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Trăiască cel de-al; 

XXI-lea Congres al Parti- •' 
dului Comunist al Uniu-Î 
nii Sovietice! |

Cu privire la cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 1959—1965

Raport prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Luînd cuvîntiil la 27 ianuarie în cadrul ce
lui de-al XXI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov. 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a declarat 
că congresul urmează să discute programul 
construcției desfășurate a comunismului în 
Uniunea Sovietică, program al unui nou avînt 
al economiei, culturii și bunăstării materiale 
a oamenilor muncii.

Apariția lui N. S. Hrușciov la tribună a 
fost primită cu puternice aplauze de dele 
gații la congres și de oaspeții din străină
tate.

Cel de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., a 
spus N.S. Hrușciov, s-a întrunit pentru a 
examina cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 195'J 
1965, Acesta este un program grandios, de o 
măreție fără precedent în istorie.

Au trecut trei ani de la Congresui al XX- 
iea, a spus primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. In acești ani, Uniunea Sovietică 
a continuat să pășească cu fermitate înainte 
pe calea leninistă, spre comunism, puterea 
ei s-a întărit și mai mult, prestigiul ei in
ternațional a cresCut în lupta pentru consoli 
darea păcii și prieteniei între popoare.

Lumea socialismului a devenit acum mai 
puternică, mai unită și mai de neînvins decît 
oricînd. Ea exercită o influență hotărîtoare 
asupra întregii evoluții a omenirii. Se poate 
spune cu deplină certitudine că în fruntea 
a tot ceea ce este progresist pășesc țările 
socialismului.

N. S. Hrușciov a adus la cunoștința de- 
legaților la congres că la Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S. au sosit delegații ale parti
delor comuniste si muncitorești din 70 do 
țări.

fn numele delegațiilor la congres, al în
tregului partid și al întregului popor so
vietic, N.S. Hrușciov a salutat călduros pe 
activiștii din conducerea partidei or frățești.

Referindu-.se la succesele obținute de po
porul sovietic, care a înfăptuit transformări 
profunde, N. S. Hrușciov a scos- în evidență 
rolul conducător al partidului și al Corni 
tetului său Central, în fruntea căruia .s-a 
aflat ani îndelungați Iosif Stalin. Țara 
noastră, în trecut înapoiată, a spus primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a devenit o 
mare putere socialistă industnal-colhoznică. 
In ceea ce privește volumul producției in
dustriale, U.R.S.S. ocupă în prezent primul 
loc în Europa și al doilea loc .în lume.

Economiștii și politicienii burghezi au pre
zis nu odată că, după ce își va reface eco
nomia națională în urma celui de-al doilea 
război mondial, Uniunea Sovietică va fi ne
voită să încetinească dezvoltarea economiei 
sale. Aceste proorociri s-au spulberat însă 
ca - un balon de săplin. Economia sovietică 
continuă să se dezvolte ' în. ritm rapid.

Factorul cel mai important care accele
rează dezvoltarea economiei naționale l-a 
constituit reorganizarea conducerii industriei 
și construcțiilor. In perioada relativ scurtă 
a activității consiliilor economiei naționale, 
a reieșit superioritatea considerabilă a noii 
forme de conducere a industriei, conduce
rea producției a devenit mai concretă. S-a 
accelerat ritmul de creștere a producției in
dustriale, s-a îmbunătățit folosirea ' rezer
velor interne ale producției și a bogățiilor 
naturale ale țării, a crescut participarea 
activă și spiritul de inițiativă al muncitorilor 
și cadrelor de ingineri și tehnicieni.

Relevînd eforturile susținute ale partidului, 
clasei muncitoare, țărănimii colhoznice și 
intelectualității sovietice în dezvoltarea con
tinuă a -agriculturii țării, N. S. Hrușciov a 
arătat că în ultimii cinci ani producția medie 
anuală de cereale a crescut cu 39 la sută în 
comparație cu perioada precedentă. Aceasta,
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tovarăși, a spus N. S. Hrușciov, este o mare 
victorie.

Pe baza avîntiilui general al economiei 
socialiste, a creșterii productivității muncii, 
crește necontenit bunăstarea materială a po
porului sovietic. Veniturile reale ale muncito
rilor și funcționarilor au crescut în 1958 a- 
proape de două ori în comparație cu anul 
1940, iar veniturile reale ale țăranilor, cal
culate pe cap de lucrător, de peste două ori.

In Uniunea Sovietică s-a ajuns la o în
florire fără precedent a culturii tuturor na
țiunilor și naționalităților. Numărul specia 
liștiior cu studii superioare și medii este 
acum în economia națională de aproape 
7.500.000 — de 39 ori mai mare decît în 
1913. In instituțiile de învățămînt superior 
din Uniunea Sovietică învață aproximativ 
de patru ori mai mttlți studenți decît în An
glia, Franța, Germania occidentală și Italia 
luate la un loc. Instituțiile de învățămînt su
perior din, U.R.S.S. sînt absolvite de aproa
pe trei ori mai mulți ingineri decît institu
țiile de învățămînt superior din S.U.A.

N. S. Hrușciov a relevat în mod deosebit 
victoriile remarcabile ale savanților, construc
torilor, inginerilor și muncitorilor sovi
etici care au săvîrșit o nouă fapta 
eroică de importanță mondială, lansînd cu 
succes în direcția Lunii o rachetă cosmici 
cu mai multe trepte.

Lansarea cu succes a primilor sateliți ar
tificiali ai Pămîntului constituie o victorie 
remarcabilă a savanților noștri, a întregului 
popor, o dovadă strălucită a înaltului nivel 
de dezvoltare a Uniunii Sovietice pe plan 
industrial tehnic, a subliniat N. S. Hrușciov. 
întreaga lume a salutat cu entuziasm aceas
tă victorie, considerînd-o drept începutul unei 
ere noi în istoria supunerii naturii de către 
om — era cuceririi spațiului cosmic.

Primul satelit artificial al Pămintului a 
fost sputnikul sovietic, prima planetă arti
ficială a sistemului solar este o planetă so
vietică, a declarat primul secretar al C.G. 
al P.C.U.S., în aplauzele furtunoase ale de- 
legaților la congres.

An de an, Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste — statul multinațional al oame
nilor muncii, uniunea liber consimțită a na
țiunilor socialiste se întărește tot inai muit. 
In ultimii 'ani au fost extinse considerabil 
drepturile republicilor unionale, ceea' ce în
seamnă o nouă treaptă în dezvoltarea eco
nomiei și culturii fiecărei republici.

Situația internă și internațională a Uniunii 
Sovietice, a arătat primul secretar al C.G. 
al P.C.U.S., nu a fost niciodată atît de trai
nică ca îri prezent. Uniunea Sovietică, lagă
rul invincibil al. socialismului, care dispune 
de tot ce este necesar pentru înfrînarea for
țelor agresiunii, este bastionul puternic al 
păcii și securității popoarelor.

Principalele sarcini ale 
septenalului

Trecînd la expunerea principalelor sarcini 
ale planului septenal de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965, N. S. Hrușciov a arătat că poporul so
vietic a atins asemenea culmi, a înfăptuit 
transformări atît de grandioase în toate do
meniile vieții economice și sociai-politice, 
încît Uniunea Sovietică are acum posibilitatea 
de a intra într-o nouă perioadă de cea mai 
mure importanță a dezvoltării sale — pe
rioada construirii desfășurate a societății co
muniste.

N. S. Hrușciov a expus pe scurf princi
palele sarcini ale acestei perioade — crearea

scurtat
bazei tehnico-materiale a comunismului, în
tărirea continuă a puterii economice și de 
apărare a U.R.S.S. și totodată satisfacerea 
tot mai deplină a cerințelor materiale 
și spirituale mereu crescînde ale 
poporului. Practic trebuie să se rezolve sar
cina istorică de a ajunge din urmă și a de
păși în ce privește producția pe cap de lo
cuitor țările capitaliste cele mai dezvoltate.

Subliniind că problema fundamentală a 
viitorului septenal este problema unui ma
xim cîștig de timp în întrecerea economică 
pașnică dintre socialism și capitalism, N. S. 
Hrușciov a formulat sarcini concrete în do
meniul economic, politic, ideologic și inter
național.

IN DOMENIUL ECONOMIC — dezvolta
rea multilaterală a forțelor de producție, rea 
lizarea unei asemenea creșteri a producției 
în toate ramurile economiei pe baza dezvol
tării cu precădere a industriei grele, încît 
să fie posibilă înfăptuirea pasului l'.otărîtor 
în crearea bazei tehnico-materiale a comit 
nismului și în asigurarea victoriei U.R.S.S. 
în întrecerea economică pașnică cu țările 
capitaliste. Întărirea potențialului economic 
al țârii, progresul tehnic continuu în toate ra
murile economiei naționale, creșterea neîn
treruptă a productivității muncit swiale tre 
imie să asigure o creștere însemnată a ni
velului de trai al poporului.

IN DOMENIUL POLITIC — întărirea con
tinuă a orîndiiirii sovietice socialiste, a uni
tății și coeziunii poporului sovietic, dezvol
tarea democrației sovietice, a participării ac
tive și creatoare a maselor largi populare în 
consirtiirea societății comuniste, lărgirea a- 
tnbuțiilor organizațiilor obștești în soluțio
narea problemelor de stuf, ridicarea rolului 
organizatoric și educativ al partidului și al 
statului socialist, consolidarea pe toate căile 
a alianței dintre muncitori și țărani, a prie
teniei popoarelor din țara noastră.

IN DOMENIUL IDEOLOGIC — intensifi
carea activității ideologice și edtfcative a 
partidului, creșterea conștiinței comuniste a 
oamenilor muncii și în primul rînd a tinerei 
generații, educarea lor în spiritul atitudinii 
comuniste față de muncă, a patriotismului 
sovietic și internaționalismului, lichidarea 
rămășițelor capitalismului din conștiința oa
menilor, lupta împotriva ideologiei burgheze.

IN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNA
ȚIONALE — promovarea consecventă a po 
liticii externe îndreptate spre menținerea și 
consolidarea păcii șl securității popoarelor 
pe baza principiului leninist al coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme sociale diferite. 
Trebuie să se obțină încetarea „războiului 
rece" și slăbirea încordăm internaționale. Să 
întărim prin toate mijloacele sistemul socia
list mondial și colaborarea dintre popoarele 
frățești.

N. S. Hrușciov a citat în raportul său 
cifre care ilustrează cit de larg au fost dez
bătute tezele raportului cu privire la cifrele 
de control ale dezvoltării economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965. La dis
cuțiile care au avut loc în întreaga (ară au 
participat peste 70 de milioane de oameni. 
4.672.000 de oameni au luat cuvîntul la adu
nări pentru a face complectări și propuneri. 
In afară de aceasta, presa periodică radio
difuziunea și televiziunea au primit peste 
650.000 de scrisori și articole conțînînd pro
puneri și observații,

N. S. Hrușciov s-a oprit asupra unora din
tre aceste propuneri. Oamenii muncii, a spus 
el, și-au exprimat hotărîrea de a îndeplini și 
depăși sarcinile planului septenal.

Dezvoltarea industriei și 
transporturilor

Trecînd la PROBLEMELE DEZVOLTĂRI? 
INDUSTRIEI Șl TRANSPORTURILOR, N. S. 
Hrușciov a arVX că cifrele de control pre
văd un ritm st \it de dezvoltare și o mare 
creștere absolută a producției. în toate ra 
inurile industriei și mai cu seamă în in
dustria grea.

Volumul producției globale a industriei 
urmează să fie în 1965 cu aproximativ 80 
la sută mai mare decît în 1958. și anume 
pentru grupa A (producția mijloacelor de 
producție) cu 85— 88 la sută, iar pentru 
grupa B (producția bunurilor de consum) 
— cu 62—65 la sută. Aceasta reprezintă o 
creștere foarte mare. Sporirea,volumului pro 
ducției industriale în cursul septenalului va 
fi egală cu sporul producției pe ultimii 20 
de ani.

S-a proiectat ca producția de fontă să fie 
în anul 1965 de 65—70 milioane de tone, 
producția de oțel de 86-91 milioane tone, 
iar producția de laminate de 65—70 milioane 
de tone.

Producția metalelor neferoase și rare 
va crește de cîteva ori. Se prevede ca pen 
tru construirea și reconstruirea întreprinde
rilor siderurgiei și metalurgiei neferoase să 
se investească foncluri mai mari decît cele 
învestite în ultimii 30 de ani, 77 la sută 
din investițiile capitale în siderurgie și 
aproximativ 60 la sută din investițiile în 
metalurgia neferoasă sînt destinate exinderT 
și reconstruirii întreprinderilor existente, 
care trebuie să dea peste trei pătrimi din 
sporul planificat la fontă, oțel și laminate. 
N. S. Hrușciov a menționat că acest fel 
de a folosi fondurile este cel mai avantajos.

Se prevede dezvoltarea deosebit de rapidă 
a INDUSTRIEI CHIMICE. In cursul septe- 
nafultii volumul global al producției chimice 
va trebui să crească de aproape trei ori 
Producția de ■ îngrășăminte minerale va Ii 
sporită pînă la 35 milioane tone în 1965, în 
comparație cit 12 milioane tone în 1958, ceea 
ce este extrem de necesar pentru rezolvarea 
cu succes a~ sarcinii celei mai importante -- 
sporirea recoltelor la hectar Ia toate cultu
rile agricole.

In domeniul INDUSTRIEI COMBUSTIBI
LULUI este necesară orientarea hotărîti 
spre dezvoltarea cu precădere a extracției 
și prelucrării petrolului șt gazelor. Extracția 
țițeiului va crește pînă la 230.090.000 - 
2-10.000.000 tone în 1965, adică de peste două 
ori, extracția și producția de gaze va crește 
aproximativ de cinci ori și va ajunge la a- 
proximativ 150 miliarde metri cubi pe ari. 
Greutatea specifică a țițeiului și gazelor fn 
producția globală de combustibil urmează să 
crească de la 31 la sută la 5! la sută, iar 
greutatea specifică a cărbunelui se va reduce 
respectiv de la 60. la 43 la sută. Această 
orientare în dezvoltarea industriei combusti 
bitului va aduce mari avantaie economice.

PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICA 
va trebui să crească pînă la sfîrșitul septe 
naiului la 500-520 miliarde kWh, iar puterea 
instalată a centralelor electrice de peste două 
ori. Pentru a se cîștiga timp și pentru a se 
folosi într-un mod cît mai eficient investi
țiile, planul septenal prevede să se constru
iască cu precădere termocentrale ne bază de 
gaze naturale, păcură și cărbuni ieftini.

Parale! cu darea în funcțiune a termocen
tralelor se prevede sa se construiască hidro
centrale la Bratsk, Stalingrad, Krasnoiarsk, 
Kremenciug, Btihfarminsk" Votkinsk etc. Vor 
fi puse în funcțiune o serie de centrale ato- 
moelectrice cu reactoare de diferite tipuri.

Raportorul a arătat că planul septenal pre
vede DEZVOLTAREA ACCELERATA A TU-
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Continuarea raportului prezentat 
de tovarășul N. S. Hrușciov

(Urmare din pag. l-a)

TUROR RAMURILOR MODERNE ALE CON
STRUCȚIEI DE MAȘINI și în primul rîna 
A CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI GRELE, 
a construcției de aparate, a producției mij
loacelor pentru automatică și electronică. O 
deosebită atenție se acordă proiectării și pro
ducției celor mai moderne mașini, pe baza 
aplicării realizărilor și descoperirilor științei 
și tehnicii, mai cu seama ale radioelectronicii, 
semiconducțorilor, ultrasunetului,. izotopilor 
radioactivi.

N. S. Hrușciov a subliniat că înaltul nivel 
de dezvoltare a industriei grefe și înfăptuirea 
măsurilor în vederea avîntului agriculturii 
vor permite sporirea considerabilă a produc
ției de mărfuri alimentare și industriale. In 
decursul septenalului producția globală a 
INDUS iRIEÎ UȘOARE va crește aproxima
tiv de 1,5 ori, a industriei alimentare — de 
1,7 ori.

In 1965 capacitatea de trafic a TRANS
PORTULUI FEROVIAR va crește în 
comparație cu anul 1958 cu 39—43 la sută. 
Se proiectează reconstrucția tehnică radicală 
a principalelor tipuri de transport, mai cu 
seamă a celui feroviar, avîndu-se In vedere 
înlocuirea locomotivelor cu aburi cu loco
motive economice -- electrice și Diesel. La 
stîrșitul septenalului toate magistralele prin
cipale, cil o lungime totală de aproximativ 
100.000 de km, vor fi trecute la tracțiune cu 
locomotive electrice și Diesel.

Planul septenal pune sarcina lichidării 
muncii grele manuale pe baza desăvîrșirii 
mecanizării complexe a proceselor de pro
ducție în industrie, agricultură, construcții, 
în transporturi, în lucrările de încărcare și 
descărcare, în gospodăria comunală.

Simultan cu înfăptuirea mecanizării com
plexe se prevede o automatizare mai largă 
a producției, care trebuie să ușureze și să 
îmbunătățească radical condițiile de muncă 
și să ridice rapid productivitatea ei.

Avîntul agriculturii 
socialiste

N. S. Hrușciov a caracterizat astfel sar
cina fundamentală în domeniul agriculturii: 
atingerea unui nivel al producției care să 
permită satisfacerea deplină a necesităților 
populației în ceea ce privește alimentele și 
ale industriei în ceea ce privește materiile 
prime și asigurarea tuturor celorlalte nece
sități ale statului în ceea ce privește pro
dusele agricole

In perioadă 1959—1965 se prevede spori
rea volumului producției globale a agricul
turii de 1,7 ori. Sporul mediu anual al pro
ducției va fi de 8 la sută. Se poate men
ționa că în ultimii șapte* ani ritmul mediu 
anual de creștere a producției agricole în 
Statele Unite a fost de sub 2 la sută.

N. S. Hrușciov a subliniat că și pentru 
ani) următori linia principală de dezvoltare 
a agriculturii rămîne sporirea prin toate mij
loacele a producției de cereale, ca bază a în
tregii producții Agricole. Una din cele mai 
importante sarcini în domeniul agriculturii 
este ridicarea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost al producției. In de
cursul septenalului trebuie să se livreze a- 
griculturii peste un milion de tractoare și 
aproximativ 400.000 de combine cerealiere.

15 viitorul septenal, principala sarcină în 
domeniul creșterii animalelor este sporirea 
producției de carne, lapte, lînă și ouă. In ceea 
ce privește producția globală de lapte și unt, 
a spus N. S. Hrușciov, țara noastră deține 
în prezent primul Ioc în lume. In viitorii
ctțiva ani, nu numai că vom ajunge din
urmă dar vom și depăși considerabil S.U.A. 
în ceea ce privește producția acestor produse
pe cap de locuitor.

★
Trecînd apoi la PROBLEMELE CONS

TRUCȚIILOR CAPITALE și ale repartiției 
forțelor de producție, N. S. Hrușciov a ară
tat că în viitorul septenal volumul investi
țiilor capitale ale statului' va reprezenta apro
ximativ două trilio.ane de ruble. Dacă ținem 
seama și de construcțiile din fonduri necen
tralizate, investițiile capitale ale colhozuri- 
1JT, precum și construcția de locuințe cu mij
loacele populației, volumul total al investi
țiilor capitale va reprezenta trei trilioane de 
ruble. Aceasta înseamnă că în acești șapte 
ani se vor investi aproximativ tot atitea mij
loace cit s-au investit tn toți anii puterii 
sovdetlee.

ȚnvestițlUe capitale în industrie vor prețte 

aproximativ de două ori în comparație cu 
cei șapte ani anteriori. Volumul investițiilor 
capitale ale statului și colhozurilor în agri- 
cultură va fi de aproximativ 500 miliarde de 
ruble, adică va depăși aproape de două ori 
volumul investițiilor din ultimii fapte ani.

Planul prevede înfăptuirea unor măsuri de 
reconstrucție radicală, lărgire și reutilare 
tehnică a întreprinderilor, de reînnoire și 
modernizare a' utilajului, ceea ce va oteri 
în numeroase cazuri posibilitatea de a rezol
va sarcina. sporirii producției mai repede și 
cu mijloace bănești și materiale considerabil 
mai mici decît prin construirea unor noi în
treprinderi.

Se alocă fonduri foarte mari pentru con
strucția de locuințe șl construcția comunală. 
Numai din fondurile statului se vor cheltui 
în cursul septenalului pentru construcția de 
locuințe și construcția comunală 375—380 mi
liarde de ruble, față de 208 miliarde de ru
ble în cei șapte ani anteriori.

înflorirea economiei 
tuturor republicilor 

sovietice
N. S. Hrușciov a subliniat că în viitorul 

septenal se acordă o atenție deosebită folo
sirii resurselor naturale ale regiunilor răsări
tene ale U.R.S.S., pentru care se proiectează 
a fi alocate peste 40 la sută din volumul 
total al investițiilor capitale. In 1965, greu 
tatea specifică a regiunilor răsăritene va 
crește în ce privește extracția de cărbune 
pînă la 50 la sută, producția de oțel pînă la 
48 la sută, cupru rafinat pînă la ,88 la sută, 
aluminiu pînă fa 7! la sută, ciment pînă la 
42 la sută, producția de energie electrică 
pînă la 46 la sută.

Crearea unei noi baze cerealiere în ră
săritul țării a permis să se treacă la restruc
turarea radicală a producției agricole într-o 
serie de republici și regiuni și la folosirea 
mai rațională a bogatelor resurse naturale și 
economice pentru sporirea producției agricole 
și animaliere. Dacă în trecut, de pildă, eram 
nevoiți să colectăm cereale în întreaga țară, 
în prezent s-a creat posibilitatea ca, deocam
dată. să nu achiziționăm cereale în regiunile 
de nord-vest ale R.S.F.S.R., în republicile 
baltice, în multe regiuni din Bielorusia și 
regiunea Polesie din Ucraina. Aceste regiuni 
se vor specializa acum în producția de lapte, 
slănină și culturi tehnice, pentru care există 
acolo cele mai favorabile condiții.

In planurile noastre și-a găsit o expresie 
strălucită politica națională leninistă care 
oferă vaste posibilități pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei și culturii tuturor 
popoarelor. Aceasta își găsește o nouă con
firmare și în cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S, pe 19a9-- 
1965, care prevăd dezvoltarea uriașă a econo 
miei tuturor republicilor sovietice.

Subliniind în continuare că înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare a industriei, agriculturii 
și transporturilor, executarea programului de 
construcții în viitorul septenal sînt posibile 
cu condiția creșterii considerabile a nivelului 
tehnicii și a ridicării productivității muncii, 
N. S. Hrușciov a arătat că în decursul sep 
tenalului PRODUCTIVITATEA MUNCII IN 
INDUSTRIE, calculată pe cap de lucrător 
trebuie să crească cu 45 — 50 la sută, în 
construcții cu 60 — 65 la sută, în sov
hozuri cu 60—65 la sută,- în colhozuri"— a- 
proximativ de două ori. Pe baza creșterii 
productivității muncii, în 1965 se vor obține 
trei pătrimi din sporul producției industriale.

Creșterea bunei stări 
a poporului sovietic

N. S. Hrușciov a subliniat că în planul 
septenal se trasează sarcina de a se asigura 
ridicarea continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii pe baza unui puternic avînt 
ai tuturor ramurilor economiei și al dezvol
tării cu precădere a industriei grele.

Planul septenal prevede :
— creșterea considerabilă a venitului 

național și, pe această bază, creșterea 
însemnată a veniturilor reale ale oame
nilor muncii;

— reducerea duratei zilei de lucru și a 
numărului zilelor lucrătoare ale săptă 
mînii;

— sporirea producției mărfurilor de
consum popular și îmbunătățirea calității 
I«*| _ ______ _

— un puternic avînt al construcției de 
locuințe;

— îmbunătățirea însemnată a asisten
ței sociale, a deservirii culturale și pe 
planul nevoilor casnice ale populației.

Venitul național al U.R.S.S., care este in
dicele cel mai sintetic și baza reală a ridică
rii bunăstării materiale a oamenilor muncii 
în socialism, va crește în 1965 cu 62—65 la 
sută în comparație cu 1958 și va fi de aproa
pe șase ori superior nivelului anului ante
belic 1940. Veniturile reale ale muncitorilor 
și funcționarilor, calculate pe cap de lucrător, 
vor spori, pînă la sfîrșstul septenalului, cu 40 
la sută. Veniturile reale ale colhoznicilor vor 
crește cu cel puțin 40 la sută.

In planul septenal se prevede o sporire a 
salariilor. In legătură cu aceasta, N. S. Hruș
ciov a arătat că partidul și guvernul vor a- 
plica consecvent linia stabilită în domeniul 
sporirii salariilor și al reducerii prețurilor. 
Dar, aceasta rut este decît una din căile de 
ridicare a bunăstării poporului. Satisfacerea 
cerințelor personale ale fiecărui om trebuie 
să se realizeze nu . numai prin sporirea sa
lariilor, ci și cu ajutorul fondurilor obștești 
al căror rol și a căror însemnătate vor crește 
mereu.

N. S. Hrușciov a arătat că, pe măsură ce 
planul septenal va fi îndeplinit, vo’umuj acu
mulărilor întreprinderilor socialiste va crește 
neîncetat și, în ultimă instanță, ele vor deveni 
unica sursă ce va asigura reproducția so
cialistă lărgită și creșterea continuă a nivelu
lui de trai a! poporului. N. S. Hrușciov a re
marcat că, chiar și în prezent, greutatea spe 
cifică a impozitelor percepute în U.R.S.S. du 
la populație este neînsemnată și nu repre
zintă decît 7,8 la sută din veniturile bugetu
lui. Toate acestea ne oferă posibilitatea de a 
renunța în anii viitori la perceperea impozi
telor de la populație.

N. S. Hrușciov a arătat de asemenea că 
în societatea socialistă nu există problema so
cială a folosirii brațelor de muncă ale popu
lației, de nerezolvat pentru capitalism, șoma
jul permanent la orașe și ruinarea în masă 
a țărănimii. In decurs-de șapte arii numărul 
muncitorilor'și funcționarilor din U.R.S.S. va 
crește cu încă aproximativ 12 milioane și va 
fi de 66.500.000 de oameni.

Cheltuielile statului pentru asistența socială 
a oamenilor muncii cresc necontenit. In anul 
1958 s-au cheltuit peste 215 miliarde ruble 
pentru asigurări sociale, ajutoare, pensii, burse 
pentru cei ce învață, învățămînt și asistență 
medicală gratuită, plata concediilor, cheltuieli 
pentru școli-internate, întreținerea de creșc 
și grădinițe,de copii, case de odihnă, aziluri 
pentru băirini și alte plăți și ajutoare. Po
trivit planului septenal, cheltuielile pentru a- 
ceste scopuri vor crește în 1965 pînă la apro
ximativ 360 miliarde ruble. Numai un stat 
socialist poate aloca mijloace atît de mari 
pentru îmbunătățirea traiului cetățenilor săi.

In decursul septenamiui se prevede CON
STRUIREA DE LOCUINȚE cu o suprafață 
totală de 650- 660 milioane metri pătrați, sau 
aproape 15 milioane locuințe. Aceasta repre
zintă mai mult decît întregul fond de locuințe 
creat în anii puterii sovietice. In repartiția 
spațiului locativ se pune sarcina trecerii Ia 
atribuirea unei locuințe pentru o singură 
familie,

Partidul comunist, a spus în continuare N. 
S. Hrușciov, a considerat totdeauna ca una 
din sarcinile sale programatice lupta pentru 
reducerea zilei de lucru. Trecerea la ziua de 
lucru redusă și micșorarea săptămînii de 
lucru, prevăzute în cifrele de control, se vor 
realiza la noi nu nurnai fără micșorarea sa
lariului, ci în condițiile sporirii lui conside
rabile.

IN U.R.S.S. va fi cea mai scurtă zi de 
lucru și cea mai scurtă săptămînă de lucru 
din lume în condițiile creșterii paralele a 
bunăstării populației.

Pentru un înalt nivel 
al conștiinței tuturor 

cetățenilor
Primul secretar a! C.C. al P.C.U.S. a rele

vat că pentru trecerea la comunism este 
nevoie nu numai de o bază materială-tehnică 
dezvoltată, ci și de UN ÎNALT NiVEL AL 
CONȘTIINȚEI TUTUROR GEIAȚENII.Ok 
SOCIETĂȚII. Cu cît masele de milioane sînt 
mai conștiente, cu atît mai mult succes se 
vor îndeplini planurile construcției comunis
mului. întreaga munci ideologici a partidu

lui și statului nostru, a subliniat N. S. Hruș
ciov, are menirea să dezvolte noile calități 
ale oamenilor sovietici, să-i educe în spi
ritul colectivismului și hărniciei, al interna
ționalismului socialist și patriotismului, al 
înaltelor principii morale ale societății no», 
în spiritul marxism-leninismului

Afirmarea concepțiilor și normelor de com
portare comuniste are loc îti lupta cu rămă
șițele capitalismului. Nu este îngăduit să se 
aștepte în liniște pînă cînd aceste rămășițe 
ale capitalismului vor .dispărea de la . sine, 
este necesar ca ele să fie combătute cu ho- 
tărîre.

In întreaga sa muncă educativă partidul 
acordă o deosebită însemnătate, formării ti
nerei generații. De pe acum tineretul con
struiește comunismul, iar apoi va trăi și va 
munci în comunism, va conduce toate trebu
rile obștești. Tineretul sovietic trebuie să fie 
pregătit pentru îndeplinirea acestei înalte 
misiuni.

In educația comunistă a tinerei generații, 
un rol deosebit revine școlii. Noi reorganizăm 
școala nu pentru că ducem lipsă de brațe de 
muncă, ci pentru că dorim să organizăm și 
mai bine învățămîntul public, să legăm Și mai 
strîns școala de viața. Legătura dintre în
vățămînt și munca productivă nu reduce ci, 
dimpotrivă, sporește însemnătatea cunoștin
țelor dobîndite.

Trebuie să întărim rolul statului și al so 
cietății în educația copiilor. In acest scop se-*^ 
prevede desfășurarea pe scara largă a coqjp 
strucției de școli-internate, creșe și grădinițe 
de copii. Numărul elevilor din școlile-inter- 
nate va fi în 1965 de cel puțin 2.500.000. 
Numărul copiilor din grădinițele de copii va 
spori în cursul septenalului de la 2.280.000 
la 4.200.000.

In cursul anilor 1959-^-1965, instituțiile de 
învățămînt superior vor îi absolvite de 
2.300.000 de. specialiști față de 1.700.000 în 
ultimii șapte ani. Numărul total al specialiș
tilor cu studii superioare va fi în 1965 de 
peste 4.500.000, adică va spori de 1,5 ori Li 
comparație cu 1958.

Referfndu-se la planurile de activitate știin
țifică ale cercetătorilor sovie.ici, N. S. Hruș
ciov a spus că în perioada următoare oamenii 
de știință își vor îndrepta în primii; rind efor
turile în direcția stâpînirii reacțiilor termo
nucleare controlate, In scopul obținerii unei 
surse de energie practic nelimitată. Se pre
vede asigurarea folosirii pe scara largă a 
energiei atomice pentru motoare energetice 
și de transport, folosirea mai largă în eco
nomia națională a materialelor' sintetice, 
produselor provenite din dezintegrarea nu^i 
cleară și a izotopilor radioactivi, rezolvarea 
sarcinii de mecanizare și automatizare com
plexă a proceselor de producție Și crearea 
in acest scop a unor noi mijloace tehnice pe 
baza folosirii pe scară larga a realizărilor 
în domeniul fizicii, radwetectr-ontcii, tehnicii 
calculului.

Construirea comunismului nu numai că 
presupune o dezvoltare fără precedent a eco
nomiei, științei și culturii, dar deschide șt 
perspective nebănuite pentru cea noii deplină 
și multilaterală dezvăluire și punere în va
loare a tuturor aptitudinilor și talentelor crea
toare ale omului. Scriitorii, oamen i de teatru, 
cineaștii, muzicienii, sculptorii și pictorii sînt 
chemați să ridice și mai mult m.elul ideo
logic și artistic al creației lor.

Planul se jenai prevede crearea unor con
diții și mai favorabile pentru munca ideolo
gică : vor lua o largă dezvoltare presa, ra
dioul și televiziunea, cinematograful și in
stituțiile cultural-educative, va crește consi
derabil. tirajul ziarelor, al revistelor .și al căr
ților. O tnare atenție va fi acordată radioîicfi- 
rii și construcției de instituții cultural-educati
ve în special la sate.

O etapă hotărîtoare 
a întrecerii socialismului 

cu capitalismul
Caracterizînd planul septenal ca o etapă 

hotărîtoare a întrecerii economice a socialis
mului cu capitalismul, N. S. Hrușciov a ară
tat că acest plan va exercita o profundă in
fluență asupra întregii situații internaționale 
și va fi un nou triumf al marxistn-leninis- 
mului. Succesele noastre în îndeplinirea aces
tui plan, a spus el, vor atrage de partea so
cialismului milioane de adepți, vor duce la 
consolidarea forțelor păcii, la slăbirea forțelor
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războiului. Se va produce o schimbare hotâ- 
ritoare pe arena mondială în domeniul econo
mic în favoarea socialismului.

In urina îndeplinirii planului septenal, se 
va face un pas hotărîtor în direcția înfăp
tuirii sarcinii economice principale a U.R.S S, 
— a ajunge din urmă și a întrece în cea 
mai scurtă perioadă istorică cele mai dezvol
tate țări capitaliste în ce privește producția 
pe cap de locuitor.

In 1958, producția industrială a Uniunii 
Sovietice a depășit considerabil producția in
dustrială a Franței, Angliei și Germaniei 
occidentale luate la un loc. Acum intrăm 
într-o nouă etapă a întrecerii economice cu 
capitalismul. In prezent, sarcina este de a te 
obține superioritatea sistemului socialist asu
pra sistemului capitalist în producția mon
dială, de a depăși cele mai dezvoltate țări ca
pitaliste în ceea ce privește productivitatea 
muncii sociale, în ceea ce privește product.a 
pe cap de locuitor, și de a asigura cel mai 
înalt nivel de trai din lume. In această etapă 
a întrecerii, Uniunea Sovietică intenționează 
să depășească din punct de vedere economic 
Stateie Unite ale Americii.

Coraparînd economia Uniunii Sovietice eu 
cea a S.U.A., N. S. Hrușciov a arătat că 
volumul producției industriale a Uniunii So
vietice este aproximativ de dodă ort mai mic 
decît volumul producției industriale a SU.A., 
iar volumul producției agricole cu 20-25la sută 
mai mic. In ceea ce privește producția Indus
trială calculată pe cap de locuitor, S.U.A. de 
pășesc Uniunea Sovietică de peste două ori, 
iar la producția agricolă cu aproximativ 4' 
la sută.

.Nil încape îndoială, a spus N. S. Hrușciov, 
că sporul mediu anual al producției indus
triale de 8,6 ta sută prevăzut de planul sep
tenal va fi nu numai asigurat, ci și depășit. 
Se poate presupune ca producția industrială 
a S.U.A. va crește în perioada următoare cu 
aproximativ 2 la sută anual.

In U.R.S.S., în ultimii opt ani cifrele abso
lute ale creșterii producției la unele dintre 
cele mai importante produse (oțel, lontă, mi
nereu de fier, petrol, cărbune, ciment, țesă
turi de lină) depășesc indicii americani. Uni
unea Sovietică depășește astfel S.U.A. atît 
în ceea ce privește ritmul de creștere, cît șt 
în ceea ce privește sporul antial absolut al 
producției. Ținînd seama de ritmul de creș
tere a industriei în U.R.S.S. și S.U.A, în 
urma îndeplinirii planului Uniunea Sovietică 
va depăși S.U.A. în ceeS ce prtvește produc
ția absolută a unora dintre cele mai impor 
fante produse, iar la altele se va apropia de 
nivelul actual al producției industriale din 
S.U.A.

In 196b, producția celor mai importante 
produse ale agriculturii UR.S.S., în ansam 
blu și pe cap de locuitor, va depăși actualul 
n-ivet din S.U.A. Vor fi necesari, probabil, 
cinci ani după îndeplinirea planului septenal 
pentru a ajunge din urmă și a depăși S.U.A. 
în ceea ce privește producția industrială pe 
cap de locuitor. Atunci, sau poate chiar și 
mal înainte, Uniunea Sovietică va deține pri
mul loc tn lume atît în ceea ce privește vo
lumul absolut al producției industriale, cît 
și în ceea ce privește producția pe cap de 
locuitor. Aceasta va fi o victorie de impor
tanță istorică mondială a socialismului pe 
arena internațională în întrecerea pașnică cu 
capitalismul.

Arătind că ritmul înalt este o lege generală 
a socialismului, confirmată în prezent de ex
periența tuturor țărilor lagărului socialist, N. 
S, Hrușciov a citat cifre și fapte ce caracte
rizează dezvoltarea producției industriale a 
•Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehos
lovaciei, Republicii Democrate Germane, Ro- 
mîniei, Ungariei, Bulgariei, Albaniei, Repu
blicii Populare Democrate Coreene. N. S. 
Hrușciov a arătat că In țările socialiste pro
ducția industrială a crescut în 1958 de cinci 
cri în comparație cu 1037, Unele țari de de
mocrație populară au șt intrat în perioada 
desăvîrșirii construirii socialismului. Se apro
pie timpul cînd ele, ca și Uniunea Sovietică; 
vor construi societatea comunistă.

In ceea ce privește producția industrială 
pe cap de locuitor sistemul mondial socialist, 
luat ca un sitîgur tot, a și ajuns din urmă 
Sistemul mondial capitalist. Potrivit calcule
lor economiștilor, ca urmare a îndeplinirii și 
depășirii planului septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S,, precum și 
datorită ritmului înalt de dezvoltare a econo
miei țărilor de democrație populară, țările 
^ternului mondial socialist vor prodnee mal 

mult de jumătate din întreaga producție in
dustrială mondială.

Țările lagărului socialist dispun de toate 
premisele necesare pentru a cîștiga intîietatea 
în domeniul producției mondiale. De partea 
sistemului mondial al socialismului se află 
superioritatea în domeniul ritmului de dezvol
tare a! producției. Sporul mediu anual al 
producției industriale a întregului lagăr so
cialist a fost în ultimii cinici ani (1954— 
1958) de 11 la sută, în timp ce pentru în
treaga lume capitalistă el a reprezentat mai 
puțin de 3 la sută.

Un rol important în dezvoltarea economiei 
lagărului socialist revine diviziunii interna
ționale a muncii, în special formei sale su
perioare — specializarea și cooperarea. Sin
gură, nici o țară nu s-ar putea dezvolta în- 
tr-un ritm atît de impetuos ca în sistemul 
statelor socialiste.

Referindu-se la ecoul pe care l-a avut în 
străinătate publicarea în U.RrS.S. a cifrelor 
de control ale dezvoltării economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965, N. S. 
Hrușciov a arătat că planul septenal se află 
irf centrul atenției întregii opinii publice mon
diale.

Prietenii salută în mod călduros progra
mul de construire a comunismului în Uniu
nea Sovietică. In tabăra adversarilor, cifrele 
de control au provocat confuzie și derută. 
Putem spune, pe drept cuvînt, a subliniat pri
mul secretar al CC: al P.C.U.8., că planul 
septenal a și repurtat prima lui victorie, bU- 
curîndu-se de o apreciere unanimă pe plan 
internațional.

In Occident se spune, a remarcat N. S. 
Hrușciov că am lansat o „provccare", dar 
aceasta este o provocare la întrecere în dez. 
voltarea pașnică a economiei, în ridicarea 
nivelului de trai a! poporului. Dorim ca 
întrecerea să se desfășoare nu în domeniul 
cursei înarmărilor, nu în domeniul 
producției bombelor atomice, cu hidrogen și 
a rachetelor, ci în domeniul producției in
dustriale, al. producției de carne, unt, lapte, 
îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte de 
consum.

Problemele situației 
internaționale

Trecînd la PROBLEMELE SITUAI IEI 
IN IERNA1 iONALE, N. S. Hrușciov a sub
liniat că planul septenal constituie o nouă ex
presie a politicii leniniste de pace a Uniunii 
Sovietice, tmaptuirea sa va juca un rci uriaș 
in rezolvarea problemei fundamentale a si
lelor noastre — menținerea păcii in lumea 
întreagă.

Importanța planului septenal constă in 
primul rînd în faptul că este pătruns de spi
ritul dragostei de pace. Un stat care înfăp
tuiește o construcție uriașă de noi fabrici, 
uzine, centrale elccmtee, mine și alte între
prinderi, care alocă aproape 100 miliarde 
de ruble pentru construcția de locuințe și 
comunală și cnre-și propune să ridice consi
derabil nivelul de trai al poporului este un 
stat care sc orientează spre pace, nu spre 
război.

Ir. al doilea rînd, îndeplinirea planului va 
spori în asemenea măsură potențialul eco
nomic 41 U.R.S.S. inCît Împreună cu creșterea 
potențialului economic al tuturor țărilor 
socialiste, va asigura in raportul de 
forțe pe arena internațională o superio
ritate hotărîtoare de partea păcii și 
astfel vor apare noi condiții șl mai iavorabile 
pentru preîntâmpinarea unui război mondial, 
pentru menținerea păcii pe pămînt

Concluzia Congresului al XX-lea al parti
dului că războiul nu este o fatalitate inevi
tabilă a fost confirmată întrutotul. Acum, a 
arătat el, există forțe uriașe capabile să dea 
riposta agresorilor imperialiști și să-i în- 
frîngă în cazul în care aceștia ar dezlănțui 
dn război mondial.

Ca rezultat al înfăptuirii planurilor econo
mice ale Uniunii Sovietice, aie tutu; or țâri
lor socialiste din Europa și Asia vor fi crea
te posibilități reale pentru lichidarea războiu
lui ca mijloc de rezolvare a problemelor in
ternaționale.

Cînd U.R.S.S. se va transforma în prima 
putere industrială dm lume, cînd Repubfica 
Populară Chineză va deveni o mare putere 
industrială, iar toate țările socialiste luate 
la un loc vor produce mai mult de jumătate 
din producția mondială, situația internațio
nală se va schimba în rnod radical. Noul 
raport de forțe va fi atît de evident, îneît 
piuă șl imperialiștii cei wai gbtuși își vgr da 

limpede seama de zădărnicia oricărei încer
cări de a dezlănțui războiul împotriva lagă
rului socialist. Bazîndu-se pe puterea lagă
rului socialismului, popoarele iubitoare de 
pace vor putea atunci să oblige cercurile răz
boinice ale imperialismului să renunțe la 
planurile unui nou război mondial. Astfel 
încă înainte de victoria deplină a socialis
mului în lume, în condițiile menținerii capi
talismului într-o parte a lumii, va apare po
sibilitatea reală de a se exclude războiul mon
dial din viața societății.

Trecînd la examinarea unor probleme ale 
situației internaționale, N. S. Hrușciov s-a 
referit în primul rînd la problema germană 
a cărei rezolvare justă, a spus el, are o mare 
însemnătate pentru asigurarea păcii și secu
rității popoarelor.

Soluția cheie în problema germană este în
cheierea Tratatului de pace cu Germania. A- 
ceasta va însemna un important pas înainte 
spre reunificarea Germaniei. *

încheierea tratatului de pace va duce de 
asemenea și la soluționarea problemei Ber
linului pe baze pașnice și democratice, va 
asigura transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, cu garanția necesara a 
neamestecului în treburile sale. Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să fie atrasă la asi
gurarea acestei garanții. Noi dorim să du
cem tratative în toate aceste probleme pentru 
a le găsi o soluție rezonabilă.

Intrucît în prezent există două state su
verane și nici unul dintre ele nu poate fi 
înlăturat fără a aprinde incendiul unui răz
boi mondial, reunificarea Germaniei nu poate 
fi realizată decît prin tratative între R.D.G. 
și R.F.G. O altă cale nu există.

Nu ne-am opus și nu ne opunem unor ate- 
geri libere. Totuși, problema trebuie rezol
vată de gerpiani înșiși. Dorim ca toate pro
blemele privind unificarea Germaniei să fie 
rezolvate printr-o înțelegere între cele două 
state germane, și nu cum dorește Adenauer, 
adică prin presiuni din partea unor puteri 
străine, prin amestecul lor în treburile inter
ne ale poporului german și prin înghițirea 
Republicii Democrate Germane. Pentru a în
lesni celor două state germane unificarea 
Germaniei, noi sprijinim, propunerea rezona
bilă a guvernului R.D.G. de a se crea o 
confederație ca un prim pas spre stabilirea 
unei legături permanente între R.DIG. și 
R.F.G. șt crearea unor organisme pe în
treaga Germanie.

Principala sursă a încordării în Extremul 
Orient rezidă în politica agresivă a S.U.A. 
fața de Republica Populară Chineza șt 
alte state iubitoare de pace. Uniunea 
Sovietica, RopubUca Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Democrată Vietnam, precum și In
dia, Indonezia, Birmania șt alte state din 
această regiune a hunii apără cauza păcii. 
O acțiune comună pentru interzicerea armei 
atomice șt a expeneuțeîor cu această armă 
ar putea contribui în mod decisiv la menți
nerea păcii in regiunea Oceanului Pacific. 
Inițiativa acestor țări ar îi sprijinită de po
poarele Japoniei și ale celorlalte țări din 
bazinul Pacificului.

Este cu putință și este necesar, ca In Ex
tremul Orient și în întregul bazin al Pacificului 
să fie creată o zonă a păcii și în primul rînd 
o zonă îrf care să nu existe arma atomică.

N. S. Hrușciov a salutat mișcarea de eli
berare națională a popoarelor arabe șt a ce
lorlalte popoare din Asia și Africa care au 
scuturat jugul colonial. Izgonirea trupelor 
colonialiștilor imperialiști dintr-o serie de 
țări din această regiune, a spus ei, a fost 
o mare victorie a popoarelor arabe și a tu
turor forțelor iubitoare de pace. Poporul so
vietic și popoarele celorlalte țâri socialiste 
au sprijinit activ lupta dreaptă a popoarelor 
arabe. Miiitanți de seamă ai acestei mișcări 
ca președintele Republicii Arabe Unite, Gu
mai Abdel Nasser, și conducătorii guvernu
lui Republicii Irak, Abdel Kerim Kassem, au 
cucerit calda simpatie a oamenilor sovietici.

Țara noastră, ca și celelalte țări socialiste, 
a arătat in continuare N. S. Hrușciov, a spri
jinit și va sprijint mișcarea de eliberare na
țională. Uniunea Sovietică nu s-a amestecat 
și nu intenționează să se amestece în trebu
rile interne ale altor țări. Nu putem însă să 
nu ne exprimăm părerea referitor la faptul 
că in unele țâri se desfășoară o campanie 
împotriva forțelor progresiste sub lozincile 
false ale anticomunismului. „Intrucît în Re
publica Arabă Unită — a spus N. S. Hruș
ciov — au avut loc recent luări de atitudine 
împotriva ideilor comunismului și au fost 
aduse acoțații cpmgniftityț eu. In calitate 

de comunist, consider necesar să declar la 
Congresul partidului nostru comunist că este 
nejust să fie învinuiți comuniștii că ar con
tribui la slăbirea sau izolarea eforturilor na
ționale în lupta împotriva imperialismului. 
Dimpotrivă, nu există oameni mai hotăriți și 
mai devotați cauzei luptei împotriva colonia
liștilor decît comuniștii",

„Noi nu ascundem faptul că între noi și 
unii oameni de stat din Republica Arabă 
Unită există divergențe de păreri în domeniul 
ideologiei. Dar în problemele luptei împo
triva imperialismului, ale cauzei întăririi in
dependenței politice și economice a țărilor 
care s-au eliberat de sub jugul colonialis
mului, în lupta împotriva pericolului unui 
război, pozițiile noastre coincid cu poziția a- 
cestor oameni de stat. Deosebirea în con
cepțiile ideologice nu trebuie să împiedice 
dezvoltarea relațiilor de prietenie între țările 
noastre și cauza luptei comune împotriva im
perialismului".

Uniunea Sovietică și celelalte țări socialis
te, a arătat N. S. Hrușciov, întăresc legătu
rile de prietenie cu țările ce s-au eliberat de 
jugul colonial, le acordă și le vor acorda 
ajutor. Țara noastră își bazează relațiile cu 
toate statele pe principiul deplinei egalități 
în drepturi și al colaborării, fără nici un tel 
de condiții de ordin militar sau politic. Pia
nul septenal deschide noi posibilități pentru 
colaborarea economică a Uniunii Sovietice cu 
țările slab dezvoltate dtn punct de vedere 
industrial. In prezent asistăm la o nouă 
etapă a luptei popoarelor pentru libertate șt 
independență. In toate țările coloniale și de
pendente se desfășoară mișcarea de eliberare 
națională.

Astăzi, sarcina de căpetenie este de a 
scoate problema dezarmării din punctul mort. 
Deosebit de stringentă ește necesitatea inter
zicerii experiențelor cu arme atomice și cu 
hidrogen. Astăzi, cînd toată lume.a a recunos
cut posibilitatea deteefării exploziilor atomice 
în otice punct al globului pămîntesc. nu exis
tă nici un temei pentru a amîna soluționa
rea problemei interzicerii experiențelor cu ar
ma atomică. Noi pornim de la tdeea că re
lațiile dintre statele cu sisteme sociale dife
rite trebuie să se bazeze pe principiul coexis
tenței pașnice. Este necesar să se învețe a 
se rezolva problemele litigioase prin trata
tive pașnice.

Acum toată lumea recunoaște marile suc
cese obținute de știința și tehnica sovietică, 
care a deschis omenirii calea spre Cosmos. 
Aceste realizări dovedesc posibilitățile de 
care dispun Uniunea Sovietică, sistemul so
cialist mondial. Este absolut evident că dacă 
Uniunea Sovietică poate lansa o rachetă Ia 
sute <țe mii de kilometri în Cosmos, ea poate 
lansa fără greș o rachetă puternică și în orice 
punct al globului pămîntesc.

Cu toate acestea, noi tragem din acest fapt 
concluzii cu totul diferite decît anumite cer
curi din Occident. Noi folosim istoricele suc- 
cese ale științei și tehnicii sovietice nu pentru 
promovarea unei politici războinice, nu pen
tru a impune altor state dictatul nostru. Noi le 
folosim pentru a ne dubla eforturile în lup. 
ta pentru pace în lumea întreagă. Și astăzi, 
cînd superioritatea în ceea ce privește dezvol
tarea tehnicii rachetelor este de partea noas
tră, noi propunem din nou S.U.A., Angliei și 
Franței: să interzicem pentru totdeauna expe
riențele, producția și folosirea armelor ato
mi ce, a armelor cu hidrogen șl a armelor ra
chetă. să distrugem toate stocurile de arme 
de exterminare de acest gen, să folosim mă
rețele descoperiri ale geniului uman exclusiv 
in scopuri pașnice, pentru binele oamenilor, 
Guvernul nostru este gata să semneze și 
mîine un acord în acest sens.

Amintind că în urmă cu peste un an gu 
vernul sovietic a propus ținerea unei confe
rințe a șefilor de guverne a țărilor din Răsărit 
și Apus, N. S. Hrușcfov a subliniat că Uniu
nea Sovietică consideră că este datoria sa în 
fața popoarelor din toate țările să lupte pen
tru convocarea acestei conferințe.

N. S. Hrușciov a insistat îndeosebi asupra 
relațiilor dintre U.R.S.S. șl S.U.A. Nu există 
motive, a spus el, pentru o ciocnire între po
poarele noastre. Dar relațiile dintre U.R.S.S 
și S.U.A. au continuat mult timp să râmînâ 
anormale. In America sporește însă numărul 
adepților unor relații prietenești, de bună ve
cinătate cu Uniunea Sovietică. © confirmare 
strălucită în această privință a fost primirea 
făcută în S.U.A. lui Anastas Mikoian. Călă
toria lui s-a transformat într-o manifestare 
a sentimentelor de prietenie ale poporului a-
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merican față de popoarele Uniunii Sovietice. 
Un rol important în slăbirea încordării in
ternaționale și întărirea încrederii reciproce 
l-ar putea avea dezvoltarea largă a comer 
țului mondial. In ciuda piedicilor create, în 
1958 schimburile comerciale ale Uniunii So 
vietice cu țările capitaliste din Europa și A- 
merica au crescut aproape de trei ori în com
parație cu 1950. Programul economic al con
strucției pașnice în U.R.S.S. pe anii 1959 — 
1955 deschide perspective largi dezvoltării co
merțului exterior al Uniunii Sovietice cu toa
te țările. Volumul comerțului nostru exterior 
poate fi cel puțin dublat.

Noi propunem țărilor capitaliste o între
cere pașnică, și aceasta nu numai pe perioa
da planului septenal. Noi elaborăm un plan 
de perspectivă de dezvoltare a U.R.S.S. pe o 
perioadă de 15 ani. El se întemeiază de ase
menea pe principiul dezvoltării pașnice și al 
întrecerii economice pașnice. Planurile noa
stre sînt planuri de construcție pașnică. Noi 
chemăm toate popoarele să intensifice lupta 
pentru menținerea și întărirea păcii. In ceea 
ce ne privește, vom face tot posibilul pentru 
asigurarea păcii în întreaga lume.

Puternic sprijin moral pentru 
mișcarea muncitorească 

și comunistă internațională
Pentru mișcarea muncitorească și comuni

stă internațională, pentru toate forțele demo
cratice, planul septenal reprezintă un puter
nic sprijin moral în lupta lor împotriva for
țelor reacțiunii și imperialismului. In prezent, 
partide comuniste și muncitorești există în 
83 de țări și ele cuprind peste 33.000.000 de oa
meni. Aceasta reprezintă o urhșâ victorie a 
marxism-leninismului, mari cuceriri ale clasei 
muncitoare. In țările capitaliste, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, apar semnele funeste ale 
asaltului reacțiunii și fascismului. Iu prezent, 
cînd există puternicul lagăr al socialismului, 
cînd mișcarea muncitoreasca dispune de o 
mare experiență în lupta împotriva reacțiunii, 
cînd a crescut puterea de organizare a clasei 
muncitoare, popoarele au mai multe posibili- - 
tați de a bara calea fascismului Împotriva 
fascismului pot și trebuie să fie unite cele 
mai largi pături ale poporului, toate forțele 
democratice cu adevărat naționale.

Rcacțiur.ea imperialistă și uneltele ei din 
mișcarea muncitorească ca de pildă, liderii 
social-democrați cu atitudini anticomuniste 
ca Guy AAollet și Spaak. frinează cauza uni
tății clasei muncitoare. In rîndurile partide
lor sociale-democrate majoritatea o formează 
partizanii păcii și progresului social, deși ei 
concep calea spre realizarea acestui țel rn- 
tr-un mod diferit decît noi, comuniștii. Tocmai 
în lupta împotriva reacțiunii și fascismului, 
comuniștii și social-democrații ar treDui sâ 
găsească un limbaj comun. A sosit timpul ca 
reprezentanții tuturor curentelor din mișcarea 
muncitoreasca să înlăture pe farsorii antico
munismului, să ia loc la aceeași masă și să . 
elaboreze o platformă reciproc acceptabilă în 
vederea unor acțiuni comune ale clasei mun
citoare, în apărarea intereselor ei, în apăra
rea păcii. Consfătuirea din noiembrie 1957 a 
reprezentanților partidelor comuniste și mun
citorești a demonstrat deplina unitate de vederi 
a partidelor frățești. După consfătuirile din 
noiembrie a avut loc o consolidare a forțelor 
dinlăuntrul fiecărui partid comunist, s-au 
strîns și mai mult rîndurile întregii mișcări 
comuniste internaționale. Revizioniștii nu au 
reușit să abată din cale nici un partid frățesc.

Relevînd că mișcarea comunistă internațio
nală a condamnat concepțiile și politica revi
zioniștilor iugoslavi, N. S. Hrușciov a arătat 
că tocmai conducătorii iugoslavi au opus De
clarației de la Moscova a Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste programul lor revi
zionist,-în care s-au dedat la atacuri îm
potriva pozițiilor marxist-leniniste ale mișcării 
comuniste internaționale. Revizioniștii iugos
lavi neagă necesitatea solidarității internațio
nale de clasă, se îndepărtează de la pozițiile 
clasei muncitoare.

Conducătorii iugoslavi afirmă că se află 
în afara blocurilor, deasupra lagărelor, deși 
în realitate fac parte din blocul Balcanic care 
grupează Iugoslavia, Turcia și Grecia. După 
cum se știe, ultimele două țări sînt membre 
ale blocului agresiv N.A.T.O. Cea mai bună 

verificare a justeței liniei urmate de conduce
rea unei țări o constituie succesele dezvoltă
rii economiei naționale, avîntul culturii și 
bunăstării poporului. Iar cinp a realizat cele 
mai puține rezultate ? Tocmai acel partid și 
acea țară ai căror conducători își laudă calea 
lor așa-zis? iugoslavă ca singura cale justă. 
Comparînd nivelul de trai al popoarelor din 
țările socialiste, după cum arată materialele 
publicate de economiști, în Iugoslavia acest 
nivel crește mult mai încet. însăși practica 
Iugoslaviei dezminte „descoperirile" teoretice 
ale revizioniștilor iugoslavi.

Partidele marxist-leniniste, a’ spus în conti
nuare N. S. Hrușciov, urmăresc cu neliniște 
cele ce se petrec în Iugoslavia. Nutrim cele 
mai prietenești sentimente față de popoarele 
frățești ale Iugoslaviei, față de comuniștii iu
goslavi — eroi ai luptei din vremea ilegali
tății și ai luptei de partizani. Intr-o serie de 
probleme ale politicii externe avem un lim
baj comun. Vom dezvolta și de acum înain
te comerțul cu Iugoslavia pe o bază reciproc 
avantajoasă. Vom tinde spre colaborare cu 
Iugoslavia în toate problemele luptei împotri
va imperialismului, pentru pace, probleme 
în care pozițiile noastre vor coincide. In ceea 
ce privește situația pe linie de partid, a adău
gat Hrușciov, totul va depinde de Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia. Conducătorii a- 
cesteia s-au izolat singuri de mișcarea comu
nistă internațională.

■Mișcarea Comunistă, a spus N. S. Hrușciov, 
a dat revizionismului lovituri nimicitoare. Dar 
revizionismul nu este pe deplin zdrobit. Tre
buie să se țină seama de faptul că imperialis
mul va încerca pe toate căile să-i susțină și 
să-i activizeze pe revizioniști.

Urmărind subminarea influenței crescînde a 
partidelor comuniste, ideologii imperialismului 
și revizioniștii care le cîntă în strună, răs- 
pindesc afirmația falsă că mișcarea comunis
tă ar .fi „opera .Moscovei" și că partidele co
muniste și muncitorești ar depinde de Par
tidul Comunist a! Uniunii Sovietice.

Este absurd ca cineva să creadă că într-o 
țară sau alta s-ar putea organiza de undeva 
din afară un partid politic al clasei munci
toare care deseori numără sute de mii de mem
bri, iar uneori chiar milioane. Nimeni nu va 
crede, de pildă, că Partidul Comunist Italian 
care are 2.000.000 de membri, ceî franaez 
care are 500.000 de membri, cel indonezian 
care are 1.500.000 de membri, cel indian care 
are aproape 300.000 de membri, precum și 
alte partide frățești ar fi „create de Moscova" 
și că membrii lor ar fi „agenți străini".

Se spune că „dependența" parTidelor comu
niste și muncitorești de Moscova ar fi confir
mată declarațiile că P.C.U.S. se află în 
fruntea mișcării comuniste internaționale. Se 
invoca totdeauna cunoscuta teză a declara
ției Consfătuirii de la Moscova potrivit că
reia „Uniunea Sovietică stă în fruntea lagă
rului statelor socialiste".•

N. S. Hrușciov a subliniat, că în mișcarea 
comunistă ca și în lagărul socialist a existat 
si există deplină egalitate și independență a 
tuturor partidelor comuniste și muncitorești 
și a țărilor socialiste. Intr-adevăr, Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice nu conduce nici 
un fel de partide. Uniunea Sovietică nu con
duce alte țări. In mișcarea comunistă nu exis
tă partide ,,superioare" și „subordonate". 
Toate partidele comuniste și'muncitorești sînt 
egale și independente, toate poartă răspunde
rea pentru soarta mișcării comuniste, pentru 
insuccesele si victoriile ei. Fiecare partid 
comunist și muncitoresc este răspunzător față 
de clasa muncitoare,'față de oamenii muncii 
din țara sa, față de întreaga mișcare mun
citorească și comunistă internațională. Rolul 
Uniunii Sovietice nu constă în aceea că ea 
conduce alte țări, ci în faptul că a deschis 
prima drumul omenirii spre socialism, că 
este cea mai puternică țară din sistemul mon
dial al socialismului și a pășit prima în peri
oada construirii desfășurate a comunismului. 
Vorbind la figurat, partidul nostru comunist 
se consideră unul din detașamentele de frunte 
ale mișcării comuniste mondiale, care cuce
rește primul înălțimile comunismului.

Noi considerăm necesară creșterea prin 
toate mijloacele a puterii lagărului socialist, 
întărirea continuă a unității mișcării comu
niste internaționale în conformitate cu prin
cipiile adoptate de toate partidele frățești în 
Declarația de la Moscova. Succesul cauzei 
nation;’le a clasei muncitoare nu poate fi con
ceput fără solidaritatea internațională a tutu
ror detașamentelor sale.

Unele probleme ale teoriei 
marxist-leniniste

Referindu-se la unele probleme ale teoriei 
marxist-leniniste, N. S. Hrușciov a subliniat 
că în prezent, cînd U.R.S.S. a pășit în noua 
etapă istorică a construcției comuniste, prob 
lemele teoriei marxist-leniniste legate de tre
cerea de la socialism la comunism capătă o 
importanță deosebită. N. S. Hrușciov s-a oprit 
în primul rînd asupra' problemelor privind 
cele două faze ale societății comuniste și legi
le trecerii de la socialism la comunism.

Pentru țara noastră sarcina practică funda
mentală este crearea bazei tehnico-materiale 
a societății comuniste, un nou avînt puternic 
al forțelor de producție socialiste. In condi
țiile actualului nivel al producției socialiste, 
nu sîntem încă în stare să asigurăm pe deplin 
belșugul de bunuri materiale și culturale ne
cesare pentru satisfacerea nevoilor crescînde 
ale oamenilor, pentru dezvoltarea lor multifS- 
terală. Iar fără aceasta, nu poate exista co
munism. Ar însemna să privim simplist lu
crurile dacă am crede că ajungînd din urmă 
Statele Unite ale Americii din punct de ve
dere economic am desăvîrș.i prin aceasta con
struirea comunismului. Aceasta nu este ulti
mul hotar al mișcării noastre, ci nu
mai o etapă decisivă în întrecerea cu ca
pitalismul. Cîștigînd întrecerea economi
că cu S.U.A., vom desăvîrși numai 
prima etapă a construcției comunismului.

Pentru noi, a relevat N. S, Hrușciov, nive
lul dezvoltării economice realizat în această 
etapă nu înseamnă deloc stația terminus, ci 
doar o haltă unde vom putea ajunge din ur
mă cea mai dezvoltată țară capitalistă, s-s 
lăsăm în această haltă, iar noi să mergem , 
înainte.

N. S. Hrușciov s-a ocupat în mod amănun
țit de unele probleme importante ale comunis
mului științific: problema repartiției bunuri
lor materiale și spirituale produse de societate 
între toți membrii ei, problema căilor de dez
voltare și apropiere între forma de proprieta
te colhoznică și forma de proprietate socialis
tă a întregului popor, precum și problemele . 
organizării politice a societății, orîtiduirii și

. conducerii de ?(at în perioada construirii des- . 
fășurate ă comunismului.

Subliniind în continuare că îrt prezent — 
cînd construirea socialismului a ieșit din ca
drul unei singure țări, cînd s-a format siste
mul socialist mondial r- au apărut și noi 
probleme teoretice ale luptei pentru victoria 
socialismului și comunismului, N. S. Hruș
ciov s-a oprit 'asupra problemei posibilității 
construirii socialismului într-o singură țară.. 
Statul sovietic, ca și orice altă țară socialis
tă, nu este ferit de o eventuală agresiune din 
partea statelor imperialiste.

Dar raportul real de forțe din lume este de 
așa natură îneît am putea respinge orice atac 
al dușmanului.

In lume nu există forțe care ar putea să 
restabilească capitalismul în tuta noastră, să 
distrugă lagărul socialist Primejdia restau
rării capitalismului în Uniunea Sovietică este 
exclusă. Aceasta înseamnă că socialismul 
a învins nu numai total, ci și definitiv.

Astfel, a conchis N. S. Hrușciov, se poate 
considera că problema construirii socialismu
lui într-o singură țară șl a victoriei sale de
pline și definitive a fost rezolvată în procesul 
istoric-mondlal al dezvoltării sociale.

N. S. Hrușciov a formulat teza teoretică că 
țările socialismului, folosind cu succes posi
bilitățile proprii orînduirii socialiste, vor tre
ce mai mult sau mai puțin simultan în faza 
superioară a societății comuniste. In imperia
lism evoluția se desfășoară în așa fel în
eît unele țări o iau înainte pe seama altora 
pe care le oprimă și exploatează. In sistemul 
socialist a! economiei acționează legea dez
voltării planice, proporționale. Ca urmare, 
țări în trecut înapoiate din punct de vedere 
economic, bazîndu-se pe experiența altor țări 
socialiste, pe colaborare și ajutor reciproc, 
cîștigă rapid timpul pierdut, își dezvoltă eco
nomia și cultura. Astfel linia generală a dez
voltării economice și culturale a tuturor ță
rilor socialiste se nivelează.

Exăminînd perspectivele înaintării omenirii 
spre comunism, a continuat N. S. Hrușciov, 
trebuie să ținem seama de marea diversitate 
a condițiilor istorice din diferitele țări. Tre
buie să subliniem că factorul principal și de
terminant în înaintarea tuturor țărilor pe ca 
lea spre comunism îl constituie legile univer

sal valabile pentru aceste țari și nu manifes
tările lor specifice. Partidele marxist-leniniste 
recunosc particularitățile dezvoltării fiecărei 
țări. Dar iceasta ini înseamnă că spre socia
lism se poate merge pe vrec cale oarecare, 
deosebită de calea comună. Particularitățile 
unei căi constă în specificul condițiilor și tim
pului în care se dezvoltă o țara sau alta. De 
pildă, în construirea socialismului unele mă
suri care au fost aplicate la timpul lor în 
Uniunea Sovietică nu pot fi aplicate în mod 
mecanic în alte țări. Toate țările socialiste con- 
truiesc socialismul, dar aceasta nu se face 
după un șablon.

Partidul Comunist Chinez folosește multe 
forme specifice în construirea socialismului-. 
Dar noi nu avem și nu putem avea nici un 
fel de divergențe cu acest partid.

Revizioniștii iugoslavi și-au concentrat în 
prezent principalele atacuri împotriva Repu
blicii Populare Chineze și difuzează tot felul 
de invenții despre pretinse divergente între 
P.C.C. și' P.C.U.S.

Sîntem pe deplin și întrutotul- de acord cu 
Partidul Comunist Chinez frate, deși în multe 
privințe metodele sale de construire a socia
lismului nu seamănă cu ale noastre.

Principalul este menținerea și întărirea so
lidarității de clasă în lupta împotriva capi
talismului, pentru eliberarea clasei muncitoa
re, pentru construirea socialismului. In aceas
tă privință, comuniștii nu pot avea divergențe 
și concepții diferite Acesta este principalul , 
lucru care ne desparte de revizioniști. |

N. S. Hrușciov a subliniat că înfăptuirea 
de creșterea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, de întărirea rîndurilor lui. Parti
dul, a spus N. S. Hrușciov,. s-a prezentat în 
fața Congresului al XXI-lea monolit și mai 
unit ca oricînd în jurul Comitetului său Cen 
trai leninist, fiind capabil să rezolve cu succes 
mărețele sarcini ale construirii societății comit 
niște.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice nu
mără în rîndurile sale 8.239.000 de membri și 
candidați de partid, adică cu 1.023.000 mai 
mulți decît în perioada Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S.

N. S. Hrușciov a subliniat că înfăptuirea 
liniei generale a partidului a întîmpinat o 
contraacțiune înverșunată din partea grupului 
antipartinic al lui Malenkov, Kaganovici, Mo
lotov. Bulganin și Șepilov, care, utilizîrij cele 
mai josnice procedee ale luptei fracționiste, 
scizioniste, a încercat să distrugă unitatea 
partidului, să împiedice îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XX-lea, să abată partidul 
și țara de pe calea leninistă. ,

Acum, a spus N. S. Hrușciov, toată lumea 
vede cîtă dreptate a avut partidul nostru, Co
mitetul său Central, atunci cînd a condamnat 
cu hotărîre și a lichidat grupul demn de dis
preț a! fracționiștilor scizioniști.

In raportul săli, N. S. Hrușciov a prezentat 
o propunere în care se arată necesitatea in
troducerii unor modificări și completări în 
Constituția U.R.S.S. Ar trebui ca..toate uria
șele- schimbări'din viata internă și din situa
ția internațională să fie oglindite și consfin
țite legislativ în Constituția Statului sovietic.

In cursul construcției socialiste poporul so
vietic a înfăptuit minuni în munca sa entuzi
astă. Nu încape îndoială că planul septenal 
va genera un nou val de entuziasm, noi 
forme de întrecere socialistă a întregu 
lui popor pentru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor mărețului program al cons
trucției comuniste în țara noastră.

Septenalul în care am pășit, a spus N. S. 
Hrușciov, este o etapă nouă, importanță, âiti 
putea spune decisivă, pe calea dezvoltării 
istorice a Uniunii Sovietice. Partidul comunist, 
întregul popor sovietic sînt ferm încredința
te că vor repurta victoria în această etapă.

Poporul sovietic pășește înainte, strîns 
unit cu popoarele tuturor țărilor lagărului 
socialist. Astăzi, în jurul steagului victorios 
al socialismului și comunismului s-au unit 
aproape un miliard de oameni din țările so
cialiste din Europa și Asia, adică peste o tre
ime din omenire. Forțele socialismului sînt 
puternice, ele cresc pe zi ce trece. Lor le a- 
parține viitorul.

Trăiască pacea în lumea întreagă I
— Acestea au fost cuvintele cu cate N. S. 
Hrușciov și-a încheiat raportul la al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.
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