de acțiuni în cadrul 
caselor alegătorului pe bază unor 
programe concrete.

In prezent, sînt în plină desfă
șurare adunările pentru desemna
rea candidaților pentru 
deputaților în sfaturile 
ale orașelor- raionale șl 
In această perioadă, trebuie inten
sificată prin toate mijloacele mun
ca politică de masă pentru atrage
rea unor mase largi de oameni ai 
muncii la campania eleetowdă șL la 
același tfmf la- sprijinitea activi
tății gospodărești a <'Murilor popu
lare, ia conducerea treburilor ob
ștești. Cu multă stăruință trebuie 
muncit pentru ca toți cetățenii să 
fie informați din timp de data și 
locul unde se țin adunările pen
tru desemnarea candidaților, spre a 
participa în număr cit mai mare la 
aceste adunări. In Valea Jiului ur
mează să fie propuși, in total, 266 
candidați pentru sfaturile populare 

, ale orașelor raionale șl 156. candi-

prezent, in 
orașele ro

și comu- 
din Valea 
au Ioc pregătiri intense pen-

Minerii din sectorul XI in
vestiții de la mina Petrila au 
căpătat o bogată experiență* 
în privința sporirii vitezelor 

. de avansare la lucrările de 
pregătiri. In anul care a tre
cut ei au ocupat un loc frun
taș în întrecerea cu celelal
te sectoare de investiții din 
Valea Jiului, obținînd viteze 
medii lunare de circa 50 
m.1., cu aproape 10 m. mai 
mult decît cele realizate în 
anul 1961.

Despre posibilitățile tehni- 
co-materiale precum și de 
felul cum vor fi ele folosite 
în scopul sporirii vitezelor 
de avansare ne-a vorbit tov. 
Ing. Schreter Carol, șeful 
sectorului XI investiții.

— In fața colectivului nos
tru stau anul acesta sarcini 
deosebit de importante. Vo
lumul planificat 
este mai mare 
trecut cu peste 
Pînă Ia sfîrșitul
bule să executăm deschide
rea și pregătirea orizontului 
XII A pentru asigurarea pro
ducției sectorului ПІ. De ase
menea, avem ca sarcină ter
minarea galeriei de legătură

de săpări 
decît anul
14 Ia sută, 
anului tre-

cu puțul 2 vest care are 
drept scop asigurarea produc
ției și aerajului la sectorul 
IV. Aceste lucrări Importan
te și urgente pentru mina 
noastră reclamă realizarea 
de viteze mari de avansare. 
Aici trebuie să atingem vi
teze medii lunare de 90— 
100 m. I., iar Ia celelalte lu
crări peste 80 m.

Pentru realizarea acestor 
ytteze de avansare am luat 
hotărîrea să generalizăm ex
periența bună de lucru a 
brigăzilor conduse de Do- 
garu Sevastian, Șomogyi lu- 
liu. Turda Simiou, din cadrul 
sectorului nostru precum și 
experiența brigăzii conduse 
de Demeter Augustin de Іа 
mina Dflja. In afară de a- 
ceasta, brigăzile din sector 
vor fi dotate cu reîncărcă- 
toare cu bandă, cu suporți 
telescopici pentru susținerea : 
perforatoarelor în timpul lu
crului, 
muncă 
forajul 
xială.

Pentru a 
țiunile existente ta aprovi
zionarea brigăzilor precum ș<

sfîrșitul acestei luni, 
fi plasată la săparea 
orb nr. 11 de la ori- 
XII/XIV — lucrare

iar la 
se va 
umed

fiecare loc de 
introduce per- 
cu injecție a-

înlătura defec-

pentru îmbunătățirea calită
ții lucrărilor efectuate in
tenționăm să formăm în sec
tor brigăzi complexe. In a- 
cest fel vom putea lucra cu 
un număr mai restrîns de 
brigăzi dar care vor obține 
viteze de avansare mari. 
Regia la aceste brigăzi va ii 
dirijată de către brigadierii 
sau șefii de schimb. Prima 
brigadă complexă va fi for
mată în sectorul nostru pî- 
nă la 
Ea va 
puțului 
zontul
importantă și de durată mai 
lungă. In general, brigăzile 
complexe; ce le vom forma 
în cadrul sectorului . nostru 
vor fi plasate la lucrări de 
lungă durată unde avem 
convingerea că vor' realiza 
viteze medii lunare de avan
sare de 90—100 m. I.

Munca entuziastă a între- 
. gului nostru colectiv de mi

neri șl tehnicieni va face să' 
obținem succese tot mai 
semnate în lupta pentru 
deplinirea sarcinilor și a 
qajamentelor asumate 
întrecere.

în- 
în- 
an- 
ln

dați pentru sfatu
rile populare ale 
comîînelor, spre a 
fi aleși deputați. 

După desemnarea candidaților, a- 
ceștia trebuie popularizați în ca- 

’ drill circumscripțiilor » electorale 
respective, spre a fi cunoșcuți de 
către toți alegătorii. Comitetele e • 
xecutive ale sfaturilor populare au 
datoria de a acorda o deosebită 
atenție propunerilor făcute de. oa
menii muncii în cadrul adunărilor 
populare ce au loc ' în campania 
electorală privind îmbunătățirea 
activității sfaturilor populare, în
tărirea legăturilor .lor cu masele, 
gospodărirea localităților etc. Aces
te propuneri constituie o valoroa
să contribuție a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești., 

In perioada care urmează, în. ve
derea pregătirii cu succes a alege
rilor de la 3 martie trebuie acor
dată o atenție deosebită întocmi
rii la timp și corecte a listelor de 
alegători, astfel ca ele să poată fi 
afișate la timp. Sfaturile populare 
trebuie să ia măsuri ca listele de 
alegători să fie afișate in măsura 
posibilităților, chiar în localurile 
unde vor funcționa secțiile de vo
tare. Luarea de măsuri pentru pro
curarea cabinelor, a urnelor de 
vot, publicarea secțiilor de votare, 
sînt sarcini de care birourile F.D.P., 
comisiile electorale, comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
trebuie să se ocupe cu toată răs
punderea.

Șă muncim cu stăruință pentru 
pregătirea temeinică a 
de la 3 martie, pentru 
masei largi de oameni 
la campania electorală 
lași timp la conducerea 
dărirea treburilor Obștești I

VASILE BARDOCZ 
secretarul Sfatului popular 

âl orașului Petroșani

alegerea 
populare 

comunelor.
o—

I

I

Și-au propus candidata
de 
lat 
ceea, propun ca in 
cumsctipția noastră,
16, să candideze

cite ori 1 s-a solici- 
a 

cir- 
nr. 
to

ajutorul. De
Marți după-amiază, în 

11 circumscripții electo- 
tale din Aninoasa, cetă
țean și-au desemnat can
didata pentru alegerile
de deputați In sfaturile varășa Brlnduș Maria, 
populare ce vor avea Propunerea tăcută de 
loc la 3 martie 1963. minerul Schneider Ptan-

• Vremea vitregă ce cișc și susținută de to
s-a însoțit de ctteva zi- varășa Ledrer Victoria a 
le cu gerul nu a oprit fost primită cu satIslac
ta căminele lor oe ce- tie de toți cetățenii pre- 
tâfenii care au aflat că zenți ia adunarea popu- 
и această după-amiază, iară ce a avut loc in 
se vor propune viitorii circumscripția nr. 16. 
gospodari ai treburilor 
comunei, ba casa alegă
torului-' nr. 4 au venit 
mulți cetățeni. Aici, du
pă ce li s-a vorbit des
pre însemnătatea alegeri- du renovarea și mărirea 
lor de la 3 martie, e( au școlii de 8 ani, a ptu 
chibzuit și și-au desem- 
raf candldatii neutru 
circutr'iscrif țille electora
le nr. 1, 2 ’și 3.

Propunerile făcute pen
tru funcționara Șortan 
Lucreția, lăcătușul Kra- 
kovski- Andrei și tehni- proape 700 de copii. Noi 
clanul Bulea Teodor au susținem ca tovarășa 
tost susținute cu multă Jurca să candideze In 
căldi 1 de tovarășii Mo- circumscripția nr. 27 — 
canu Sofia, Haja Alexan- au spus In. cuvintul lor 
dfu și alții. tovarășii Barna I., și Hre

• — E una dintre, ce- rJuc V. Votul, celor a- 
le mai harnice gospodi- dunați tntr-una din cla- 
ne. It, cunoaștem puterea sele școlii de 8 ard a 
și dragostea de muncă fost unanim.
A fost mereu exemplu ori LICIU LUCIA

• — De cînd, cu atu 
in urmă, am ales-o de
putată pe tovarășa Jur
ca Silvia ne-a adus nu
mai cinste. S-a interesat

umărul alături de noi in 
multe acțiuni, ne-a învă
țat cum să conducem 
treburile obștești, ș-apoi 
cu multă pricepere con
duce școala noastră. 
Nu-i ușor să Îndrumi a-

alegerilor 
atragerea 

ai muncii ; 
și în ace- 
și gospo-

In primul rînd, a fost făcut un 
drum pînă la capătul stabilit pen- 
tru săparea noului puț „sud" din 
Aninoasa. Apoi, camioane nenu
mărate au început să aducă ci-, 
ment și pietriș, cărămidă și var, 
cherestea și utilaje. Brigada zida
rului Dinicică Gheorghe ă ridicat 
casa de mașini a noului puț și ma
gazii, clădiri pentru tabloul de dis
tribuție și compreșoare. Lăcătușii- 
montori Wiezelmaier Ervin, Mure- 
șan Nicolae, 
Ștucă Gheorghe, 
înălțat scheletul 
re a noului puț 
de extracție, 
raschiv Alexandru au făcut insta
lații, dulgherii lui Giucă Constan
tin cofraje, iar betoniștii lui Bîna-

■ ru loan au turnat betoane.
După șase luni de muncă inten

să, pe noul șantier al I.C.M.M. de 
la Aninoasa — așezat lîngă arena 
de fotbal — se înalță un întreg 
complex de lucrări, datorită cărui 
fapt, săparea noului puț al minei 
Aninoasa a și început. După mon
tarea tuturor instalațiilor, 
putea lucra din plin aici.

Costică Dumitru, 
Stanciu Aurel au 
metalic de săpa- 
și montat mașina 

electricienii lui Pa-

-O. .^««4

IN CLIȘEU: Vedere a puțului 
metalic pentru săpare.
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CONCURS 
PE OBIECTE

Diverse șl interesante sînt for
mele folosite de conducerea Sco
lii de 8 ani din Aninoasa pentru 
îmbunătățirea procesului de tn- 
vițămlnt. Brigada artistică de a- 
gitație, rubricile șoolare transmi
se în cadrul emisiunilor locale ale 
centrului de radioficare, gazeta de 
perete, sint numai cfteva din a- 
ceste forme.

Recent, conducerea unității de 
pionieri din școală a inițiat un 
concurs pe obiecte. Pregătirile au 
Început la obiectele geografie și 
științele naturale. Elevii clasei a 
V-a A se vor întrece la geogra
fie cu colegii lor din clasa V-a 
B. Pentru științele naturii s-a luat 
o singura clasă, unde elevii se 
vor împărți în două grupe. Din- 
tr-o grupă fac parte elevii care 
In trimestrul I au obținut la a- 
ceastă materie note mai slabe. Ei 
au hotărît să-și întreacă în con
curs colegii cu note mari.

Noua formă inițiată, dă posibili
tate elevilor de la Școala de 8 ani 
din Aninoasa să facă o recapitu
lare a materiei, să-și aprofundeze 
cunoștințele făcînd astfel încă un 
pas pe drumul îmbunătățirii pro
cesului de invățămînt.

In același timp conducerea șco
lii a luat măsuri pentru continua
rea — de la începutul noului tri
mestru școlar — a meditațiilor și 
consultațiilor pentru elevii rămași 
în urmă la învățătură in trimestrul 
1. De Ctteva zile au fost organiza
te convorbiri între părinții elevi
lor și cadrele didactice pentru fo
losirea cit mai bună a timpului 
liber de către școlari.

L. LARA i

PRIMA 2 0
Ziua de 14 ianuarie a fost aș

teptată cu legitim* bucurie de 
pionierii și elevii școlii noastre. 
Era prima zi de școală din tri
mestrul II. In curtea școlii și pe 
coridoare domnea animația. Peste 
puțin timp, clopoțelul ne-a chemat 
la clasă. Prima or* de cura. E* 
levii din clasa a VU-a erau pre- 
zenți cu toții și amînînd discuțiile 
pentru prima recreație așteptau în 
liniște profesorul. Răspunsurile 
date de elevii clasei a VII-a la 
prima oră — cea de istorie, au 
confirmat Inc* odată preocuparea 
lor pentru învățătură, pregătirea

temeinică încă de pe acum pentru 
examenele de sfîrșit de an. Mai 
ales cfi pe noi cei din clasa a 
VII-a ne așteaptă examenele de 
absolvire și apoi cele de admitere 
la alte școli. De aceea, ne stră
duim să ne completăm golurile din 
primul trimestru și să ne îmbo
gățim tot mai mult bagajul de cu
noștințe.

Prima oră a trecut pe neaștep
tate. Apoi, în recreație bucuriile 
și întimplările din vacantă și-au 
reluat firul.

LIANA VLADUȚIL'
Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani

€?------------

ȘCOALA ȘI MUNCA
A devenit nu fapt obișnuit în 

anii luminoși ai vieții ce o trăim, 
ca în întreprinderile noastre so
cialiste, munca să se împletească 
CU învățătura.

Sînt tot mai mulți muncitorii 
care după lăsarea lucrului se în 
dreaptă spre sălile culturale, spre 
cluburi sau spre școlile medii se
rale.

Din rindul muncitorilor se for
mează mereu noi cadre, care fac 
față cu succes sarcinilor mari $i 
complexe puse de partid in fața 
economiei și culturii noastre, în 
etapa desăvlrșirii construcției so
cietății socialiste.

Și la U.R.U.M. Petroșani numă
rul mare de muncitori care învață 
reflectă condițiile minunate create 
de partid șl guvern pentru con
tinua ridicare a nivelului de cu
noștințe profesionale și de cultu
ră generală a celor care dau viată 
cifrelor de plan.

Pentru tinerii muncitori, care 
învață, au fost create condiții op
time de învățătură.

încă de la începutul anului 
școlar, comitetul sindicatului s-a 
îngrijit ca muncitorii elevi să fie 
repartizați pe schimburi pentru a 
putea frecventa cu regularitate 
cursurile.

DIN NOU LA ȘCOALĂ :
• Luni dimineața, curțile școlilor 
» medii și de 8 ani au cunoscut din
* nou animația și veselia. Ghiozda- 
J nele, agățate în cui la 22 decem-
* brie, au fost cobortte și acum
• însoțesc pe elevi într-un nou tri- 
I mestru de Învățătură. Frumoasa 
J vacantă de iarnă s-a sfîrșit. Ele-
• vii s-au intllnit din nou cu рю-
* iesorii, învățătorii, diriginta. Șco- 
î iile i-au primit sărbătorește, cu... 
J căldură. Florilor din glastrele de
• ia ferestre li s-au adăugat acum 
■ florile din bănci — llorile vieții
* noastre noi. Vacanta de iarnă a
* pionierilor și școlarilor a tost Un
• prilej de multiple bucurii și iru-
* museti. Acum, cu forte proaspete,
* cu corpurile otelite și mintea lim-
• pede ei pășesc în trimestrul II ai
• anului școlar cu Încredere in for- 
Z fele lor.
! încă de dimineață, curtea școlii 
ț de 8 ani nr. 1 din Petroșani fremă

ta de rișetele voioase ale școlari
lor. Aici inaugurarea trimestrului 
II a lost tăcută printr-o strașni
că... bătaie cu zăpadă. Pe coridoa
re, discuțiile nu mai conteneau 
Plecare voia să spună cit mai mul
te : cum și-a petrecut vacanta 
de iarnă, unde a tăcut excursii, 
ăe cadou i-a adus Moș Getild, ce 
i-a plăcut mai mult in Orașul co
piilor...

Intr-un grup mtmiv. ^pionierul 
Flețan Cornel povestea colegilor 
peripețiile saie din vacanță. Din 
clnd In clnd. colegii izbucneau 
In hohote de ris. Se vede că erau 
amuzante Intimplărie colegului. 
Mai ales că ei a fost poștașul car
navalului de la școala lor.

— Noi — declarau cu satisfac
ție pionierii Jonl Viorica, Cioară 
Silvia, Qeorgescu Dorina, Moldo
van Nicoiae șl Popa Lucia am tos'

evidențiați de Moș Gerilă la pa- » 
noul fruntașilor la învățătură din t 
orașul copiilor. Z

Și Intr-adevăr acești elevi se J 
puteau minări pe bună dreptate. * 
Mediile de 9 și 10 obținute la ! 
sfirșitul trimestrului erau edifica- J 
toare in această privință. ♦

Pionierului Moldovan Nicoiae, * 
ca de altfel multor pionieri șl î 
școlari i-a plăcut foarte mult car- i 
navalul pionierilor și vizita făcută J 
cu detașamentul la U.R.U.M.P. ♦

Dar cite ntt aveau a-și povesti I I 
Pretutindeni domnea veselia, voia î 
bună, tinerețea. Firul întimplări- j 
lor se depana agale. Deodată, insă t 
glasul cristalin al clopoțelului le * 
întrerupse discuțiile chemtnd t 
elevii in clasă. A înce- ♦ 
put prima oră de curs din tri- + 
mestrul II. Treptat, curtea școlii a ♦ 
rămas pustie. Doar fulgii mari de ; 
nea iși continuau In voie jocul * 
lor nestingherft. Peste întreaga f 
școală s-a lăsat o liniște deplină. ♦ 
Doar din sălile de clasă tăzbăteau ♦ 
frlnturi de discuții aprinse. Irtvă- J 
tdtoni întrebau, iar elevii răspun- ' 
deau. Dar nu la lecții. Pionierii și Z 
școlarii povesteau cum și-au pe- J 
trecut vacanța, povesteau despre j 
concursurile de săniuțe, despre » 
carnaval, despre vizitele făcute inj 
timpul vacanței, despre at ițea și î 
atitea lucruri frumoase și intere- j 
sânte. Apoi, fn partea a doua a * 
orei, Învățătorii .votbeau iar ele- Z 
vii ascultau. Bl au pornit din pri- * 
ma ti de școală eu hărnicie și ел- ♦ 
tutiasm spre noi succese la fnva- • 
făt ura. Z

Prin aceasta vor răsplăti dra- J 
gostea și grifa părintească pe care J 
partidul le-o poartd tinerelor vMs- • 
tare ale primăverii noastre.

D. GHIONEA J

■и, ■ ■ - - -—■ •

Prin munca susținută și grija 
față de muncitorii elevi, comitetul 
sindicatului din întreprinderea 
noastră se mîndrește astăzi cu nu
mărul de 60 elevi seraliști.

Printre muncitorii elevi frun
tași în muncă și la Învățătură se 
numără lăcătușul Ștefan Vasile, 
mortezorul Mehedinți Victor, 
strungarul Vlădică Ignat, Măciucă 
Florea și multi alții.

Deși s-au făcut multe pentru e- 
levii muncitori, credem că s-ar 
mai putea face încă mai mult. In 
colectivul tehnico-ingineresc al u- 
zinei sint multi tineri capabili ca
re i-ar putea ajuta pe muncitorii 
elevi prin meditații în zilele cînd 
aceștia sînt liberi.

De aceea, comitetul sindical va 
trebui să ia o serie de măsuri 
care să vină și mai mult în spri
jinul elevilor seraliști.

IOAN BERTOTI 
tehnician

___  ___ O-----

Ce vor cifi copiii
M. Eminescu, Făt frumos din 

lacrimă, 32 pagini — 4.25 lei.
P. Ispirescu, Țugulea, fiul un- 

chlașului șl al mătușil, 48 pagini
— 2 lei.

I. Slavici, foanea mamei, 80 
pagini — 2 lei.

Frații Grimm, Croitorașul cel 
viteaz. 48 pagini — 2 lei.

Demostene Botez. Șantier — 
versuri, 32 pagini —- 3 let

Eusebiu Camilar, 1001 de nopți
— vol. IV, 272 pagini — 8 lei

Sorina Cassvan, Intre pană și 
spadă, 128 pagini — 3 lei.

Cu forțe
De ctteva zile elevii din școlile 

de 8 ani și de cultură generală, au 
pășit intr-un nou trimestru de 
muncă și învățătură.

Vacanta de iarnă a constituit 
pentru ei un prilej minunat de re
facere a forțelor, de reîmprospăta
re a cunoștințelor căpătate în 
primul trimestru al actualului an 
școlar. Acum, odihniți, cu forte 
noi, ei s-au reîntors la muncă 
hotărîți ca în noul trimestru să ob
țină rezultate și mai bune la în
vățătură.

Atit pentru elevi cit și pentru 
cadrele didactice, experiența pri
mului trimestru, învățămintele și 
concluziile trase trebuie să consti
tuie un punct de pornire in mun
ca p? care o vor desfășura în 
viitor.

De menționat este faptul că fată 
de anii anteriori, rezultatele la în
vățătură în această primă parte a 
anului școlar au fost mult mai 
bune, că învățămîntul s-a ridicat 
pe o treaptă calitativă superioară, 
atît în ceea ce privește calitatea 
predării cit și aceea a Însușirii 
și aprofundării cunoștințelor de că
tre elevi.

Cu toate acestea în munca șco
lară s-au manifestat și unele llp-

de 
cunosc 

cei 
la facultatea de mine. Și cum 
nu-1 cunoască pe omul aces- 
care depune atîta suflet, ca

se străduiește zi de zi ca ac
rit

Aprecierea
Pe tovarășttl eoni. lng. Lețu 

Nicoiae, șeful catedrei de săpări 
$1 susțineri de Ia Institutul 
mine din Petroșani fl
toți studenții și in special 
de 
Să 
ta, 
re
tivitatea sa didactică să fie 
mai rodnică.

Disciplina „săpării și susține
rii" este una din materiile de 
specialitate pehtru viitorii ingi
neri de mine, iar însușirea ei la 
perfecție cere mult efort și stră
duință din partea studenților. A- 
cest lucru Я preocupă in per
manență pe tovarășul Lețu Nl- 
rolae, șeful catedrei.

Pentru a veni In ajutorai stu
denților, în anul i960 a fost e- 
ditat primul curs de „săparea și 
susținerea lucrărilor miniere" al 
tovarășului Lețu Nicoiae, in ca
re sînt indicate cele mai optime 
soluții pentru executarea lucră
rilor miniere pe baza tehnicii și 
literaturii celei mai moderne.

Dar acest lucru nu l-a mulțu
mit. In munca sa de zi cu zi, to
varășul Lețu caută să folosească 
noi metode de Îmbunătățire a

colectivului
8
8
8
8
8
8
8
8
8

stilului său didactic. In prezent, 
in afară de predarea cursului, el 
folosește metoda proiecțiilor, ca
re li ajută foarte mult pe stu- 
denți la cunoașterea schemelor 
mașinilor miniere și a principiu- g 
lui de funcționare al acestora. g 

De asemenea, pentru studenții § 
din anul IV au fost prezentate g 
un număr 
cumentare 
care s-au 
combatere 
moderne de săpare și susținere 8 
a puțurilor, mecanizarea șt au
tomatizarea lucrărilor miniere și 
alte lucrări importante, 
tile pentru activitatea 
ingineri mineri.

Rezultatele muncii 
tost apreciate de 
mijlocul cărora activează. Comu
niștii din organizația de bază 
nr. 2 l-au ales cu bucurie In bi
roul organizației de bază.

Om cu Inițiativă, cercetător 
neobosit șl bun activist — așa 
poate fi caracterizat tovarășul 
inginer Lețu Nicoiae, conferen
țiar Ia Institutul de mine din 
Petroșani.

însemnat de filme do- 
din țările prietene, în 
arătat măsurile de 
a silicozei, metode
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8
8
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foarte u- 
viltorilor

sale, au 
oamenii In

D. ALBII 
corespondent

Pe timpul vacanței, pentru elevi, au fost organizate multe acțiuni 
pe cit de interesante, pe atit de instructive. Bunăoară, pentru elevii 
Școlilor din Petroșani, Comitetul orășenesc U.T.M. în colaborare cu 
Casa pionierilor a organizat, printre alte acțiuni, și o vizită la U.R.U.M.P. 
unde elevii s-au intllnit cu muncitorii fruntași și cu tov. Farkaș Ente
ric, directorul uzinei.

IN CLIȘEU: Un grup de elevi la intilnire.
................. ■' "

noi, în noul trimestru
suri care vor trebui remediate pe 
parcursul noului trimestru.

AȘa de exemplu, lupta împotriva 
mediocrității, deși a constituit o 
sarcină principală și permanentă în 
munca cadrelor didactica și a ele
vilor, nu a fost privită cu toată 
seriozitatea ds către toți. Numai 
așa se explici faptul de ce multi 
dintre elevi au încheiat primul 
trimestru cu medii la limită lu
cru ce dovedește că nu s-a muncit 
constant, că acestei sarcini nu i s-a 
acordat atenția cuvenită. Nu mai 
vorbim de faptul că la multe școli 
cum este, spre exemplu, Școala 
medie mixtă din Petroșani, sînt e- 
levi care chiar din primul trimes
tru sînt amenințați de a rămîne 
repetenti din cauza corigentelor 
la 3, 4 și chiar 5 materii. Cu a- 
ceștla din urmă va trebui dusă 
o muncă mai susținută, cadrele di
dactice acordîndu-le un ajutor sub
stantial prinlr-un control mai e- 
ficact.

O atenție specia)* va trebui a- 
cordată în această perioadă elevilor 
din clasele а VII-a șl a XI-а care 
anul acesta vor avea de susținut 
examene grele.

Cu elevii claselor a VII-a va 
trebui muncit mai mult, avînd in 
vedere că ests ultimul an școlar 
clnd se mal pot absolvi șapte cla

se deoarece Incepind din anul vii
tor învățămîntul elementar va fi 
obligatoriu de 8 ani. Or, în cazul 
cînd din aceștia unii rănrin re
petenti, ei vor trebui să repete doi 
ani, „ adică clasele a VII-a și a 
VIII-a.

In fața elevilor din clasa a Xl-a 
stau două examene, cel de matu
ritate și eventual cel de admitere 
în învățămîntul superior, examene 
care vor cere multe cunoștințe și 
o bună pregătire din partea elevi
lor.

Desigur că interesați, în primul, 
rînd de obținerea de rezultate cit 
mai bune la învățătură sînt elevii 
și de aceea greul cade in mare 
parte pe ei. Dar o răspundere nu 
mai puțin mică revine și cadre
lor didactice și părinților care vor 
trebui să-și unească eforturile 
pentru a se da sprijinul necesar e- 
levilor.

Direcțiunile școlilor, conduce Și 
îndrumate îndeaproape de orga
nizațiile de partid din școli, vor 
trebui să vegheze la buna desfă
șurare a procesului de învătămînt, 
să coordoneze munca elevilor și 
cadrelor didactice pentru ca în 
noul trimestru să se obțină re
zultate bune ia învățătură.

C. COTOȘPAN



STEAGUD ROȘU

Си1 viuit arca lui li S. Пі nșclov rostită ia Congresul al li-lca al P.S.V.6.
BERLIN 16 (Agerpres). — TASS 
Luind cuvîntul la 16 ianuarie 

în sala Werner Seelenbinder în 
lata delegaților și oaspeților la 
Congresul P.S.U.G., N. S. Hrușciov 
a subliniat marea însemnătate a 
congreselor partidelor frățești din 
țările socialiste pentru generali
zarea experienței în construirea 
noii societăți „In zilele noastre, 
a spus vorbitorul, nu se poate 
duce cu succes lupta pentru so
cialism bazîndu-ne numai pe pro
pria experiență națională". Inter
naționalismul comuniștilor se ma
nifestă și prin aceea că ei acordă 
o mare însemnătate studierii și 
folosirii experienței colective a

, construcției socialiste.
! Amintind despre recentele con
grese ale partidelor frățești din 
Bulgaria, Ungaria și Cehoslovacia, 
despre Congresul P.C. Italian, N. S. 
Hrușciov a spus : „Congresele au 
constituit o demonstrație convin
gătoare a creșterii continue a for
țelor de luptă ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. Ele au demonstrat fidelita
tea de nezdruncinat a comuniști
lor față de principiile marxism- 
leninismului, hotărîrea lor fermă 
de a întări marele lagăr socia
list, unitatea rîndurilor lor în 
lupta pentru pace, democrație și 
socialism".

Vorbind despre succesele Uniu- 
. „ nli Sovietice în construirea comu- 
I nismului, șeful delegației sovieti

ce a declarat: „Noi nu numai că 
sporim rapid volumul producției 
industriale, dar și cucerim noi 
culmi ale progresului tehnico-ști- 
ințific". Navele cosmice consti
tuie dovada cea mai bună a înflo
ririi industriei, științei și tehnicii 
în țara noastră.

Sporul producției industriale in 
primii patru ani ai septenalului 
(1959 -1962) a fost de 45 la sută 
și nu de 39 la sută cit prevedea 
planul. Și agricultura își ac
celerează ritmul de dezvoltare. 
„Sîntem convinși că măsurile a- 
doptate de partid vor face, fără 
îndoială, ca în anii apropiați să 
asigurăm pe deplin toate nevoile 
noastre în ce privește produsele 

- .agricole".
In anul 1962 Uniunea Sovietică a 

dat mai multe produșe industriale 
decit în toți anii cincinalelor an
tebelice. Cu alte cuvinte. în pre
zent un an de dezvoltare indus
trială este egal cu aproximativ 13 
ani antebelici.

„Ne face plăcere să constatăm 
Că și în Republica Democrată Ger
mană treburile merg bine".

„Pe noi, comuniștii, ne bucură 
să constatăm că ideile socialismu
lui științific, elaborate pentru pri
ma dată de marii fii ai poporu
lui german, Karl Marx și Friedrich 
Engels, devin astăzi o realitate și 
pe pămîntul german".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
făurirea societății socialiste în 
R.D.G. are o uriașă importanță 
internațională. „Faptul că în pre
zent în republica dv. muncitorii 
Și țăranii, intelectualii ieșiți din 
rîndurile poporului, construiesc o 
viată nouă în familia frățească a 
popoarelor socialiste, în colabo
rare cu ele, dovedește că parti
dul dv. marxist-leninist a obținut 
succese importante în educarea 
socialistă a poporului german".

R. D. Germană se întărește și 
înflorește, succesele ei economice 
constituie un rezultat al politicii 
juste a Partidului Socialist Unit 
din Germania. Cooperativizarea 
gospodăriilor țărănești este una 
din cele mai grele sarcini ale con
strucției socialiste. „Tovarășii ger
mani s-au achitat cu succes și de 
această sarcină".

Șeful delegației sovietice a sub
liniat că asigurarea coexistenței 
pașnice a celor două state germa
ne, ținîndu-se seama de situația 
care s-a statornicit de fapt, con
stituie o sarcină de însemnătate 
mondială.

De cînd a fost pusă problema 
încheierii tratatului de pace cu 
cele două state germane și nor
malizării pe această bază a situa
ției din Berlinul occidental, „au 
avut loc schimbări importante". 
„Pozițiile Republicii Democrate Ger
mane s-au întărit’ Primul secretar 

al C,C. al P.C.U.S. a apreciat data 
de 13 august 1961, cînd frontiera 
cu Berlinul occidental a fost pusă 
sub control, ca o dată istorică în 
dezvoltarea Republieii Democrate 
Germane. „Aceasta a constituit o 
acțiune dintre cele mai importan
te în consolidarea suveranității 
Republicii Democrate Germane. Ea 
a devenit într-adevăr stăpîna și 
straja adevărată a frontierelor ei 
Și a căpătat posibilitatea de a-și 
apăra cu nădejde cuceririle socia
liste și munca pașnică a cetățe
nilor ei împotriva atentatelor din 
afară".

„Aceasta este o mare cucerire 
comună a tuturor țărilor socialis
mului — participante la Tratatul 
de la Varșovia".

Din punctul de vedere al inte
reselor celor mai nemijlocite ale 
țărilor socialiste, problema înche
ierii Tratatului de pace german 
nu se prezintă acum așa cum se 
prezenta înaintea adoptării măsu
rilor de apărare la frontiera Re
publicii Democrate Germane cu 
Berlinul occidental, Totuși, inte
resul acestor țări față de înche
ierea tratatului de pace nu a slă
bit. Această problemă este și acum 
de cea mai mare actualitate.

Subliniind că „tratatul de pase 
german nu va aduce avantaje u- 
nora și dezavantaje altora", N. S. 
Hrușciov a declarat: „Uniunea So
vietică propune semnarea unui a- 
semenea tratat care să încheie 
capitolul celui de-al doilea război 
mondial, să consfințească schim
bările intervenite după zdrobirea 
Germaniei hitleriste".

El a arătat că lntr-o reglemen
tare care ar pune capăt preten
țiilor revanșarzilor și ar deveni 
baza juridică a păcii din perioada 
postbelică în Europa, slnt intere
sate în egală mășură atît U.R.S.S., 
R. D. Germană și celelalte țări so
cialiste, precum și statele neutre, 
cit și țările lagărului imperialist 
care au luptat împotriva Germa
niei fasciste, „în cazul cînd ele 
se .situează pe poziția coexisten
tei pașnice și nu doresc dezlăn
țuirea unui nou război mondial".

Șeful delegației sovietice a 
constatat că unii politicieni occi
dentali care încearcă să demon
streze că s-ar fi „exagerat mult" 
pericolul la adresa păcii provenit 
din partea revanșarzilor și mili- 
tariștilor germani, au „vedere 
proastă și memorie prea scurtă". 
Generalii Bundeswehrului elabo
rează îd cadrul exercițiilor mili
tare planuri de acțiuni ofensive 
împotriva Uniunii Sovietice, R. D. 
Germane, Poloniei, Cehoslovaciei. 
„Ei au însemnat chiar pe hărțile 
lor orașele și alte obiective asu
pra cărora intenționează, pasămi
te, să declai.șeze lovituri nuclea
re. Le lipsește armamentul atomic. 
De aceea, luptă pentru a-1 obține. 
Smintiții I Ei încă nu vor să înțe
leagă că dacă va fi dezlănțuit un 
război. Germania occidentală ar 
arde ca o torță chiar în primul 
ceas al războiului"

Chiar în Germania occidentală 
cresc forțe care nu vor să se îm
pace cu politica nefastă de pre
gătire a unui nou război și care 
participă tot mai activ la lupta 
împotriva aceste politici. „Vrem 
să credem eă clasa muncitoare 
care deține un loc uriaș în cadrul 
populației din R.F.G., va găsi su
ficiente forțe și coeziune pentru 
a da o ripostă progeniturilor Iui 
Hitler și pentru a nu admite re
petarea politicii lui demente. Sa
lutăm lupta eroică a comuniștilor 
din Germania occidentală, toate 
forfele progresiste care apără cu 
abnegație adevăratele interese ale 
poporului german, cauza dreaptă 
a păcii și progresului social".

„Atîta timp cît nu va fi înche
iat Tratatul de pace german, a de
clarat vorbitorul, va fi. după cît 
se paie, greu să se conteze pe 
un progres serios în realizarea 
unui acord asupra dezarmării". 
Dezarmarea este posibilă doar în 
cazul purificării atmosferei inter
naționale, întăririi încrederii în
tre state, creării unor astfel de 
condiții care să nu stimuleze me
reu noi și noi alocări pentru înar
mare și pentru sporirea armate
lor. Or. tocmai faptul că proble
ma germană nu este rezolvată sti
mulează creșterea forțelor arma

te și sporirea cheltuielilor mili
tare.

„Țările socialiste nu au nevoie 
de Berlinul occidental. Ele se pot 
lipsi de el foarte bine. Nici pu
terile occidentale nu au nevoie 
de el. Berlinul occidental ar pu
tea să devină o punte a păcii, 
un exemplu de coexistentă paș
nică a statelor cu orînduiri so
ciale diferite".

Cei care nu acceptă propune
rile noastre de a acorda garanții 
Berlinului occidental, n-o fac pen
tru că le-ar considera insuficiente 
ci pentru că nu vor să slăbească 
nodul de încordare în care s-a 
transformat Berlinul occidental, 
încearcă să prelungească zilele 
existenței în acest oraș a bazei 
militare a N.A.T.O. — centru de 
provocări internaționale periculoa
se șl de agravare a situației în 
Europa și în întreaga lume.

Șeful delegației sovietice și-a 
exprimat convingerea că aceste 
probleme vor fi rezolvate într-un 
viitor apropiat Dar modul în ca
re vor fi rezolvate nu depinde nu
mai de o singură parte. Ambele 
părți trebuie să dea dovadă de 
înțelepciune și de hotărîrea de a 
tine seama de interesele vitale 
reciproce.

„Astăzi chiar și multi dintre 
adversarii noștri sînt nevoiți să 
recunoască faptul eă an de an, 
pas cu pas, raportul de forțe pe 
arena mondială se schimbă tot 
mai mult în favoarea țărilor socia
liste și în detrimentul lagărului 
imperialist".

Politica „înlăturării comunismu
lui", „eliberării țărilor din Euro
pa răsăriteană", politica echili- 
bristieii „în pragul războiului" a 
suferit un eșec total. Imperialiș
tii nu numai că nu au reușit „să 
înlăture" comunismul, să-i slă
bească puterea, ci, dimpotrivă, ei 
înșiși și-au pierdut tot mai mult 
pozițiile în lume. In perioada post
belică zeci de țări s-au smuls de 
sub jugul imperialismului și colo
nialismului și au pășit pe calea 
unei dezvoltări de sine stătătoare.

Slăbirea continuă a' imperialis
mului este ilustrată și de faptul 
că cercurile guvernante din ță
rile imperialiste recurg tot mai 
des la persecuții și la acțiuni
teroriste împotriva forțelor pro
gresiste, democratice din țările
lor. S.U.A. încalcă tot mai groso
lan constituția lor și drepturile 
și libertățile democratice elemen
tare ale oamenilor muncii.

In ultimul timp, datorită schim
bării raportului de forțe de pe a- 
rena internațională, lupta dintre 
cele două sisteme mondiale a in
trat într-o fază nouă. „Imperialiș
tii au pierdut irevocabil monopo
lul în domeniul armei nucleare 
si au pierdut de mult superiorita
tea în ceea ce privește mijloacele 
de transportare la țintă a acestei 
arme. Principala putere a lumii 
imperialiste — S.U.A. — și-a pier
dut superioritatea legată de situa
ția geografică și a devenit vulne
rabilă pentru o contralovitură".

Noul raport de forțe de pe a- 
rena mondială, a spus vorbitorul, 
favorizează unirea luptătorilor 
pentru pace, dezvoltarea mișcării 
mondiale muncitorești și de eli
berare națională, trezește la rea
litate și unele cercuri ale clase
lor guvernate din țările imperia
liste. „Cei mai lucizi reprezentanți 
ai statelor occidentale, care apre
ciază în mod realist raportul de 
forțe, sînt nevoiți să recunoască 
tot mai des că problemele litigi
oase cu țările socialismului nu tre
buie reglementate prin război, ci 
prin tratative. Acestea sînt, in
contestabil. tendințe noi".

Totodată, conducătorul delega
ției P.C.U.S. a avertizat că nu tre
buie să se uite nici o clipă că 
acționează din plin forțele reac- 
țiunii și războiului care agravea
ză situația internațională, pun la 
cale planuri nebunești de declan
șare a unui război mondial termo
nuclear. De aceea este .necesară 
coeziunea tot mai strînsă a țări
lor socialiste, a partidelor comu
niste, a clasei muncitoare inter
naționale, a tinerelor state care 
s-au eliberat, a tuturor forțelor 
iubitoare de pace în lupta pentru 
preîntîmpinarea unui război ter

monuclear, pentru întărirea păcii.
Sistemul socialist mondial a fost 

și este pentru întărirea coexis
tenței pașnice, pentru întrecerea 
economică pașnică, pentru regle
mentarea prin tratative a proble
melor litigioase. „Cine merge cu 
încredere pe calea dezvoltării și 
progresului, cine privește viitorul 
cu optimism, nu are nevoie de 
război, îl interesează în mod vi
tal pacea".

„Nu avem motive să fim pesi
miști" a spus N. S. Hrușciov. E- 
conomia țărilor socialismului creș
te și se întărește, întrecînd cu 
mult, în ceea ce privește ritmul 
său, lumea capitalului. In anul 
1962 volumul producției industriale 
a țărilor socialiste a crescut cu 
aproximativ 70 la sută în compa
rație cu 1957. In țările capitaliste 
creșterea din această perioadă a 
fost de numai 25 la sută. In pre
zent producția industriei țărilor 
socialiste a ajuns la aproximativ 
64 la șută din producția, indus
trială a țărilor capitaliste dezvol
tate din punet de vedere econo
mic.

Noul raport de forțe între so
cialism și capitalism pe arena 
mondială are o influență binefă
cătoare și asupra situației ace!or 
state care și-au cucerit recent Ir, 
dependența națională. Statele U- 
nite ale Americii sînt tot mai des 
nevoite să recunoască atît posi
bilitatea cît și legalitatea politi 
cii neutre a unor țări din Asia și 
Africa. In elaborarea politicii lor 
Imperialiștii sînt nevoiți să țină 
seama de forța crescîndă a țări
lor socialiste, de puterea lor eco
nomică și militară, de dezvoltarea 
mișcării de eliberare națională, de 
intensificarea luptei maselor de 
oameni ai muncii din țările capi
talului împotriva monopolurilor. 
Toate acestea slăbesc pozițiile im
perialismului pe arena internațio
nală.

Dar pe imperialiști nu-i pără
sește gîndul de a atrage în mre
jele politicii lor agresive cutare 
sau cutare stat neutru, de a-1 in
clude în blocurile lor militare.

In legătură cu aceasta șeful 
delegației P.C.U.S. a spus că oa
meni de stat din unele țări, care 
își spun țări neangajate și se si
tuează pe pozițiile promovării unei 
politici de neutralitate, apreciază 
în mod nejust esența și caracterul 
blocurilor militare care s-au for
mat și pun între ele semnul ega
lității.

Nu trebuie să se confunde gru
pările militaro-politice ale impe
rialiștilor cit organizația Tratatului 
de la Varșovia. Viața a dovedit 
că grupările militare create de 
țările imperialiste își au tăișul în- 
drîptat împotriva statelor socialis
te, împotriva mișcării de elibera
re națională, împotriva intereselor 
oamenilor muncii din țările capi
taliste, a intereselor popoarelor din 
întreaga lume. Aceste alianțe au 
luat naștere pe o bază imperialis
tă și, în virtutea naturii însăși a 
imperialismului, au un caracter a- 
gresiv. Organizația militară a ță
rilor socialiste nu a fost creată 
pentru atacarea altor țări și nici 
pentru agresiune, ci pentru pre- 
întlmpinarea primejdiei de război. 
„Din partea noastră, aceasta a 
fost o măsura impusă".

Referindu-se Ia cel de-al doilea, 
aspect al acestei probleme, vor
bitorul a arătat că unii oameni de 
stat din țările care s-au eliberat 
de sub jugul colonial, manifestă 
în mod conștient sau inconștient 
o înțelegere greșită a locului pe 
unde trece Bnia de demarcație în 
lumea contemporană. Ei împart lu
mea 1 In două blocuri militare. Dar 
în epoca noastră linia de demar
cație a lumii nu se află numai 
între grupările militare. In lume 
există două sisteme sociale opu
se -* socialist și capitalist. Iar în
tre blocuri militare și sisteme nu 
poate fi pus semnul egalității.

Pentru a avea o imagine exac
tă a lumii contemporane, este ne
cesar ca linia de demarcație să 
fie apreciată după principiul po
litic, economic și social. Prin ur
mare, nu este vorba de blocurile 
militare, ci de cele două sisteme 
sociale diferite

„Influența crescîndă a forțelor 
păcii și socialismului, eflcieta po

liticii noastre externe iubitoare de; 
pace s-au manifestat cu o deosebi- • 
tă forță în perioada crizei din re
giunea Mării Caraibilor", a spus 
N. S. Hrușciov. Există oameni care 
afirmă că în conflictul din M-.rea, 
Caraibilor Cuba si Uniunea So
vietică au suferit o înfrîngere. 
„Acești oameni au o logică stra
nie ; cum se poate afirma că noi 
am suferit o înfrîngere cînd Cttba 
revoluționară există și se întăreș
te? Cine a bătut în retragere, în
tr-adevăr, cine a cîștigat în acest 
conflict î".

„Noi am înțeles că dacă nu vor 
fi luate unele măsuri excepționale 
care să poată opri imperialismul 
american, S.U.A. vor 6ăvîrși o 
agresiune împotriva poporului Cu
ban. Guvernul sovietic și guvsxmil i 
Cubei s-au gîndit bine ce se poate 
face, au studiat diferite variante.i 
Noi am vrut ca imperialismul a- 
merican să simtă că dacă se va 
hotărî să comită o agresiune îm
potriva Cubei va trebui să țină 
seama de posibilitatea unei contra- 
lovituri termonucleare".

„Această măsură pe care am 
fost nevoiți s-o adoptăm a produs 
într-adevăr un șoc imperialiștilor. 
Dar numai astfel de măsuri pu
teau determina pe oamenii de stat 
din S.U.A. să aprecieze mai lucid 
realitatea existentă".

„In mesajul său către guvernul 
sovietic președintele S.U.A. s-a an
gajat in fața întregii lumi că 
S.U.A. nu vor invada Cuba și vor 
Împiedica pe aliații lor să facă 
acest lucru. Prin aceasta Guvernul 
S.U.A. a fost nevoit de fapt să 
renunțe la o intervenție armată 
împotriva Republicii Cuba".

„Acesta a constituit un eșes 
al politicii cercurilor celor mai a- 
gresive ale imperialismului și o 
victorie a politicii de coexistența 
pașnică, a politicii de luptă împo
triva imperialismului, un triumf al 
politicii îndreptate spre preîntîm
pinarea exportului de contrarevolu
ție".

„Ni se spune : dacă v-ați evacuat 
rachetele din Cuba înseamnă că 
ați dat înapoi. Astfel însă pot ra
ționa numai oamenii care nu în
țeleg întreaga complexitate a lup- 
tsi politice din zilele noastre, po
litică ce implică suplețe, capaci
tate de manevrare. D-j. aceasta a 
constituit o concesie din partea 
noastră In schimbul unei concesii 
a celeilalte părți, aceasta a fost 
o concesie reciprocă. Imperialiștii 
au fost nevoiți să facă o concesie 
și să renunțe la invadarea Cubei. 
Noi însă ne-am instalat ra
chetele pentru a apăra Cuba îm
potriva invaziei imperialiste. Așa
dar rachetele noastre și-au înde
plinit rolul".

„S.U.A. nu au renunțat la in
tenția de a lichida cuceririle revo
luționare din Cuba. Esența proble
mei insă constă în aceea că noi 
împreună cu Cuba am constrlns 
Statele Unite ale Americii să de
clare că renunță la o invazie ar
mată In Cuba".

S-ar putea afirma că imperialiș
tii americani sub influența celor 
mal înrăite cercuri nu își vor în
deplini promisiunile și vor îndrepta 
din nou armele împotriva Cubei. 
Dar și forțele care au apărat Cu
ba continuă să existe și devin pe 
zi ce trece tot mai puternice. Pro
blema nu este dacă rachetele se 
vor afla în Cuba sau în altă parte. 
Oricum, . ele pot fi folosita cu a- 
celași succes împotriva oricărei a- 
gresiuni.

„Lupta pentru consolidarea țări
lor care au pornit pe calea socia
lismului este un proces îndelun
gat". Acest proces va continua pi- 
nă la lichidarea sistemului capi
talist.

Subliniind că plasînd rachete în 
Cuba, U.R.S.S. a urmărit să nu ad
mită o Invazie a imperialiștilor îm
potriva Cubei, să nu admită declan
șarea unui nou război mondial N. 
S. Hrușciov a declarat: „Dacă a- 
preciem evenimentele de pe aceste 
poziții noi am cîștigat. Est? un cîș- 
tig al forțelor păcii, al forțelor 
socialismului, al forțelor care cons
truiesc comunismul".

In continuare vorbitorul a rele
vat că unii oameni care se consi- 

(Contlnuare în pag. 4-a>
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Cuvintarca lui N. S. Hrușciov rostilâ la Congresul
(Urmare din pag. 3-a)

Seră marxiști afirmă că lupta îm
potriva imperialismului nu constă 
în sporirea în primul rînd a puterii 
economice a țărilor socialiste. Ei 
eu născocit un mijloc nou și pro
babil cel mai ieftin pentru ducerea 
■anei astfel d? lupte procedeu care 
constă numai în invective. „Or, 
Secare marxist cu cunoștințe ele
mentare știe în mod limpede că 
aricit ai zgudui văzduhul prin 
blesteme și invective, imperialis
mul. au va slăbi din această cau- 
<ă".

Desigur este necesar să fie de
mascate uneltirile imperialiștilor. 
Acest lucru mobilizează masele la 
lupta împotriva exploatatorilor, le 
ajută să-și dea seama de esența 
feroce a imperialismului. Trebuie 
să ne amintim însă că imperialiștii 
țin seama numai de forța reală.

„De aceea, datoria comuniștilor 
care se află la cîrma statului este 
de a face totul pentru ca forțele 
noastre să se întărească. Or, aceas
ta înseamnă a dezvolta pe toate 
căile economia și pe baza puterii 
economica mereu crescînde a so
cialismului a ridica bunăstarea po
poarelor. Acesta va fi cel mai 
bun exemplu pentru toți oamenii 
muncii, pentru toate popoarele care 
luptă pentru libertatea lor. O data 
cu creșterea puterii economice se 
întărește și capacitatea de apărare 
a statelor socialiste".

Referindu-se la unele probleme 
importante și actuale ale mișcării 
comuniste mondiale, N. S. Hruș
ciov s-a ocupat în primul rînd 
de independența existentă în
tre lupta pentru pace, pentru 
coexistență pașnică și lupta revo
luționară a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii pentru 
victoria socialismului pe pămînt.

In zilele noastre lupta pentru 
pace a devenit o condiție de cea 
mai mare importanță a luptei pen
tru socialism. Nici o problema a 
mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare, a mișcării de elibe
rare națională nu poate fi abor
dată astăzi fără a o pune în le
gătură cu lupta pentru pace, pentru 
preîntîmpinarea unui război mon
dial termonuclear. „Tocmai în a- 
ceasta constă lecția importantă 
pentru tactica mișcării comuniste 
mondiale, lecție ce decurge din re
centele evenimente care au avut 
loc în regiunea Mării Caraibilor".

Epoca noastră se caracterizează 
prin faptul că lupta pentru pace 
a devenit mai mult ca oricînd o 
sarcină istorică de cea mai mare 
importanță nu numai a clasei 
muncitoare, ci și a tuturor ce
lorlalte pături ale populației. A- 
cesta este nodul în care se îm
pletesc interesele întregii omeniri.

N. S. Hrușciov a criticat concep
țiile acelora care autodenumin- 
du-se marxist-leniniști afirmă că 
apărarea păcii și lupta împotriva 
pericolului de război ar contra
zice spiritul marxism-leninismului 
și ar împiedica dezvoltarea mișcă
rii revoluționare. Asemenea afirma
ții a spus el pot fi făcute numai 
de cei care nu înțeleg esența în
vățăturii marxiste despre lupta re
voluționară. Clasa muncitoare lup
tă pentru victoria asupra capitalis
mului nu pe calea dezlănțuirii u- 
nor războaie între state, ci prin 
lupta de clasă împotriva exploata
torilor.

Teoreticienii nou apăruți încear
că să creeze o „teorie" potrivit 
căreia calea spre victoria socialis
mului ar trece prin război intre 
state, prin distrugeri, prin sîngele 
și moartea a milioane de oameni. 
Dacă comuniștii s-ar fi condus 
după această „teorie", ei nu ar fi 
atras, ci ar fi îndepărtat de ei ma
sele populare. Această „teorie" es
te deosebit de respingătoare în 
secolul nostru racheto-nuclear.

Problemele războiului și păcii 
nu pot fi rezolvate fără a se ține 
seama de situația reală. Trebuie 
să ai curajul să privești cu luci
ditate adevărata stare de lucruri 
și să cîntărești cu precizie știin
țifică la ce ar duce războiul mo
dern, dacă du ar putea fi preîn- 
tîmpinat.

Este neîndoielnic că în urma 
unui război mondial termonu
clear, dacă el ar fi dezlănțuit de 
maniacii imperialiști, sistemul ca

pitalismului care generează războ
iul și-ar găsi inevitabil pieirea. 
Dar oare țările socialiste, cauza 
luptei pentru socialism în întreaga 
lume ar avea de cîștigat de pe 
urma unei catastrofe termonuclea
re mondiale ? Numai oameni care 
ignorează în mod conștient fap
tele pot gîndi astfel. In ceea ce 
îi privește pe marxiști-leniniști. ei 
nu pot concepe crearea civiliza
ției comuniste pe ruinele centrelor 
mondiale ale culturii, pe un pă
mînt pustiit și contaminat de re- 
zidurile termonucleare.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
oamenii sovietici de știință au ela
borat o bombă de 100 megatone. 
El a spus: „Insă potrivit calcule
lor făcute de militarii noștri o 
bombă de 100 megatone nu poate 
fi aruncată în Europa", explicînd că 
explozia unei astfel de bombe ar 
lovi atît R.D.G. cît și alte cîteva 
țări. „De aceea, după cum se ve
de, această armă poate fi folosită 
numai dincolo de limitele Europei 
occidentale", a spus vorbitorul. El 
a explicat că spune aceasta pen
tru a se avea o imagine mai reală 
despre mijloacele groaznice de dis
trugere existente în prezent. Uniu
nea Sovietică, care dispune de 
arma racheto-nucleară, cunoaște bi
ne posibilitățile acestei arme. Noi 
am creat-o în interesul apărării pa
triei noastre și a celorlalte țări ale 
socialismului. De aceea abordăm 
cu simț de răspundere problemele 
războiului și păcii. Nu vrem răz
boi, dar nici nu ne temem de el. 
Dacă ni se va impune războiul, 
vom ști să dăm agresorului cea 
mai zdrobitoare ripostă.

In această ordine de idei, N.S. 
Hrușciov a arătat că conducătorii 
albanezi pălăvrăgesc mult despre 
un război racheto-nuclear, dar a- 
ceasta nu deranjează pe nimeni. 
Toți știu, a spus el, că în afară 
de palavre ei nu sînt în stare de 
nimic, că nu dispun de nici un 
fel de posibilități reale. După cum 
vedeți, în aceste probleme noi a- 
vem o situație diferită și o răspun
dere diferită.

Am considerat și considerăm că 
singurul principiu just este princi
piul coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, procla
mat de Lenin. In condițiile actuale 
politica coexistenței pașnice a că
pătat o importanță deosebită. Țelul 
ei final este de a asigura cele 
mai favorabile condiții pentru vic
toria socialismului asupra capitalis
mului în întrecerea ecQnomică paș
nică. Adepții „teoriei" victoriei so
cialismului pe calea războiului nea
gă posibilitatea de a se folosi ca
lea pașnică pentru victoria socia
lismului, afirmînd că aceasta ar fi 
o abatere de la marxism.

Pentru informarea acestor admi
ratori ai cultului lui Stalin trebuie 
spus că după cel d=-al doilea răz
boi mondial, Stalin însuși, într-o 
convorbire cu comuniștii englezi, a 
vorbit despre folosirea căii pașni
ce, parlamentare, pentru victoria 
socialismului.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că Uniunea Sovietică spriji
nă războaiele drepte ale popoarelor 
nu numai prin declarații ci și ma
terialicește. Războaiele popoarelor 
coloniale pentru eliberarea lor sînt 
războaie sfinte și de aceea am fost, 
sîntem și vom fi întotdeauna de 
partea popoarelor care luptă pen
tru independență.

Este o născocire absurdă 
afirmația că P. C. U. S., pro- 
clamînd politica coexistenței pașni
ce, ar cere totodată forțelor re
voluționare, partidelor comuniste 
din țările capitaliste, să renunțe la 
lupta de clasă. Ia lupta pentru ins
taurarea puterii clasei muncitoare, 
a poporului muncitor. Ia lupta de 
eliberare națională a popoarelor.

Vorbitorul a respins afirmația 
conducătorilor albanezi că P.C.U.S. 
s-ar pronunța numai pentru calea 
pașnică și ar exclude calea 
insurecției armate. Conducătorii 
albanezi consideră că se poate 
provoca în mod artificial revoluția, 
la momentul dorit, că pentru în
făptuirea revoluției nu trebuie să 
existe condițiile obiective și subiec
tive necesare. Potrivit „teoriei" lor, 
totul este foarte simplu: eroii
apar, vin și organizează insurec
ția. Dar în istorie nu au existat 
șl nu vor exista asemenea fapte.

O asemenea, ca să zic așa, „teo
rie", nu are nimic comun cu mar
xismul. a spus vorbitorul. In ce 
privește P.C.U.S., noi ne situăm 
pe poziții marxist-leniniste. Pentru 
victoria revoluției se cer anumite 
premize. Dacă s-a creat o situație 
revoluționară, clasa muncitoare în 
frunte cu avangarda ei trebuie să 
o folosească pentru cucerirea pu
terii. Dacă clasele exploatatoare 
recurg la violență împotriva po
porului, poporul este îndreptățit să 
facă uz de mijloacele cele mai ho- 
tărîte, inclusiv lupta armată, în in
teresul victoriei socialismului.

Numai partidul proletariatului 
dintr-o țară capitalistă sau alta, nu 
alte state sau alte partide, este 
îndreptățit și în măsură să stabi
lească tactica revoluționară, for
mele și metodele luptei sale, a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.C.LLS. Analiza precisă a situa
ției concrete, aprecierea justă a 
raportului forțelor de clasă, consti
tuie o condiție necesară a tacticii 
revoluționare a clasei muncitoare.

Ca exemplu de stăpînire a tu
turor formelor de luptă, atît a ce
lor pașnice cît și a celor nepașni- 
ce, vorbitorul a citat activitatea lui 
Lenin în perioada pregătirii Revo
luției din Octombrie. Revoluția es
te cauza celor mai largi mase 
populare. Numai prin propria sa 
experiență revoluționară de luptă, 
clasa muncitoare, poporul muncitor 
din fiecare țară se pregătesc în ve
derea înfăptuirii revoluției. Pentru 
a doborî dominația claselor ex
ploatatoare este nevoie nu de ac
tivitatea unor personalități eroice 
izolate, ci de activitatea maselor 
largi populare, conduse de partidul 
revoluționar, sînt necesare condiții 
concrete pentru maturizarea re
voluției, pentru asaltul împotriva 
capitalismului și victoria clasei 
muncitoare, pentru trecerea puterii 
în mîinile oamenilor muncii în 
mîinile poporului.

Una dintre cele mai importante 
condiții ale succeselor noastre în 
lupta pentru pace și socialism în 
întreaga lume, a spus N. S. Hruș
ciov, este întărirea unității rîndu- 
rilor mișcării comuniste mondiale 
Toți comuniștii trșbuie să înțelea
gă în mod limpede marea impor
tanță a unirii forțelor re
voluționare pe plan internațional, a 
solidarității tuturor detașamente
lor mișcării noastre. Unitatea noas
tră se bazează pe ideologia comu
nă — marxism-leninismul —, pe 
principiile internaționalismului pro
letar. Datoria noastră este de a 
uni toate forțele revoluționare, de a 
căli și a înarma din punct de ve
dere ideologic mișcarea comunistă. 
P.C.U.S. este un adept ferm al li
niei generale a mișcării comuniste 
mondiale elaborate de comun a- 
cord. El s-a situat și se va situa 
pe platforma elaborată de repre
zentanții partidelor marxist-leniniste 
la consfătuirile din 1957 și 1960

Firește că mi este exclus ca în 
rîndurile comuniștilor din diferite 
țări să poată apărea o înțelege
re diferită a unor probleme și cbiar 
a unor probleme extrem de im
portante. Țările sistemului mondial 
al socialismului st află în etape 
diferite ale construirii noii socie
tăți. Nici experiența lor în rela
țiile cu lumea exterioară mi este 
absolut identică. Toate acestea crează 
posibilitatea apariției unui mod di
ferit de abordare a unor probla- 
me. Deși acesta nu este un feno
men prea plăcut, trebuie să se ti
nă seama de el, ca de un fapt 
real.

Divergențele pot apare, și -eie 
apar în viață dar nu trebuie să 
se uite că divergențele ivite între 
partidele comuniste și muncitorești 
nu sînt altceva decît episoade vre
melnice ; în timp ce relațiile dintre 
popoarele țărilor socialiste se sta
bilesc încă de pe acum pentru tot
deauna.

De aceea, stabilirea relațiilor în
tre partidele frățești și cu atît mal 
mult între statele socialiste, care 
se bazează pe comunitatea orînduî- 
rii social-economice și care își pro
pun drept sarcină construirea co • 
munismului, este posibilă și ne
cesară numai pornind de la ceea 
ce este principal și ne unește. Toa
te celelalte prezintă, în ultimă ins ■ 
tanță, e însemnătate parțială în 
comparație cu aceasta.

De aceea, cînd se ivesc diver 
gențe nu trebuie să se dea frîu 
liber pasiunilor, trebuie să se ma 
nifeste răbdare, să se analizeze, 
cum se spune, rădăcinile și să se 
vadă ceea ce este principal Iar 
pentru partidei? frățești, îndeosebi 
pentru partidele țărilor socialiste 
principalul îl reprezintă cauza co
mună pentru care luptă ele : cons
truirea socialismului și a comu
nismului.

înaintarea noastră cu succes în 
construirea socialismului și a co
munismului apropie, grăbește vic
toria finală a clasei muncitoare in
ternaționale în lupta împotriva ex
ploatatorilor. Trebuie să înțelegem 
și să apreciem în mod just acest 
lucru iar în cazul unor divergente 
intr-o problemă sau alta să nu 
manifestăm subiectivism.

Dacă în unele probleme avem 
divergențe, dispute și imediat du
pă aceasta vom declara că țara so
cialistă ai cărei conducători nu 
sînt de acord cu noi în unele 
privințe nu este socialistă, acesta 
va fi cel mai autentic subiecti
vism.

Noi de exemplu, avem divergen
te, cu Iugoslavia în unele proble
me cu caracter ideologic, dar nu
mai pe această bază nu se poate 
afirma că țara aceasta nu este so
cialistă. Avem mari divergent? cu 
conducătorii Partidului Muncii din 
Albania. Trebuie oare ca, pornind 
de la considerente subiective, să 
declarăm că Albania nu este o 
țară socialistă ?l Aceasta ar fi o 
abordare nejustă, subiectivistă. 
Deși conducerea albaneză dă do
vadă că nu înțelege o serie d = 
probleme extrem de importante, și 
noi luptăm împotriva acestui fe
nomen, socotim că Albania este o 
țară socialistă, că poporul ei a 
dat dovadă de un adevărat eroism 
în lupta pentru victoria socialismu
lui.

Amintind că Stalin a săvîrșit 
greșeli serioase în problema na
țională nu numai în interiorul 
U.R.S.S., ci și în relațiile cu ță
rile de democrație populară, N. S. 
Hrușciov a spus: Partidul nostru, 
ca și alte partide marxist-leniniste, 
după ce a criticat aspru cultul 
personalității lui Stalin, a îndreptat 
greșelile săvîrșite de el. Ca urma
re, atmosfera politică din cadrul 
comunității socialiste a devenit 
mai pură, problemele care afectea
ză interesele țărilor socialiste sînt 
rezolvate pe baza schimbului de 
păreri, în spiritul democrației și 
al internaționalismului proletar. 
Relațiile economice, politice și cul
turale dintre țările socialismului 
s-au întărit și se dezvoltă în baza 
principiilor egalității în drepturi, 
avantajului reciproc și ajutorului 
reciproc.

Noi am fost și continuăm să fim 
adepții fermi ai liniei elaborate 
de comun acord a mișcării co
muniste mondiale. In problemele 
prinoipiale ale luptei pentru pace 
și soeialism nu am cedat și nu 
vom ceda în fața nimănui. Am 
luptat și vom continua să luptăm 
împotriva oricăror abateri de la 
marxism-leninism — atît împotri
va oportunismului de dreapta cît 
și împotriva celui de stînga, atît 
împotriva revizionismului cît și 
împotriva dogmatismului și secta
rismului. Sîntem convinși că nu
mai prin această luptă se poate 
obține o adevărată întărire a rîn- 
durflor noastre, o abordare crea
toare a rezolvării problemelor fun
damentale ale contemporaneității, 
se pot asigura noi suceese ale 
mișcării «omuniste.

Amintind în continuare repeta
tele initiative ale P.C.U.S. în ve
derea reglementării problemelor 
litigioase cu conducătorii Partidu
lui Muncii din Albania, N. S. Hruș
ciov a spus: Conducătorii alba
nezi au respins toate aceste pro
puneri ale noastre. Ei au mers din 
ce în ее mai departe pe calea 
renegării marxism-leninismului ș) 
a principiilor internaționalismului 
proletar, pe calea ruperii de miș
carea comunistă mondială.

Dar și astăzi sîntem gata să 
repetăm cuvintele din raportul de 
activitate al CC al P.C.U.S. Ia 
Congresul al XXII-Iea al partidu
lui : Dacă conducătorilor albanezi 
le sînt scumpe interesele poporu 
lui lor și cauza construirii socia

lismului în Albania, dacă ei do
resc prietenie cu P.C.U.S., cu toa
te partidele frățești, trebuie să 
renunțe la concepțiile lor greșite, 
să revină pe calea unității și co
laborării strînse cu familia fră
țească a comunității socialiste, pe 
calea unității cu întreaga mișcare 
comunistă internațională.

Unitatea rîndurilor comunismu
lui mondial pe baza marxism-Iebt- 
nismului este sfîntă pentru parti
dul nostru, și nu ne vom precu
peți forțele pentru întărirea ©1 
In relațiile dintre partidele comu
niste este necesar să se dea do
vadă de răbdare, să nu se mani 
feste subiectivism în aprecierea 
diferitelor evenimente, să nu se 
provoace bucurii dușmanilor noș
tri de clasă prin dispute între riot 
Din punctul nostru de vedere, la 
aprecierea fenomenelor trebuie să 
se pornească de la ceea '•p este 
principal: pe ce poziție se situ
ează un partid comunist sau altul 
în problemele luptei pentru vic
toria clasei muncitoare, pentru 
victoria socialismului. Partidele din 
acele țări în care popoarele con
struiesc deja socialismul, . con
struiesc comunismul trebuie să 
dea dovadă de o prudentă deose
bită în controverse. Datoria noăs 
tră comună este să nu ne împrăș 
tiem forțele în fața lagărului Im
perialist ci, dimpotrivă, să întă
rim prin toate mijlocele aceste 
forte pe întregul front : în dome-î 
niul economic, militar, ideologic.1 
politic

Comitetul Central al partidului 
nostru ar considera util să se pu
nă capăt acum polemicii dintre 
partidele comuniste, criticării al
tor partide în interiorul partidu
lui propriu si să se lase un timp 
anumit pentru ca. după cum se 
spune, să se potolească pasiunile. 
Ar fi mai rezonabil ca. în intere
sul clasei muncitoare în intere
sul viitorului nostru, să se pună 
capăt acum no’emicii prin Dresă 
asupra problemelor Jitigioase.

Unii tovarăși ridică problema 
necesității de a se convoca o con
sfătuire a tuturor partidelor fră
țești, pentru discutarea probleme
lor arzătoare. Partidul nostru s-e, 
pionuțat totdeauna pentru orga
nizarea unor asemenea consfă
tuiri. In același timp credem că 
dacă am convoca imediat o ase 
menea consfătuire, vor fi proba 
bil puține speranțe pentru lichi
darea cu succes a divergentelor 
existente. O asemenea consfătui
re nu ar duce în prezent la o În
lăturare calmă și rezonabilă a di
vergentelor. ci Ia ascuțirea lor șl 
la pericolul sciziunii. Să lăsăm 
timpul să lucreze. EI ne va ajuta 
să ne dăm seama cine are drep
tate și cine greșește. Pe lîngă a- 
ceasta, în acest răstimp este ne
cesar să se elimine întreaga zgu
ră, tot ceea ce este întîmplător.

Partidele comuniste și munci
torești din Întreaga lume Iși dau 
seama de uriașa lor răspundere 
pentru soarta socialismului Inter
național, pentru soarta omenirii, 
și ele nu își vor cruța forțele Spre 
a înlătura din drum tot ceea ce 
împiedică întărirea unității și coe
ziunii rîndurilor noastre pe baza 
marxism-leninismului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S 
a subliniat că între Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice șl 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia există o deplină unitate de 
vederi în toate problemele prin
cipiale. EI a declarat: Putem spu
ne, de asemenea, cu mare satis
facție că între conducătorii Uniu
nii Sovietice si cei ai Republicii 
Democrate Germane și personal 
între conducătorii rovietici și to
varășii Walter Ulbricht. Otto 
Grotewohl și ceilalți conducători 
aî R.D.G. s-au statornicit relații 
prietenești, cu adevărat frățești. 
Intre no! a existat si există o-În
țelegere reciprocă deplină în toate 
problemele care se ivesc în rela
țiile dintre țările noastre, precum

trai al PC.U.S. adresat Congresu
lui al VI-lea al P.S.U.G.

și în problemele situației inter-
naționale

In încheierea cuvîntării sale,
N. S. Hrușciov a dat citire mesa-
jului de salut al Comitetului Cen-


