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Luni 20 iunie, la ora 9. în sala 
congreselor din Palatul Republicii 
s-a deschis cel de-al lll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

La Congres iau parte delegații 
aleși de organizațiile de partid din 
întreaga țara.

In sală se află de asemenea, ca 
invitați, fruntași în muncă din In
dustrie și agricultură, activiști de 
partid și de stat, oameni de știință 
șl cultură, ziariști romînl și străini.

La lucrările Congresului parti
cipă. in calitate de invitați, repre
zentanți ai partidelor comuniste șl 
muncitorești frățești din 46 de țări.

Delegații întîmpină cu aplauze 
prelungite pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Drăghlci, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec. Ion Gheorghe Maurer. Janos 
Fazekas, la intrarea lor în sală.

Delegații la Congres salută cu 
aplauze puternice delegațiile parti- 
delor comuniste șl muncitorești fră
țești

In sală răsună chemările: Tră
iască Partidul Muncitore.-c Romîn 
în frunte cu Comitetul său Central I 
Trăiască cel de-al lll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn I 
Trăiască puternicul lagăr al țărilor 
socialiste, în frunle cu Uniunea So
vietică I Trăiască unitatea șl coedu- 
nea partidelor comuniste șl munci
torești l

Tovarășul Gheorghe Gheorghlu-

Dej rostește cuvînlul de deschidere 
a Congresului:

Tovarăși și tovarășe.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn declar deschise lucrările ce
lui de-al lll-lea Congres al partidu
lui șl salut călduros pe delegații la 
Congres.

In mijlocul nostru se află dele
gații ale partidelor comuniste șl 
muncitorești din 46 de țări. Ingă- 
duiți-mi să salut în numele Congre
sului pe scumpit noștri oaspeți. 
(Aplauze puternice, urale).

Salutăm din toată Inima delega
ția gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice. în frunte cu to
varășul Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Con- 
siliulul de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste. 
(Aplauze putem ce. urale).

Salutăm cu căldură :
Delegația Partidului Muncii din 

Albania. în frunte cu tovarășul 
Hysni Kapo. membru al Biroului 
Politic șl secretar al Comitetului 
Central; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu tovarășul To
dor Jivkov, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, în frunte cu to
varășul Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist din Ceho

slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
Chinez în frunte cu tovarășul Pîn 
Cijen, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, membru al Se
cretariatului Comitetului Central; 
(Aplauze).

Delegația Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu tovarășul Kim 
Clan Man, vicepreședinte al Corni- 
tetulul Central al Partidului Muncii 
din Coreea, membru al Preziuiu- 
lul Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea; (Apiauze).

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, în frunte cu to
varășul Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
prim vicepreședinte al Consil’ulul 
de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane : (Aplauze).

Delegația Partidului Popular Re
voluționar Mongol. în frunte cu to
varășul Dugursurun, membru al Bi
roului Politic șl secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol; (A-
plauze).

Delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în frunte cu tovară
șul Edward Ochab, membru al Bi
roului Politic șl secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez; (Aplauze).

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, în frunte cu tova
rășul Jânos Kădăr, prlm-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar; (A- 
plauze).

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam. în frunte cu 
tovarășul Le Duan, membru al Bi
roului Politic șl secretar al Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam ; (Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist
din Algeria; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
din Argentina. în frunte cu tova
rășul Paul.no Alberdl. membru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Argentina; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
din Austria. în frunte cu tovarășul 
Friedrich Hexmaun, mem.n'u al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist oin 
Austria; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Belgia, în frunte cu to. arăt ui 
Georges Glineur, membru al Birou
lui Pol tic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Bel ia. 
prim-secretar al Federației ue 
partid din Charleroi ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Marea Brltanie. în frunte cu tova
rășul Peter Kerrigan, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist din Marea Brltanie; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Chile, în frunte cu tovarășul Luis 
Corvalan, secretar general al Par
tidului Comunist din Chile . (Aplau
ze).

Delegația Partidului Progresist al 
poporului muncilor din Cipru, îu 
frunte cu tovarășul Ezechll Papatoa-
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nu, secretar general al Partidului 
Progresist al poporului muncitor din 
Cipru ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Columbia, In frunte cu tovarășul 
Filiberto Barrero, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Columbia; (Aplauze).

Delegatul Partidului Socialist 
Popular din Cuba, tovarășul Kalcl- 
nes Ramon, membru supleant al Bi
roului Executiv al Comitetului Na
țional al Partidului Socialist Popu
lar din Cuba ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Danemarca, in frunte cu tovarășa 
Petra Peterssen, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemarca; 
(Aplauze).

Delegația Partidului Muncii din 
Elveția în frunte cu tovarășul 
Etienne Lentillon, membru al con
ducerii Partidului Muncii din Elve
ția ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Finlanda, în frunte cu tovarășul Viile 
Pessl, secretar general al Partidului 
Comunist din Finlanda; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
Francez. în frunte cu tovarășul Leo 
Figueres. secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Germania, în frunte cu tovarășul Al
fred Kubiri. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Germania ; 
(Aplauze’.

Delegația Partidului Comunist din 
Grecia. în frunte cu tovafășul Apos- 
tolos Grozos, președinte al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Grecia; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
India. în frunte cu tovarășul Bhu- 
pesh Gupta, secretar al Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India : (Aplauze).

Delega'ia Partidului Comunist din 
Indonezia, în frunte cu tovarășul 
DJokosudlono membru al Secreta
riatului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indonezia; 
(Aplauze).

Delegația Partidului Comunist 
Italian, în frunte cu tovarășul Ar
turo Colombi, membru al conducerii 
Partidului Comunist Italian; (A- 
plauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Irak : (Aplauze).

Delegația Partidului Popular din 
Iran. în frunte cu tovarășul Tabary 
Ehsan, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti du 
Iul Popular din Iran: (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Izrael. în frunte cu tovarășul Sa
muil Mikunis, secretar general al 
Comitetului Central a Partidului 
Comunist din Izrael; (Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Japonia, tovarășul Itaru Yonehara, 
membru al Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Japonia ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Liban, în frunte cu tovarășul Hassan 
Hraytem membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Liban: 
(Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Luxemburg, în frunte cu tovarășul 
Dominioue Urbany, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Luxemburg ; (Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Maroc, tovarășul Aii Yata, secretar 
general ai Partidului Comunist din 
Maroc ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Norvegia, în frunte cu tovarășul 
Henry Hoff, membru al Secretaria
tului Comitetului Central al Parti
dului r'omunist din Norvegia : 
(Aplauze).
..Delegatul Partidului Comunist din 
Olanda, tovarășul Pieter Bakker, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co 
munist din Olanda; (Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Siria, tovarășul Haled Bagdaș, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Siria ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Spania, în frunte cu tovarășul Enri
que Lister, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania; 
(Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Statele Unite ale Aimerlcii, tovarășa 
EPcaKpth Flvnn vicepreședinte al
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Comltetului Central al Partidului 
Comunist din Statele Unite ale Ame
rică ; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Suedia, In frunte eu tovarășul Hil
ding Hagberg, președintele Parti
dului Comunist din Suedia; (A- 
plauze).

Delegatul Partidului Comunist 
din Turcia; (Aplauze).

Delegația Partidului Comunist din 
Uruguay, în frunte cu tovarășul Jose 
Massera, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uruguay; 
(Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist 
din Venezuela, tovarășul Humberto 
Arrietti, membru supleant al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Venezuela; 
(Aplauze).

Delegatul Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă, tovarășul John 
Manson, membru al Comitetului 
Național al Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă : (Aplauze).

Le aducem tuturor calde mulțu
miri pentru că au răspuns invitației 
noastre venind să ia parte la lucră
rile Congresului al IH-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn. (Aplau
ze puternice)

Tovarăși
In perioada care s-a scurs de la 

Congresul al Il-lea am suferit o 
grea pierdere prin încetarea din 
viață a tovarășului Dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, fiu credincios al 
poporului nostru, luptător devotat 
pentru făurirea șl întărirea regimu
lui democrat-popular.

Am pierdut din rîndurlle noastre 
pe tovarășul Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
militant de seamă al -partidului nos
tru.

A încetai uin viața tovarășul 
Teodor Iordăchescu, membru al Co
mitetului Central al partidului, care 
a adus o contribuție de preț la în
făptuirea unității clasei muncitoare 
din țara noastră.

în memoria lor propunem să păs
trăm un moment de reculegere.

(întreaga asistență în picioare 
păstrează un minut de reculegere).

«
Delegații au aies apoi în unani

mitate PREZIDIUL CONGRESU
LUI compus din tovarășii : Apostol 
Gheorghe, Bodnăraș Emil, Boghînă 
Ana, Borilă Petre, Ceaușescu Nico- 
lae, Chivu Stoica, Coliu Dumitru. 
Csupor Ludovic, Dănălache Florian, 
Drăghici Alexandru, r’azekaș Janos. 
Furdui Petru, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghiu Dumitru, Hudițeanu 
Nicolae, Ionescu Manea, Isac Martin 
Joja Atanase, Maurer Gheorghe 
Ion, Moghioroș Alexandru. Necula 
Gheorghe, Pantelie Maria, Pas Ion. 
Rădoi Gheorghe, Răutu Leonte. 
Roșianu Mihail, Sălăjan Leontin, 
Stoica Gheorghe, Trofln Vîrgil. 
Valda Vasile, Voitec Ștefan.

în aplauzele puternice ale asis
tenței tovarășii aleși iau loc în Pre
zidiu Alături de ei, la Invitația 
Prezidiului, ta loc tovarășul N. S. 
Hrușciov.

Congresul a ales apoi în unani
mitate Comisia de validare. Secre
tariatul și Comisia de redactare.

Din COMISIA DE VALIDARE 
fac parte tovarășii: Bolojan Victor, 
Bughici Simion, Crăciun Constanța, 
Golea Petre, Lascu Elena, Matei 
Ștefan, Uglar losif, Verdeț Iile. 
Vîlcu Vasile.

Din SECRETARIAT fac parte 
tovarășii: Balalia Dumitru, Găzdoiu 
Stan, Gere Mihai, Petre Lupu, Pa- 
t iii neț Vasile.

Din COMISIA DE REDACTARE 
fac parte tovarășii: Marinescu Teo
dor, Marchian Nicolae, Niculescu- 
Mizil Paul. Roșu Gheorghe. Voicu 
Ștefan.

Congresul a aprobat în unanimi
tate următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la activitatea partidului în 
perioada dintre Congresul al Il-lea 
șl Congresul al lll-lea al partidu
lui, cu privire la planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și la schița planului e- 
conomic de perspectivă pe 15 ani.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

3. Alegerea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Comisiei Centrale de Revizie.

De asemenea, a fost aprobat re-

Un grup de delegați la Congres, discutind în timpul unei pauze.

gulamentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului.

La primul punct al ordine! de zi, 
tovarășul Chivu Stoica, care prezi
dează ședința, dă cuvîntul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru a prezenta raportul Comitetului 
Central. întreaga asistență în pi
cioare aclamă îndelung. In sală ră
sună urale. Se strigă: Trăiască Par
tidul Muncitoresc Romîn. în frunte 
cu Comitetul său Central! Trăiască 
cel de-al lll-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn 1

Ședința s-a încheiat la ora 15.

Marți 2i iunie au continuat lu
crările celui de-al IH-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegații au intîmpinat cu aplau
ze prelungite pe membrii Prezidiu
lui Congresului.

Ședința de dimineață s-a deschis 
la ora 8,30. Tovarășul Gheorghe 
Apostol, care a prezidat ședința a 
dat cuvîntul tovarășului Dumitru 
Cristescu pentru a prezenta rapor
tul Comisiei Centrale de Revizie.

Au început apoi discuțiile la ra
portul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu privire 
la activitatea partidului în perioada 
dintre Congresul al 11-lea șl Congre
sul al IH-lea al partidului, cu pri
vire la planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960—1965 
și la schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani, și la raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

în cuvîntul său tov. Gheorghe 
Roșu, delegat al organizației regio
nale de partid Bacău, prlm-secretar 
ai Comitetului regional Bacău al 
P.M.R. a arătat puternica dezvol
tare economică a regiunii în perioa
da care a trecut de la Congresul al 
Il-lea al P.M.R.

Tov Nicolae Gheorghiu, delegat 
al organizației regionale de partid 
Bacău, adjunct al ministrului Indus
triei Grele, a scos în evidență suc
cesele obținute în îndeplinirea înain
te de termen a planului de 10 ani 
de electrificare a țării, elaborat de 
partid și perspectivele electrificării 
în următorii 15 ani.

Tov Florian Dănălache, delegat ai 
organizației orășenești de partid 
București, prlm-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
a arătat dezvoltarea industriei Ca
pitalei. subliniind creșterea rolului 
organizațiilor de partid în conduce
rea activității economice.

Tov Alexandru Tripșa, delegat al 
organizației regionale de partid 
Stalin, secretarul comitetului de 
partid al uzinelor .,Ernst Thălmann", 
a vorbit despre succesele colecti
vului uzinelor ,,Ernst Thălmann", 
care s-a angajat să producă anul 
acesta peste nlan 1.000 de trac
toare.

Tov Gheorghe Necula, delegat al 
organizației regionale de partid 
București prim-secretar al Comite
tului. regional București al P.M.R., 
s a ocupat în cuvîntul său de impor
tantele succese obținute în regiune 
în înfăptuirea politicii partidului de 
transformare socialistă a agricul
turii ’

Tov Constantin Dinculescu, dele
gat al organizației orășenești de 
partid București, reetorul Institutu
lui Politehnic București, a vorbit 
despre sarcinile puse învățământului 
superior în vederea pregătirii ca
drelor necesare înfăptuirii vastului 
program de dezvoltare a economiei 
naționale, exntis în raportul prezen
tai de-tovarășul Gh. Gheorghiu-DeJ.

Tov Mihai Patriciu, delegat al 
organizației regionale de partid Ti
mișoara, director general al Com

binatului Metalurgic Reșița, a vor
bit despre dezvoltarea industriei, în
deosebi a metalurgiei, în regiunea 
Timișoara, în ultimii ani.

După pauză, ședința a fost pre
zidată de tovarășul Petre Borilă.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri.

Tov. Ștefan Matei, delegat al or
ganizației regionale de partid Pi
tești, prim secretar al Comitetului 
regional Pitești al P.M.R.. a înfă
țișat Congresului adîncile transfor
mări petrecute în regiunea Pitești.

Tov. Aurica Talpă, delegata a or
ganizației regionale de partid Iași, 
secretara Comitetului de partid de 
la întreprinderea ..Țesătura" Iași, 
s-a ocupat în cuvîntarea ei de sar
cinile muncitorilor șl tehnicienilor 
din industria textilă.

Tov. Nicolae Hudițeanu. delegat 
al organizației regionale de partid 
Constanța, președintele G.A.C. Co- 
mana. Erou al Muncii Socialiste, a 
vorbit despre munca colectiviștilor 
din Comana pentru dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriei.

Tov. Ion Gate, delegat ai organi
zației regionale de partid Galați, 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc Galați al P.M.R., a vorbit 
despre dezvoltarea industriei me
talurgice în regiune în perioada din
tre Congresul al H-lea și Congresul 
al IH-lea și despre marile perspec
tive ce se deschid orașului și re
giunii Galați.

Ședința s-a încheiat la orele 
13,15.

După-amlază. lucrările Congresu
lui au fost reluate la ora 16.

In aplauzele puternice ale dele- 
gaților șl invitaților. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
prezidat ședința, a dat cuvîntul to
varășului N. S. Hrușciov, prim-se
cretar a] C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice

Intîmpinat cu aclamații și urale, 
tovarășul N. S. Hrușciov a rostit 
o amplă cuvîntare de salut.

Cuvîntarea a fost în repetate rîn- 
duri subliniată de vii aplauze.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Emil Bodnăraș.

Au continuat discuțiile la raportul 
Comitetului Central și la raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Tov Mlhall Florescu, delegat al 
organizației regionale de partid Sta
lin, ministrul Industriei Petrolului șl 
Chimiei, s-a ocupat în cuvîntul său 
de probleme legate de dezvoltarea 
industriei petrolifere și a chimiei.

Tov. Petru Furdui, delegat al or
ganizației regionale de partid Hune
doara. prlm-secretar al Comitetului 
regional de partid Hunedoara, s-a 
ocupat de sarcinile importante ce 
stau în fata siderurgiștilor din a- 
oeastă regiune

Tov. Alexandru Boabă, delegat al 
organizației regionale de partid Plo- 
eștl directorul rafinăriei nr. 3 Te- 
leajen, s-a referit la problemele va
lorificării superioare a țițeiului, în- 
fățtșînd realizările obținute de co
lectivul întreprinderii unde lucrează.

Tov. Vasile Vîlcu a prezentat apoi 
raportul Comisiei de validare, care 
a fost aprohat în unanimitate de 
Congres,

Ședința s-a încheiat la ora 20. 
Următoarea ședință a avut loc 
miercuri 22 iunie, ora 8.30.
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Cel de al lll-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romin și-a început lucrările. Entuziasmul cu care oa
menii muncii din fabrici, uzine, șantiere și de pe 
ogoare au intîmpinat acest eveniment de însemnătate 
istorică, succesele strălucite obținute in cadrul între
cerii socialiste, demonstrează dragostea și atașamentul 
profund al poporului muncitor față de partidul nostru, 
hotărirea sa fermă de a traduce în viață mărețele sar
cini ale programului de perspectivă.

Raportul C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea par
tidului ia perioada dintre Congresul al II lea și Con
gresul al lll-lea al partidului, cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960—1965 
și la schița planului economic de perspectivă pe 15 ani, 
Raport prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, constituie un document de uriașă însemnătate teo
retică și practică pentru partid și pentru întregul nostru 
popor muncitor.

Făcind bilanțul activității rodnice și multilaterale 
desfășurate de partid, al istoricelor victorii dobindite 
în anii care au trecut de la cel de-al ll-lea Congres 
al partidului, prin munca plină de abnegație a eroicei 
noastre clase muncitoare, a țărănimii muncitoare și a 
intelectualității, Raportul stabilește in mod clarvăzător, 
in lumina atotbiruitoarei învățături marxist-leniniste, un 
vast program însuflețitor pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale și înfăptuirea unui nivel de trai 
tot mai ridicat al poporului muncitor, pentru desăvir- 
șirea construcției socialiste în patria noastră.

„Ceea ce caracterizează politica partidului — se 
arată în Raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — este ofensiva neîntreruptă a socia
lismului, înfăptuirea consecventă a industrializării țării, 
a transformării socialiste a agriculturii, a revoluției 
culturale. Au crescut continuu forțele de producție ale 
țării, s-au lărgit și consolidat relațiile de producție 
socialiste în toate ramurile economies naționale". Spo
rirea in ritm susținut a producției industriei noastre so
cialiste, construcția a numeroase întreprinderi și crea
rea unor noi ramuri industriale, înfăptuirea înainte de 
termen a planului de 10 ani de electrificare a țării, 
creșterea an de an a greutății specifice a industriei 
în ansamblul economiei noastre naționale, constituie 
rodul strălucit al înfăptuirii politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, privind industrializarea socialistă a 
țării.

In anii care au trecut ae i<j congresul al ll-iea, pro
cesul de transformare socialistă a agriculturii a cuprins 
aproape întreaga țărănime care a pășit cu încredere 
pe calea arătată de partid, in prezent cooperativizarea 
agriculturii este în linii generale înfăptuită. Prin lichi
darea chiaburimii, ultima clasă exploatatoare, s-a pus

haptul că economia socialistă ouprinde întreaga in
dustrie, transporturile, comerțul, sistemul financiar și 
de credit, iar în agricultură peste patru cincimi din 
suprafața arabilă și din numărul familiilor țărănești, 
arată că in Republica noastră Populară baza econo
mică a socialismului a fost creată. Această victorie mă
reață pe care o anunță Raportul prezentat de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej la înalta tribună a celui de-al 
lll-lea Congres, bucură și însuflețește înrregui nostru 
popor muncitor Ea constituie o strălucită confirmare 
a profundei justeți a liniei politice a partidului nostru, 
un măreț triumf al atotbiruitoarei învățături marxist-le
niniste

Larga paitrc.>,uie a muus.ii de ia orașe
și sate la dezbaterea proiectului de Directive ale ce
lui de-al lll-lea Congees, cele 65.000 de propuneri fă
cute in vederea îmbunătățirii procesului de producție, 
a valorificării resurselor interne, a introducerii pe o 
scară tot mai largă a tehnicii noi, reducerii consu
murilor specifice, a demonstrat adeziunea unanimă 
a întregului popor la programul de dezvoltare a eco
nomiei naționale in anii viitori, hotărîred sa nestrămu
tată de a păși, sub conducerea partidului, spre trium
ful deplin al socialismului și comunismului. „Obiectivul 
principal al planului economic pe anii 1960—1965 — 
subliniază Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej — este dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, încheierea procesului de făurire a re
lațiilor de producție socialiste în întreaga economie, în 
vederea desăvirșirii construcției socialismului". Proiectul 
de Directive prevede creșterea producției industriale în 
1965 de aproximativ 2,1 ori față de 1959, din care la 
energia electrică de 2,7 ori, oțel de 2,3 ori, tractoare de
2.3 ori, motoare electrice de 2,4 ori, excavatoare de 7,7 
ori, îngrășăminte minerale de 9,6 ori, mase plastice și 
rășini sintetice de peste 14 ori, mobilă de 3,1 ori, țesă
turi de 1,9 ori, încălțăminte de 1,6 ori, carne de 2,5 ori, 
lapte și produse lactate de 3,7 ori, ulei comestibil de
3.3 ori, zahăr de 1,9 ori.

Pe harta patriei vor apare asemenea giganți indus
triali cum sint : combinatul siderurgic de la Galați -, 
obiectiv principali pe viitorii 10 ani ai programului de 
perspectivă - noi fabrici, uzine si combinate chimice, 
metalurgice etc.

In domeniul producției agricole sarcina principală 
este sporirea considerabilă a producției de cereale, 
mai ales de griu și 
dezvoltarea celorlalte 
cial pentru creșterea 
normale se prevede 
ducem anual 14—16 
care griu 5—5,4 milioane tone, iar porumb boabe 8—9 
milioane tone. Pentru a sublinia ritmul impresionant 
pe care-l va înregistra dezvoltarea creșterii anima
lelor e suficient să menționăm că pînă la sfirșitul anu
lui 1965 numărul bovinelor urmează să ajungă la 
5.800.000 din care 2.900 000 vaci de lapte, .realizîndu-se 
o producție anuală de peste 50 milioane hectolitri de 
lapte. Creșteri 
în ce privește 
din an în an 
cartofi, fructe

In decursul 
măsură reinzestrarea tehnică a transportului 
prin introducerea tracțiunii Diesel și electrice, 
mecanizarea și automatizarea proceselor de exploatare. 
Vor lua o mare dezvoltare transporturile auto și tran
sportul maritim.

porumb, factor hotărîtor pentru 
ramuri ale agriculturii și in spe- 
animalelor. In condiții climatice 

să ajungem ca în 1965 să pro- 
milioane tone de cereale, din

însemnate sint de asemenea prevăzute 
numărul de ovine și porcine. Vor spori 
producțiile de plante tehnice, legume, 

și struguri.
anilor 1960—1965 se va înfăptui în mare 

feroviar 
prin

perioada planului de șase ani statul nostru 
investiții de 170—180 miliarde lei, ceea ce

In 
face 
seamnă aproximativ de două ori mai mult decît in 
ultimii șase ani care au trecut. In afară de întreprin
derile ce se vor construi în industria locală, în indus
tria republicană vor intra in funcțiune peste 180 de 
întreprinderi noi și aproape 300 de secții noi, vor fi 
lărgite și reutilate aproape 400 întreprinderi din toate 
ramurile industriei. Totodată se prevede pentru dezvol
tarea bazei materiale a agriculturii un volum de in
vestiții de 23 miliarde lei din fondurile statului (de două 
ori mai mult decit in ultimii 6 ani), în afară de inves
tițiile din fondurile proprii 
colective.

Creșterea de aproximativ 
țional in anii 1960—1965, 
pentru creșterea cu 40—45 
față de nivelul din a doua jumătate a anului 1959 și 
cu circa 40 la sută a veniturilor reale ale țărănimii. 
Comerțul de stat și cooperatist va desface o cantitate 
de mărfuri din ce in ce mai mare ; în afară de creș
terea investițiilor, vor crește continuu cheltuielile pen
tru dezvoltarea irwățămintului și culturii, pentru ocro
tirea sănătății, pentru construcția de locuințe la orașe.

„Forțele de producție de care dispune țara noastră 
— se arată in Raportul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Glieorghiu-Dej - creșterea conștiinței socialiste și 
a experienței acumulate de oamenii muncii, de cadrele 
de partid și de stat, entuziasmul și puternicul avint in 
muncă cu care poporul nostru a primit proiectul de 
Directive, ne îndreptățesc să exprimăm convingerea 
întregului nostru partid că hotărîrile ce vor fi luate 
de Congres pentru dezvoltarea economiei naționale 
vor fi îndeplinite cu succes".

Planul de 6 ani constituie prima etapă a programu
lui de perspectivă, a cărui schiță a fost întocmită în 
ultimii doi ani. înfăptuirea cu succes a prevederilor sta
bilite de partid pentru această primă etapă va des
chide în fața poporului nostru luminoasa perspectivă 
a desăvirșirii construcției socialiste și a trecerii treptate 
la construirea comunismului.

Întreaga noastră economie națională va înregistra 
un uriaș avint. in următorii 15 ani este pe deplin po
sibil ca producția industrială globală să crească de 
peste 6 ori, iar producția agriculturii noastre socialiste 
să crească de aproximativ 3 ori.

Traducerea în viață a grandiosului program de per
spectivă va face ca patria noastră să devină în urmă
torii 10—15 ani o țară industrială dezvoltată, cu o a- 
gricultură multilaterală și de înaltă productivitate, cre- 
indu-se condițiile trecerii treptate de la principiul re
partiției după muncă la repartiția după nevoi. întregul 
nostru popor va ajunge astfel să se bucure din plin 
de condițiile unei vieți superioare, demne de minu
nata epocă a socialismului victorios și a construcției 
comunismului

Izbînzile de însemnătate istorică cucerite de oame
nii muncii in opera de construire a socialismului se 
datoresc faptului că poporul nostru avîntat în lupta 
pentru bunăstare și fericire este călăuzit cu înțelep
ciune și profundă principialitate de către gloriosul 
partid al clasei muncitoare. Credincios atotbiruitoarei 
învățături marxist-leniniste, partidul nostru este urmat 

muncii 
: mai 

or- 
mai 
său

va 
in

ale gospodăriilor agricole

1,7—1,8 ori a venitului na
va constitui baza trainică 
la sută a salariului real,

cu profundă încredere și hotărire de oamenii i 
care văd întruchipate în politica partidului cele 
scumpe năzuința ale lor. Partidul, inspiratorul și 
ganizatorul 
omogen și 
Central.

Raportul 
ghiu-Dej, subliniază că 
construcției socialiste crește în măsură și mai 
rolul conducător al partidului in întreaga activitate de 
stat, economică și social-culturală. Partidul și statul 
nostru desfășoară o vastă și intensă activitate pentru 
plămădirea omului nou, cu un inalt nivel de conștiință, 
care prin trăsăturile și comportarea sa să demonstreze 
că este un cetățean demn al societății socialiste. In 
această privință un rol de seamă revine sindicatelor, 
organizațiilor de tineret și altor organizații obștești, 
sfaturilor populare și organelor Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii, care au datoria să folosească din 
plin așezămintele de cultură și artă ca un puternic 
instrument de educație socialistă. Raportul atrage se
rios atenția asupra necesității îmbunătățirii muncii po
litico-educative la sate, pentru stimularea procesului 
de dezvoltare a conștiinței socialiste, de fonmare a 
spiritului colectivist la oamenii muncii de la sate, pen
tru intensificarea activității de răspîndire a culturii pe

tuturor victoriilor noastre, este astăzi 
mai unit ca oricînd în jurul Comitetului

prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
in lupta pentru desăvîrșirea 

mare

măsura oerințelor și necesităților mereu crescînde ale >> 
satului nou, socialist

„înfăptuind cu perseverență principiul conducerii de 
către partid a activității ideologice și culturale — arată Z 
Raportul — trebuie să veghem și pe viitor ca această 
activitate să fie pătrunsă de partinitate, de intransigență 
față de ideologia burgheză, să combatem neobosit ma- ri 
nifestările de liberalism, obiectivismul burghez, națio- '] 
nalismul și șovinismul. In prezent, activitatea ideolo- '] 
gică, munca de lichidare a inriuririlor educației bur
gheze din conștiința oamenilor este târîmui principal ,< 
al luptei de clasă, al luptei intre vechi și nou. De aici 
rezultă necesitatea consecvenței și fermității în com- a 
baterea concepțiilor ideologice străine, unele — moș- y 
ten-ire a trecutului, altele — reflectare a influențelor '' 
lumii capitaliste".

Raportul combate cu fermitate și intransigență con
cepțiile antimarxiste ale revizioniștilor in problemele 
fundamentale ale contemporaneității, dezvăluind fal- 
sitatea și caracterul antiștiințific ol acestor teorii și >' 
concepții pe core viața le infirmă și le respinge.

După ce trece în revistă succesele ae seamă obți- J 
nute in țara noastră pe linia pregătirii de cadre cali
ficate <*-• toate gradele, precum și măsurile stabilite in i’< 
vederea dezvoltării în continuare a învățămîntului pro- 
fesional și tehnic și a invățămintului mediu seral, Ra- 
portul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej arată că pentru a se crea condiții tot mai favora
bile de studiu copiilor oamenilor muncii de ia orașe 
și sate, începînd cu acest an școlar se introduce gra- 
tuitatea completă a manualelor pentru toți elevii de la S! 
clasa l-a pînă la clasa Vll-a inclusiv. Pe viitor se pre- 
vede ca și rechizitele școlare să fie ctribuite in mod 
gratuit. Această măsură dovedește o dată mai mult 
grija părintească a partidului nostru pentru educarea 
tinerei generații, căreia îi sint larg deschise căile spre 
cele mai înalte culmi ale științei și culturii.

,,ln domeniul vieții internaționale — se arată în Ra
port — caracteristica principală a perioadei care a 
trecut de la Congresul al ll-lea al partidului nostru 
a fost creșterea uriașelor forțe ale socialismului, pro
gresului și păcii, continua accentuare a superiorității 
lor pe plan mondial. O însemnătate holărîtoare au in 
această privință succesele țărilor socialiste, avîntul 
puternic al economiei și culturii lor, creșterea presti- 
giului lor politic în lumea întreagă".

Alături de celelalte țări ale lagărului socialist în z 
frunte.cu Uniunea Sovietică, țara noastră militează Z 
consecvent pentru destinderea încordării internaționale,' y 
pentru menținerea și apărarea păcii în lume. In poli- >' 
tica sa externă statul nostru democrat-popular se că- r, 
lăuzește cu fermitate flupă teza formulată la Congre- 
sele al XX-lea și al XXI-lea ale P.C.U.S., care, dezvol- Z 
tînd principiul leninist dl coexistenței pașnice, pe baza , 
analizei profunde a realității contemporane, arată că 
războiul mondial poate fi eliminat din viața societății 
încă înainte de victoria socialismului în întreaga lume.

In năzuința sa de pace, militînd pentru promovarea 
perseverentă a principiilor coexistenței pașnice, guver
nul romin, alături de guvernele altor țări socialiste a 
făcut bine cunoscutele propuneri cu privire la dezvol
tarea colaborării Interb alea nice și la crearea unei zo
ne denuclearizate și fără arme-rachetă în Balcani.

Ca participantă la lucrările Comitetului celor zece 
state de la Geneva, țara noastră sprijină cu hotă- 
rîre noile propuneri constructive ale Uniunii Sovietice 
cu privire la înfăptuirea dezarmării generale și totale, 
care arată calea sigură pentru înfăptuirea, pe etape, 
a măsurilor de dezarmare, efectiv și riguros controlate, 
astfel ca la sfirșitul procesului de dezarmare să fie des
ființate înseși mijloacele de ducere a războiului. Mili
tînd consecvent pentru rezolvarea pașnică, pe calea 
tratativelor a problemelor litigioase, pentru slăbirea 
încordării internaționale, poporul nostru menține mereu 
trează vigilența sa, fiind conștient de faptul că cercu
rile imperialiste agresive continuă cursa nebunească 
a înarmărilor, își mențin bazele militare și se dedau 
la nerușinate acte de provocare împotriva țărilor so
cialiste.

Strîns unit în jurul partidului și guvernului, poporul 
nostru muncitor pășește într-o nouă etapă a uriașei 
opere de construcție pașnică, exprimîndu-și hotărirea 
de a obține noi succese în dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste, contribuind astfel la victoria 
sistemului mondial socialist în întrecerea pașnică cu 
oapitolismul, la rzbînda forțelor păcii.
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WU, ftunței, culturii si in ridi- 
tarea continuă « bunăstării po- 
torului.

Numeroși oameni ai muncii 
vizitează Expoziția sovietică des
chisă la 19 iunie a.c. in Capi
tală. In expoziție sint prezentata.
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F" de EUGEN FRUNZA
Mă-nclin In fața la, mărite soare. 
Stăpin al zilei, veșnică dogoare ; 
De mii de mii de ani tu globu-l sa meni 
Cu forța care naște flori și oameni...

Mă-nclin și-n fața ta, lună sfioasă, 
Stâpina nopții, veșnică mireasă ; 
D« mii de mii de ani, la căpătîi, 
Tu stai de veghre dragostei dinții.-

Și vouă, miriadelor de stele,
Mă-nclin cu toată zestrea frunții mele ; 
Lucind — fintîni de aur — peste vremuri, 
Voi știți vrăji al harpei dulce tremur...

Dar nu I Al slavei cînt, cel mai arzînd, 
Nu vouă vi se cade-n primul riad.
Nu vouă, mii de sori, minuni de foc 
Străluminind al spațiilor joc 1

Ci-ntiiul imn de 
Puterîi omenești
Ce a deschis, de mii de ani 
Ferești, către lumini și către

slavă i se cade 
pe baricade

închise 
vise...

cerO, cîte veacuri, și pămînt, și 
Ni le-nghițeau zăbrelele de fier I 
Ce pătimaș dă inima să-nvețe 
Eliberata lumii frumusețe!...

Mă-nclin în fața ta, lumina lumii, 
Tu, constelație a-nțelepciunii : 
Partid, ce te-a născut im foc poporul, 
Să-i fii, spre tot ce-i nalt, conducătorul.

Cuvîntul partidului- 
călăuza faptelor noastre

Nici n-a apucat bine Iancu Tănase, 
poștașul, să-și descarce tolba, că so
cotitorul Nicolae Călin a și luat zia
rele proaspăt sosite, pornind cu ele la 
cîmp, acolo unde colectiviștii din Do- 
breni, raionul Vidra, dau zor cu între
ținerea culturilor. încă de cu seară, 
șeful de echipă Zarnîir Gheorghe îi 
spusese :

— Să nu care cumva să-ntîrzii.. Si, 
fiindcă veni vorba, musai să treci mai 
lntîi pe la mine.

— Da’ de ce să nu vie mai întîi 
la echipa mea? — a sărit cu gura Ani- 
ca Șerban. Șt i ce, Niculăița ? •— îi 
spuse ea. N-are a face la cine te duci 
mai intîi, numai vezi să nu întîrzii.

Niculae Călin iu4i pasul. Mai repe
de I Și mai repede! Oamenii sîmt 
nerăbdători să asculte cuvîntul parti
dului, rostit de la înalta tribună a 
•elui de al 111-lea Congres al său.

A aiuns în mijlocul întinselor tarla
le de porumb. Ca bun socotitor ce 
t a și evaluat producția medie la hec
tar de 3.000 kg. Prea multă carte n a 
hvățat în copilărie Pe vremea aceea 
trudea la boier. E tînăr încă. A fă
cut parte din ultima generație de copii 
fără copilărie. De socotit a învățat an 
de an în colectivă. Din an în an cu 
cifre tot mai mari. De la o mînă de 
oameni la început, colectiva a ajuns 
la peste 250 de familii în prezent, 
avînd un fond de bază de peste 
1 200.000 lei.

Văzîndu-1 pe Nicolae Călin, într-o 
clipă, din toate părțile, ca niște vii
turi de izvoare, au început să-l asal- 
teze zeci și zeci de colectiviști și co
lectiviste. Fete cu basmale înflorate 
prinse într un fel mîndru pe cap, oa
meni vîrstnici si flăcăi cu umeri zdra
veni au lăsat pentru o vreme trebu
rile, adunîndu-se în iurul agitatorilor 
și șefilor de brigadă, care încep să le 
citească din Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea 
Congres aj partidului nostru. Ochii 
ard mai vii, inimile bat mai puternic. 
Raportul arată limpede ce am făcut 
pînă acum, ce trebuie să facem de 
aid înainte, și cum să ne gospodărim 
mai chibzuit, să avem mai mult oțel 
ți pline, să trăim din ce In ce mai 
bine. Un trai demn și măreț, înflorit 
de razele socialismului.

Acolo, în mijlocul cîmpuluJ, in 
scurtul răgaz al bătăliei pentru asi

gurarea unei recolte bogate, colectiviș
tii din Dobreni ascultă cuvîntul lumi
nos al partidului, chemarea lui înflă
cărată către noi izbînzi în muncă.

— Fiecare dim noi — a spus to
varășul Eugen Cristescu. președintele 
colectivei — va studia documentele 
Congresului cu toată atenția, pe înde
lete, stînd fată în fată cu viitorul, iar 
la cămin și la sediul colectivei ne vom 
aduna și le vom dezbate împreună- 
Ele vor fi pentru noi un prețios în
dreptar în muncă;

Cu recunoștință și dragoste fierbin
te au vorbit colectiviștii din Dobreni 
despre partidul iubit care ne 
călăuzește spre o viată tot mai înso
rită.

Deși noaptea, ca paznic, șî-o petre
cuse nelipind geană de geană, stînd 
și veghind averea colectivei, mos Ion 
Dragnea a așteptat o dată cu zorile 
să-i vină ziarul la care e abonat. La 
fel de nerăbdători au fost cu toții.

Ascultînd cuvîntul luminos al parti
dului, colectiviștii din Dobreni au și 
început să chibzuiască la ce au de fă
cut, înzecindu-și eforturile pentru a 
face din gospodăria lor o gospodărie 
puternică și multilateral dezvoltată. 
Condiții sînt. încă de-acum trei ani au 
obținut premiul pe regiunea București 
pentru cea mai bogată gospodărie co
lectivă, cu cel mai mare venit la suta 
de hectare. Pînă în anul 1961 vor 
spori numărul vacilor cu lapte la 
aproape 200, iar grădina de legume se 
va mări de la 40 la 200 de hectare, 
aducîndu-le venituri uriașe, de milioa
ne de lei. Vor electrifica satul, își vor 
construi un frumos cămin cultural și 
cîte altele. Toate acestea vor fi cu si
guranță înfăptuite. Colectiviștii din 
Dobreni sînt oameni harnici și de nă
dejde.

De la Dobreni la Vidra, de la Vi
dra la Slobozia, de-aici mai departe, 
pretutindeni în țară, în uzine și pe 
ogoare, oamenii muncii studiază în 
aceste zile cu atenție documentele 
Congresului. Ei sorb ca dintr-o nese
cată apă vie. forțe proaspete și îm
bărbătare pentru noile culmi de cuce
rit. Șesenalul și planul de perspecti
vă vor face din patria noastră o gră
dină și mai bogată, și mai înfloritoa
re; Cuvîntul partidului ne e Tar și 
călăuză.

PETRE POPA

Noul cămin cultural din Breaza, regiunea Ploești.

O actuală construcție pe litoral.

Spitalul recent construit în comuna Măicănești, raionul Liești,

Un vast șantier ne 
ra, din Maramureș la 
Ivesc noi fabrici și t 
edificii de cultură șl 
bă geografia patriei, 
orașe, noi centre mur 
întregi, altădată țtnut 
economică și-au dezvi 
înaintată șl o agricult 

Cu fiecare ceas de

CONS 
înainte pe drumul 60C 
ale patriei se împodo 
Marele combinat de 
șantier a) combinatuli 
Impunătorul blumlng 
de mașini șl tractoari 
din creațiile regimul 
ani, mîndril ale între 
sub înțeleaptă condu 
teorie a burghezo-moi 
mente agricolă" n-a r 
amintire a unor vrem 
blica Populară Romîn 
ciallstă puternică, rei 
mașini șl proc’use p 
toare.

Nu există așezare li 
pe litoral, în care să 
ani : noile construct 
școli noi șl cămine 
de odihnă, spitale și 
tească a partidului n

C<0>M 
material și cultural a 
gurarea unor condiții 

Priviți fotografiile 
o mică parte din șirul 
urmă. In comuna Mă 
struit un spital. Expii 
ei însă capătă o sei 
comună din inima Bi 
ravagii bolile, secerîr 
s-a ridicat un 6pital n 
cate șl de nădejde, ca. 
prin toate mijloacele 
noua construcție de pe 
în aceste zile, se odih 
alături de furnallștl șj 
viști venlțl din toate 
bucură azi de odihnă, 
de mult colectiviștii 
și-au construit el înșl 
Cît de populată e, ne 
funcționează fără între 

In fotografia alătur 
Săvlneștl. Copiii, mlă 
cltorilor de la Combi 
și de la fabr de re 
drag.

<c <n> ns
Impunătoarele coi 

J06 s-au ridicat într-un 
lei noastre dragi. Cor 
după ultimul cuvînt al 
prin varietatea culori 
pe care îl degajă de 1 
blocului cu 15 etaje, 
construcții ale păcii 1

Măreața sală a congreselor din Palatul Rep



a

la Blcaz la Hunedoa- 
de an șl zl de zl se 

sonde șl furnale, noi 
încitorești. Se schlm- 
leștt, Săvineștl — noi 
• harta țării. Regiuni 
ndamnabilă Înapoiere 
II aceștia o industrie 
oare.
bosltă, cu flecare pas

f« QJ H M>1
straiele de sărbătoare 

1 șl minunate comori. 
:’e la Jilava, uriașul 
de la Chlșcanl-Brăiia. 
^edoara, noile modele 

— lată numai cîteva
d-popular din ultimii 
>r care le-a dat viață 
tidulul Din faimoasa 
spre Romînla „emina- 
decît o vagă și tristă 

apuse. Astăzi, Repu- 
roltat o Industrie so 
cporte în străinătate 
medicamente și trac-

u la șes în orașe sau 
îzentă pecetea acestor 
alismulul. Sutele de 
cinematografe șl case 
dovedesc grija părln- 
ru ridicarea nivelului

L H IIM!
>r muncii, pentru asl- 
muncă șl odihnă.
Sînt numai o parte, 

«făptuiri ale anilor din 
donul Lleștl, s-a con- 
jrafiei e scurtă, sensul 
simbolică In această 

unde altădată făceau 
vieți omenești astăzi 

zestrat cu cadre caliti- 
ă cu dragoste și apără 
țăranilor. Alături, în 

șl în altele, poate chiar 
îșl îngrijesc sănătatea, 
'ecl șl sute de colectl- 
ărll. Da. șl țăranii se 
să mal amintim că nu 

ina, regiunea Oradea, 
oasă casă de odihnă ? 
ște faptul că tot anul 

de noua școală de la 
deții noi, fll ai mun- 
îngrăsămlnte azotoase 

; o d: cu orașul lor

BBdJUM
din fotografia de 

:ord în centrul Capita- 
oroiectate șl executate 
moderne impresionează 

lumina șl optimismul 
pînă la înalta terasă a 
cțil ale socialismului.

Combinatul de Cauciuc Jilava.

In noile institute de tnvățămînt studiază viitoare cadre ale socialismului.

Noua școală din tînărul oraș Săvineștl.

minunatele construcții ce o imprejumulesc.

ÎNTRECERE
CREATOARE

Grînele sînt de mult înspicate, iar 
orzul bate în galben verzui, semn că 
se pîrguiește. In curînd vor porni 
combinele pe întinsurile tării. Ele sînt 
deocamdată lin așteptarea timpului 
optim. Undeva. într-un sector al uzi
nelor ;,Semănăloarea“ din București 
ce se cheamă .,3 montaj", în atelierul 
subansamble se încheagă combinele 
piesă cu piesă, sub acțiunea mîirulor 
îndemînatice ale muncitorilor, ale cio
canelor și aparateloi de sudură.

E prima zi a lucrărilor celui de al 
III-lea Congres al partidului. In a- 
ceaștă zi. cînd cei mai buni fii ai 
tării s-au adunat la marele sfat, bri
gada condusă de comuniștii Marin 
Eftimie. Vasile Bădiță și Ion Ștefan a 
închinat Congresului una din cele mai 
frumoase victorii, anume realizarea a 
30 mese de tăiere la combine, în loc 
de 16, c>t prevedea planul.

*
I-am găsit pe muncitorii sectorului 

„3 montaj" în plină întrecere, așa cum 
știu muncitorii să se întreacă în cins
tea Congresului. Pe panoul de onoare 
stau Ia loc de cinste brigăzile ,.16 
Februarie". „1 Mai" și ,.llie Pimtilie". 
Alături graficul întrecerii pentru eco
nomii la prețul de cost. Muncitorii a< 
telierului s-au angajat în cinstea 
Congresului să realizeze 282000 lei 
economii. Apoi cînd au dezbătut pro
iectul de Directive s-au angajat să 
mai realizeze încă 10.000 lei.

— De aici am pornit — ține să 
precizeze tovarășul Tileș Rudolf.

— Și de la conștiința faptului că 
de modul cum atelierul nostru de sub
ansamble va ști să lucreze va depin
de în ultimă instanță realizarea și de
pășirea planului pe sector — completă 
secretarul de partid, tovarășul Vătafu 
Nichita.

îți spune apoi cu o precizie ce te 
uimește care este starea culturilor, 
cînd începe campania de recoltare și 
este în stare să calculeze cîte com
bine, secerători și cositori mai pot 
prinde zilele de recoltare și, în funcție 
de aceste cunoștințe, discută șl cu 
oamenii.

— O combină în plus înseamnă zeci 
de mii de kilograme de grîu tăiat și 
treierat mai devreme, iar cîteva sute 
de combine peste plan înseamnă mii 
de vagoane de grîu și orz economisit. 
Cu acest gînd și ținînd seama de 
indicațiile partidului, am pornit la în
trecere.

♦
In seara zilei de 18 iunie, ultima 

zi de muncă înainte de Congres, în 
biroul maiștrilor a avut loc o ședin
ță în care s-au analizat rezultatele 
obținute în cadrul angajamentelor: 
2.700 garnituri combine cereale (este 
vorba de subansamble). Depășire : 
cam 20 la suta. Dm cele 282.000 lei 
economii, cît era angajamentul pe în
treg anul, s au realizat 173.435 Iei»

Dar graficul realizărilor nu se opre
ște aici, după cum nici lucrările exe
cutate de muncitorii sectorului nu se 
mărginesc numai la cele amintite.

•— Ne simțim obligați să răspun
dem sarcinilor curente. Campania de 
recoltare ne interesează deopotrivă șl 
pe noi. Avem o grămadă de temeiuri 
— face tovarășul Vătafu. — Trebuiau 
puse la punct și modernizate 400 de 
secerători tractate. S-au trimis 
echipe de muncitori la fața locu
lui în serneteuri și gostaturi Oame
nii de pe ogoare au nevoie de piese 
de schimb. Au cerut, și pe bună drep
tate. Planul la aceste piese a fost 
mărit așadar, iar noi i-am depășit, așa 
mărit cum a fost Din acest punct de 
vedere nouă ne-a mai rămas doar să 
le transmitem fraților de pe ogoare 
un frățesc salut și spor la muncă în 
Campanie.

Apoi amintindu-și ceva mai adăugă;
— Și ne-a mai rămas ceva. Am 

pregătit materiale pentru ca să trimi
tem un număr de oameni pregătiți 
pentru a pune la punct combinele de 
porumb. E obrazul uzinei, și noi — 
fără laudă, dar și fără falsă modes
tie, știm să-l păstrăm curat.

Lista fruntașilor în întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului e lun
gă, foarte lungă chiar. Cînd șl-a luat 
angajamentul in numele brigăzii de 
sudori, Nicolae Potolache credea că 
mai mult de 76.000 de lei nu va putea 
realiza. Și asta pe tot anul. Nu știu 
ce vor fi crezut atunci membrii bri
găzii. Se știe însă că întrecerea pe 
profesii a luat un avînt atît de mare 
încît au căzut una după alta și cele 
mai îndrăznețe prevederi. Cu acest 
prilej oamenii s-au cunoscut mai bine, 
au constatat că numai să cauți și 
găsești resurse care nu se sfîrșesc 
niciodată, că omul este veșnic năs- 
cocitor de metode noi. Exemplu este 
însăși brigada de sudori care a rea
lizat peste 43.000, și asta numai pînă 
la 18 iunie.

♦
Schimbul de dimineață și-a termi

nat programul. Și totuși unii, șl nu 
sînt puțini, se mai învîrtesc pe ici, pe 
colo, așteptînd parcă ceva. La poarta 
uzinei nu e prea mare înghesuială la 
ieșire. In schimb la club nu mai gă-< 
sești loc.

„S-a transmis ceva ?“ Fiecare nou 
venit întreabă. Apoi rînd pe rînd se 
ocupă locurile, se citesc ziarele, se 
urmăresc știrile despre noile realizări 
în cinstea Congresului. Vocea craini
cului vestește la difuzor din izbînzile 
oamenilor muncii din țară și deodată 
se anunță :

„Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinelor „Semănătoarea" din Bucu
rești și-au realizat planul semestrial 
cu 10 zile înainte de termen, făcînd 
totodată economii peste plan la prețul 
de cost în valoare de pe*te 1.300.000 
lei".

Bucuria nu mai cunoaște margini. 
Rezultatul dat în chiar prima zi a 
desfășurării lucrărilor Congresului 
priin radio, a cutreierat în întreaga 
țară. Știrea a poposit și în unitățile 
socialiste agricole de stat și coope
ratiste și oamenii muncii de pe ogoa
re, cunoscîndu-i după produsele lor, 
le-au transmis pe calea gîndului o 
caldă felicitare și un „Cinste vouă, 
frați muncitori șl tehnicieni de la 
„Semănătoarea" 1

CL. MUNTEANU. _



Corurile reunite ale caselor raionale de cultură Titu fi Alexandria, interpretind ciniecul „Republică 
măreață vatră 1“

Festivalul cîntecului, jocului
și portului din regiunea București

Pe Maria Nicula am întîlnit-o 
doar cu citeva minute înainte 
de deschiderea festivalului cin- 
tecului, jocului ți portului din 
regiunea București, găzduit de 
pitoreasca pădure Pustnicul- 
Brănețti. De cum m-am apro
piat am observat pe fața-i im* 
bujorată emoția ce-o cu
prinsese. Privea cind la scena 
amenajată pe marginea lacului, 
cind la coloritul vestimentar al 
miilor de spectatori. Nu apărea 
pentru prima dată pe scenă, 
dar de data aceasta totul ii 
părea deosebit. Niciodată nu 
cintase în fața atitor oameni ți 
din cauza aceasta emoția n-o 
părăsea măcar o clipă. N-am 
mai avut răgaz s-o întreb nimic, 
căci dirijorul Gh. Carp anunță 
intrarea in scenă.

Festivalul începe. Cele 160 de 
persoane care alcătuiesc coru
rile reunite ale raioanelor Titu 
ți Alexandria interpretează cin- 
tecul „Republică măreață vatră1*. 
Vocile melodioase ale coriștilor 
se unesc parcă intr-o singură 
ți uriașă voce, core preamărește 
frumoasa și infloritoarea noas
tră Republică. Printre acești 
coriști am zărit-o și pe Maria 
Nicula, pe colectivista fruntașă 
din comuna Corbii Mari. La 
numai citeva clipe, am văzut-o 
din nou pe Maria Nicula in fața 
microfonului, cîntind un frumos 
cintec din satul său natal. De 
data aceasta nu mai era emo
ționată, ci mindrâ că vocea sa 
este tot atit de apreciată ca și 
munca ei in colectivă.

Rind pe rind se perindă pe 
cele două scene ale festivalului 
cele mai bune formații repre- 
zentind pe cei 47.000 de artiști 
amatori din regiune. Măiestria 
soliștilor, formațiilor de dansuri, 
corurilor ți tarafurilor este înde
lung aplaudată de miile de spec
tatori care nu știu ce să facă mai 
intii : să fie atenți la cuvintele 
frumoaselor melodii populare 
culese și prelucrate cu pricepere 
de artiști amatori, sau să admire 
frumusețea neîntrecută a costu
melor naționale.

Pe scenă a părut echipa de 
dansuri a căminului cultural din 
Budești, raionul Oltenița. Fetele 
poartă costume naționale din 
părțile locului, cu fustanele și 
cindușe înflorate, iar pe cap dis
tinsele de-un colorit ce-ți fură 
privirea. Echipa din Budești

Emoția a trecut. Măiestria so
listei Vasilica I:arcaș, din co
muna Ziditei, raionul Titu, a 

tndntat miile de spectatori.

este renumită în întreg raionul 
ți chiar in întreaga regiune Bu
curești prin inalta măiestrie cu 
care interpretează dansuri ma
cedonene. „Samiotisa1*, „7 picu
rări (ciobani)*1, „Sarâ-ne ciorapii1* 
- iată doar citeva din numeroa
sele dansuri pe care le ore in 
repertoriu formația din Budești 
ți pe care le-a prezentat in ca
drul festivalului. Sint dansuri 
vechi, transmise din generație 
in generație și mult îndrăgite 
atit de membrii echipei cit ți de 
populația satelor din împrejurimi.

Echipa de dansuri a tinerilor colectiviști din Storobăneasa, este 
cunoscută in intre a raionul Alexandria. Iată-i interpretind o 

sirbă.

Cele opt perechi de dansatori 
părăsiseră scena, dar aplauzele 
nu mai conteneau. In clipele a- 
cestea am văzut un om intre 
două virste ridicindu-se din mij
locul spectatorilor ți indreptin- 
du-se spre ieșirea din scenă. 
L-am insoțit ți eu fără să mă 
observe. Deodată l-am auzit :

— Nu mai făcut de rușine 
Leano I Zău că toată lumea s-a 
minunat — ți a imbrâțișat-o, ți 
a sărutat-o.

- Da’ cum ai ajuns aici, tată 7 
— se miră fata, fisticită de pre
zența tatălui său.
- la, tot cu mașina colectivei, 

adică nu cu a noastră, cu a co
lectiviștilor din satul învecinat. 
Tu n-ai vrut să mă iei, dar eu 
tot am venit ți zău că tare-s 
mindru de tine.

Pe cealaltă scenă, taraful din 
comuna Gurbănești, raionul Leh- 
liu, prezenta o suită de cintece 
locale. Prezentatorul a făcut la 
început precizarea că acest taraf 
a luat ființă de curind, adică 
chiar in timpul pregătirilor pen
tru festival. Tehnica deosebită 
a instrumentiștilor, măiestria pe 
care ți-au insușit-o membrii ta
rafului, in urma strădaniei ți 
dorinței de a se prezenta cit mai 
bine la festival, au lăsat spec
tatorilor impresia unui taraf cu 
o îndelungată activitate de ani 
ți ani de zile.

O adevărată surpriză a pro
dus-o ți corul căminului cultural 
din comuna Pirlita, raionul Brâ- 
nețti. In toate satele învecinate 
se dusese vestea că formația 
corală din Piilita nu prea strălu
cește. Pregătindu-se insă cu 
perseverență coriștii din Pirlita 
au izbutit să-ți ridice nivelul ar
tistic de interpretare ți astăzi 
figurează in rindul celor mai 
bune coruri din raion.

Colectivițtii din Clocociov, 
raionul Tumu Măgurele, au ți
nut să-ți trimită ți ei reprezen
tanții la festival. Avind sprijinul 
organizației de bază ți o condu
cerii gospodăriei, un grup de co
lectiviști a inființat o fanfară cu 
un bogat repertoriu care cuprin
de cele mai frumoase cintece 
de prin părțile locului : „Hora 
de la Clocociov11, „Hora cu stri
gături** ți altele.

Echipa de călușari a căminu
lui cultural din comuna Frumoa
sa, raionul Zimnieea, distinsă 

la cel de-al V-lea concurs al 
artiștilor amatori, a impresionat 
prin tehnica, precizia ți ritmul 
mișcărilor. Echipa colectiviștilor 
din Frumoasa a prezentat pe 
scena festivalului „Călușul de la 
Teleorman*1 interpretat de trei 
generații : copii, tineri ți vlrst- 
nici.

Festivalul cîntecului, jocului 
și portului din regiunea București 
a constituit un puternic stimu
lent pentru artiștii amatori din 
regiune, care in cinstea festiva
lului au cules noi piese folclorice 
de o neîntrecută valoare ți fru
musețe artistică.

In repertoriile tuturor forma
țiilor s-a oglindit munca și viața 
nouă a țărănimii noastre munci
toare, mulțumirea ți recunoștin
ța pe care o poartă oamenii 
muncii de pe ogoare partidului 
ți guvernului pentru grija și în
drumarea permanentă pe dru
mul bunăstării. „Mulțumim par
tidului11, „Te cint partid11, „Slavă 
partidului11, „Ce bine-i in gospo
dărie11, „In colectivă crește bo
găția*1, „Hora colectivei11, „Sirba 
fruntașilor11, iată numai citeva 
din cintecele ți dansurile inter
pretate de cele mai bune forma
ții artistice din regiunea Bucu
rești, care cintă partidul ți viața 
nouă de colectivist.

Festivalul cîntecului, jocului 
ți portului a prilejuit o grăitoare 
trecere in revistă a minunatelor 
realizări, a înaltului nivel artis
tic al mișcării, amatoare din re
giunea București, expresie vie a 
noilor condiții materiale create 
de partid și guvern oamenilor 
muncii de la sate de a ridica 
activitatea artistică pe o treaptă 
cit mai înaltă.

O. MAREȘ

Timpul recoltării se apropie. 
II vestesc grînele înalte, al că
ror spic a început să se îngăl
benească. Și peste tot. cât cu
prinzi cu ochii, holdele anun
ță recolte bogate, rod ai stră
daniilor unui an întreg. Știința 
și practica ne arată însă că nu 
putem clntări recoltele decft in 
hambar. Căci bogăția lor de
pinde într-o mare măsură de 
timpul ți felul cum Se face re
coltarea.

Este cunoscut că la cereale 
stadiile de coacere în pîrgă și 
de coacere deplină sînt foarte 
scurte. Ele trec cu ușurință în 
stadiul de răscoacere. când boa
bele se scutură. S-a calculat că 
un singur bob pierdut din fie
care spic Înseamnă 100—180 kg 
grîu la hectar sau plinea nece
sară unui om pe 5-6 luni. So
cotit la Întreaga suprafață cul
tivată cu cereale în țara noas
tră. aceasta ar însemna o pa
gubă de citeva zeci de mii de 
vagoane. Dacă recoltările întîr- 
zie, pierderile pot ajunge h 
20—30 la sută din recoltă.

Ploile care au căzut din a- 
bundență au favorizat dezvolta
rea lanurilor de cereale care 
anunță o recoltă îmbelșugată. 
Dar Institutul Meteorologic ne 
arată că timpul va continua să 
fie ploios și în timpul verii- De 
aceea, se impune ca perioada 
recoltării, care ți așa necesită 
un volum mare de lucrări ți 
brațe de muncă (fiind socotită 
un vîrf de muncă), să se des
fășoare In timpul cel mai scurt, 
adică in maximum 8-10 zile. 
Aceasta se poate realiza numai 
printr-o pregătire temeinică a 
campaniei de recoltare, prin a- 
sigurarea mașinilor, spațiilor de 
depozitare, mijloacelor de trans
port, organizarea sistematică a 
muncii. Ce avem în mod prac
tic de făcut ?

In primul rînd trebuie să se 
întocmească un plan de muncă 
operativ. în care să se stabilea
scă necesarul de mașini, spațiul 
de depozitare și brațele de mun
că ân raport cu munca proba
bilă. In același timp să se ter
mine grabnic repararea și ve
rificarea tuturor mașinilor ne
cesare recoltării, treierișului și 
transportului. Gospodăriile agri
cole de stat șl S.M.T.-urile să 
asigure folosirea întregii capa
cități de lucru a mașinilor, 
funcționarea lor neîntreruptă pe 
Întreaga durată a campaniei. Pe 
lingă aceasta gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole 
să folosească, alături de mijloa
cele S.M.T.-urilor, toate atela
jele, mașinile și forțele proprii 
pentru scurtarea timpului de 
recoltare și depozitare a produ
selor.

Este foarte greșită practica 
de a se executa treierișul abia 
după recoltarea completă. A- 
ceasta cauzează însemnate pier
deri de produse, de timp și ri- 
sapă de muncă. De aceea, este 

Un grup de muncitori de la G.A-S. Roșia, regiunea București, 
discutînd despre planul suplimentar ce și l-au propus pe anul 1960

necesar ca treierișul să se facă 
paralel cu recoltarea.

O atenție deosebită să se dea 
asigurării spațiilor de depozi
tare. Magaziile să fie de pe a- 
cum controlate, curățate, dezin
fectate, pentru a fi gata să pri
mească produsele. Paralel cu 
aceasta, să se asigure mijloa
cele de transport pentru ca grî- 
nele să nu stagneze pe arii. 
Convoaiele care transportă la 
bazele de recepție să fie astfel 
organizate ca transportul pro
duselor cuvenite statului in ur
ma contractărilor, achizițiilor, 
plăților muncilor S.M.T. să se 
facă concomitent cu treierișul. 
De asemenea, |a recoltare și la 
treieriș să se extindă munca in 
două schimburi pentru a asigura 
folosirea la maximum a mașini
lor ți a timpului.

O dată ou strîngerea recoltei 
trebuie să se facă alegerea se- 
mmței necesare recoltei viitoare. 
Să se aleagă încă din lan să- 
mința din soiurile mai produc
tive. care să se treiere și să se 
depoziteze separat. De aseme
nea, imediat după recoltare tre
buie să se treacă la executarea 
arăturilor adînci de vară pe 
toate terenurile. Există condiții 
favorabile pentru însămînțarea 
unor suprafețe mari de culturi 
duble furajere și mai ales pen
tru siloz. Intre acestea se reco
mandă să se semene secară fu
rajeră în amestec cu porumb, 
floarea soarelui și leguminoase.

In această perioadă o însem
nătate deosebită o are munca 
cui tural-polii ică și artistică. 
Conferințele bune, atrăgătoare, 
legate de caracterul muncilor 
agricole, pot contribui în mare 
măsură la impulsionarea lucră
rilor. Practica anilor trecuți ne 
dovedește că programele artis
tice sint așteptate cu nerăbdare 
atit în cîmp. cit și pe aria de 
treier. Reușita programelor ar
tistice însă depinde de modul 
cum sînt alese și mai ales de 
diversitatea programelor prezen
tate atît de către formațiunile 
de dansuri cî't și de brigăzile 
artistice de agitație. In unele 
locuri brigăzile artistice și-au 
îmbogățit activitatea cu aspecte 
concrete din munca fruntașilor, 
închinind acestora programe spe
ciale fie la locul de muncă, fie 
în ogrăzile lor Merită generali
zate asemenea inițiat re care 
dovedesc prețuirea celor care 
sînt mereu în frunte.

Un roi de seamă îl are acțiu
nea de răspîndire a cărții si. în 
deosebi, a broșurilor care pr:n 
conținutu' lor dau îndrumări 
practice asupra modului cum 
trebuie muncit mai bine in pe
rioada recoltării

Strîngerea la timp a recoltei 
și depozitarea ei să fie consi
derate de oamenii muncii din 
agricultură îndatoriri de mare 
răspundere, a căror îndeplinire 
va avea ca urmare un belșug 
de produse cerealiere.



CRONICA SAPTÂM1NII PE SCURI
Poziția obstrucționistă a delegației americane ia Geneva

Șl în cea Le.a doua sapta- 
mînă a lucrărilor Comitatului 
celor zece state 0eOtp> dezar
mare. delegațiile puterilor oc
cidentale șl în special cea a- 
mericană, au adoptat aceeași 
poziție negativă, denaturînd 
fondul propunerilor sovietice 
șl încercînd sfl facă inutile 
discuțiile comitetului V. A. 
Zorin șeful delegație! sovie
tice a demascat și a dat ripos
ta cuvenită acestor încercări 
ale delegațiilor occidentale 
care urmăresc să ridice noi 
obstacole în calea rezolvării 
problemei dezarmării generale 
șl totale. Comentînd rezultatele 
lucrărilor din cea de-a doua 
6ăptămînă ziarul ..Pravda" 
scrie că ..delegațiile occiden
tale caută să înece problemele 
dezarmării în discuții sterile".

In cuvîntarea sa rostită la 
17 Iunie ac . V. A. Zorin a 
făcut o analiză profundă a atl 
tudinli delegațllor occidentali 
și, în primul rînd. a delegatu
lui american. Eaton Judecind 
după cele spuse de delegatul 
american — a declarat V A. 
Zorin guvernul S.U A. se 
situează pe o poziție negativă 
față de noile propunert sovie
tice referitoare la prevederile 
fundamentale ale tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală După cum se știe, 
propunerile sovietice prevăd 
lichidarea în prima etapă a 
mijloacelor de transportare a 
armelor nucleare la țintă. De- 
legatul american, Eaton, pen- 
tr a împiedica realizarea unui 
progres în această privință, a 
adus fel de fel de ..Justificări" 
ale poziției negative a S.U.A. 
și. chipurile, . argumente" pri
vind problema controlului. 
„Argumentele" lui Eaton nu 
an fost altceva decît afirmații 
neîntemeiate cu privire la

„Japonia a trîntit ușa In na
sul președintelui S. U. A,“ — 
iată caracterizarea plastică fă
cută de corespondentul agen
ției ..Asociated Press" într-un 
''omentarlu cu privire la con- 

;unandarea vizitei lui Elsen- 
iiower în Japonia. Ușa aceasta 
La fost trîntită de poporul ja
ponez care urăște de moarte 
pe imperialiștii americani. El 
luptă eroic pentru anularea 
tratatului înrobitor. împotriva 
alianței militare cu S U.A , 
pentru o politică corespunză
toare intereselor naționale ale 
Japoniei. „Nu l-am lăsat w 

„Americani, cărați-oă acasă T', .Jos tratatul negrul” — iată 
lozincile scandate de zecile de mii de japonezi la o uriașă de
monstrație organizată in fața ambasadei americane din Tokio.

greutățile sau chiar1 la Imposi
bilitatea de a se Institui con
trolul asupra lichidării mijloa
celor de transport la țintă al 
armelor nucleare.

Tot asemenea „argumente" 
a adus Eaton și cînd a fost 
vorba de discutarea problemei 
lichidării bazelor militare de 
pe teritoriile străine șl a re
tragerii trupelor străine ce pe 
aceste teritorii, obeervîndu-se 
șl de astă-dată poziția delega
ției americane care se ridică 
împotriva oricăror măsuri ra
dicale de dezarmare.

Referlndu-se la comportarea 
delegatului american la Gene
va. G. Ratiani subliniază în 
articolul său apărut în ziarul 
,,Pravda" că ,,el (delegatul 
american N. R.) acționează 
potrivit instrucțiunilor cercuri
lor care nu doresc dezarmarea, 
ci continuarea cursei înarmări
lor, care doresc să Justifice 
spionajul internațional sub 
steagul controlului"

Opinia publică mondială, 
care urmărește cu un deosebit 
interes lucrările de la Geneva 
șl care cere cu tot mai multă 
hotărîre ca problema dezar
mării să fie cît mai repede 
rezolvată în Interesul păcii, 
vede în atitudinea delegație! 
americane poziția cercurilor a. 
greși ve de la Washington care 
prin punerea în discuție a unor 
probleme șl observații secun 
dare intenționează să abată 
atenția popoarelor ce la poli
tica pregătirii unui război pe 
care o promovează căpeteniile 
blocului Atlanticului de Nord. 
Omenirea însă nu mai poate fi 
înșelată și dacă delegația ame
ricană va continua eă aibă a- 
ceeași atitudine. S.U.A- se vor 
autodemasca încă o dată în 
fata opiniei publice mondiale

O infringere rușinoasa
Ike în Japonia, vom mătura 
întregul sistem al alianței mi
litare japono - americane !“, 
„Poporul Japonez nu va recu
noaște niciodată noul tratat !“, 
„Jos guvernul Kiși 1“ — iată 
doar cîteva lozinci sub care 
demonstrează sute șl 6Ute de 
mii de manifestanți împotriva 
uneltirilor americane.

Politica agresivă a S.U.A., 
care nesocotește voința șl as
pirațiile popoarelor și care ur
mărește crearea de blocuri mi
litare șl de baze a suferit „o 
rușinoasă înfrîngere", Infrîn 
«orea aceacta nu înseamn?

ca adepte ale menținerii în
cordării internaționale

La ședința din 21 iunie, 
luînd cuvîntul Eduard Mezin 
cescu. reprezentantul R. P. 
Romîne. a arătat că îneăpațî- 
narea cu care reprezentanții 
occidentali continuă să folo
sească problema controlului 
pentru a bloca progresul ne
gocierilor asupra dezarmării 
generale șl totale, a făcut ne
cesară o nouă expunere în le
gătură cu poziția țărilor socia
liste asupra controlului

După ce a prezentat o sin 
teză a principiilor generale șl 
a metodelor de control, care 
să călăuzească statele în tot 
timpul procesului de dezar
mare generală și totală, șeful 
delegației R P. Romîne a ară
tat netemeinicia considerații
lor delegatului italian, care 
la adăpostul unor formulări 
vagi a încercat să convingă 
Comitetul de a lua în discu
ție problemele controlului 
fără dezarmare

„Dacă delegații occidentali
— a declarat E. Mezincescu
— vor să contribuie la pro
gresul negocierilor noastre, 
el trebuie să pornească de la 
ideea că țările socialiste sînt 
tot atît de Interesate ca st 
partenerii lor occidentali, 
dacă nu mai mult, ca punerea 
în aplicare a unui traiat de 
dezarmare generală și totală 
să fie scrupulos verificat".

Atitudinea obstrucționistă a 
delegațiilor occidentale este 
condamnată de întreaga ome
nire dornică de pace care aș
teaptă de la Comitetul celor 
zece state să treacă la tratati
ve concrete menite să ducă la 
înfăptuirea dezarmării gene 
rale șl totale — năzuință fier
binte a tuturor popoarelor 
lumii.

doar un simplu eșec al poli
ticii S.U.A. în Extremul 
Orient, ci dovedește falimentul 
întregii politici „de pe poziții 
de forță", falimentul unei po
litici urîte șf respinse cu toată 
hotărîrea șl indignarea de po
poare. Adepțil războiului rece 
se lovesc tot mai mult de mî- 
nia popoarelor care s-au ridi
cat cu toată energia împotriva 
politicii agresive, aventuriste a 
S.U.A. Planurile imperialiști
lor americani ce a transforma 
Japonia într-o bază strategică 
agresivă a S.U A. în Extremul 
Orient au ridicat la luptă mi
lioane de Japonezi care con
damnă politica guvernului Kiși 
șl amestecul grosolan al S.U.A. 
în treburile Interne ale Japo
niei. „Ratificarea" în mod au
tomat de către Camera su
perioară a noului tratat mili
tar Japono-american a dus la 
o creștere considerabilă a miș
cării democratice a poporului 
Japonez. In noaptea de 18 iu
nie cînd s-a aflat cespre ma
nevra guvernului Kiși în legă
tură cu ratificarea automată 
„a tratatului de securitate" 
zeci de mii de demonstranți au 
încercuit clădirea Parlamentu
lui șl reședința lui Kiși. „Jos 
Kiși !“, „Americani, căraji-vă 
acasă!“ — scandau zecile de 
mii de manifestanțl, cerînd a- 
nularea tratatului de alianță 
militară cu S.U.A. Poporul ja
ponez îșl manifestă hotărîrea 
sa fermă să nu înceteze lupta 
pînă cînd pe pămîntul Japoniei 
nu va mai exista nici o bază 
militară americană. La chema
rea Partidului Comunist din 
Japonia poporul japonez îșl 
Intensifică lupta sa eroică pen. 
tru a răsturna guvernul Kiși 
șl a crea un nou guvern care 
să dizolve parlamentul ș! să 
țină alegeri generale, pentru 
apărarea păcii șl a indepen
denței Japoniei.

• La 17 iunie și-a înche
iat lucrările la Kremlin con-, 
sfătuirea unională a spe
cialiștilor ' sovietici din agri
cultură. Cei 2.684 de parti- 
cipanți la consfătuire au 
discutat timp de 4 zile pro
blemele aplicării in produc
ție a unui sistem fundamen
ta! din punct de vedere știin
țific de conducere a agricul
turii, inclusiv a unei sisteme 
de mașini, care este condi
ția principală a dezvoltării 
continue a forțelor de pro
ducție din agricultura sovie
tică

® La 20 iunie, la palatul 
Adunării Federale a Fede
rației Mali, Leopold Sen- 
ghor, președintele Adunării 
Federale, a enunțat că de
putății au votat in unanimi
tate proclamarea indepen
denței Federației Mali. Din 
Federotio Mali 'ac oarte două

republici africane, toste co
lonii franceze : Senegal și 
Sudan, cu o populație de 
șase milioane de locuitori.

Cu prilejul proclamării in
dependenței Federației Mali, 
președintele Consiliului de

„0 casă aleasă 'a întîmnlare"
Jn ziarul „New York 

World Telegram and Sun" 
au apăru! o serie de arti
cole despre sinistrele maha
lale ale New York-uluj șl 
despre oamenii care locu
iesc aici. intitulate „Am 
trăit în mahalalele mizeriei» 
Autorul articolelor este 
Woody Klein, coresponden
tul ziarului care a trăit 
cîteva săptămlnl In aceste 
mahalale. Publicăm mai jos 
fragmente din articolul „O 
casă aleasă la întimplare"

Ploua cu găleata. Ședeam în 
tr-o încăpere de la subsol în 
tunecoasă și inundată de apă. 
în inima mizerabilului cartier a- 
flat în partea de sus a Iul 
West Side. Apa. care pătrundea 
în voie prin acoperișul găurit 
al clădirii, se scurgea Pe pereț' 
și. acoperea dușumeaua cu un 
strat bunicel, așa ca de o palmă 

Locuința nu avea ferestre 
Simțeam că mă înăbuș Aerul 
nu putea să se primenească de
cît, poate, doar prin gaura de 
șobolani dintr-un colț Farfurii 
și vase murdare erau împrăștia
te prin odaia neîncăpătoare, 
care slujea și de locuință și de 
bucătărie.

In camera vecină de opt pi
cioare pe zece (aproximativ 2,5 
metri pe 3) se afla un pat du 
blu în care dormeau trei oa
meni, și un Dătuț pentru copi
lașul care nu împlinise decît 24 
de zile..

Mă îngrozea gîndul că aceas
tă chichineață respingătoare 
poate să adăpostească e fami
lie întreagă Am ales această 
casă la întimplare, pe strada 
84-a din West Side. Era Primul 
meu „lăcaș" în mahalalele 
New York ului

In aceeași zi. puțin mai de 
vreme. închiriasem cu 10 do
lari pe săptămînă o nenorocită 
de cameră la etaiul al doilea 
al acestei case. In cameră mi
rosea urît. Un pat vechi de 
fier, o saltea zdrențuită, mu
cegăită. un scrin căruia îi lip
sea un sertar șl o mică chiu
vetă murdară — iată tot mobi
lierul.

Miniștri ai U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a adresat preșe
dintelui Consiliului de Mi
niștri al acestei Federații, 
domnului Modibo Keita, ua 
mesaj in care transmite „sin
cere felicitări și cele mai 
bune urări popoarelor din 
Federația Mali din partea 
poporului sovietic".

® S-a anunțat m mod o- 
ficial că va avea loc un 
schimb de vizite între preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov și primul ministru o) 
Ghanei, Kwome Nkrumah. 
Data vizitelor nu s-a stabi
lit incă. Durata vizitelor va 
fi anunțată în viitor

® Noua navă meteorolo
gică expediționară „I. M. 
Șokalski" a plecat in prima 
sa cursă și lansează în Ma
rea Neagră rachete meteo
rologice in straturile superi
oare ale atmosferei. Ajun- 
gind la o înălțime de peste 
70 km., aceste rachete incep 
să trimită informații științifi
ce privitoare la temperatura 
aerului, la schimbările de 
presiune etc

® La 18 iunie 1960 s-a 
deschis la Biblioteca centrală 
Szabo Ervin din Budapesta 
expoziția „R. P. Romînă pe 
drumul construirii socialis
mului". Expoziția cuprinde 
22 panouri care înfățișează 
aspecte din realizările obți
nute de poporul romin, sub 
conducerea partidului, In 
anii care au trecut de la 
eliberare.

In zilele următoare am fost 
impresionat de deznădejdea a- 
cestor oameni care locuiesc în 
cartiere unde înflorește prosti
tuția, traficul cu stupefiante, 
hoțiile mărunte și unde viața 
atîtor familii năpăstuite nu are 
nici un rost, nici un țel.

Ca atîția alt1 locuitori ai New 
York-ului, mă împăcasem cu 
gîndul că tn orice oraș mare 
există șf cocioabe Dar cînd 
m-am pomenit eu însumi aici 
și am început să trăiesc alături 
de mulțimea acestor oameni ne
voi ți să se adăpostească în 
case insalubre, ce jumătate dă- 
-îmate abia stimei am îrițbtes 
cu adevărat întreaga tragedie 
a problemei acute a locuințelor 

Locuind aici am constatat 
că oamenii sînt siliți să blăt^ăs- 
că chirii peste măsură de mari 
— in multe cazuri pînă la 100 
de dolari pe lună — .pentru 
niște locuințe murdare, dărăpă
nate și infecte

Zeci de familii trăiesc în
ghesuite Copiii dorm la pi
cioarele părinților. Intr un a- 
oartament format ca să zicem 
așa. dintr-,o cameră șl jumăta
te. trăiește un tată împreună 
cu șapte cocii. dormind cu 
foții în două paturi O femeie, 
maitoâ a trei copii, mi-a mărtu
risit odată că de opt ani nu a 
mai făcut baie sau duș. Pe 
copii îi-spală în chiuveta din 
bucătărie

Pereți scorojiți ș1 tavane 
crăpate bucătării murdare, cu 
vasele sparte ferestre fără gea
muri astupate cu cartoane și 
seînduri conducte de apă rugi
nite și crăpate, fire electrice 
neizolâte, cercevele rupte, scări 
și balustrade șubrede — iată 
cum arată aceste case

In clipele cînd îmi venea să 
las totul baltă, mă gîndeam la 
milionul de oameni; sau mai 
precis la cei 1.132.000 de oa
meni care trăiau împreună cu 
mine în această mizerie. Sînt 
familiile năpăstuite ale celui 
mal bogat oraș din lume. Ele 
trăiesc în case împrăștiate în 
toate cele cinci districte ale 
New York-ului. Si am înțeles 
Că trebuie să descriu viata !or.
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siluit
Dragă ni-i 

Republica
Frunzuliță bob năut 
Destui greul ne a durut 
Șl ne-o ars la inimioară 
Cind domneau boierii-n țară.

Și iar verde matostat 
Astăzi vremea s-a schimbat 
Zori de rouă primeniți 
Astăzi sintem fericiți. 
Zori de rouă pe vilcea 
Dragă ni-i Republica 
Cite flori sint pe cimpie 
Fiecare-o bucurie.
Cită frunză-n cetioară 
Colective să răsară ; 
Cite zambile-nflorite 
Multe zile fericite.

Cules de CONSTANTIN PIRCALABU

Pacea-i
cea mai mîndră 

floare 
Frunzuliță de cicoare
Paceo-i cea mai mindră floare ; 
Cind ea crește și-nfiorește 
Tot pâmintu-nveselește ;
Soarele strălucitor
O mingiie cu mult dor 
Cu tot ce i mai omenesc 
Din inimă o iubesc ;
Pacea-i dă la fiecare

Bucuria cea mai mare.
Cind cerul este senin 
De zimbet pănvatu-i plin, 
Pe pămint cresc minore flori 
Și copiii-s toți bujori 
Noi toți cei care muncim 
Mindra floare îngrijim 
Și de vrăjmași o ferim. 
Popoare din lumea-ntreagă 
Să ne-apărăm floarea dragă.

Cules de I. BRAGHEȘ

Rid florile 
in ferestre

Leagănă te plop subțire 
Că mi-i vremea să fiu mire 
Și mi am ales o mireasă 
Pe potrivă și frumoasă. 
Frumoaso și pe potrivă 
De ia noi din colectivă. 
Paltini dragi vă legănați 
Și la lume știre doți 
C-aminOoi sintem Dogați 
Și rid florile-n ferestre 
Cind ne văd otita zestre ; 
C-avem dunăre de griu 
Cu spicul mai sus ue briu, 
Două mii de oi cornute 
Și văcuțe două sute 
Și stăm serile ia cină 
Cu vornicei de lumină. 
Leagănă-te măr rorat 
Și do veste peste sat 
Că poftim pe fiecare 
Să vie la nuntă mare 
Cu plosca so se cinstească 
Și să joace la nu->ească ; 
Sâ ne veselim cu >oți 
De la moși pin-la nepoți 
Că trăim cu bucure
In mindra gospodărie.

Viață nouă,
viață bună

Foaie verde iasomie 
Mult am stat in sâiăcie 
Mult am plins și am tot oftat 
Cind munceam la ăl bogat.
Dar frunzuță matostat
Viața astăzi s a schimbat. 
Cîntă cucul codrul sună 
Viața-i nouă, viața-i bună ; 
Foaie verde, foi de vie 
Azi muncim cu bucurie 
La noi în gospodărie.
Drag mi-i holda și ogoru
Drag mi i cind pornesc tractoru. 
Frunză de măr înflorit
Tare te iubesc partid
Că mi-i calea luminoasă 
Și trăiesc viață frumoasă.

Cules de IULIAN OLTEANU ,

Azi viața
ni s-a schimbat

Frunzuliță de migdal 
La poalele unu1 deal 
E sătucul meu natal 
Altădată oropsit
Pînă-n ceasul mult dorit, 
Cind partdul îndrăgit 
Scăpatu-ne-a de ciocoi. 
De robie și nevoi.
Azi viata ni s-a schimbat 
Cum partidul ne-a-nvătat ; 
Ne-a-nvățat cum să lucrăm 
Rod bogat să ațlunăm, 
In gospodăria mare 
Fără urme de răzoare 
S-avem casă-mbelșugată
Cum n-a fost ea niciodată,
Iar școala nouă din sat 
M.n-țile ne-a luminat. 
Seara facem șezători ; 
Citim, spunem ghicitori, 
Cîntăm și ne-nveselim
De viața care o trăim.
Și din inimi mullumim
Partidului ce-1 iubim.

Cules de VASILE ISPAȘO1U

Cîntă Argeșule, 
cîntă

Frunzuliță de pe luncă 
Cîntă Argeșule, cîntă 
Că de șaișpe ani încoace. 
Bucuria loc Iși face 
Nu mai vezi sate sărace. 
Și iar verde foaie lungă 
Cintă Argeșule, cîntă 
C-am scăpat de coi hapsfnl. 
Noi sîntem acum stăpini 
Pe tot cît cuprinde zarea 
Cu muntele și cu marea 
Iar partidul ne arată 
Calea vieții luminată.

Cules de GHEORGHE BAOU

Să crească
griul bogat

Mîndre-s a noastre ogoare 
Cu mașini și cu tractoare. 
Ieri delnițe *) chinuite, 
Azi tarlale-ntinerite.
Crește grîul în tarla 
Cu spicul cît vrabia.
Bobul parcă-i rupt din soare 
Și pita gust dulce are.
Pita-i albă și gustoasă 
Cum ni-i viata de frumoasă. 
Pita e de grîu curat.

Și traiul îmbelșugat 
Mulțumim cui ni 1-a dat 
Și cui ni-1 aduse-n prag, 
Partidului nostru drag.

*) Delnile — ligii de pămint.

Cules de I. BRAGHEȘ

Crește grîu frumos 
în țară

Frunză verde, frunză rară 
Crește griu frumos In țară 
Crește ri snopi de bucurii 
Pe-nfrățitele cîmpii. 
Holda-i plină de mătasă

De drag astăzi 
să trăiești

r- Cucuie, de unae vu v 
t- De colea, de peste vii. 
s- Dar de mindra ce mai știi î 
s- Știu bine că-i sănătoasă 
Și-i ca garoafa, frumoasă. 
Și mai știu că-i este dor 
După al ei bădlșar. 
De toată gospodăria 
Lăudată e Sofia.
Unde-și pune ea mina 
Cresc cartofii cit varza. 
Cu brigada scoate dar 
Trei vagoane la hectar.
— Cucuie, pasăre blindă 
Du-te peste deal șl cîntă. 
Și cintă dio fag in fag 
Să te-audâ cin’ mi-e drag. 
Sâ te-audă mindruța 
Că mi-e tare dor de ea. 
Și să-l duci un pic de dor 
Chiar de-aci de pe tractor. 
Și spune-l că mă silesc 
Planul să mi-l depășesc. 
Tractorul să-l îngrijesc. 
Să ar cîmpu-n lung și lat 
Și la vecini din alt sat. 
Frunzuliță, foaie-aleasă 
Spune-i c-o doresc mireasă 
intr-o rochie de mătasă 
Iar la nuntă vom chema 
Satul și-mprejurimea. 
Că sint în jur șapte sate 
T oate colectivizate 
Și-o fi nuntă ca-n povești 
De drag astăzi sâ trăiești.

Cules de I. BRAGHEȘ

Mîndră grădină
Frunză verde de sulfină 
Drog Buteni, cc o grădină. 
Așezat taman sub soare 
Lingă Crișul Alb, pe vale ; 
Tare mult tu te-ai schimbat 
Și ai agiuns un alt sat, 
Sat bogat in tăte cele 
Cum e fagurul cu miere. 
De treci dealul către vale 
Bogății găsești In cale. 
Că in munca cea unită 
Asta-i vorba potrivită I 
De treci valea către deal 
Vezi zorind sătenii val 
Sâ culeagă roada mare 
De pe-ogor fără răzoare ; 
De treci pragul la cămin 
De feciori și fete-i plin ; 
Plin de fete frumușele 
Harnice in tăte cele, 
De-ți fug ochii după ele. 
Frunză verde de sulfină 
Bogat sat, mindră grădină. 
Azi frumos te-arăți spre soare 
îmbrăcat de sărbătoare I

Cules de VITALIE MUNTEANU 

Pe ogoarele-nfrățite 
Foaie verde foi de soc
Ușor muncim la un loc
Pe ogoarele-nfrățite 
Pe cîmpii desțelenite.
Grea a fost ieri viata noastră 
Cînd lucram pe altă brazdă. 
Ziua ne părea un an 
Și nimfe nu cîștigam. 
Fericiți sîntem acum 
C-am pășit toți pe un drum. 
Pe drumul cel drept în viață 
Cum partidul ne tnvață 
Zile bune noi trăim 
Partidului mulțumim.

Cules de PETRE POPA Cules de IOAN STANCIU


