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TRilASCi COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN!

Cuvîntarea 
rostită de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la încheierea lucrărilor 

celui de-al Ill-lea 
Congres al P. M. R.

*

Tovarăși,

Congresul nostru, spre care au fost îndreptate pri
virile pline de dragoste ți încredere ale tuturor mem
brilor de partid ți ale întregului popor, îți încheie 
lucrările.

Cel de-al lll-lea Congres va rămîne în istoria par
tidului ți a poporului nostru ca un eveniment de în
semnătate deosebită; el a făcut bilanțul unei peri
oade de mari realizări, în decursul căreia socialismul 
a învins în patria noastră. Intrăm într-o etapă nouă 
a dezvoltării țării — etapa desăvîrțirii construcției so
cialismului. (Aplauze puternice, prelungite).

Putem aprecia cu satisfacție că dezbaterile Con
gresului, la care a luat parte un mare număr de 
delegați, s-au desfățurat la un nivel ridicat, într-o 
atmosferă de muncă constructivă, in spirit de înaltă 
răspundere ți seriozitate.

Prin participarea lor bogată, creatoare, la lucrările 
Congresului, delegații au adus o contribuție valoroasă 
la elaborarea sarcinilor de viitor ale partidului. 
Hotărîrile adoptate, planul de șase ani și schița pro
gramului economic de perspectivă, reprezintă un măreț 
program de muncă și de luptă pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, pentru creșterea bună- 

J stării întregului popor.
Congresul a constituit o impunătoare manifestare 

a unității partidului nostru, a consecvenței și fermi
tății politicii sale marxist-leniniste, a maturității ți 
combativității lui. (Aplauze furtunoase). '

Este o mare mîndrie pentru noi toți că facem parte 
din rîndurile unui asemenea partid, puternic, iubit ți 
urmat cu încredere de oamenii muncii. Să nu precu
pețim nici un efort pentru întărirea continuă a rîndu- 
rilor partidului, a legăturii lui cu masele largi ale 
poporului.

In numele Comitetului Central ales de Congres, vă 
mulțumim, dragi tovarăși, pentru încrederea ce ne-ați 
acordat și vă asigurăm că întreaga noastră putere de 
muncă va fi consacrată aplicării cu perseverență a 
hotărîrilor Congresului, consolidării regimului demo
crat-popular, operei de construire a socialismului. 
(Aplauze prelungite). 1

Tovarăși delegați,

Permiteți-mi, ca în numele dumneavoastră țl al
, întregului partid, să exprim încă o dată reprezentan

ților partidelor comuniste frățești mulțumirile cele mai 
â cordiale pentru cinstea ce ne-au făcut, participînd Ia 

lucrările Congresului. (Aplauze prelungite). Prezența 
dumneavoastră în mijlocul nostru, dragi oaspeți, 
cuvintele calde și aprecierile de înaltă prețuire pe 
care le-ați adresat partidului ți poporului nostru sînt 
încă o mărturie a legăturilor frățești de solidaritate 
internațională ce unesc partidele noastre. Vă rugăm, 
dragi tovarăși, să duceți comuniștilor și oamenilor 
muncii din țările dumneavoastră, salutul nostru tovă
rășesc și asigurarea că Partidul Muncitoresc Romîn, 
clasa muncitoare, poporul romîn vor fi neclintit la 
datorie in slujba cauzei socialismului, a întăririi 
coeziunii mișcării comuniste și a unității de nezdrun
cinat dintre țările lagărului socialist. (Aplauze 

1 puternice, îndelung repetate).
Transmitem din partea poporului romîn popoarelor 

dumneavoastră cele mai bune urări de succes în lupta 
pentru pace și socialism. (Aplauze).

Tovarăși delegați,

O dată cu încheierea lucrărilor Congresului ne în
toarcem fiecare la locul său de muncă. Să ne concen
trăm eforturile pentru mobilizarea oamenilor muncii 
de la orașe si sate, în vederea înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congres.

Sîntem convinși că clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea. întregul popor talentat și iubitor de 
muncă vor lupta cu energie și hotărîre, strîns unit în 
jurul încercatului nostru partid, pentru realizarea unui 
puternic avint al economiei ți culturii ți a unui înalt 
nivel de trai al celor ce muncesc. (Aplauze puternice), 

înarmați cu hotărîrile Congresului, călăuziți de 
măreața învățătură marxist-leninistă, înainte, spre vic
toria deplină a socialismului I (Aplauze îndelungate, 
urale).

T.ăiască Partidul Muncitoresc Romîn I (Aplauze 
puternice, îndelung repetate, ovații).

Trăiască puternicul lagăr ai țărilor socialiste I 
(Anlauze puternice, urale).

Trăiască unitatea și coeziunea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale I (Aplauze prelungite, 
urale).

Declar închise lucrările celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Soor la muncă, tovarăși I
(Aplauze furtunoase, îndelung repetate, aclamații, 

urale ; întreaga asistență, in picioare, ovaționează 
îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romin, pentru 
Comitetul său Central, pentru unitatea țărilor lagăru
lui socialist, pentru unitatea și coeziunea partidelor 
comuniste ți muncitorești frățești).

ALBINA
REVISTA SÂPTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE
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Simbătă după-amîază a avut Iov pe stadionul „23 August" un mare miting al oamenilor muncii din Capitală a»x 
oanizat cu prilejul încheierii lucrărilor celui de-al lll-lea Congres al Part idului Muncitoresc Romîn. In clișeu'J 

un aspect al tribunei centrale.

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Capitală.

Marele miting al oamenilor muncii din Capitală
Simbătă după amiază ipe stadionul ,.23 August" 

a avut loc marele miting al oamenilor muncii din 
Capitală organizat cu prilejul încheierii lucrărilor 
celui de-al IH-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Marea mulțime a ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romin, .pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
DeJ.

Particlpanțll la miting au salutat cu căldură pe 
reprezentanții partidelor frățești.

Mitingul ă fost deschis de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.

Primit cu ovații șl urale, a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. In repetate rîtidurl 
cuvîntarea a fost subliniată de puternice aplauze 
și urale. La sfîrșilul cuvîntării s-a aclamat înde
lung pentru .partid, conducătorul încercat al po
porului în luota pentru socialism și pace.

Cu puternice aclamații au întîmpinat partlcl-i 
panțil la .miting pe tovarășul N. S. Hrușciov. Cu
vîntarea itovarășulul N. S. Hrușciov a fost îndelung 

aplaudată. Zecile de mii de partlcipanți la mi
ting au manifestat pentru puternicul lagăr al țări
lor socialiste. în frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru prietenia de nezdruncinat dintre poporul ro
mîn șl poporul sovietic.

Au luat cuvî.ntul apoi tovarășii Leo Figueres, 
secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Francez. Itaru Yonehara, membru al Secre
tariatului Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Japonia, Arturo Colombi. membru al Con
ducerii Partidului Comunist Italian, AII Yata. secre
tar general al Partidului Comunist din Maroc, șl 
Kalcines Ramon, membru supleant al Biroului Exe
cutiv al Comitetului Național al Partidului Socialist 
Popular din Cuba.

La încheierea mitingului, uratele șl aclamațiile 
nesfîrșite ale zecilor de mil de oameni al muncii 
au exprimat hotărîrea fermă a întregului .popor da 
a înfăptui mărețele sarcini trasate de cel de-al 
lll-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru victoria deplină a socialismului în pati-a 
noastră.



REZOLUȚIA
Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn

I. Congresul al III-lea al Partidului Mun- 
« citoresc Romîn, luînd în dezbatere Raportul 
>> Comitetului Central prezentat de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, aprobă activita- 
« tea rodnică și multilaterală desfășurată de 
<> Comitetul Central în perioada dintre Con- 

giresul al 11-lea și Congresul al III-lea al 
« Partidului Muncitoresc Romîn.
<> Raportul cuprinde o analiză științifică, 
<;> marxist-leninistă, a profundelor transfor- 
« mări social-economice care au avut loc în 

țara noastră, prezintă bilanțul succeselor 
obținute în făurirea orînduirii socialiste, 

<< trasează sarcinile desăvîrșirii construirii so- 
» cialismului. El constituie un document de 
<< mare importanță teoretică și practică în 
<? viața partidului și poporului.

Aplicînd cu consecvență linia generală 
<< stabilită de Congresul al II-lea al partidu-
u; lui. Comitetul Central a depus o vastă

muncă politică și organizatorică pentru mo- 
<< bilizarea maselor celor mai largi, care a 

dus la înfăptuirea cu succes a sarcinilor de 
[ȘI dezvoltare a economiei naționale și ridicare 
« a nivelului de trai al oamenilor muncii.

Ceea ce caracterizează politica partidului 
este ofensiva neîntreruptă a socialismului, 

h înfăptuirea consecventă a industrializării 
țării, a transformării socialiste a agricul- 

<i! turii și revoluției culturale. Au crescut con- 
» tinuu forțele de producție ale țării; s-au 
» lărgit și consolidat relațiile de producție 
<< socialiste în toate ramurile economiei națio- 
» nale. Procesul de transformare socialistă a 
$ agriculturii a cuprins aproape întreaga ță- 
m rănime, care a urmat cu încredere calea 

arătată de partid. Cooperativizarea agricul- 
% turii este in linii generale înfăptuită. Chia- 
<j; burimea — ultima clasă exploatatoare — a 

fost lichidată și o dată cu aceasta s-a pus 
<< capăt pentru totdeauna în țara noastră ex- 
« ploatărîi omului de către om.

Congresul consideră pe deplin justă 
aprecierea raportului, care arată că în țara 
noastră a fost creată baza economică a so

il cialismului. Această măreață victorie a cla- 
sei muncitoare, a țărănimii, a intelectuali- 

Ț tății, confirmă justețea liniei politice leni- 
Ț niște a partidului.
j Realizările de însemnătate istorică din
< perioada dintre cele două Congrese ilus- 

Ț trează imensa forță creatoare a poporului 
j muncitor, eliberat de exploatare, conștient 
•< că este singurul stăpîn al bogățiilor țării și 
Ii că muncește pentru binele său propriu.
Iz Eroica noastră clasă muncitoare s-a do- 

vedit a fi la înălțimea misiunii sale istorice.
i< de conducătoare a tuturor oamenilor mun- 
ii' cii în lupta pentru construirea societății 

socialiste; alianța muncitorească-țărăneas-
« că s-a întărit continuu; statul democrat- 
Ț popular își îndeplinește cu succes rolul de 
« instrument principal al clasei muncitoare în 
V făurirea noii orînduiri; poporul romîn, oa- 
» menii muncii de toate naționalitățile mun
ți cesc umăr la umăr pentru prosperitatea și 

înflorirea patriei.
S Victoriile obținute de poporul nostru în
< opera de construire a socialismului se da- 

toresc faptului că el are în lupta sa o 
călăuză sigură — Partidul Muncitoresc Ro
mîn.

Congresul apreciază că, datorită activită- 
| ții neobosite desfășurate de Comitetul Cen- 
' trai, a crescut rolul conducător al partidu- 
$ lui în toate domeniile vieții de stat, econo- 
I mice și social-culturale, s-au întărit conti

nuu rîndurile partidului, s-a îmbunătățit
< conducerea de către partid a organizațiilor 

de masă, a crescut nivelul politic-ideologic 
al membrilor și candidaților de partid.

Datorită liniei politice juste, principiali-
■ tății și combativității, grijii permanente cu 

care veghează Ia apărarea și întărirea ne
contenită a unității și coeziunii rîndurilor 
sale, partidul s-a prezentat la cel de-al III-

' lea Congres mai puternic și mai omogen ca 
oricînd, strîns unit în jurul Comitetului său 
Central. în frunte cu tovarășul Gheorghe

! Gheorghiu-Dej.
Comitetul Central a asigurat aplicarea 

consecventă a principiilor și normelor le
niniste în conducerea și viața de partid, 
respectarea strictă a centralismului demo
cratic, cel mai de seamă principiu al con
strucției organizatorice a partidului. Sau 

întărit neîncetat democrația internă de par
tid, conducerea colectivă ; masa membrilor 
de partid participă activ la dezbaterea și re
zolvarea problemelor de bază ale politicii 
partidului.

S-au dezvoltat necontenit legăturile parti
dului cu masele largi ale celor ce muncesc, 
s-a cimentat și mai mult unitatea poporu
lui muncitor în jurul partidului. Milioanele 
de oameni ai muncii de la orașe și sate ur
mează cu dragoste și încțedere partidul 
nostru, cu convingerea nestrămutată că li
nia sa politică exprimă interesele lor vitale.

Munca politico-educativă, propaganda și 
agitația sînt mai strîns legate de sarcinile 
practice ale construcției socialiste, contri
buind activ la însușirea politicii partidului 
de către oamenii muncii, însuflețindu-i și 
mobilizîndu-i în lupta pentru înfăptuirea ei, 
educîndu-i în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului proletar.

II. Cel de-ail III-lea Congres al partidului 
își însușește și aprobă în unanimitate sar
cinile de viitor expuse în Raportul Comite
tului Central și în Directivele cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 și la schița planului e- 
conomic de perspectivă pe 15 ani. pe care 
le adoptă în întregime ca program de luptă 
și muncă al întregului partid, al întregului 
popor.

Principalul obiectiv în etapa actuală este 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socia
lismului. încheierea procesului de făurire a 
relațiilor de producție socialiste în întreaga 
economie, în vederea desăvîrșirii construc
ției socialismului.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, sar
cinile de bază sînt următoarele:

a) Continuarea în ritm susținut a indus
trializării țării, acordîndu-se prioritate in
dustriei grele cu pivotul ei, industria con
structoare de mașini.

b) încheierea colectivizării agriculturii, 
dezvoltarea multilaterală și consolidarea 
economico-organizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective; mecanizarea și chimiza
rea agriculturii; creșterea considerabilă a 
producției agricole, vegetale și animale, 
pentru a se crea în cel mai scurt timp posi
bil un belșug de produse agroalimentare.

c) Extinderea mecanizării și automatiză
rii producției, reutilarea întreprinderilor e- 
xistente și înzestrarea noilor întreprinderi 
cu utilaje și agregate la nivelul realizărilor 
celor mai noi ale tehnicii; aplicarea în pro
ducție, în măsură tot mai largă, a procese
lor tehnologice moderne.

Partidului
de WERNER BOSSERT 

poet german din R.P.R.

Azi munca noastră liberă transformă 
Pămîntul sterp în holde ți grădini. 
Subtilizăm materia informă
In vise mari și veșnice lumini.

Și precum vîntul cald zăpezi topește 
Și face să-nflorească prima floare 
Din flacăra furnalelor pornește 
Oțel să crească pîinile-n cuptoare.

Știm, ca argintul trece lava-n valuri 
Pămintului să-i smulgem rod bogat 
Și spicele cit arămiii grauri 
Să-ți suie vara zborul legănat.

Dar mult mai mult decit în forme-oțelul, 
Pe noi adînc ne mișcă un cuvint: 
Partid! — aprins ți dîrz precum e țelul 
Celor care muncesc pe ăst pămint.

Și cînd rostim acest măreț cuvint 
Chiar sîngele mai viu aleargă-n vine 
Și ca pe-un cînt ce trece pe pămint 
II sorbi și poți munci mereu mai bine.

Belșugul — din uzine trece-n sate 
Și de la țară la oraș — cunună 
Croind prin aste timpuri mai departe 
A frumuseții cale spre Comună.

Partid: cuvintu-acesta minunat
Ce-otîta inimilor noastre place 
Ne-ndeamnă și spre-al stelelor înolt 
Ne-ovîntă și în lupta pentru pace.

In romînește de 
MIHAI GAVRIL

d) îmbunătățirea în continuare a repar
tiției teritoriale a forțelor de producție, creș
terea potențialului economic al regiunilor, 
raioanelor și orașelor mai puțin dezvoltate.

e) Creșterea bunăstării materiale și cul
turale a oamenilor muncii prin sporirea sa
lariului real, a veniturilor bănești, îmbună
tățirea continuă a condițiilor de ocuit, dez
voltarea învățămîntului, culturii și a mă
surile de ocrotire a sănătății și de prevederi 
sociale, sporirea continuă a consumului de 
produse alimentare și industriale.

III. Congresul apreciază că înfăptuirea 
prevederilor planului de 6 ani, prima etapă 
a programului de perspectivă, va deschide 
în fața poporului nostru noi orizonturi și 
mai luminoase: desăvîrșirea construcției 
socialiste și perspectiva trecerii treptate la 
construirea comunismului.

Cel de al III-lea Congres al partidului a- 
probă liniile directoare ale programului de 
dezvoltare a economiei naționale în per
spectivă. trasate în Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și însărcinează 
Comitetul Central al P.M.R. să elaboreze 
acest program.

Prin înfăptuirea acestui program, patria 
noastră va deveni în următorii 10—15 ani 
o țară industrială dezvoltată, cu o agricul
tură multilaterală, intensivă și de înaltă 
productivitate; bogățiile ei, puse în valoare 
de oamenii muncii, vor asigura întregului 
popor condiții de viață demne de epoca so
cialismului victorios și a construcției co
munismului.

IV. Principalele sarcini ale partidului în 
domeniul muncii organizatorice și ideolo
gice sînt:

1. Organele și organizațiile de partid, 
punînd în centrul întregii munci de partid 
lupta pentru îndeplinirea obiectivelor pla
nului de șase ani, trebuie să militeze cu ho- 
tărîre pentru a asigura creșterea continuă 
a rolului conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate.

2. In domeniul creșterii rîndurilor parti
dului va trebui să punem și pe viitor accen
tul principal pe calitățile politico-morale și 
profesionale ale celor ce urmează să fie pri
miți în partid; să acordăm calitatea de 
membru de partid numai celor mai buni 
dintre cei mai buni oameni ai muncii, care 
prin întreaga lor activitate și comportare se 
dovedesc demni de înaltul titlu de comunist.

3. Este necesar să acordăm în continuare 
atenție respectării stricte a principiilor și 
normelor leniniste, atragerii și mai active 
a masei membrilor de partid la dezbaterea 
principalelor probleme ale politicii parti
dului.

Să întărim necontenit disciplina de partid, 
fermitatea și combativitatea în lupta pen
tru aplicarea politicii partidului, unitatea și 
coeziunea rîndurilor partidului în jurul Co
mitetului Central.

4. Alegerea, creșterea și repartizarea ca
drelor trebuie să constituie una din preocu
pările permanente și principale ale organe
lor de partid și de stat, care sînt datoare 
să asigure ridicarea continuă a nivelului 
politic, ideologic și profesional al cadrelor, 
formarea și promovarea unui mare număr 
de cadre noi, pentru toate domeniile de ac
tivitate.

5. Organele și organizațiile de partid tre
buie să desfășoare o intensă muncă politi
că și organizatorică pentru mobilizarea tu
turor oamenilor muncii la îndeplinirea mă
rețelor sarcini puse de partid, să asigure în
tărirea continuă a legăturilor partidului cu 
masele cele mai largi ale poporului mun
citor. Trebuie întărită conducerea și îndru
marea permanentă de către organizațiile 
de partid a sfaturilor populare, sindicatelor, 
organizațiilor de tineret, de femei și a ce
lorlalte organizații de masă, al căror rol a 
crescut și va crește tot mai mult în viața 
societății noastre.

6. Este necesar ca organele și organiza
țiile de partid să intensifice munca pentru 
ridicarea nivelului politic și ideologic al 
membrilor și candidaților de partid ; fiecare 
membru de partid să îmbine munca prac
tică de îndeplinire a sarcinilor încredințate

(Continuare în pagina 3-a)



REZOLUȚIA
Congresului al 111-lea al Partidului Muncitoresc Romîn

(Urmare din pag. a 2-a)

l-hl-hl

cu o permanentă preocupare pentru însuși
rea bazelor ideologiei marxist-Ieniniste și a 
politicii partidului.

7. Organizațiile și organele de partid, 
sindicatele, organizațiile de tineret și cele
lalte organizații de masă au datoria să des
fășoare, folosind toate mijloacele de educa
ție de care dispun, o intensă muncă politică- 
educativă, pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, a moralei 
socialiste, a atitudinii noi față de muncă, 
față de bunurile obștești și de îndatoririle 
sociale, să îmbunătățească și să lărgească 
munca de răspîndire a cunoștințelor știin
țifice în mase.

8. înfăptuind cu perseverență principiul 
conducerii de către partid a activității ideo
logice și culturale, trebuie să veghem și 
pe viitor ca această activitate să fie pătrun
să de partinitate, de intransigență față de 
ideologia burgheză, să combatem neobosit 
orice manifestare a concepțiilor ideologice 
străine, pentru triumful deplin al ideologiei 
socialiste.

9 Dezvoltînd rezultatele remarcabiile ob
ținute pînă în prezent, organele și organi
zațiile de partid trebuie să ridice fa un ni
vel tot mai înalt munca politico-ideologică 
în rîndurile intelectualității, să îndrume în
treaga activitate ideologică, științifică, cul
turală și literar-artistică. pentru ca aceasta 
să slujească intereselor supreme ale poporu
lui, cauzei construcției socialiste.

V. Congresul își însușește aprecierea din 
Raport care subliniază că forța mișcării co
muniste internaționale, maturitatea și uni
tatea ei și-au găsit expresia în Declarația 
Consfătuirii reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările socialiste 
care a avut loc la Moscova în noiembrie 
1957. întreaga dezvoltare a mișcării mun
citorești, desfășurarea situației internațio
nale au confirmat pe deplin justețea apre
cierilor Declarației în toate problemele so- 
cial-politice ale timpului nostru, cît și a 

orientării pe care a dat-o partidelor frățești 
în lupta pentru pace, democrație și socia
lism.

Partidul Muncitoresc Romîn, luptînd cu 
consecvență pentru puritatea teoriei mar
xist-Ieniniste, apărînd cu hotărîre principi
ile internaționalismului proletar și dezvol
tînd legăturile strînse cu partidele frățești, 
contribuie la întărirea necontenită a puter
nicului lagăr socialist, la dezvoltarea miș
cării comuniste mondiale.

Partidul nostru va combate și în viitor, 
cu toată hotărîrea revizionismul, oportunis
mul și orice deformări ale învățăturii mar
xist-Ieniniste, va milita cu perseverență pen
tru întărirea unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale, pe baza marxism- 
leninismului, a principiilor internaționalis
mului proletar.

Congresul apreciază ca fiind pe deplin 
justă și corespunzătoare intereselor poporu
lui romîn. intereselor socialismului și păcii, 
politica externă promovată de Partidul 
Muncitoresc Romîn și de guvernul Repu
blicii Populare Romîne.

La temelia politicii externe a statului nos
tru se află prietenia și alianța indestructi
bilă cu Uniunea Sovietică și cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, întărirea continuă 
a sistemului socialist mondial.

Partidul și țara noastră își vor aduce, și 
de acum înainte, contribuția lor la întărirea 
coeziunii indestructibile a lagărului socia
list, condiție esențială a apărării indepen
denței și construirii cu succes a noii orîn
duiri în fiecare țară socialistă.

Republica Populară Romînă, în strînsă 
unire cu celelalte țări ale lagărului socia
list, va milita și în viitor pentru micșora
rea încordării internaționale, demascarea 
și zădărnicirea oricăror uneltiri ale cercu
rilor imperialiste agresive, promovarea per
severentă a principiilor coexistenței pașnice, 
pentru înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru statornicirea 
nice în lumea întreagă.

unei păci trai-

Pășim într-o etapă nouă de dezvoltare, 
care "deschide poporului nostru perspectiva 
luminoasă a victoriei depline a socialismu
lui și trecerii treptate la comunism — ca
uză pentru care au luptat și s-au jertfit cei 
mai buni fii ai clasei muncitoare și ai în
tregului popor romîn.

Ferm convins că partidul nostru, strîns 
unit în jurul Comitetului Central, își va în
deplini cu cinste misiunea de organizator 
și conducător al întregului popor în opera 
istorică de desăvîrșire a construirii socialis
mului în țara noastră, Congresul cheamă 
toate organizațiile de partid, pe toți mem
brii și candidații de partid, să înfăptuiască 
măsurile politice .și organizatorice pentru 
realizarea programului de dezvoltare eco
nomică și culturală a țării, de ridicare a 
bunăstării și prosperității poporului.

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn își exprimă convingerea 
că întregul popor, unit sub gloriosul steag 
al încercatului nostru partid, va porni cu 
elan patriotic și puteri înzecite la înfăptui
rea mărețelor sarcini stabilite de Congres 
și va obține noi victorii în construcția so
cialistă.

Poporul nostru își va aduce astfel contri
buția la victoria sistemului mondial socia
list în întrecerea pașnică cu capitalismul, 
la izbînda forțelor păcii.

Trăim o epocă în care ideile socialismu
lui exercită în întreaga lume o atracție tot 
mai puternică, luminînd popoarelor calea 
luptei pentru bunăstare, pentru pace, pen
tru dezvoltarea forțelor materiale și spiri
tuale ale omului.

Congresul adresează muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, tuturor oamenilor 
muncii, chemarea de a consacra întreaga lor 
putere de muncă, energie creatoare, iniția
tiva. talentul și priceperea lor, pentru de- 
plina victorie a socialismului în patria 
noastră, pentru triumful cauzei nobile a 
păcii I
București, 24. VI. 1960.
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Reprezentanții partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, caire au 
asistat la Congresul al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn din partea Partidu
lui Muncii din Albania, Partidului Comu
nist Bulgar. Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist Chinez, 
Partidului Muncii din Coreea, Partidului 
Socialist Unit din Germania, Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Mun
citoresc Romîn, Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam au hotărît să folosească pre
zența lor la București pentru a avea un 
schimb de păreri asupra problemelor actu
ale ale situației internaționale contempo
rane și a concluziilor care rezultă din a- 
ceasta pentru partidele frățești.

Participanții la consfătuire constată în 
unanimitate că întregul mers al evenimen
telor internaționale și al dezvoltării țărilor 
sistemului mondial socialist a confirmat pe 
deplin justețea tezelor marxist-Ieniniste ale 
Declarației și ale Manifestului Păcii adop
tate de partidele comuniste și muncitorești 
la Moscova în noiembrie 1957.

Participanții la consfătuire își confirmă 
fidelitatea față de principiile Declarației și 
ale Manifestului Păcii, care reprezintă Car
ta mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, programul ei de luptă pentru 
pace, democrație și socialism.

Reprezentanții partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste consideră 
că toate concluziile cuprinse în Deolarație

și în Manifestul Păcii: cu privire la coexis
tența pașnică a țărilor cu orînduiri sociale 
diferite; cu privire la posibilitatea preîntîm- 
pinării războaielor în epoca actuală; cu 
privire la necesitatea de a ține mereu brea
ză vigilența popoarelor față de pericolul de 
război, întrucît în condițiile existenței im
perialismului se menține terenul pentru 
războaie agresive, — sînt pe de-a întregul 
aplicabile și la situația actuală.

„Partidele comuniste, — a subliniat De
clarația — consideră lupta pentru pace 
drept sarcina lor primordială. Împreună cu 
toate forțele iubitoare de pace, ele vor face 
tot ce depinde de ele pentru a preîntîmpina 
războiul".

Declarația cuprinde, de asemenea, o con
cluzie importantă cu privire la formele de 
trecere ale diferitelor țări de la capitalism 
Ia socialism. „In condițiile contemporane, 
într-o serie de țări capitaliste, clasa munci
toare, în frunte cu detașamentul său de a- 
vangardă, are posibilitatea... să înfrîngă re
zistența forțelor reacționare și să creeze 
condițiile necesare pentru înfăptuirea paș
nică a revoluției socialiste". In același timp 
trebuie avută în vedere și posibilitatea cu
ceririi de către clasa muncitoare a victoriei 
în revoluția socialistă și pe cale nepașnică.

Participanții la prezenta consfătuire re
levă cu un sentiment de profundă satisfac
ție uriașele succese obținute de toate țările 
sistemului socialist în domeniul dezvoltării 
economiei și culturii, al întăririi orînduirii 
sociale și de stat. în dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste. Pe zi ce trece se 
dezvoltă și se întărește tot mai mult marea 
comunitate a țărilor socialiste. Lagărul so-

I.

cialist se găsește în deplina înflorire a for
țelor sale. El exercită o influență uriașă și 
mereu crescîndă asupra întregului mers al 
dezvoltării omenirii. Succesele Uniunii So
vietice și ale țărilor de democrație populară 
însuflețesc clasa muncitoare și pe toți oa
menii muncii din țările capitaliste la lupta 
împotriva ofensivei exploatatorilor contra 
intereselor lor vitale, la lupta pentru pace 
și socialism.

Participanții la consfătuire declară că 
partidele comuniste și muncitorești vor în
tări și pe viitor coeziunea țărilor sistemului 
mondial socialist și vor apăra ca lumina 
ochilor unitatea lor în lupta pentru pace și 
securitatea tuturor popoarelor, pentru tri
umful marii cauze a marxism-leninismului.

C.C. al 
C.C. al 
C.C. al 

slovacia
C.C. al 
C.C. al
C.C al Partidului Socialist Unit din Ger

mania.
C.C. al 

Mongol
C.C. 

lonez
C.C.
C.C.

Ungar
C.C. 

Sovietice
C.C. al 

Vietnam.

Partidului 
Partidului 

Partidului

Partidului 
Partidului

■>
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Muncii din Albania 
Comunist Bulgar 
Comunist din Ceho-

Comunist Chinez 
Muncii din Coreea

Partidului Popular Revoluționar

al

al 
ai

al

Partidului

Partidului 
Partidului

Partidului

Partidului

București, 24 iunie
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desfășurării lucrărilor celui de-al treilea Con-In zilele
greș al P.M.R,. difuzării voluntari au dus ziarele pină la 
cele mai îndepărtate locuri de muncă. Interesul cu care 
oamenii muncii din țara noastră au urmărit zi de zi lu
crările Congresului a fost împărtășit și de colectiviștii din 
comuna Dobreni, regiunea București.

Acolo, pe tarla, in clipele de răgaz, grupați în furul 
ziarelor proaspăt sosite, colectiviștii din brigăzile de dmp 
au discutat despre sarcinile ce le revin șl lor In lupta

pentru dezvoltarea agriculturii socialiste. Mai multă grijă 
pentru întreținerea culturilor, recoltarea la timp și fără 
pierderi a păioaselor, mărirea de cinci ori a suprafeței 
de grădină legumicolă ca șl dezvoltarea altor ramuri adu
cătoare de mari venituri — iată numai cîteva din anga
jamentele prin a căror îndeplinire colectiviștii din Dobreni 
vor contribui alături de întreg poporul muncitor la înfăp
tuirea vieții jericite și îmbelșugate pe drumul căreia parti
dul ne conduce cu înțelepciune și fermitate.

In pragul declanșării 
campaniei de recoltat, 
ne-am adresat direc
torului S.M.T.-Lehliu, 
tovarășul Aurel Husar, 
cu rugămintea de a 
înfățișa cititorilor noș
tri cîteva din aspecte
le pregătirilor pentru 

a 

în
desfășurare 

de vară 
acțiune a

S.M.T.
a-

die de rapița la hec
tar este de 1.200 kg-, 
față de cca. 700 kg. în 
anii trecuți.

Ne-am interesat apoi 
în ce stadiu se afla 
utilajul care va lucra 
în campanie, și am 
aflat că : reparațiile 
mașinilor, ca și verifi
carea acestora în gol 
de către beneficiari, au 
fost făcute din
„Avem în brazda 
tractoare, cu 15 
multe decît anul 
cut, 47 combine, cu 27
mai multe decît anul 
trecut, 26 seceră î- 
legători și 20 bato-

—T- Avînd în vedere 
creșterea parcului de 
mașini, am întrebat 
noi, ce măsuri a luatA plouat mult în cireșar. Multe zile 

au stat drumurile desfundate și norii 
încă mai plutesc pe deasupra comunei 
Arțari. S-au răcorit oamenii. Seceta 
de anul trecut a fost răzbunată.

— Auziși, Petre? S-a făcut „evalua
rea".

— Știu, am fost și eu- Aproape două 
tone la hectar.

— Să fi avut numai ,,A.15“...
— Sau „Triumf".-
— Sau „Bulgaria
— Ehei I
Cam acestea slut 

bește telegrafic, cu 
vimte de puțin tim-p 
de toate zilele, 
totul. Știu și prevăd

301“..j

discuțiile Se vor- 
fraze rupte și cu- 
intrato în vorbirea 

Dar oamenii pricep 
“1 totul. Au casă- 

laborator, au loturi demonstrative. Și 
ce loturi I Vreo 30 de hectare cu po
rumb și 120 numai ou g>rîu.

— Măi, să fi avut noi toată supra
fața 1

Asta-i singurul necaz. Să fi fost lot 
demonstrativ toate cele 2.188 de hecta
re ale colectivei. Să fi fost cu porumb 
hibrid nu 30 de hectare, ci de 30 de 
ori pe-atîlea. iar cu grîu „A.15“ și 
„Bulgaria 301“. toate cele 625 de hec
tare aflate-n pragul recoltării.

Dar tot e bine pentru început, 
mima e colectivizată abia de anul 
cut. Cei înscriși atunci au venit cu lo
turi slabe, prost întreținute, de pe care 
s-a recoltat sub o tonă de grîu la 
hectar. Acum văd si ei: dacă s-ar fi 
Înscris mai repede, s-ar fi grăbit și bel
șugul. Cînd tot pământul e un singur 
trup, altfel merge treaba.. Producția 
medie de grîu la hectar o să fie acum 
de 1.800 kilograme In cultura mare 
ți de peste 2 200 pe lotul demonstra
tiv.

Cifrele astea le-au aflat oamenii încă 
din iarnă, de la învățfemîntu] agroteh
nic. Acolo s-au obișnuit și cu „A. 15“ 
și cu alte soiuri de mare productivitate, 
rezistente la ger și tari în pai. Veneau 
la lnvățămînt de două ori mai mulți 
decît erau înscriși. Ba uneori, se adu
na toată colectiva- Atunci, fără a se 
mina, cu obrazul luminat de mulțumi
re, președintele Ion Băcanu anunța ca 
la școală :

— Să ieșim în liniște și să mergem 
la căminul cultural, unde-i loc mai 
mult.

Elevii de astă-iarnă. cursantă cu 
vorba damoală și cu mișcări potolite, 
au acum ceva din neastîmpărul și ho- 
tărirea dîrză a oșteanului în preajma 
bătăliei. Primul gînd — strinsol recol
tei. Recoltarea la timp și fără pier
deri I

Vara e ploioasă. Nu se m-ai poate 
lucra ca anul trecut. Trebuie luate 
măsuri deosebite. S-a gîndit fiecare în 
fel și chip. „Dacă pe alocuri s-o da 
grîml palanca ? Dacă o fi pămîntnl 
moale și n-om putea băga combina ? 
Dacă"...

La toate au chibzuit colectiviștii din 
Arțari.

„Trebuie să începem recoltatul în jur 
de 1 iulie și să tonminăm în upl zile.

Co- 
tre-

»

con mi-

E bun 
muncă

La tnevoie, vom recolta și maoual" — 
■ hotărît consiliul de conducere.

— Eu cu brigada mea pot secera 10 
hectare pe zi, — s-a angajat 
nistul Petre Popa.

Popa conduce brigada tntîia. 
organizator și are o putere de
deosebită. Tocmai de aceea brigăzii lui 
i-au fost repartizate în toamnă tere
nuri mai puțin roditoare decît brigăzi
lor celorlalte. Acum însă, cînd e vorba 
de culturi foarte frumoase, pe lingă 
cele ale brigăzii comunistului Manea

Boboc, președintele le pomenește și pe 
cele ale brigăzii lui Popa. Și c’nd a 
săltat păiiuinturile mai slabe la treapta 
celor mai bune, cum să nu.tină la mîn- 
drețe de holdă ca la lumina ochilor?

— Cel puțin 10 hectare zilnic, — a 
întărit el — Fiecare brigadă cite 10 
hectare, înseamnă 60 de hectare zilnic 
pe gospodărie. Bașca hectarele făcute 
cu seccrătoarea-lcgătoare repartizată 
S.M.T.

Planul s-a întocmit pe loc. In pas 
seceratul, să se facă stoguri, iar 
clăi ca anul trecut. Stogurile țin mai 
bine și la umezeală și la vînt. Apoi, 
avînd stoguri, se va putea treiera cu 
combina staționar, atît ziua, cît și 
noaptea, la lumina farurilor.

Iar dacă cumva timpul nu va fi fa
vorabil recoltării mecanizate, șase sute 
de brațe stau gata în ori ce moment 
să intervină pentru ca recoltarea să se 
Iacă în timpul stabilit.

de

cil 
nu

buna 
muncilor 
raza de 
cestui

Pînă a-i pune între
barea ( 
varășul 
luat-o înainte :

„De fapt, 
de recoltat 
put-o încă 
de-a treia 
lunii iunie. E vorba de 
recoltatul rapiței, care 
s-a efectuat în toate 
gospodăriile colective 
deservite de S.M.T.- 
Lehliu. Producția me-

de început, to- 
l Husar ne-a

campania 
am înce- 

din cea 
decadă a

timp.
89 

mai 
tre-

...directorul S
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ANDREI CROITORU și NICOLAE

Stal uneori și te întrebi cum 
cineva să știe atitea lucruri, să 
curent cu tot ce se petrece în 
nă, să cunoască fiecare om în

a 
ia cutare ședință, să știe tot, să 
da orice amănunte despre gospodăria 
colectivă sau despre întovărășire, mer- 
gînd pînă la zeci de cifre știute pe 
de rost, și, în sfîrșit, să știe tot ce a 
fost și o să fie.

Un asemenea om ni s-a dezvăluit a 
fi instructorul teritorial de partid, tova
rășul Gheo-rghe Chițoaica. L-am întîl- 
nit intii la sfatul popular ol comunei 
Ileana. Apoi, la cimp. Apoi, în satul 
Bordeieni. Apoi...

Pretutindeni, același bun cunoscător 
ol problemelor la ordinea zilei, al oa
menilor. Scurt la vorbă, sigur în îndru
mări. Mai ales în această perioadă 
de ajun de recoltat, cînd, așa cum 
spune chiar tovarășul Chițoaica, „se 
cer fapte, nu vorbe".

— Am avut destul 
cuții și planuri. Știm 
făcut încă de la 18 
punct acum ultimele

Cu două zile inainte 
lucrărilor celui de-al 
al P.M.R., comitetul de partid din co
muna Ileana a ținut o plenară lăr
gită. Au participat la această ple
nară comitetul executiv al sfatului 
popular, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective „Cel de-al doi
lea Congres", conducerile celor trei în
tovărășiri din comună, briqadierii ți 
șefii de echipe.

Referindu-se la indicațiile proiectu
lui de Directive cu privire la sporirea 
recoltei, oamenii s-au angajat să lu
creze în așa fel ca recoltarea să se 
facă fără nici o pierdere. Apoi, ei 
hotărît ca în perioada secerișului 
treierișului să organizeze săptămîni 
record pentru scurtarea perioadei de 
recoltare.

De asemenea s-au mai angajat să 
predea cantitățile de grîne contracta
te cu statul și plata muncilor SM.T. 
direct de la arie și să efectueze ime
diat arăturile adinei de 28—30 cm.

— Toate astea, explică tovarășul Chi
țoaica, se vor face in comuna Ileana 
mult mai repede și mai bine decit in 
anii trecuți. Repararea atelajelor, după 
cum a constatat comisia tehnică de 
control, s-a și terminat. Recolta se a- 
nunță bună, îndeosebi la gospodăria

să-și amintească cine și ce

poate 
fie la 
comu- 
parte, 
vorbit 
poată

timp pentru dis- 
tot ce avem de 
iunie. Punem la 
pregătiri.

de începerea 
lll-lea Congres

au
ți

colectivă. Planul de producție preve
dea la griu o recoltă de 1.400 kg. la 
hectar. Brigadierii și-au luat însă an
gajamentul să dea peste 1.700. Și a- 
vem niște oameni unul și unul- Ion Bu- 
zatu, de pildă, care e candidat de par
tid, își mobilizează totdeauna oamenii 
la clipa și la locul hotărit, de parcă 
n-ar fi o brigadă, ci un singur ins.

r: > 771 '

CliHiftieteîntâii

nuale pentru făcut paiele porcoi, cite 
ți mai cite. Paza culturilor a întărit-o 
cu o patrulă călare. Nici nu-ți vine să 
crezi că tovarășul Nicolae Șuie al nos
tru, tehnicianul, a fost scuturat cîndva 
pentru lipsă de interes-

Recoltatul va merge bine. Fiecare 
secerătoare-legătoare va fi urmată de 
o echipă care clăiește snopii, așa în-

re

fel de serbare 
fost invitați și . 
ceștia in
mare dt
124 de familii i 
întovărășire au 
scriere. Că nu 
tigat, o dovede 
an la an a val

Borcan, secretarulPeste cîteva zile aducem combina, ii spune tehnicianul agricol Șuie lui 
din comuna Ileani

Noi am organizat grupe de partid 
pe fiecare brigadă. Cum nu merge 
bine ceva, comuniștii discută cazul pe 
loc și iau măsuri de îndreptore. Asta-i 
motorul nostru : grupa de partid pe 
brigaaa.

Primind ajutorul comuniștilor, tehni
cianul ogronom a devenit foarte activ. 
Nu numai că este toată ziua De cimp, 
dar s-a îngrijit de toate cele : seceri, 
sfoară pentru snopi, saci, greble ma-

cît tractoriștii să poată începe Imediat 
arăturile de vară.

Avem și combină. Paiele rămase în 
urma ei vor fi strinse cu greble spe
ciale de lemn. Batozei, care ne-a fost 
repartizată, i s-a făcut rodajul. Pe arie, 
se va treiera la stoguri. Pentru trans
port avem 90 de căruțe făcute ca 
și două autocamioane.

La sfîrșituf lui iulie, colectiviștii 
primi avansul de 40 la sută. Va fi

noi

vor 
un

în 1959 și 43 lei, 
plan, in anul acest

— Eu cred că v< 
ține tovarășul Ch 
— Dor pentru ast< 
trebui să meargă i

Are dreptate tov 
știu și oamenii și 
ca cele două ,,săf 
fie cu adevărat re
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omune <1 ■ n raionul Lehliu
1
rea S.M.T. pen- 
.urarea de ca- 
spunzâtoare ca 
i pregătire ?
a ales din rîn- 
efilor de bri
celor mai buni 
ti, spune tova- 
tsar, 67 de to- 
are au urmat 
e combineri de 
ița. în felul a- 
vor putea lu- 

chimburi, ziua 
ină, iar noap- 
ractor la ară1 
• vara. Avem 
ndițiile să 

la timp 
linile ce ne
adrul campa- 
recoltare, așa 
im gajat și 
tirana trimisă 
lui de către 
i, inginerii și 
i e n i i 
nostru.

in
și 

re-

din

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiin

ii, la care au 
ii. De fapt, a- 
Jir ’-st mai 
□ r, elective:
52 cite sint în 
cereri de in
deed de cîș- 

eșterea de la 
luncă : 28 lei

popular.

t cifrelor de

45 Iei, sus- 
Și adaugă : 

ecoltarea va 
ornicul.
Chițoaica. O 
iea vor face 
record" să

întrecerea

continua
Bob de aur, 
bob de grîu

Foaie verde maghiran. 
Miez de veră-n Bărăgan 
Așternut-a cîmpul mare 
Tot cu floare lingă floare, i 
Șed alături florile 
Cit cuprind privkrle 
Ca o apă fără 
Legănindu-se In 
Flori incite, flori 
Și cu spicul cit 
Șemănatu-ie-a-n 
Mina mea și mina ta 
Mîini și inimi, deopotrivă 
Infrățite-n colectivă. 
Și iar verde maghiran, 
Colo-n larg de Bărăgan 
Holda-i mare, holda-i 'naltă 
Rod al muncii laolaltă. 
Haide, soro șecere 
Gata fii de-ntrecere 
Că și cea mindră combină 
Stâ să intre-n holda plină 
Să o tundă binișor 
Și s-o treiere cu spor, 
Bob de aur, bob de grfu 
In hambar să curgă riu l

mofuri 
voturi -1 
de aur 
un graur, 
tarla

* £
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Brigada din Lehliu repetă noul program.

£*<1 nou program
ORIK3HDH

oamenilor 
resurselor 
și-a făcut 
piese vor

Auzită în comuna Horia, 
raionul Lehliu

de nedume- 
șl se apucă

Dumitru, că

Inocan le.au reparat aici 
Ie trimitem la centrul me
nu numai cu combinele s-a 

așa. Din pluguri vechi.

Un articol apărut de curfnd la ga* 
zeta de perete a gospodăriei agrL 
cole de stat Frumușica, ne atrage 
atenția. El este intitulat „Lupta 
pentru economii" șl poartă semnă
tura lut Traian Dumitru, magazH 
nerul gospodăriei.

Cine citește articolul se întreabă 
oarecum nedumerit: de ce tocmai 
magazinerul s a apucat să scrie 
despre problema economiilor șl nu 
un tractorist sau un mecanic care 
lucrează în sectorul unde se pot 
realiza economii ? Iată cum de a 
efuns Traian Dumitru să scrie arti
colul.

In plină activitate de repara
re a mașinilor pentru seceriș el 
vedea că nu prea vin oamenii să-I 
ceară piese noi. ,,Ce-or fl făcînd el 
acolo, se întreba el, repară cu aer ?“ 
Cunoștea angajamentele 
cu privire la folosirea 
Interne. Și cunoscîndu-le 
șl el un calcul cam cîte
trebui să iasă din magazie. Șl totuși 
pînă șl zgîrcenia cu care șl-a făcut 
socotelile t-a fost dată peste cap. 
..Asta I prea de tot". S-a dus întins 
la atelierul mecanic șl l-a căutat pe 
Mitu Savu, șeful secției. De la Savu 
a aflat că mecanicii, în loc să vină 
la magazie. au recondiționat mal 
multe piese reallzînd totodată eco
nomii în valoare de 15.000 lei la 
repararea celor 15 combine.

— 15 7 — se miră Dumitru. —>
Păi eu știam numai de 13.

Mitu zîmbi mulțumit 
rirea magazinerului 
să-i exolice :

— Știi bine, tovarășe
aveam două combine scoase din uz. 
Anul trecut n-ap lucrat, dar acum 
vor ieși la cîmp. Echipele Iul To. 
mescu și 
în loc să 
canic. Șl 
întîmplat
demontate șl aruncate, noi am făcut 
șase pluguri tractate cu trei brazde.

— Care va să zică, asta-i — se 
dumiri Traian Dumitru. Apoi notă 
la carnet. Avem acum un subiect 
bun pentru un articol la gazeta de 
perete.

Hărnicia muncitorilor de la GA.S. 
Frumușica prilejuiește numeroase 
subiecte pentru gazetă. Intr-o adu
nare, șefii de secție s-au angajat să 
termine recoltatul griului în mal 
puțin de 10 zile, cît este prevăzut 
în plan.

Candidatul de partid Constantin 
Isaiie, șeful secției „1 Mai" a 6pus: 
„Continuînd întrecerea pe linia an
gajamentului luat în cinstea Con
gresului, noi o să terminăm recol
tatul în 9 zile. Acesta e angajamen
tul, dar el poate fl depășit, adică 
să fim gata numai în 8 zile".

Pentru ca mașinile să meargă din 
plin, s-a hotărît ca aprovizionarea 
cu piese și carburanți să se facă, 
dacă este cazul, șl noaptea. Iar pe 
fiece tractor să se lucreze In două 
schimburi, ziua cu combina, iar 
noaptea la arat.

Muncitorii goșpodăriei de stat fac 
economii nu numai la repararea 
mașinilor, ci șl la timpul destinat 
secerișului. El au înțeles că din cil* 
pa începerii recoltatului, flecare 
cens cîștigat are o însemnătate deo
sebită.

i

*

Pe ogoare, 
pe colnice,,.
Pe ogoare, pe colnice 
Unduiau păduri de spice 
Feți frumoși cu păr bălai 
Legănați in virf de pai, 
Pirguindu-se in soare 
Bobul piinii viitoare, 
Cînd, de-odată, holda toată 
La pămint a fost culcată. 
— Greierașule „Cri-Cri", 
Tu nu știi ce poate fi ? 
h E ușoară ghicitoarea : 
A trecut... secerâtoorea I

GEORGETA VASILE 
corespondent

Tntr-una din încăperile căminului 
cultural din Lehliu, 
stau de multă vreme 
mese, avînd în față 
pline cu scrieri și cu

— Hal să recapitulăm, 
Constantin Vlăsceanu, secretarul co
mitetului comunal de partid. — l-a 
spune tovarășe Lungu ce va cuprin
de noul program de brigadă 7

Profesorul Lungu șl învățătorul 
Tudor Gheorghe sînt creatorii tex
telor pentru brigada artistică de a- 
gltațle. De astă-dată ei s au întîlnit 
cu secretarul de partid 
goș, președintele colectivei, 
fixeze punctele noului 
clal pentru campania 
treleriș.

Uitîndu-se din cînd 
însemnările făcute, 
să le arate celorlalți ce va cuprinde 
viitorul program.

— Vom începe cu un cîntec de 
seceriș. Apoi o scenetă în care se 
va arăta cum a organizat munca 
Gheorghe Nica, brigadierul de la a 
II-a pentru a termina seceratul ra- 
pițel într-o singură zi. Prezența oa
menilor la 
cipală...

Brigada 
tre recolta 
(1.100 kg .la hectar) și cea de acum 
evaluată la 2.000 kg. la hectar.

„Săptămînă record" se va Intitula 
un alt număr-din program. Colecti
viștii din Lehliu au hotărît ca între 
3—10 Iulie să fie o săptămînă re
cord de secerat, Iar între 18—25 
săptămînă record de treieri-?.

— Ar fl bine, adăugă Vlăsceanu, 
să scrieți ceva șl despre organizarea 
chioșcurilor cu răcoritoare la arie.

Profesorul Lungu îșl notă. Mogoș 
a mat propus ca să existe în pro
gram o parte specială dedicată frun
tașilor care s-au evidențiat în mun
ca patriotică pentru înfrumusețarea 
saituhii

patru oameni 
în Jurul unei 
foi de hîrtie 

ștersături.
propuse

și cu Mo
ca să 

program, spe- 
de seceriș șl

I în cîn-d peste 
Lungu încercă

muncă este ideea prin-

va face o comparație în
de griu a anului trecut

Din ziua în care s-au fixat pro
blemele ce vor fl cuprinse în noul 
program șl pînă la alcătuirea textu
lui n-a mai trecut mult. Pentru ca 
programul să fie gata la timp, au 
început repetițiile, se învață noile 
texte terminate. Brigada artistică, 
operativă ca întotdeauna, îșl va a- 
duce și ea contribuția la succesul 
campaniei agricole.

Vizite instructive
Secția agricolă a sfatului popular ra- 

tre- 
și 

.. , „ .co
lective din Ștefănești, Arțari. Ileana, 
Lehliu și Săpiinari, la gospodăriile de 
stat „1. L. Caragiale", „Dîlga" șl 
„I. C. Frimu".

Colectiviștii s-au interesat aici des
pre organizarea muncii în sectoarele cu 
specific asemănător gospodăriilor lor. 
De pildă : sectoarele zootehnic, pomi
col, legumicol și mai ales sectorul 
culturilor de cereale.

Invitații dornici să afle cît mai mul
te lucruri legate de munca lor au pus 
o scrie de întrebări la care inginerii 
de specialitate și conducătorii gospodă
riilor de stat au răspuns pe larg.

Scopul acestor vizite organizate a- 
cum în preajma secerișului a fost și a- 
cela de a demonstra colectiviștilor cum 
s-au comportat culturile cit diferite 
soiuri de grîu mai rezistente la ger si 
la cădere-

Transformate în adevărate lecții 
practice, vizitele organizate de secția 
agricolă a sfatului popular raional Le
hliu au fost mult apreciate de colecti
viști, care și-au manifestat dorința să 
fie invitați cît mai des la asemenea 
schimburi de exncrientă.

ional Lehliu a organizat zilele 
cute cîteva vizite cu președinții 
brigadierii gospodăriilor agricole

ACTIVITATE CULTURALA LA LOCUL DE MUNCA
In fiece an, vara mar

chează începerea unei noi 
etape în munca noastră, a 
activiștilor culturali. Pînă 
acum centrul activității 
era căminul cultural, dar 
tn această perioadă, cînd 
oamenii sînt prinși în bă
tălia pentru strînsu-1 recol
tei, este firesc ca șl o bu
nă parte a activității cul
turale să se desfășoare la 
3mp.

Experiența anilor trecuti 
ne-a arătat că nu vom 
putea deplasa la locul de 
muncă formațiuni artisti
ce numeroase cum ar fi 
corul, iar țăranii munci
tori nu vor avea răgaz în 
aceste zile să asiste la 
spectacole de lungă dura
tă. Sînt necesare deci gru
pe mici $1 operative de 
artiști amatori care să 
dea scurte spectacole, al
cătuite din recitări și cîn- 
tece, fie în pauza de a- 
miază la seceriș, fie la

arie cînd va începe treie- 
rișul. Ținînd însă seama de 
faptul că artiștii amatori, 
fiind colectiviști, nu-și vor 
putea părăsi munca pen
tru a se deplasa, noi am 
ales cite 3—4 oameni ta- 
lentati din fiecare briga
dă a gospodăriei colecti
ve, care să cînte și să re
cite pentru tovarășii lor 
de muncă în timpul desti
nat odihnei. Astfel la bri
gada a 11-a. grupa artis
tică este formată din co
lectiviștii Dobrita Mihai, 
solistă vocală, Jean Du
mitru, recitator 
deonistul Nicolae 
Pentru ca viata 
să fie totuși cit
gată, unele grupe sînt al
cătuite din elevi mai mari, 
care dispunînd de timp pot 
da spectacole și pentru co
lectiviști și pentru înto
vărășiți- In aceste zile un 
grup de elevi pregătește, 
sub îndrumarea directoa-

și acor- 
Bădescti. 
artistică 
mai bo-

rei școlii, Ecaterina Sze- 
kely, o suită de dansuri 
care va fi prezentată la 
arie.

Și cartea va fi prezentă 
la locul de muncă al oa
menilor. S-au format cinci 
cercuri de citit, cîte unul 
pe fiecare brigadă a colec
tivei. în cadrul carora se 
vor citi Documentele celui 
de al IlI-lea Congres al 
partidului. articole pri
vind munca avintată a 
oamenilor muncii, pentru 
îndeplinirea angajamente
lor luate, materiale scurte 
de știință popularizată 
precum ș: curiozități din 
lumea largă1.

Pentru arie s-a pregătit 
încă de pe acum o biblio
tecă volantă și o gazetă 
de perete care va fi per
manent împrospătată cu 
articole la zi- Aici va exis
ta și un colt satiric unde 
vor ii luați ,,în țepi" co
dașii.

Practica ne-a arătat că 
pentru mai multă efica
citate este necesar ca a- 
gitația vizuală să fie con. 
cretă și operativă. De a- 
ceea, la gazeta de stradă 
din comună se vor afișa 
regulat articole cuprinzînd 
vești de pe ogoare, iar la 
sediul colectivei va exista 
un panou care să urmă
rească zilnic desfășurarea 
întrecerii între brigăzi. De 
asemenea, pe o tablă soe- 
cială din centrul satului 
vor fi trecuti zilnic frun
tașii în muncile agricole.

Organizîndu-ne munca 
în felul acesta, vom face 
ca activitatea culturală să 
fie mai vie, mai bogată, 
în strînsă. legătură cu pro
blemele cele mai actuale.

ION POPESCU 
directorul căminului cul
tural din comuna Ileana 

raionul Lehliu



Să recoltăm orîul 
tără nici o pierdere! 

de ing. MARTIN CARAIVANSCHI 
director general In Ministerul

Agriculturii
Anul acesta, majoritatea cul

turilor de gnu au fost cultivate 
de unitățile agricole sociallste- 
oooperctiste pe tarlale mari, 
unde arăturile și semănatul s-au 
putut face cu tractoore și semă
nători — la timp și în bune con
diții, au fost folosite mai multe 
îngrășăminte naturale și mine
rale, s-a semănat sămînță de 
soi. bine aleasă, și s-au făcut lu
crările de îngrijire în condiții 
mai bune. Munca mecanizatori
lor din agricultură, a colectiviș
tilor și a întovărășiților, organi
zată și condusă de organele de 
partid, favorizată șl de vremea 
ploioasă, a făcut ca holdele de 
griu să fie încărcate de rod bo
gat Dar experiența ne arată că 
piinea nu este asigurată decît 
atunci cînd rodul holdelor este 
strins și băgat în magazii.

Timpul ploios pînă în prezent 
a folosit culturilor de gnu, dar 
continuarea ploilor — așa cum 
se anunță — poate să ne aducă 
și pagube dacă nu vom ști să le 
preîntîmpinăm. In unele regiuni 
ploile abundente însoțite de vîn- 
turi au culcat cele mai bune 
grine, iar în continuare pot pri
lejui pierderi mari prin scuturare 
și deprecierea recoltei.

Ploile și răceala au provocat 
fntîrzierea coacerii la griu cu 
4 5 zile, față de obișnuit, ceea 
ce înseamnă că după înseni
narea timpului și încălzire, griul 
se va coace mai repede și anu
me faza de coacere în pîrgă 
Va dura numai 2—3 zile, apoi 
faza de coacere deplină 3—4 
zile, după care va veni răscoa- 
cerea, cînd se pot produce pa
gube mari la grînele nesecerate, 
prin scuturare și chiar ruperea 
spicelor.

In aceste condiții, pentru strîn- 
gerea recoltei de griu fără pier
deri este necesar ca organele 
agricole din regiuni și raioane, 
conducerile gospodăriilor agri
cole de stat, ale stațiunilor de 
mașini și tractoare și ale unită
ților cooperatiste să-și orga
nizeze bine munca, să asi
gure funcționarea mijloacelor 
mecanizate cu întreaga lor ca
pacitate de lucru și să mobili
zeze brațele de muncă necesare.

Să nu uităm că în condițiile 
create, orice zi, orice oră de 
lucru pierdută la strînsul recol
tei de griu ne poate aduce pa
gube mari prin risipă și scăde
rea calității rodului.

Ca să putem învinge greută
țile create de vremea ploioasă, 
se cere ca la gospodăriile agri
cole de stat și, mai ales, la gos
podăriile agricole colective, să 
se recolteze suprafețe cit mai 
mari în faza de coacere în 
pirgă. La întovărășirile agricole 
și în sectorul individual, unde 
nu se folosesc la recoltare com
binele, este bine ca toate supra

fețele să fie recoltate în faza 
de coacere în pîrgă.

Se recomandă ca gospodăriile 
agricole de stat să folosească 
din plin vindroverele și secerăto- 
rile-iegători pe care le au, pen
tru a recolta o suprafață cît mai 
mare de culturi de griu pînă la 
coacerea deplină. In lanurile 
căzute, vindroverele și secerăto- 
rile trebuie să meargă lucrînd 
numai în direcția contrară sen
sului căderii și cel mult perpen
dicular pe linia de cădere a 
plantelor, dar în nici un caz pe 
direcția căderii, în așa fel incit 
să nu rămînă plante nerecoltate. 
Acolo unde griul este căzut mult 
și încurcat de vînt, să se facă 
recoltarea cu coase și seceri.

Stațiunile de mașini și troc» 
toare, gospodăriile agricole co
lective și întovărășirile agricole, 
să folosească toate secerătorile- 
legători și pe cele simple, pe 
care le au, cu întreaga lor ca
pacitate de lucru, astfel ca să 
recolteze suprafețe cit mai mari 
de culturi de griu la coacerea 
în pîrgă, să se folosească din 
plin brațele de muncă pentru 
secerișul griului în faza coacerii 
în pîrgă, rezervîndu-se tarlalele 
cu grîu în picioare numai în 
măsura în care combinele 
S.M.T.-urilor pot să facă recol
tatul cu siguranță în faza de 
coacere deplină, fără să ajungă 
lanul la răscoacere

S-ar putea ca în unele zile 
ploioase să nu se poată folosi 
mijloacele mecanizate. In acest 
caz nu așteptăm vremea fru
moasă, ci folosim jumătăți de zi 
și chiar ceasuri prielnice recol
tării cu brațele. Recolta sece
rată se leagă și se stringe cu 
grijă în clăi, pentru ca in cîteva 
zile să se poată usca bine, după 
care să se înceapă transportul 
la arie și așezarea în stoguri 
sau șire bine clădite, vîrfuite și 
acoperite cu paie.

Treierișul de asemenea să nu 
întîrzie mai mult de 5 zile de la 
secerat. In scopul grăbirii treie- 
rișului este necesar să se folo
sească întreaga capacitate de 
lucru a batozelor existente. Pen
tru aceasta ariile trebuie să fie 
organizate și amenajate din 
vreme, să se asigure cetele de 
lucru la batoză și mijloacele de 
transport în așa fel, încît bato
zele să meargă din zori și pînă 
în noapte, iar pe ariile electri
ficate treieratul să continue șl 
noaptea.

O grijă deosebită să acordăm 
înmagazinării și condiționării 
griului, astfel ca să nu se pro
ducă deprecieri prin păstrarea 
necorespunzătoare.

Numai atunci cind întreaga 
recoltă de griu va fi înmagazi
nată și se vor asigura condiții 
bune de păstrare, putem spune 
că ne-am îndeplinit sarcina 
strîngerii în bune condițiuni a 
recoltei, asigurind astfel plinea 
poporului nostru muncitor.

Aceste tinere prezintă frumusețea pieptarelor, a cusăturilor de 
pe cămăși create cu peste 150 de ani in urmă in raionul 

T. Măgurele
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Covorul din Bărăgan o

O iarnă 11 țesură în colectiva lor
Din mătăsoase fire de proaspăt borangic 
Și-au pus în fir și floarea de pe-nfrățit ogor 
Și cite-un gînd în floare, ca să rodească-n spic.

Din țara noastră, suflet au împletit în el. 
Din tinerețea noastră șl cerul limpezit — 
Din flacăra curată a șarjei de oțel 
Și soarele ce arde pe cîmpul aurit.

Șl ca fundal, chiar satul il vezi înfățișat; 
Combine și tractoare trecînd spre zări — convoi 
Și .prunci zburdînd în voie, cu chipul lor scăldat. 
De rouă luminoasă a timpurilor noi!

Și parcă-1 viu covorul țesut în Bărăgan 
Simbol al primăverii pe cîmpul meu natal, 
Cu colectiva noastră, focar de-nalt elan
Și cu belșug de lanuri crescînd precum un vall

...Ți-,1 închinară ție, iubitule Partid!... 
Covorul lor — un hronic ca jarul dogorind, — 
Din avîntate inimi, din suflet împletit — 
Spre a-ți slăvi și steagul șl crezul neînfrîntf

MIHAIL COSMA

o 
o 
o 
o

o

o

o

o
o

B

ttotto • e • e o o

La grădinița de copii din Topraisar, regiunea Constanța-

Lăcaș nou, 
avînturi noi

Un parc, trotuare largi din 
dale de beton și o clădire im
punătoare, cu etaj, fac de nere- 
cuooscut centrul comunei Lima- 
nu din regiunea Constanța. Clă
direa ou etaj e noul cămin cul
tural. Sala de spectacole are 700 
de locuri la parter și 100 la bal
con. Pe lîngă camere le-oul isc Și 
biroul directorului, mai pot fi 
amintite sala de repetiții, sala 
de șah și sala de lectură a bi
bliotecii cu 4.000 de volume. Nu 
lipsește nici masa de ping-pong-

Frumosul complex cultural re
unește seară de seară zed de 
tineri colectiviști. Totul se f-ace 
aid din convingere și cu plăce
re. activitatea culturală dove- 
dindu-și din plin puterea de a- 
tragere și de cuprindere a mase
lor. Un singur exemplu : în apri
lie, la trialul pentru alcătuirea 
corului de 100 persoane, s-au 
prezentat peste 130. Astfel, di
rectorul Sergiu Boită a putut 
depista nu numai coriști buni, 
dar și talente pentru celelalte 
formații. Așa a fost descoperită, 
de pildă, colectivista Elena Ne- 
ddesou, o foarte înzestrată in
terpretă de teatru

La cămin au început să se 
țină în fiecare duminică cursuri 
de alfabetizare muzicală.

S-a îmbunătățit și activitatea 
celor 18 biblioteci de casă. Anul 
trecut erau numai 12. Printre 
responsabilii noilor biblioteci de 
casă se numără și colectivista 
Stana Diblă. Primind cu drag 
această sarcină obștească, Stana 
i-a si prezentat bibliotecarei un 
caiet de evidența cărților și ci- 
titorilor. pe care-1 făcuse fără să 
mai aștepte instructajul. Caietul 
era întocmit ca la carte, deși fe
meia îl făcuse cum o tăiase 
capul. Mărunt la prima vedere, 
faptul dovedește că interesul și 
pasiunea oamenilor pentru aceas
tă formă a muncii cu cartea s'nt 
tot mai mari

Miercurea, săptămână de săp- 
tămînă, mai ales în ultima pe
rioadă. cercurile de citit au des
fășurat șj ele o muncă rodnică.- 
Documentele celui de-al 111-lea 
Congres al partidului au fost ci
tite cu multă atenție- Despre în
deplinirea sarcinilor ce revin 
oamenilor muncii din agricultu
ră, s-a discutat pe-ndelcte. Io 
cercai utemistei Maria Turtucă- 
ianu, alcătuit din 25 de colecti
viști, asemenea discuții au ținut 
și două ore.

Pe olan artistic, problemele de 
viață și muncă ale colectiviști
lor își găsesc întruchipare în 
programul brigăzii de agitație, 
care a făcut pregătiri deosebite 
pentru răstimpul muncilor agri
cole de vară.

Noul cămin din Limanu poar
tă numele de „Munca". înscris 
pe frontispiciul clădirii, numele 
acesta este săpat adînc și în ini
mile artiștilor amatori, cărora 
gospodăria colectivă le-a durat 
un lăcaș pe măsura tinerescului 
lor avînt.

Păulișul nu-i o comună din cele mari, 
dar este foarte arătoasă Așezată între 
deal șt cîmpie, în lunca Mureșului ce-și în
deamnă apele spre Arad, comuna a cunos
cut. în ultimii ani-- o viață înfloritoare.

Recoltele mari obținute de colectiviștii 
din Păuliș în cultura cerealieră, a plante
lor tehnice și îndeosebi a viței de vie, dînd 
renumite vinuri, cunoscute nu numai de lo
calnici. au mărit veniturile oamenilor. Gos
podăria agricolă colectivă devine tot mai 
puternică, mai mare, cu largi perspective.

Brigada artistică ,de agitație a căminu
lui cultural, sub conducerea lui Maxim 
Lucaci — un pasionat animator și talentat 
interpret — nu uită niciodată să amin
tească de viața nouă a satului. în program 
făcîndu-și loc întotdeauna cuvintele de 
bucurie despre drumul luminos deschis de 
partid. despre munca în gospodăria colec
tivă: „Mureș. Mureș, apă lină. / Poartă mi 
gîndti-n valul tău. / Povestește viața bună / 
Ce-o trăte*- în satul meu / Viața nouă 
și senină / Făurită de partid, / Viață nouă 
Și deplină / Clădită de toți, muncind. / 
Frunză verde de cicoare, / Colectiva noa- 
stră-i mare. / Cît cu ochii po’i să vezi. / 
Din Bugeac pînă-n Livezi / Și din țarină 
fa pustă /■ Unde holda nu e-ngustă...“

Ascultînd programul brigăzii reușești să 
cunoști satul, colectiviștii și realizările lor- 
No: construcții au apărut în ultimii ani la 
Păuliș : o școală de 7 ani, un magazin uni
versal șl un dispensar. Multe oase mai au 
tencuiala încă proaspătă. Noaptea se zăresc 
luminițe la fereastra fiecărei case ; apara
tele de radio și difuzoarele nu lipsesc din 
gospodăria colectivistului. Ba, cum spune

nice — sfeola de zahăr și floarea soarelui. 
„Sfeclă multă deopotrivă A Semănăm în 
colectivă / Zahărul vrem an de an / Să 
ne crească peste plan**

Dar iată-i și pe fruntași cin tați fa Ioc 
de cinste, oameni cunoscut! de toți țăranii 
muncitori din Păuliș. care sînt mîndria sa
tului- Brigada lui Văsălie sau cea a lui 
Axente sînt în frunte. Tot în primele rîn-

BRIGADA CI NT A
VIAȚA NOUĂ

br.gada : ,,Azi pretenția a crescut. / Și do
rim ca-n viitor, / Tot din muncă, ne-ntre- 
cut i Să ne luăm televizor". Gospodinele 
se gîndesc să-și instaleze în casă mașini 
de spălat rufe și aragazuri.

Care este izvorul acestei bunăstări ? 
Brigada ne arată că totul se datorește 
muncii harnicilor colectiviști. întăririi gos
podăriei lor colective- Nu e puțin lucru să 
realizezi 3.000 kg grîu la hectar, iar po
rumb și mai mult Colectiviștii din Păuliș 
au introdus intens cultura plantelor teh-

duri se află Nicolae Sirian, care a avut 
anul trecut 800 zile-inuncă și Simion Băr- 
dan cu 563 zile-muncă.

Colectiviștii din Păuliș au construit adă
posturi mari pentru vite- Și-au cumpărat 
un autocamion și diverse atelaje. Luptînd 
pentru recolte tot mai mart și mai multe, 
au desecat zeci de hectare redîndu-le agri
culturii, iar pe unele terenuri neîertile au 
plantat peste 1.000 de pomi fructiferi care 
nu peste mult timp vor da roadă- Brigada 
artistică de agitație subliniază aceste fru

moase realizări ale colectiviștilor, desprin- 
zînd ceea ce este esențial: dorința tuturor 
de a contribui tot mai mult la dezvoltarea 
continuă a gospodăriei lor colective.

In cinstea celui de al Ill-lea Con
gres al partidului, colectiviștii din Păuliș, 
ca de altfel toți cei care muncesc de la 
orașe și sate, și-au înzecit eforturile 
în muncă, activitatea lor de zi cu zi 
închinînd-o partidului drag. Deși simple, 
cuvintele cu cane-și încheie brigada artis
tică de agitație programul sînt semnifica
tive, pentru viața nouă pentru dragostea 
ce o poartă oamenii muncii partidului care 
le călăuzește pașii spre noi victorii, spre 
fericire :

„Pentru viața fericită 
Care astăzi o trăim
Noi. partidului părinte 
Din inimă-i mulțumim- 
Imn de slavă azi iti ciută 
Tot poporul muncitor 
Și prin muncă te slăvește 
Partidul meu biruitor".

ȘERBAN RADULESCU
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C A, COMUNISM

da despre convertizoarele 
automate, despre mașina 
centru montarea taloanelor

Călătoria aceasta în domeniul fer
mecător al realităților comunismului o 
foc zilnic mii și mii de oameni ai mun
cii din țara noastră, îndeosebi bucu- 
reștenî... fârâ a se deplasa din Bucu
rești. Prilejul de a se transpune în co
drul aevea a! vîeții și preocupărilor 
marelui popor care înfăptuiește visul 
de aur al omenirii, îl oferă Expozi
ția sovietica deschisă de cuiînd în 
Parcul de cultura și odihnă J. V. Sta
lin'*. Aici, în pavilionul de pe molul 
lacului Herăstrău și pe terenul încon
jurător, șase mii de exponate, alese 
dintre cele mai noi și mai pline de 
semnificație produse ale științei și in
dustriei sovietice, alcătuiesc un splen
did tablou a! comunismului în acțiune. 
Oricît de sumar l-ar cerceta, vizitatorul 
are nevoie de multe ceasuri. Zăboveș
te îndelung in fața fiecărui stand și 
uită literalmente că timpul trece. La 
tot pasul privirea descoperă adevărate 
minunății, fiecare reprezentînd un 
triumf al gîndirii umane, ajunsă la a- 
pogeul său creator. Impresiile sînt co
pleșitoare. Admirația, unanimă.

4-
Să ne oprim, de pildă, în fața mi

nunatului strung automat cu șase axe, 
produs de uz'na de majini-unelte 
din Kiev. Pe baza u-nei comenzi-pro- 
gram electronice mașina își fixtîcză 
singură în mandrînă barele de metal 
pe care le ore de prelucrat și tot în 
mod automat execută, cu o precizie 
uimitoare, tăierea, strunjirea și fileta- 
rea pieselor. Mai trebuie subliniat că 
un singur om supraveghează zece a- 
semenea roboți mîraculoși. Dar cîte 
amănunte interesante nu s-ar putea 

de sudură 
semidorn 

la anvelo
pele de automobile, despre războiul 
automat pentru țesături de bumbac 
cu împlefturi ce redau desene de o 
extremă finețe, despre mașina auto
mată electronică de gravat clișee pe 
plăci metalice și din mase plastice, 
despre mașina automată de șlefuit fi- 
leturi de mare precizie, despre mașina 
de tricotat mănuși și mașinile pentru 

{industria de încălțăminte, despre com
bina minieră și mașinile perfecționate 
pentru agricultură, între care se nu
mără un ingenios agregat universal 
pentru lucratul viilor, capabil să facă 
13 lucrări diferite în podgorii; dezgro
patul viței, proșitul, grăpatul, împrăș- 
tierea îngrășămintelor, stropitul etc. 
Sau despre macheta puternicei maca
rale menită să așeze rapid părțile su
prastructurii podurilor 'n greutate de 
120 de tone ; sau despre macheta gi
ganticului cazan pentru termocentrale, 
care produce nu mai puțin de 660 
tone de abur pe oră I

Privim cu nesaț mașinile expuse și 
gîndul ne duce Io oamenii care le 
concep, le construiesc și le mînuiesc. 
Pentru ei producția presupune, în tot 
mai largă măsură, o activitate intelec
tuală de calificare superioară. In pro
cesul construcției victorioase a so
cialismului și comunismului munca s-a 
transformat dintr-o corvoadă . chinui
toare, cum este în capitalism, într-o 
necesitate vitală, expresie a demnită
ții și onoarei omului izbăvit de exploa
tare, care muncește pentru sine și pen
tru înflorirea patriei sale. Nu efort fi
zic pînă la epuizare, ci gîndire înari
pată, bazată pe o multilaterală pregă
tire culturală și tehnico-științifică 
iată o caracteristică esențială a mun
cii în comunism.

Expoziția din parcul „I. V. Stalin* 
demonstrează pe viu uriașul progres 
tehnic pe care-l înregistrează neînce
tat toate ramurile economiei sovietice, 
legătura strînsă dintre știință și pro
ducție. Automatizarea, prețioasa cuce
rire a tehnicii celei mai moderne, se 
extinde rapid. In uzinele sovietice func
ționează ireproșabil numeroase linii 
și secții automatizate de mare randa
ment și, după cum se prevede, în de
cursul septenalului vor fi automatizate 
complet 50 de întreprinderi. Pe baza 
comenzilor-program, perfect coordona
te, mașinile vor executa mii și mii de 
operații dintre cele mai grele și mai 
complicate. Cîte un om, ici, colo, in
stalat confortabil la pupitrul de co
mandă, va avea de exercitat doar 
funcția de fixare a programului mași
nii, de control și supraveghere.

Realizări pe linia automatizării pro
ducției s-au obținut și în țările capita
liste. Acolo, însă, progresele tehnice 
înseamnă o adevărată tragedie pentru 
muncitori. In S.U.A., de pildă, magna
ții trusturilor din industria oțelului, din 
industria de automobile, de prelucrare 
și conservare a cărnii sau din industria 
extractivă fclosesc automatizarea pen
tru a arunca pe drumuri alte zeci șî 
zeci de mii de muncitori, care îngroașă 
rîndurile armatei permanente a șomeri
lor. In lumea capitalului automatiza
rea servește doar unui pumn de ex
ploatatori, cărora le creează un izvor 
de 'profituri uriașe și în același timp 
lovește dureros în interesele vitale ale 
maselor muncitoare.

Cu totul altfel stau lucrurile în lu
mea socialismului. Aici totul poartă 
amprenta celei mai calde griji față de 
om și a încrederii profunde în viitorul 
său luminos. Totul exprimă optimismul,

Vizitatorii cercetează ca 

dragostea de pace, dorința ca viața 
poporului să fie mereu mai îmbelșuga
tă, mai frumoasă, plină de bucurii. Ca 
munca să fie mai rodnică și mai u- 
șoară.

In Uniunea Sovietică automatizarea 
și progresul tehnic în general se răs- 
fring binefăcător asupra traiului popu
lației. După cum se știe statul sovietic 
a și aplicat și extinde treptat reduce
rea duratei zilei de muncă, fără ca 
prin aceasta cîștigul muncitorilor sâ 
scadă. Oamenii beneficiază astfel de 
mai mult timp pentru odihnă și dis
tracție, pentru a se consacra unor 
preocupări superioare.

★
Nu este de loc o întîmplare că sa- 

vanțiî, inginerii și muncitorii sovietici

Macheta In mărime naturală a ultimului satelit artificial al Păminiului lansat 
de Uniunea Sovietică.

au pornit cei dinții, și cu deplină îz- 
bîndă, asaltul asupra Cosmosului. A- 
ceasta este o consecință firească a u- 
riașului avînt al economiei, științei și 
tehnicii în anii glorioși ai puterii so
vietice. E deajuns să amintim că față 
de nivelul atins în Rusia țaristă a a- 
nului 1913, în 1959 în Uniunea Sovie
tică s-a produs de peste 10 ori mai 
multă fontă, de peste 14 ori mai mult 
oțel, de peste 17 ori mai mult cărbune 
și de peste 14 ori a fost mai mare ex
tracția de petrol. De la atelierul meș
teșugăresc și fabrica primitivă, la ma
rile uzine automate, de la opaiț la pri
mele centrale atomoelectrice din lume, 
de la plugul de lemn la minunatele 
combine agricole, de la analfabetism, 
într-un procent extrem de ridicat, la 
cele mai înalte culmi ale științei și 
culturii — iată ce drum extraordinar a 

un via interes exponatele-

străbătut marele popor sovietic. Co
piile in mărime naturală ale sateliților 
artificiali și a ultimei trepte a rache
tei interplanetare, copia fanioanelor de 
metal cu emblema U.R.S.S., care au 
fost depuse pe solul Lunei și fotografia 
părții nevăzute de pe Pămînt a sate
litului natural al planetei noastre -4 
expuse în centrul Expoziției sovietice 
«- constituie c^a mai grăitoare dovadă 
a forței de nebiruit de care dispune 
astăzi marea țară a socialismului vic
torios, apărătoare consecventă a păcii 
in lume. Infringenea gravitației și pă
trunderea in nemărginitul spațiu side
ral au trecut de pe tărimuf visului în a- 
cela al realității zilelor noastre. Dru
mul spre lumile îndepărtate a fost des
chis și nu e departe ziua cind primii 
oameni vor porni pe bordul astronave

lor să cerceteze alte planete și stele, 
să descopere noi taine ale naturii, 
spre binele și fericirea întregii omeniri,

O mulțime mereu compactă de vi
zitatori cercetează cu vie emoție ,,stan
dul sputnicilor**, care sintetizează atî- 
tea cuceriri epocale.

Metalurgia și chimia, electronica și 
fizica, toate ramurile științei și tehni
cii au contribuit la realizarea acestor 
opere desăvîrșite, care vădesc ce po
tențial inepuizabil are omenirea și ce 
viitor minunat își poate clădi, diriîîn- 
du-și toate eforturile în scopuri paș
nice.

★
Mașini electronice de calculat 

care în cîteva secunde rezolvă proble
me pentru care un om ar avea nevoie 
de luni și ani de zile, aparate cu izo
topi radioactivi cu nenumărate aplica
ții în medicină, în cercetarea structurii 
metalelor și controlul producției în în
treprinderi, în studierea zăcămintelor 
de metale, cărbuni și țiței ascunse la 
sute șî mii de metri în adincul pămln- 
tu lui, ca și în sporirea producției agrî- 
.cole. Instrumente optice și medicale -4 
între care aparatul universal pentru cu
sut vene, nervi șt țesuturi — medica
mente care vindecă radical boli din
tre cele mai grele (cum este balsamul 
Șostakovici, cu mare eficacitate în 
tratarea ulcerului), mica stație de ra
dio „Sliup” destinată băncilor de sal
vare maritime (care pentru înaltele 
sale calități a fost medaliată la ex
poziția universală de la Bruxelles), □- 
paratul de radiolocație „Doneț“, apa
ratul tip radar pentru descoperirea 
bancurilor de pești........... Pe fiecare
din cele 6.000 de exponate ar 
putea fi înscrisă deviza : „Totul 
pentru binele și ferici-reo omului!“ O- 
mului, vieții sale confortabile și civi
lizate, satisfacerii cerințelor sale me
reu crescînde de ordin material și spi
ritual îi sînt destinate splendidele țe
sături și blănuri, covoarele lucrate cu 
un dezvoltat gust artistic, frigiderele 
electrice, aparatele de radio șî tele
vizoarele, mașinile de spălat, automo
bilele și scuterele elegante, nenumăra
tele tipuri de conserve, dulciuri, bău
turi, modelele noi de confecții și în
călțăminte, întreaga gamă de produse.

„Omul este comoara noastră cea 
mai scumpă. Fericirii lui îi închină™ 
toată energia creatoare!*4 Acesta este 
mesajul pe care ni-l transmit prin mij
locirea expoziției, frații noștri sovietici, 
glorioșii constructori ai comunismului.

AL. N. TRESTIENI

‘Aspect general al expoziției


