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Congresul construirii desfășurate 
a comunismului

...27 ianuarie 1959. Această zi va 
fi trecută pe filele calendarului ani
lor ce vor urma ca o zi de mare 
însemnătate în viața poporului so
vietic și a întregii lumi progresiste. 
In dimineața acestei zile s-au des
chis în marele palat al Kremlinului 
din Moscova lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, eveni
ment de o însemnătate istorică ex
cepțională pentru, destinele întregii 
omeniri.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
dezbate tezele Raportului tovarășu
lui N. S. Hrușciov, cu privire la 
„Cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U. R. S. S. 
pe anii 1959-1965". Pe baza Rapor
tului, Congresul P. C. U. S. va 
adopta planul septenal. Acest 
grandios plan va întări și mai mult 
coeziunea și puterea economică și 
de apărare a întregului lagăr so
cialist, iar realizarea lui va duce 
la o superioritate hotărîtoare de 
partea forțelor păcii. Congresul al 
XXI-lea a lansat o înflăcărată che
mare la coexistență pașnică șt între
cere economică între sistemul so
cialist și cel capitalist.

Dezvoltarea grandioasă a Uniunii 
Sovietice, pe care o vestește planul 
septenal, are pentru poporul sovie
tic o mare însemnătate. Dar, în a- 
celasi timp, planul septenal are și 
o însemnătate internațională. Vii
torii șapte ani vor 
dovezi strălucite ale superiorității 
sistemului socialist.

Factorul hotărîtor 
două sisteme îl 
dezvoltării economice, 
U.R.S.S. este net superior cadențe
lor înregistrate de cele mai înainta
te țări capitaliste, chiar în perioa
dele de maximă înflorire. De altfel, 
și pînă în prezent. Uniunea Sovie
tică a întrecut, în ce privește rit
mul de dezvoltare, cele mai puter
nice țări capitaliste, inclusiv S.U A. 
In cei 41 de ani ai existenței sale 
U.R.S.S. și-a sporit volumul pro
ducției industriale de 36 ori.

Datele și cifrele Raportului tova
rășului Hrușciov, prezentate la Con
gres, prevestesc timpul apropiat cîrtd 
va fi rezolvată sarcina istorică a 
U.R.S.S. de a ajunge din urmă și 
depăși în ce privește producția pe 
cap de locuitor țările capitaliste cele 
mai dezvoltate.

Generalizînd noua experiență do- 
bîndită de oamenii sovietici, Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. alm- 
bogătit teoria marxist-leninistă cu 
noi teze, deosebit de prețioase, re
feritoare la problemele construirii 
comunismului, ale dezvoltării siste
mului mondial al socialismului și 
al asigurării păcii. Dintr-o proble
mă teoretică, edificarea co
munismului a devenit în Uniunea 
Sovietică o problemă a practicii cu
rente. In procesul construcției des
fășurate a comunismului, în primul 
septenal, se va construi baza tehni- 
co-materială a comunismului. Așa 
cum a arătat tov. N. S. Hrușciov, 
planul septenal va exercita o pro
fundă influentă asupra întregii si
tuații internaționale și va fi un 
nou triumf al învățăturii marxlst- 
leniniste.

Uriașa forță economică de care 
dispune azi U.R.S.S., ritmul rapid 
de dezvoltare a forțelor de produc-

Vii-
aduce noi

dintre cele 
constituie ritmul 

care în

ție, sporul anual, mereu crescînd 
al producției — rod al aplicării fer
me de către P.C.U.S. a principiilor 
leniniste în construcția economică 
— înfrîngerea elementelor conser
vatoare, descoperirea și aplicarea 
noilor forme de organizare a pro
ducției industriale și agricole — 
permit înfăptuirea acestui țel gran
dios.

Obiectivele seplenalului, definite 
în Raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov : „Crearea bazei 
riale a' comunismului, 
terii economice și de 
U.R.S.S. și totodată 
tot mai deplină a cerințelor mate
riale și spirituale mereu crescînde 
ale poporului", vor fi realizate de 
eroicul popor sovietic.

Congresul a pus în fața partidu
lui și al întregului popor sovietic 
de a dezvolta forța industrială în 
așa măsură, ca la sfîrșitul septena- 
lului producția globală a industriei 
să crească aproximativ 80%. A- 
ceasta înseamnă că sporul produc
ției în cei șapte ani va fi egal 
scorul producției pe ultimii 20 
ani.

Volumul investițiilor capitale 
stai în acest septenal va fi egal 
volumul investițiilor făcute în 
40 de ani de economie sovietică. Se 
va asigura astfel desăvîrșirea me
canizării complexe a proceselor de 
producție și a trecerii pe scară lar
gă la automatizare și la folo
sirea din plin a energiei 
mice și termonucleare în

tehnico-mate- 
întărirea pu- 
apărare a 
satisfacerea

cu 
de

de 
cu 
cei

aio- 
eco- 

nomia națională, toate acestea du- 
cînd la o creștere a productivității 
muncii cu 45-50%.

Ponorul sovietic, — pe baza unei 
noi dezvoltări a forțelor de produc
ție, folos'nd în scopuri pașnice ce
le mai înaintate cuceriri ale științei 
și tehnicii — pășește sub conduce
rea gloriosului Partid Comunist al 
Umunii Sovietice și al Comitetului 
său Cen'ral leninist, în perioada 
construirii intense a societății co
muniste, visul de veacuri a celor ce 
muncesc.

„Este meritul istoric al partidu
lui lui Lenin, — a spus tov. Gheor
ghe Ghenro-hiu-Dej, în cuvîntarea 
sa la Congresul al XXI-lea1 al 
P.C.U.S. — al Comitetului său C°n- 
tral leninist, că Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice rezolvă în

(Continuare în pag. 4-a)

CONGRESUL AL XXI-LEA AL P. C. U. S.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să transmit, din par

tea Comitetului Central și a între
gului nostru partid, din partea cla
sei muncitoare și a tuturor oameni
lor muncii din Republica Populară 
Romînă, un fierbinte salut frățesc 
celui de-al XXI-lea Congres al 
gloriosului Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Țelurile cutezătoare și totodată 
profund realiste spre care Congre
sul al XXI-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice îndreaptă 
eforturile constructive ale poporu
lui sovietic, oglindesc posibilitățile

inepuizabile, fără precedent în isto
rie, pe care le capătă omul în con
dițiile orînduirii socialiste. Nu în
cape îndoială că planul-septenal al 
Uniunii Sovietice, ale cărui cifre 
întruchipează amploarea gigantică a 
operei de construire desfășurată a 
comunismului, va exercita o profun
dă înrturire nu numai în viața po
porului sovietic, ci și în viața tu
turor popoarelor din țările socialiste 
și a întregii omeniri progresiste.

Ca rezultat al dezvoltării istorice a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, Partidul Comunist al

Uniunii Sovietice a devenit deiașa- 
men'ul ei de frunte, a cărui expe
riență istorică reprezintă un bun de 
neprețuit al întregii mișcări munci
torești, o permanentă sursă de inspi
rație pentru activitatea partidelor 
marxist-lemniste. Prin munca lor 
uriașă, eroică, plină de abnegație, pe 
care o desfășoară de peste patru de
cenii în vederea construirii socialis
mului și comunismului, oamenii so
vietici și-au cucerit stima, dragostea 
și admirația oamenilor muncii de pe 
tot întinsul globului pămîntesc. Pă

(Continuare în pag. 4-a)

In cinstea zilei ceferiștilor
Cea de-a 26-a aniversare a glo

rioaselor lupte din februarie 1933 
este întîmpinată de colectivul de 
muncă de la Depoul C.E.R. Teiuș 
prin muncă rodnică.

Harnicii ceferiști de aici au redus 
în cursul lunii ianuarie consumul 
specific pe depou cu 8,64, economi
sind 216,7 tone combustibil conven
țional. In fruntea întrecerii s-a si
tuat brigada de pe locomotiva nr. 
50.643, formată din Medrea Gligor, 
Sîrbu Silviu, mecanici, Berdean 
Teodor și Daisa Petru, fochiști, care 
au redus norma tehnică de consum 
cu 9,35%'. economisind peste 15 to
ne combustibil convențional.

De asemenea, echipa complexă de 
reparații, condusă de maistrul Mo
rar Ion I, a redus în cursul lunii 
ianuarie timpul de imobilizare a lo
comotivelor în reparații cu 24,45% 
față de plan. Membrii echipei s-au 
mai angajat să termine pînă la 16 
februarie reparația la a 3-a loco
motivă, din cele 4 planificate în tri
mestrul I.

Tovarășul loan Cotoț, deputat în Marea 
Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii

Sala de la Școala medie din co
muna Teiuș, unde urma să aibă loc 
întîln'rea tovarășului I. Cotoț, de
putat în Marea Adunare Națională, 
cu alegătorii a devenit neîncăpătoa
re. Muncitori, colectiviști șl înto
vărășiți, activiști din aparatul de 
stat și economic, intelectuali, tine
ri, femei s-au adunai să stea de 
vorbă cu deputatul lor despre ceea 
ce s-a făcut în circumscripția lor și 
ce mai au de făcut în viitor.

La întîlnire mai erau de fațătov. 
I. Mărgineanu, secretar al Comite
tului raional de partid și~N. Piena
ra, secretar al Sfatului popular al 
raionului.

A

Oamenii muncii din raion urmăresc cu deosebit interes lucrările ce
lui de al XXI-lea Congres al P. C. U. S.

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori de la întreprinderea Zlatna, 
sitind raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov la Congres.

Discuțiile la această întîlnire au 
început prin trecerea în revistă a 
rezultatelor obținute de oamenii 
muncii în circumscripția electorală 
Nr. 12 Teiuș, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

Cu ocazia propunerii candidaturii 
tovarășului Cotoț — și-a început 
discuțiile tov. I. Muntean din co
muna Ighiu — alegătorii din co
muna noastră au făcut multe pro
puneri și pot spune căci cu ajuto
rul deputatului nostru, cu ajutorul 
organelor de partid și de stat ele 
au fost îndeplinite. Astfel, pentru 
transportul în comun, au fost puse 
în circulație două autobuse, în co
mună au. luat ființă noi unități so- 
cialist-cooperatiste în agricultură, 
se muncește pentru electrificarea 
comunei.

Despre realizările obținute de ce
tățenii comunei Cricău a vorbit Tov. 
Pteșa A. El a arătat că în perioa-. 
da care a trecut de la data alegeri
lor pentru Marea Adunare Naționa
lă, în comuna Cricău oamenii au 
realizat lucruri frumoase. Așa, de 
exemplu, la acea dată în comuna 
Cricău era o singură întovărășire a- 
gricolă, astăzi sînt patru. Satul Cri- 
cău a fost electrificat, iar în cu- 
rînd va fi electrificat și satul Tibru. 
Pentru culturalizarea maselor, că
minul cultural a fost înzestrat . cu 
un aparat de filmat.

Rezultate iot atît de importante 
s-au obținut și în alte sate și co
mune din raza circumscripției elec
torale Nr. 12, despre care s-a vor
bit la această întîlnire. Comuna 
Teiuș, a arătat iov. A. Pădurean, 
este azi complet cooperativizată. , 
Pentru înfrumusețarea comunei au 
fost plantați 400 arbori ornamenta
li, s-a construit trotuarul din cen-

(Continuare în pag. 3-.a)

Răspund chemării celor 8 întreprinderi din Capitală
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

de la întreprinderea Zlatna, în adu
narea generală din 2 februarie au 
primit cu bucurie chemarea „Cît 
mai multe economii în producție", 
lansată de cele 8 întreprinderi din 
Capitală și s-au angajat să reali
zeze în cursul anului următoarele :

■— Depășirea valorii producției 
globale și de marfă cu 2% față de 
pjlanj

— Creșterea productivității muncii 
planificate cu 2%.

— Prin reducerea prețului de

cheltuielilor
de investiții

muncă de 
își 

prin

de
cu

de- 
cel

a-la 
expri- 
reali-

cost, cu 0,5% față cel cel planificat, 
să realizeze însemnate economii.

— Reducerea 
viz la lucrările 
puțin 7%.

ColectivuT de
ceasta întreprindere 
mă încrederea că, 
zarea obiectivelor propuse, va con
tribui din plin la ridicare nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii, la înflorirea patriei 
noastre dragi.

Ceferiști fruntași

r»
BAIDOC AUREL, 

mecanic 
Depoul C. F. R. Teiuș

SÎRBU SILVIU, 
mecanic 

Depoul C. F. R. Teiuș

MUNTEAN SIMION, 
lăcătuș la Revizia de 

vagoane Teiuș

Tineri entuziaști

însă, 
încă

li seară liniștită de iarnă. Pe 
ulițele Geomaiului, ultimii trecă
tori se îndreaptă spre căminele lor 
calde. Satul se pregătește de o- 
dihnă. Și, clipele trec.

In preajma școlii din sat 
cu toate că ora e tîrzie, e
multă animație. Celor cîțiva tine
ri, primii sosiți, alții li se alătu
ră. Se încing discuții despre un 
lucru sau altul. Și, e multă vese
lie în glasurile tinerilor.

In localul școlii se face lumină. 
Gureși cu cîteva clipe înainte, ti
nerii trec acum liniștiți pragul 
școlii. Se așază în bănci și pe fe
țele tuturor se poate citi însemnă
tatea momentului. începe ședința 
organizației U.T.M., prezent fiind 
în mijlocul tinerilor și tovarășul 
Bancea Iosif, secretarul organiza
ției de partid.

Se discută cu aprindere, punct 
cu punct, cele trecute Ia ordinea 
de zi. La punctul trei însă, tinerii 
se opresc mai îndelung. De fapt e 
și normal să fie așa dată fiind 
însemnătatea lui. Tovarășul Ban
cea Iosif vine cu o propunere care 
stîrnește entuziasmul celor pre- 
zenți.

— Știți... fîntînile din sat nu-s 
ele așa cum ar trebui să fie. Dar, 
cu atîtea brațe tinere nici nu mă 
gîndesc că nu le-am putea pune la 
punct. O trece iarna, o veni vre
me bună și vom aduce cei opt

trunchi de stejar de care avem ne-! 
voie. (

Asculiînd vorbele comunistului 1 
Bancea Iosif, utemișții se priviră! 
cu înțeles, apoi rînd pe rînd ceru- i 
ră să-și spună vrerea: <

— Ce să mai așteptăm! Vreme i 
bună e și acum pentru o treabă ca 1 
asta.

Ședința s-a treminat. In drum < 
spre casă însă, tinerii tot au mai j 
găsit să-și spună una alta în le- < 
gă'ură cu cele plănuite pentru ziua < 
următoare. j

Dis-de-dimineață, însoțiți de to- < 
varășul Bancea Iosif și de deputa- j 
tul Truța Nistor, utemiștii dinGeo-\ 
mal au apucat-o spre pădure. Ză- ( 
pada era mare, gerul aspru, dar { 
voința tinerilor mai presus de pie- < 
dici. Securile au prins a mușca din < 
trunchiurile copacilor și în mai pu- < 
țin de trei ore opt stejari au foit 
doborîți la pămîrit. Curățiți de 
crengi, trunchii au fost ' încurcați ) 
apoi pe sănii și adhși în sat unde 1 
urmează să fie fasonați și fixați la < 
locurile lor de trebuință.

întorși în sat, Radu Pamfil, j 
Mărcuș Emil și întreg, grupul fTdr-j 
nicilor tineri utemiști' au fost pr'i-1 
nuți cu căldură de consătenii lor ( 
mai vîrstnici, care văd în acțiunea ) 
întreprinsă de ei o faptă demnă j 
de laudă. (

Coresp. VIRGIL TRUȚA



Pentru sporirea producției de zahăr si ulei

Au contractat mari cantități de floarea-soarelui
Membrii întovărășirii agricole din 

satul Căpud acordă toată importan
ța problemei contractărilor de pro
duse agricole. Stimulați de preve
derile documentelor plenarei din 
noiembrie 1958 și îndrumați de or
ganele de partid și comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
ei au prevăzut în planul de produc
ție din acest an cultivarea unei su
prafețe de 9 hectare cu floarea-soa
relui, iar din producția ce va rezul
ta să vîndă statului prin contracta
re cu întreprinderea ,.Recolta" 9.950
kg floarea-soarelui. Ei au contrac
tat de asemenea pînă la 30 ianuarie

--------------------------- O

Mai multă răspundere în munca de contractări 
de floarea-soarelui și alte produse agricole

In comuna Mihalț munca de con
tractări de floarea-soarelui și alte 
produse agricole se desfășoară ne
satisfăcător.

Dacă analizăm, bunăoară, mun
ca desfășurată în direcția contrac
tărilor și cărui fapt se datorește 
procentul scăzut de contractări la 
floarea-soarelui grîu și porumb, nu 
e greu să vedem că vina o poartă 
în primul rînd organizațiile de par
tid și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, care nu au 
muncit cu destul simț de răspunde
re în această problemă. Acestea, in 
loc să desfășoare o muncă susținu
tă în direcția contractărilor, să a- 
rate întovărășiților îndatorirea de 
onoare ce le revine de a con
tribui prin contractări la asigu
rarea fondului central de produse a- 
gricole al statului, s-au mulțumit 
să facă superficial această muncă. 
Ca urmare a acestui fapt, întovără
șirile .Victoria socialismului", „Mi- 
hălțana", precum și celelalte înto
vărășiri din comună, deși și-au pla
nificat să cultive în acest an. cu 
floarea-soarelui 68 hectare, nu au 
con’ractat cu statul decît 800 kg de 
semințe de floarea-soarelui. De a- 
semenea, în ce privește grîiil și po
rumbul nu au contractat decît o 
cantitate mică care ajunge abia la 
15% față de posibilități.

Da'orită slabei munci politice și 
organ;zatorice desfășurată de orga
nele de partid și comitetul executiv 
al sfatului popular (președinte tov. 
Truța Petru) din comună, a slabu
lui ajutor acordat de acestea comi
tetelor de conducere din întovără
șiri în ce privește lămurirea avan
tajelor contractărilor, mulți țărani 
muncitori întovărășiți cu posibilități 
largi de contractare, care au supra
fețe mari de pămînt nu au contrac
tat nici un bob de floarea-soarelui, 
sau alte produse agricole, ceea ce 
nu face cinste întovărășiților. Prin
tre cei care nu au încheiat încă 

producția de pe 10 hectare sfeclă 
de zahăr, precum și importante 
cantități de grîu și porumb. Printre 
cei care au contractat cele mai mari 
cantități de floarea-soarelui și alte 
produse agricole sînt întovărășiții 
Tamaș Dionisie, care a contractat 
1.000 kg floarea-soarelui, 600 kg 
grîu și 400 kg porumb, Szilaghi 
Gheorghe, 400 kg floarea-soarelui 
și peste 1.000 kg grîu și porumb. 
Importante cantități de floarea-soa
relui și alte produse agricole au 
contractat de asemenea întovără
șiții Tîrtu Teodor, Barta Ștefan și 
ăl! ții.

contracte cu statul sau au contrac
tat cantități cu totul neînsemnate de 
produse agricole sînt întovărășiții 
Marcu Ionuț și Cîrnaț Nicolae din 
Cistei, Totoian Simion, Viorea Io
sif, Cleja Virgil, deputat, din Obre- 
ja, întovărășiții Fugaci Pamfil.Flo- 
rea Ion Arsenie, Florea Nicolae, 
Stînea Onu l. Gheorghe, Cîrnaț A- 
nica, Boancăș Mihăilă Somița din 
Mihalț, și alții.

Ținînd seamă de faptul că con
tractările constituie unul din mijloa
cele de bază care contribuie la asi
gurarea fondului central de produ
se agricole, și în același timp o 
sursă importantă de venituri pentru 
întovărășiți, organizațiile de partid, 
precum și Sfatul popular din comu
na Mihalț, trebuie să analizeze și să 
ia cele mai potrivite măsuri de 
popularizare a sistemului de con
tractări, pentru ca fiecare producă
tor agricol să contracteze cu statul 
cantități cît mai mari de floarea- 
soarelui, grîu, porumb sau alte 
produse agricole. Și dacă există 
preocupare, în comuna Mihalț sînt 
toate condițiile pentru a se realiza 
acest lucru. ' i sj

CERCUL 
PĂPUȘARILOR 

Printre careurile ca
re își desfășoară ac
tivitatea la Casa pi
onierilor din Alba- 
Iulia, se numără ș: 
cel al păpușarilor

ÎN CLIȘEU : 
Exerciții de mînuir 

a păpușilor.

Crește și se întărește sectorul 
socialist al agriculturii

In salul Dumitra
a luat ființă

o întovărășire agricolă
La 29 ianuarie, în satul Dumitra, 

ce aparține de comuna Hăpria, s-a 
sărbătorit inaugurarea unei întovă
rășiri agricole care a primit nume
le de „Unirea".

In noua unitate socialist-coopera- 
tistă și-au unit pămîntul lor 106 
familii cu o suprafață de 67 hecta
re. Printre primii care s-au înscris 
în întovărășire și au muncit pentru 
înființarea ei sînt comuniștii Co
man Gheorghe, Marcu Ion șl Co
man Ion, deputății Coman Simion 
și Oancea Ioana, țăranii muncitori 
Goțea Vasile, Goțea Ștefan și alții. 
Comitetul de conducere al întovără
șirii, în frunte cu președintele său, 
tovarășul Coman Gheorghe, precum 
și ceilalți membri întovărășiți s-au 
angajai să lupte cu forțe sporite, 
pentru a face ca întovărășirea lor 
să devină tot mai puternică, mai 
înfloritoare.

— ★ —
I.a Ighiel 

numărul colectiviștilor 
crește zi de zi

Convinși prin fapte de avantajele 
muncii în comun în gospodăria co
lectivă, de veniturile frumoase rea
lizate de colectiviști care, cu tot 
timpul secetos, au obținut recolte 
sporite, împărțind produse și bani 
în valoare de aproape 40 lei la zi- 
muncă, noi familii de producători a- 
gricoli din sat se înscriu în gospo
dăria colectivă.

Printre cei înscriși zilele acestea 
în gospodărie sînt țăranii muncitori 
Jurju Dionisie, David Gligor, Băla 
Nicolae, Bricîu Aurel, Samoilă Dio
nisie și alții, care prin pămîntul în
scris fac ca perimetrul gospodă
riei să se lărgească tot mai mult.

CRONICA CONCURSULUI ARTIȘTILOR AMATORI

Reușite faze comunale la Mihalț și Meteș
Organizată cu răspundere, faza 

comunală a celui de-al V-lea con
curs al artiștilor amatori s-a bucu
rat, la Mihalț și Meteș, de o fru
moasă reușită. La Mihalț, în sala 
de festivități a impunătorului cămin 
cultural, corul de aici a interpretat 
minunat cîntecele „Imnul partiza
nilor păcii", „O seară în port" și 
„Invîrtita", nou creat corul obreje- 
nilor făcîndu-se și el cunoscut ca o 
formație artistică cu largi perspec
tive.

Pe scenă s-au perindat apoi și al
te formații artistice tot așa de bine 
pregătite. Echipa de dansuri de la 
Cistei s-a remarcat prin vioiciunea 
cu care a executat „Călușarii" . și 
„Haidăul", iar tînărul solist instru-

Critica i
In cadrul celui de-al V-lea con

curs al echipelor artistice de amp- 
tori, activiștii culturali de pe raza 
comunei Vințul de los au desfășu
rat inițial o muncă lipsită de rezul
tate. Socotind că au destul timp la 
îndemînă pentru pregătirea echipe
lor artistice, ei au lăsat lucrurile de 
azi pe nuine. Și timpul a trecut, nu 
i-a așteptat.

A venit apoi ziua cînd în Vințul 
de los urma să aibă loc faza comu
nală a concursului. Sătenii din par
tea locului au așteptat cu nerăbda
re acest eveniment. Ei însă n-au 
fost cîtuși de puțin satisfăcuți. La 
data fixată pen'ru desfășurarea con
cursului, căminul cultural din Vin
țul de los a fost lipsit de animația 
care în mod normal trebuia să fie 
aici cu un asemenea prilej, și con
cursul a fost amlnat.

Faptul că la Vințul de Jos con
cursul nu s-a bucurat de reușită n-a 
rămas închis în hotarul comunei. 
Despre acest lucru au luat cunoș- 
t;nță redacția ziarului „Steaua ro
șie", au luat cunoștință tovarășii 
din cadrul secției invățămînt și cul
tură care, după cum era de așteptat 
nu s-au purtat cu mănuși cu cei vi- 
novați, ci i-a criticat cu asprime.

S-a fixat apoi o altă dată pentru 
desfășurarea concursului. De astă- 
dată însă lucrurile s-au petrecut cu 
totul altfel. Activiștii culturali de 
pe raza comunei Vințul de Jos, for
ță destul de apreciabilă, s-au apu
cat serios de muncă. Critica i-a a- 
jutat. I-a ajutat să apuce cu tot di
nadinsul pe făgașul cel bun. Au 
pst temeinic instruite formațiie de 
crr și dansuri, au fost Tmbogățite 
repertoriile soliștilor vocali și ins
trumentiști și programele brigăzilor 
artistice de agitație.

De acum bine pregătiți, activiștii 
culturali au așteptat și ei cu nerăb- 

mentist Man Emil a dovedit mult 
talent în stăplnirea clarinetului. A- 
preciați au fost de asemenea de ță
ranii muncitori veniți în număr 
mare la cămin, și dansatorii din 
Obreja, solistele Lupea Valeria și 
Comșa Maria.

La Meteș, faza comunală a con
cursului s-a desfășurat la fel cubu- 
ne rezultate, cu toate că formațiile 
artistice din Tăuți și Meteș s-ar fi 
putut prezenta și mai bine din punct 
de vedere calitativ. Ampoițenii însă 
au ridicat calitatea concursului, bri
gada artistică de agitație din Am- 
poița interpretînd la un înalt nivel 
un program Fine ales cu aspecte 
din munca harnicilor țărani munci
tori din această comună.

a ajutat
dare ziua concursului. Ardeau de 
dorința de a arăta consătenilor lor 
că ei sînt în stare de lucruri fru
moase. Și cei peste 300 de țărani 
muncitori, urmărind evoluția artiș
tilor amatori pe scenă, și-au dat 
cu ușurință seama de acest lucru. 
Corul din Vințul de Jos ce numără 
peste 40 de persoane a interpretat 
cu măestrle cîntecele „Partidul ne 
conduce", „Pe întinsul țării mele", 
„De-ar fi mîndra unde-i luna" și 
altele, iar brigada artistică de agi
tație, dezvoltînd tema „La șezătoa
re", a făcut și ea dovada unei te
meinice pregătiri. Surorile Limbea- 
nu au format un duo vocal mult a- 
plaudat cum aplaudați au fost, de 
altfel, și cei doi recitatori.

îmbucurător este faptul că la con
cursul ce a avut loc la Vințul de 
Jos n-a fost sat de pe raza comu
nei care să nu-și aducă contribuția, 
la reușită. Echipa de fluierași de la 
Inuri a fost la înălțime ca și echi
pa de dansuri care a interpretat 
„Invîrtita ca la Inuri" și „Sirba". 
Călușerii de la Mereteu s-au dove
dit și ei iscusiți dansatori ca și dan
satorii din Vurpăr și Vinț Vale. Bi
ne s-au prezentat apoi, din toate 
satele amintite,. soliștii vocali și in
strumentiști.

Ce concluzii se pot trage din fap
tul că a doua oară faza comunală 
a concursului artiștilor amatori s-a 
bucurat de reușită deplină la Vin
țul de Jos 2 E pentru orișicine clar! 
De astădată, forțele culturale de pe 
raza comunei au ținut să treacă cu 
succes examenul. Au muncit și re
zultatul a fost că au izbîndit. Și se 
mai poate trage o concluzie: că 
critica însușită ajută. Rămîne însă 
ca pe viitor, activiștii culturali din 
V'ritul de Jos să facă din succesul 
obținut bază de plecare în vederea 
obținerii de noi rezultate.

Să traducem în viafă sarcinile Ple
narei C. €. a! P. ML R. «lin noiembrie

Ce facem cu prețul de cost 
al locuințelor, tovarăși!

Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie, anul trecut, a pus în fața 
oamenilor muncii care lucrează în 
construcții sarcina de mare însem
nătate de-a reduce pe toate căile 
prețul de cost al construcțiilor de 
locuințe. îndeplinirea acestui obiec
tiv deosebit de important necesită 
mobilizarea tuturor factorilor deter
minând, folosind în modul cel mai 
judicios materialele de construcții, 
posibilitățile locale ca și utilajul cu 
care sini înzestrate șantierele. De 
asemenea trebuie elaborate proiecte 
economicoase, documentate temeinic 
în raport cu condițiile locale și cu 
sursele de aprovizionare cu diferite 
materiale.

★ ,
In ultimii ani, ca urmare a dez

voltării ei continuie, întreprinderea 
„Gh. Doja" a construit, pe Ungă 
alte construcții, și un însemnat nu
măr de locuințe muncitorești. In a- 
nul trecut, de pildă, au fost date 
în folosință la sectorul 1 două noi 
blocuri muncitorești cu cite 4 apar
tamente fiecare. Ce e drept, cons
trucțiile realizate pot fi apreciate ca 
bine reușite, apartamentele fiind 
confortabile, iar lucrările executate 
de o calitate corespunzătoare. Pe 
bună dreptate, din aceste puncte de 
vedere,muncitorii nu au pentru con
structori decît cuvinte de laudă. A- 
nalizînd însă prețul de cost la care 

au fost realizate aceste construcții, 
trebuie spus că situația nu e cîtuși 
de puțin îmbucurătoare.. Faptele do
vedesc de altfel cu toată puterea a- 
cest lucru. Din cauză că nu s-a lu
crat cu suficient spirit economic, 
iar posibilitățile locale n-au fost fo
losite la maximum, costul unui a- 
partament a ajuns să coste peste 
80.000 lei. Grupul de șantiere T.R. 
C.L.H. din Alba-Iulia, care a exe
cutat construcțiile, n-a dovedit nici 
o preocupare pentru reducerea cos
tului apartamentelor, cum de altfel 
nici conducerea întreprinderii „Gh. 
Doja" nu s-a interesat îndeaproape 
spre a înlătura o serie de cheltuieli 
inutile la executarea construcțiilor, 
n-a dovedit exigență în respectarea 
întocmai a clauzelor contractuale 
față de constructor.

După experiența aceasta, de alt
fel destul de tristă, era de așteptat 
ca conducerea întreprinderii „Gh. 
Doja" să tragă toate învățămintele 
necesare, astfel ca asemenea situa
ții să nu se mai repete.

Spre sfîrșitul anului trecut între
prinderea a primit avizul și fondă
rile necesare pentru a construi încă 
două blocuri cu cite 4 apartamente 
fiecare la sectorul nr. 3. A fost, 
desigur, necesar ca înainte de a se 
începe lucrările să se facă o sea
mă de pregătiri. Astfel s-a cerut 
Institutului regional de proiectări 

întocmirea proiectului și apoi s-a 
contractat lucrarea, de data aceas
ta cu I.S.C.M, șantierul 4 Zlaina. 
Pînă aici s-ar părea că totul e în 
ordine. Proiectul întocmit și apro
bat, lucrarea contractată! Cît costă 
însă blocurile ce se vor construi 
n-a mai interesat pe nimeni. Nici 
chiar pe conducerea întreprinderii 
„Gh. Doja", care avea de acum ex
periență de ceea ce înseamnă a lua 
fiecare cifră drept bună. Nu! A pre
luat proiectul cu destulă ușurință și 
nici măcar n-a avut curiozitatea să 
vadă că din nou locuințele ce se 
construiesc ajung să coste, fiecare 
apartament, 77.000 lei.

Să vedem însă cum stau lucruri
le de fapt. Atunci cînd proiectanta 
s-au prezentat spre a face documen
tarea și a Wocmi proiectul, condu
cerea întreprinderii a considerat că 
nu are nimic de ajutai la întocmi
rea proiectului. Dat fiind acest 
procedeu, proiectantul a lucrat ab
solut independent șl aslfel s-a a- 
juns la întocmirea unui proiect ge
neralizat, umflat la maximum în ce 
privește prețul de cost. Acest lucru 
reiese cu toată puterea din faptul 
că o serie de materiale, existente în 
apropiere, au fost trecute de a se 
aduce, de la mari distante, ajungîn- 
du-se ca valoarea cheltuielilor pen
tru localizarea acestor materiale pe 
șantier să urce la un procent de 
peste 70% față de costul total al 
materialelor. In proiect s-a prevă
zut, de pildă, să se aducă pietriș de 
la Alba-Iulia, cînd, pe baza anali
zelor s-a constatat că corespunde 
și pietrișul de la Pătrînjeni dinrlul 
Ampoi. Același lucru s-a înttmplat 
și cu piatra. La numai 2 km de lo
cul unde se construiesc blocurile e

xistă o carieră de andezită, rocă 
tare, care putea fi pe larg ' folosită 
la realizare construcțiilor. Din pă
cate însă proiectul prevedea atît 
pentru procurarea pietrei cît și pen
tru local'zarea ei folosirea unor 
sume mult mai mari decît erau ne
cesare.

In fața unei astfel de situații se 
pune întrebarea: Cui revine vina 
pentru costul exagerat al locuințe
lor ? Conducerea întreprinderii 
„Gh. Doja" spune că așa a fost în
tocmit proiectul și că el a fost a- 
probat de forurile superioare. Pe 
de altă parte constructorul spune 
că el n-are decît să respecte pro
iectul și se va strădui să realizeze 
economii. Cît despre proiectant și el 
va spune, probabil, că a întocmit 
proiectul după situația pe care o cu
noștea. Nu-și pune nimeni însă în
trebarea cum de costul locuințelor 
e așa de mare, cînd plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie anul trecut a 
trasat constructorilor sarcina de-a 
reduce prețul de cost al locuințelor 
sub 40.000 lei pe apartament.

Și dacă ta întrebarea: cine se 
face vinovat de costul ridicat ăl lo
cuințelor ce se construiesc la sec
torul nr. 3 nu răspunde nimeni, ne 
permitem, să răspundem noi. Vino- 
vati de această stare de lucruri se 
fac: în primul rînd conducerea în
treprinderii „Gh. Doja", pentru că 
n-a dovedit exigența cuvenită la ac
ceptarea proiectului, în al doilea 
tînd proiectantul, pentru că n-a stu
diat și găsit soluțiile cele mai eco
nomicoase la construcție și în al 
treilea rînd constructorul, deoarece 
n-a dovedit suficient spirit de eco
nomie la folosirea materialelor. Și 
în această direcție sînt destule fap

te care dovedesc acest lurcu. Con
structorul, de pildă, avînd în față 
cifre mari, nu s-a străduit să re
ducă Ia maximum cheltuielile inuti
le. Astfel, piatra de la cariera din 
apropiere n-a fost folosită pe mă
sura posibilităților, iar în ce priveș
te pietrișul se poate arăta că din 
cauză că nu s-au luat măsuri de 
prevedere, o cantitate mare de pie
triș pregătit în Ampoi a fost minată 
de apa rîului. De asemenea și în ce 
prveste localizarea nisipului chel
tuielile s-au făcut cu destulă ușurin
ță. Așa, de exemplu, din cauză ci 
conducerea șantierului (șef tov.ing. 
Draia D.) nu s-a inleresat la timp 
de obținerea vagoanelor, a trebuit 
ca transportul nisipului să se facă 
cu mașinile direct, în loc să fie fo
losit mijlocul cel mai economicos, 
adică trenul. Toate acestea nu fac 
altceva deed să umfle prețul de cost 
al construcțiilor de locuințe.

★
In lum!na sarcinilor trasate de 

plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie, asemenea practici dăunătoare. 
care încarcă prețul de cost al con
strucțiilor trebuie din rădăcini li
chidate. Pentru aceasta vor trebui 
luate toate măsurile necesare atît de 
către conducerea întreprinderii cît 
și de către constructor, deoarece 
actualul preț de cost al locuințelor 
ce se construiesc este încă mare. 
Și posibilități pentru realizarea •- 
cestui obiectiv sînt destule. E ne
voie doar de o preocupare intensă 
pentru realizarea acestei importante 
sarcini trasate de partid și guvern.

N. GIURGIU



INFORMAȚII DE PARTID

Se poafe îmbunătăți munca culturală 
în comuna Teiuș (Urmare din pag. l-a)

experiența a 
că munca

Este știut faptul, și 
confirmat acest lucru, 
culturală este un puternic mijloc de 
educare a omului, că ea influențea- 
ză în mare măsură la participarea 
■conștientă a maselor la realizarea 
multiplelor sarcini politice și econo
mice ce stau în fața întreprinderilor 
și a satelor noastre.

Analizînd felul cum se desfășoa
ră munca culturală in comuna Te
iuș, biroul Comitetului raional de 
partid a constatat că față de posi
bilitățile și forțele ce există aici.a- 
ceastă muncă este nesatisfăcătoare. 
Pentru îmbunătățirea muncii 
organizat o consfătuire la care 
participat comitetul comunal

S-a 
a« 
de 

partid, comitetul de partid din Com
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, comi
tetul executiv al sfatului popular al 
comunei, precum și un mare nu
măr de activiști culturali. Aci, pre
ședintele comitetului de întreprin
dere a Complexului C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu, tov. Tîrtescu V., a pre
zentat un raport în care a expus fe
lul cum s-a desfășurat munca cul- 
tural-educativă în cadrul clubului. 
Din raport s-a desprins faptul că 
In munca culturală de masă, s-au 
înregistrat unele rezultate frumoase. 
Astfel, a crescut numărul de mem
bri în formația corală, programul 
artistic a fost axat pe sarcinile e- 
donomice ale unităților C.F.R., cit 
și a celor din comună. Activitatea 
culturală în cadrul clubului s-a a- 
xat pe popularizarea noului și în 
același timp combaterea unor atitu
dini înapoiate în muncă.

Ca pozitiv a fost apreciat faptul 
•î formațiite artistice au desfășu- 

tt muncă culturală și în satele din 
jur, în mijlocul țărănimii munci
toare.

Un mare număr de tovarăși au 
luat apoi cuvîntul și au analizat fe
lul cum se desfășoară munca cul
turală de masă în comuna Teiuș, 
critici nd o seamă de lipsuri privind 
această muncă, analizînd cauzele a- 
cestora și făcind propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii. Au fost criti
cați unii conducători de instituții, 
■ca tov. Bucur V. și Pretoiu V., care 
nu sprijină munca culturală.

Toi'. Trifan Nicolae a arătat în 
discuțiile purtate că munca cultu
rală este o sarcină de partid, căreia 

* trebuie să i se acorde toată atenția. 
Se cere o mai mare participare a 
șef'lor de instituții la munca cultu
rală de masă.

Vorbind despre participarea tine
retului la munca culturală, tov, Tri
fan E. a scos în evidență pe lingă 
linele aspecte pozitive o seamă de 

tbipsuri care contribuie la o slabă 
^fpart'Cipare a tineretului la viata 

culturală. Astfel s-a arătat că la 
club nu există o planificare d acti
vității clubului, nu se organizează 
întreceri la tenis de masă și șah 
De asemenea, a continuat vorbito
rul, nu există preocupare pentru 
orgamzarea plăcută a timpului li
ber al tineretului.

Alți tovarăși, printre care Chio- 
rean I., Oțoiu A., Jdirea I., Mun
tean L„ aii ciră‘at alte aspecte ne
gative în munca culturală și au

Pregătiri pentru campania de primăvară
La S. M. T. munca de reparații este în toi

Muncind cu elan sporit în între
cere, mecanizatorii de la S.M.T. 
Alba-Iulia obțin rezultate frumoase 
în munca de reparații.

Organizați pe echipe, mecaniza
torii stațiunii au reparat pînă ta 4 
■februarie 27 tractoare, 26 pluguri 
de tractor, 48 grape, precum și alte 
■utilaje ca cisterne, remorci etc., ne
cesare în muncile din primăvară.

In munca de reparații o atenție 
■deosebită acordă mecanizatorii fo-

k

Pregătirile trebuiesc grăbite
Pentru a obține rezultate cit mai 

bune în muncile agricole de primă
vară, colectiviștii, întovărășită și 
țăranii cu gospodării individuale din 
raion au terminat reparațiile inven
tarului agricol necesar în muncile 
de primăvară.

Concomitent cu aceste lucrări în 
scopul sporirii producției agricole 
gospodăriile colective din Obreja, 
Micești, Țelna, întovărășită 

■K Galda de Jos, satul Sibișeni 
transportat în cîmp importante can
tități de gunoi de grajd. In raionul 
nostru mai sînt multe comune ca 
Berghin, Teiuș, Pețelca și altele, 
aride transportul gunoiului în cîmp

din
au

cu 
sînt chemate la 

Dar această acti- 
rezume numai la 

Să fie folosite 
forme ale acestei

făcut propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii în viitor.

A luat cuvîntul tov. Vasile Far
caș, secretar al Comitetului raional 
de partid, care a arătat că munca 
culturală de masă în comuna Te
iuș, față de posibilitățile și forțele 
existente este nesatisfăcătoare și că 
vor trebui luate asemenea măsuri 
care să ducă la ridicarea acestei 
sarcini de partid la nivelul sarcini;, 
lor economice ce ne stau în față.

In munca culturală, pentru educa
rea oamenilor muncii, trebuie săe- 
xisie activitate zilnică. Forțe pen
tru aceasta sînt suficiente. Se cere 
însă mai multă preocupare ca pînă 
acum din partea organelor de par
tid locale și a sfatului popular co
munal. Tov. Farcaș a arătat că 
toate forțele comunei, în frunte 
cadrele didactice 
munca culturală, 
vitale să nu se 
cor și orchestră, 
cele mai variate 
munci, ca echipe de dans șl teatru, 
brigăzi artistice de agitație, să fie 
organizate seri literare, șezăiori, re
cenzii, să fie expuse conferințe 'de 
cultură generală și alte forme.

In încheiere, tov. Farcaș a arătat 
că in viitor organele locale de par
tid și sfatul popular comunal tre
buie să dovedească mai multă răs
pundere pentru munca culturală, a- 
ceasta fiind o sarcină deosebit de 
importantă a partidului.

S-a organizat un comitet care, pe 
baza unui plan, se va ocupa cu ac
tivitatea culturală în comuna Te: 
ius.

Sarcini importante în discuția 
de partidmembrilor

In comitetele comunale de par
tid, în adunări generale ale organi
zațiilor de bază, membrii de partid 
au’ discutat cu mult interes sarci
nile izvorîte din hotărîrea Conferin
ței regionale de partid, sarcini me
nite să ducă la continua întărire a 
vieții interne de partid, la dezvol
tarea economică și culturală a raio
nului nostru.

In dezbaterile ce au' avut loc, 
membrii de partid și-au exprimat 
hotărîrea lor de a munci în așa fel 
ca sarcinile ce le revin din preve
derile hotărîrii Conferinței regio
nale de partid să fie îndeplinite Ia 
timp și întocmai.

Membrii comitetului comunal de 
partid din Pețelca în discuțiile lor 
s-au referit în special la munca po
litică ce trebuie să o desfășoare 
pentru lărgirea și întărirea sectoru
lui socialist-cooperatist af agricul
turii din comună. Asemenea discuții 
au fost purtate și la G.A.C. Teiuș.

In alte organizații de bază, ca 
cele de la întreprinderea Zlatna, fa
brica „Ardeleana" și altele, mem- 

losirii rezervelor interne. Astfel, la 
utilajul reparat au folosit 10% din 
piese recondiționate și au confecțio
nat în stațiune peste 15% din piese.

Printre fruntașii în munca de re
parații se situează mecanizatorii 
Țăranu Ion, Gruian Nicolae, Carole 
Vasile, Toma Ștefan, fierarii Mun- 
teanu Todor și Topîrceanu Ion, șe
fii de brigadă Covaci Vasile, Țăra
nu' Alexandru și alții.

se tărăgănează, xum perioada se 
apropie cu pași repezi, comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune trebuie să mobilizeze pro
ducătorii agricoli pentru a grăbi 
transportul gunoiului în cîmp, folo
sind fiecare zi bună de lucru în a- 
cest scop.

Un sprijin deosebit trebuie să a- 
corde de asemenea organele de par
tid și sfaturile populare, conduceri
lor întovărășirilor pentru strîngerea 
de pe acum a semințelor în vede
rea însămînțărilor de primăvară și 
înlocuirea lor cu semințe mai pro
ductive.

Tovarășul loan Cotoț, deputat în Marea 
Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii
tru pînă la gară, au fost desecate 
400 ha pășune și alte multe lucrări 
cu caracter gospodăresc.

Printre cei care au mai luat cu
vîntul au fost și tov. D. Moguță, 
președintele gospodăriei colective 
din sat pi Țelrta, I. Preja, președin
tele Sfatului popular al comunei Be- 
nic, I. Lazăr, șeful reviziei de va
goane C.F.R. Coșlariu, P. Manciu- 
lea, activist de partid și alții.

A luat apoi cuvîntul tov. Cotoț, 
care a felicitat pe alegătorii 
din circumscripția electorală Nr. 
12, pentru frumoasele rezultate ob
ținute în munca lor pe linia îndepli
nirii sarcinilor trasate de partid și 
guvern. Nu poți să nu fi mîndru — a 
arătat tov. Cotoț — de rezultatele 
obținute de oamenii muncii. Coope
rativizarea completă a comunei Te
iuș șt a altor sate este o mare rea
lizare. Rezultatele obținute de mun
citorii din Complexul C.F.R. Teiuș 
umplu de bucurie inimile fiecărui 
dintre noi.

Construirea de noi cămine cultu
rale și școli, pentru culturalizarea 
maselor, precum și a altor construc
ții pentru nevoile oamenilor mun
cii sînt fapte ce nu pot fi tăgăduite.

O atenție deosebită — a conti
nuat tov. Cotoț — trebuie acorda
tă educării maselor și mai ales a 
tineretului. Pentru aceasta, este ne
cesar să ne folosim de toate mij

partid care au luat cuvîntul 
s-au referit la întărirea 
muncii de partid, la îm- 
activității culturale de

brii de 
la discuții 
continuă a 
bunătățirea 
masă etc.

Entuziasmul cu care membrii de 
partid au discutat, confirmă hotărî
rea lor de a fi în fruntea'm a <• ' — 
de a le mobiliza la îndeplinirea 
sarcinilor politice, economice și 
culturale-trasate de Conferința re
gională de partid'.

Pentru continua dezvoltare a bazei legumicole din raion

la 
de

Problema îmbunătățirii continue 
a aprovizionării populației din ora
șe și centrele muncitorești cu legume 
se află din nou la ordinea zilei. Fa
ță de cerințele mereu crescînde ale 
populației și a nevoilor de materii 
prime necesare industriei noastre 
socialiste, este nevoie ca în acest 
an să realizăm cantități cu mult 
mai mari de legume și de o calitate 
mai bună, care să contribuie 
creșterea continuă a nivelului 
trai al oamenilor muncii.

Raionul nostru, dat fiind condi
țiile prielnice de care dispune, este 
ch/mat să-și aducă o mai largă con
tribuție nu numai la buna aprovi
zionare a oamenilor muncii din ra
ion, ci și la aprovizionarea celorlal
te centre muncitorești din regiune 
cu legume. In anul trecut, în cu
prinsul raionului a fost cultivată cu 
legume o suprafață de peste 1.250 
ha. Acest lucru a contribuit într-o 
mare măsură la îmbunătățirea sim
țitoare a aprovizionării populației 
cu legume și a adus în același timp 
mari venituri cultivatorilor. Gospo
dăria colectivă din Micești,de pil
dă, a realizat anul trecut din cul
tura legumelor un venit de aproape 
200.000 lei. Și astfel de exemple sînt 
încă multe în raion.

In anul acesta, pe baza sarcinilor 
ce ne stau în față, raionul nostru 
va trebui să sporească cu peste 
250 ha suprafața ce se va cultiva cu 
legume. Gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole din raion 
și-au prevăzut să sporească cu 
mult suprafața însămînțată cu le
gume. Și nu încape nici o îndoială 
că sarcinile asumate le vor înde
plini întocmai. De pildă, unitățile 
socialiste din raza comunei Bără- 

loacele puse la îndemână de partid 
și guvern, mai mult ca pînă in pre
zent. Să fim mereu în mijlocul ti
nerilor, să-i antrenăm la viața cul
turală, să-i mobilizăm în muncă. 
Să creștem un tineret bine educat, 
călit. în muncă, capabil să învingă 
orice greutăți, și putem aceasta 
a spus tov. Cotoț.

Vorbind despre sarcinile trasate 
de Plenara C.C.alP.M.R. din no
iembrie anul trecut, tov. Cotoț a a- 
rătat că este necesar să se cultive 
mai multă sfeclă de zahăr și floa
rea soarelui. Pentru aceasta secere 
o muncă intensă și perseverentă de 
lămurire în rlndul țăranilor munci
tori. De asemenea s-a arătat că se 
cere o mai mare preocupare din 
partea organelor locale ale puterii de 
stat pentru lărgirea bazei legumico
le, în vederea unei și mai bune a- 
provizionări a oamenilor muncii cu 
legume și zarzavaturi.

Tov. Cotoț s-a oprit apoi asupra 
sarcinilor în munca pentru trans
formarea socialistă a agriculturii și 
a expus pe larg sarcinile de viitor. 
Trebuie să acordăm atenție și mai 
mare consolidării și dezvoltării u- 
nităților socialist-cooperatiste în
ființate. Să facem din ele adevăra
te exemple pentru țăranii munci
tori.

Tov. Cotoț a urat apoi succes de
plin tuturor pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de partid pe 
calea construcției socialiste.

La gospodăria agri • 
colă de stat din Gal- 
da de Jos, care po

sedă un puternic 
sector zootehnic, 

oile ocupă un loc 
important.

ÎN CLIȘEU : 
Primii miei din 

acest an.

♦♦♦♦

banț vor cultiva cu legume peste 
55 ha, iar colectiviștii din Cistei 8 
ha.

Acum, cînd ne aproptem de pri
măvară, sarcina sporirii producției 
de legume devine tot mai actuală. 
De aceea, organizațiile de partid, sfa
turile populare, conducerile unități
lor socialiste și ale unităților coo
perației și Aprozarului nu trebuie 
să se mulțumească numai cu preve
derile, ci să-și îndrepte toată atenția 
spre îndeplinirea întocmai a sarci
nilor stabilite. încă de pe acum sfa
turile populare vor trebui să studie
ze și regrupeze terenurile unde se 

stabili zonelevor 
ca aceste terenuri 
mai pentru cultura legumelor înlă- 
turlndu-se lipsuri ca cele de anul 
trecut cînd la ’Oarda de Jos, Bără- 
banț șl alte comune s-au însămânțat 
alte culturi în zonele legumicole. De 
asemenea, organizațiile de bază din 
unitățile agricole socialiste și con
ducerile acestor unități să acorde 
toată atenția lucrărilor ce trebuie e- 
xecutate la legunie, spre a se evita 
cazuri ca cel petrecut ta gospodă
ria din Cistei, unde din cauză că 
nu s-au efectuai lucrările de îngri
jire la timp, grădina de legume a 
fost compromisă pe o suprafață 
mare.

Recent, Consiliul Se Miniștri al 
R.P.R. a emis o importantă hotărî-

legumicole, astfel 
să fie folosite nu-

GAZETA DE PERETE 
formă vie a agitației politice 

de masă
Gazeta de perete contribuie la 

răspîndirea experienței înaintate în 
muncă;, la popularizarea a tot ce 
este nou, precum și la lichidarea 
lipsurilor ce se manifestă în diferi
te domenii de activitate.

In această privință, gazeta de pe
rete „Recolta", organ al comitetului 
de partid și al Sfatului popular al 
comunei Vințul de Jos, se bucură 
de multă autoritate, articolele ei 
fiind citite cu atenție și discutate 
de către locuitorii comunei. Este 
suficient să privești edițiile apărute 
pentru a-ți da seama că gazeta a 
oglindit principalele probleme și a 
contribuit la lichidarea unor lipsuri.

De pildă, în actuala ediție se 
găsesc articole care tratează prob
leme de actualitate, cum sînt „Lu
crările celui de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S.", „Contractările de ce
reale — îndatorire patriotică", 
„Festivalul filmului la sate" etc. Ca 
urmare a popularizării deschiderii 
festivalului filmului la sate, în ziua 
de 1 februarie sala căminului cul
tural din Vințul de Jos a devenit 
neîncăpătoare. Aproape 400 de ță
rani muncitori din sat au vizitat 
expoziția agricolă amenajată la că
minul cultural, și au ascultat expu
nerea „Pregătirile pentru campania 
de primăvară" făcută de tov. Ro- 
moșan Gh., tehnician agricol, după 
care au vizionat un film.

Rezultatele obținute în activitatea 
gazetei de perete din comuna Vin
țul de Jos dovedește, că acolo unde 
organizațiile de partid sprijină ga
zetele de perete, acestea constituie 
un mijloc din cele mai importante 
în munca pentru educarea maselor în 
spirit comunist, sînt adevărate or- 
p-ane de presă comunistă.

re prin care se acordă un nou șir 
de avantaje cultivatorilor de legu
me. Hotărîrea prevede, printre al
tele, sprijinrea producătorilor 
dividuali 
asociații, 
melor pe 
lucrătorii 
asigura semințe din soiuri selecțio
nate și îngrășăminte bacteriene. De 
asemenea gospodăriile colective, în
tovărășirile agricole, asociațiile și 
producătorii vor primi prin Banca 
Agricolă împrumuturi și se vor bu
cura de reducerea impozitului pen
tru suprafețele contractate ca și a- 
cordarea de prime de calitate.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
o seamă de sarcini ce trebuie înde
plinite. Astfel, după cum prevede 
hotărîrea, că contractarea de 
legume și fructe, fiind o bază certă 
de aprovizionare, trebuie să con- 
s'ituie pîrghia principală de forma
rea fondului central al statului. In 
acest scop, organele cooperației și 
ale Aprozarului vor trebui să-și îm
bunătățească munca privind înche
ierea de contracte pentru cultura le
gumelor, astfel ca sarcinile stabi
lite să fie întocmai îndeplinite.

Datorită importanței deosebite pe 
care o are sporirea producției de 
legume pentru aprovizionarea popu
lației, organizațiile de partid și sfa
turile populare vor trebui să acor
de toată atenția acestei probleme, 
astfel ca în acest an raionul nostru 
să obțină a producție și mai mare 
de legume.

in- 
pentru organizarea lor în 
stimularea cultivării legu- 
loturi indiviluale de către 
din întreprinderi, se vor
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Guvtntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
șind pe căi nebătăiorite de nimeni, 
oamenii sovietici, conduși de parti
dul comunist, au croit popoarelor 
drumul transformării revoluționare 
a societății și al asigurării victoriei 
socialismului. In noua etapă a dez
voltării societății sovietice, ei arată 
întregii omeniri drumul construirii 
societății comuniste.

Este meritul istoric al partidului 
lui Lenin, al Comitetului său Cen
tral leninist, că Partidul Comunist al 
Umunii Sovietice rezolvă in procesul 
de construire a societății comuniste 
probleme de uriașă importanță ale 
teoriei comunismului științific, îm
bogățește în mod creator tezaurul 
gîndirii marxist-leniniste și al expe
rienței revoluționare a clasei mun
citoare internaționale.

Pentru partidele comuniste și 
muncitorești ale țărilor socialiste, 
pentru întreaga mișcare comunistă 
internațională, prezintă o uriașă im
portanță analiza prof undă făcută în 
raportul prezentat la Congres de 
tovarășul Hrușciov sarcinilor ' mă
rețe ale planului septenal, ca și u- 
nor probleme teoretice, puse la or
dinea zilei de însăși dezvoltarea so
cietății contemporane, probleme 
privind cele două faze ale societății 
comuniste — făurirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului și trece
rea de la stadiul socialist de dezvol
tare la faza superioară ca proces 
istoric obiectiv, problema repartiției 
bunurdor produse de societate în 
condițiile socialismului și a căilor 
trecerii la sistemul de repartiție 
propriu fazei superioare a comunis
mului, probleme ale organizării po
litice a societății in perioada con
struirii desfășurate a comunismului 
și multe altele.

Partidul Muncitoresc Romîn a în
vățat'și învață din uriașa Experiență 
a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în construirea socialismu
lui și comunismului, desprinzlnd din 
această experiență concluzii pre-~ 
țioase, care ne dau posibilitatea să 
rezolvăm mai-birte și mai sigur pro
blemele complexe ale construirii 
noii orînduiri sociale. Marele partid 
al lui Lenin constituie pentru noi 
un luminos exemplu prin înalta 
principialitate comunistă de care a 
dat dovadă în tot cursul istoriei sale, 
prin perseverența cu care s-a în
grijit întotdeauna de întărirea uni
tății și coeziunii rîndurilor sale, în
lăturând tot ce le poate submina, 
tot ce poate frîna mersul înainte, 
prin munca uriașă pe care o desfă
șoară Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice în vederea mobilizării po
porului la luptă pentru traducerea 
în viață a ideilor marxism-leninis- 
rrtului.

Poporul nostru muncește cu hăr
nicie pentru construirea socialismu
lui în patria sa, obținînd pe acest 
drum realizări de seamă.

Industria noastră socialistă se dez
voltă într-unritm susținut. Volumul 
producției industriale va depăși la 
sfîrșitul acestui an de aproape patru 
ori și jumătate nivelul anului 1938, 
din care volumul producției mijloa
celor de producție de Cinci ori și ju
mătate. Productivitatea muncii a 
crescut în țara noastră numai In de? 
cursul ultimilor opt ani cu 85 la sută. 
Se realizează sarcina pusă de partid 
de a asigura precumpănirea sectoru
lui socialist în agricultură, aceasta a- 
propiindu-se in prezent edit ca su
prafață, cit și ca număr de familii, 
de 60 la sută.' Față de 1948, venitul 
național al țării a crescut de peste 
trei ori; se îmbunătățește neconte
nit nivelul de trai al oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Au loc pro
funde transformări socialiste în con
știința oamenilor; cultura pătrunde 
tot mai larg în masa poporului. _

Oamenii muncii din R. P. Română 
sînt conștienți că asigurînd progre
sul rapid al economiei și culturii, 
construind socialismul, ei răspund, 
si îndatoririi ce le revine de a-și 
da contribuția la [Minerea victoriei 
în întrecerea, pașnică între capita
lism și socialism, la atingerea o- 
biectivului măreț, arătat în raportul 
tovarășului Hrușciov, ca în anul 
1965 'producția globală industrială 
a țărilor sistemului socialist s-o de
pășească pe cea a țărilor capitalis
te.

Relațiile frățești de în!r-ajutorare 
și sprijin tovărășesc reciproc,, sta
tornicite între țările lagărului ^so
cialist, reprezintă un factor puternic, 
ce contribuie la întărirea fiecăreia 
dintre țările socialiste pe calea ra
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pidei dezvoltări economice. înde
plinind cu cinste învățăturile mare
lui Lenin despre rolul primului stat 
socialist, marea putere socialistă — 
Un-unea Sovietică — acordă, un 
sprijin frățesc, internaționalist, ce
lorlalte țări ale lagărului socialist.

De la această înaltă tribună ți
nem să exprimăm recunoștința fier
binte a poporului romin pentru a- 
jutorul multilateral pe care țara 
noastră îl primește din partea U- 
niunii Sovietice.

înaintarea victorioasă a Uniunii 
Sovietice spre comunism, marile 
realizări ale Chinei populare și ale 
celorlalte țări socialiste, creșterea 
forței de atracție a ideilor socialis
mului in întreaga lume, confirmă 
întrutotul aprecierile Consfătuirii de 
ta Moscova a partidelor comuniste 
și muncitorești din noiembrie 1957 
cu privire la superioritatea tot mai 
vădită a forțelor socialismului a- 
supra capitalismului.

Principiile înscrise în Declarația 
adoptată la Consfătuire au înarmat 
partidele marxist-leniniste frățești 
în lupta pentru întărirea forțelor 
socialismului și păcii în lume, pen
tru ' apărarea purifâții învățăturii 
marxist-leniniste. Aceste principii 
își păstrează pe deplin valabilitatea. 
Victoriile socialismului dau o pu
ternică lovitură teoriilor apologeți
lor capitalismului, reformiștilor, re
vizioniștilor de tot felul, demon
strând din nou eșecul tuturor încer
cărilor de a calomnia marxismul 
revoluționar.

Revizioniștii contemporani și în
deosebi cei iugoslavi, care au aban
donat internaționalismul proletar, 
au încercat să submineze coeziunea 
și unitatea ideologică a partidelor 
comuniste și muncitorești, frăția și 
unitatea țărilor socialiste. Concep
țiile și practica revizioniștilor iugo
slavi, îndreptate împotriva unității 
internaționaliste a mișcării comu
niste internaționale, a țărilor_ so
cialiste, sînt potrivnice intereselor 
socialismului și servesc forțelor 
reacțiunii și imperialismului.

Dar, așa cum au demonstrat fap
tele, perioada ce a trecut de la Con
sfătuirea partidelor comuniste și 
muncitorești din noiembrie 1957 se 
caracterizează prin consolidarea tot 
mai mare a unității indisolubile a 
țărilor lagărului socialist, a partide
lor marxist-leniniste din întreaga 
lume.

Prezența la acest Congres istoric 
a reprezentanților unui mare număr 
de partide comuniste și muncitorești 
din toate continentele este o nouă 
manifestare a unității de nezdrun
cinat și coeziunii sub steagul bi
ruitor al marxism-leninismutui.

Partidul Muncitoresc Romîn va 
milita ca si aînă acum pentru în
tărirea unității lagărului socialist si

Congresul construirii desfășurate 
a comunismului

(Urmare din pag. l-a)

cesul de construire a societății co
muniste probleme de uriașă impor
tanță ale teoriei comunismului știin
țific, îmbogățește în mod croate" 
tezaurul gîndirii marxist-leniniste și 
al experienței revoluționare a cla
sei muncitoare internaționale".^

Bazîndu-se pe creșterea nelimita
tă a productivității muncii, creînd 
un om nou cu preocupări multilate
rale, comunismul este conditional in 

cea mai mare măsură de dezvolta
rea tehnică si de progresul științei. 
Dezvoltarea științei constituie de 
aceea în U.R.S.S. o problemă de 
stai de importanță deosebită. De 
aici, grija deosebită pentru asigu
rarea condițiilor optime pentru dez
voltarea activității, creatoare a sa- 
vantilor, grija pentru ridicarea de 
noi ' cadre tinere, bine pregătite.

Știința sovietică a înscris mari 
succese îtitr-un timp foarte scurt. 
Realizările în domeniul folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice 
sînt bine cunoscute în întreaga lu
me. Sînt cîtiva ani de tind prima, 
centrală at'omo-electrică furnizează 
energie. Noi centrale atomo-electri- 
ce mai puternice, mai perfecționate, 
se află în construcție. Știința sovie
tică a inaugurat o eră nouă, era 
zborurilor cosmice. .

Partidul Comunist al Uniunii oo- 
vietice si guvernul sovietic acorda 
o atenție deosebită educării oameni- 
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a mișcării coiguniste și muncitore
ști internaționale, pentru solidarita
tea tuturor popoarelor care luptă 
pentru pace, democrație și sociă- 
lism.

Dragi tovarăși,
Grandiosul program constructiv 

pe care îl dezbate Congresul al 
XXI-lea al Partidului Comunist al 
Uniun i Sovietice arată din nou că 
socialismul și pacea sînt de nedes
părțit. Acest program răsună ca o 
măreață chemare la muncă pașnică 
pentru făurirea bunăstării omului, 
pentru dezvoltarea comorilor civili
zației umane și fericirea popoarelor.

întreaga omern're admiră energia 
și perseverența, eforturile neobosi
te ale Uniunii Sovietice pentru a- 
părarea păcii, pentru micșorarea în
cordării internaționale și înlătura
rea pericolului de război.

Exprimînd interesele vitale ale în
tregii omeniri, țările lagărului so
cialist, forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume, în frunte cu partide
le comuniste și muncitorești, luptă 
pentru rezolvarea pașnică a prob
lemelor internaționale litigioase, 
pentru lichidarea .războiului rece" 
și a focarelor de încordare existen
te, pentru folosirea în slujba pro
gresului' a mijloacelor materiale iro
site în cursa înarmărilor.

In lumea contemporană acționea
ză forțe uriașe ale luptei pentru pa
ce, pentru democrație șl progres so
cial, pentru libertatea și indepen
denta popoarelor.

Aceasta face posibilă preînttmpi- 
narea unei noi conflagrații mondia
le si asigurarea unei păci trainice, 
dorită de popoarele lumii întregi.

Dragi tovarăși,
Partidul Muncitoresc Romin, cla

sa muncitoare din Rominia, între
gul nostru popor urează din toată 
in'ma poporului sovietic și înțelep
tului său conducător, Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, Comi
tetului său Central în frunte cu to
varășul Hrușciov, succese strălucite 
în îndeplinirea planului septenal, 
grandios program de construcție co
muni s‘ă.

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în frunte cu în
cercata sa conducere leninistă I Tră
iască marele popor sovietic, cons
tructor al comunismului f

Trăiască lagărul socialist unit și 
puternic! Trăiască unitatea și coe
ziunea mișcării comuniste interna
ționale I

Trăiască glorioasa cauză a lui 
Lenin, trăiască pacea și socialis
mul I

(Cuvîntarea a fost întreruptă a- 
deseori de aplauze. La încheiere a- 
planze furtunoase prelungite. Toți 
se ridică în picioare).

lor muncii intr-un spirit nou. Vor
bind despre acest lucru la Congres, 
iov. N. S. Hrușciov arată: „întrea
ga muncă a partidului și statului 
nostru este menită să dezvolte' noi
le calități ale oamenilor sovietici, 
să-i educe in. spiritul colectivismu
lui, al înaltelor principii morale ale 
societății noi, în spiritul marxism- 
leninismului".

De o mare însemnătate este fap
tul că, datorită atit saltului pe ca- 
re-l va înregistra economia sovieti
că in timpul septenalului cit și a 
dezvoltării țărilor de democrație 
populară, lagărul socialist, va pro
duce in 1965 mai mult de 50% din 
producția industrială mondială. A- 
cesta este un element hotărîtor in 
stabilirea noilor raporturi de forțe 
pe plan internațional. Se va afirma 
astfel practic superioritatea absolu
tă a sistemului mondial al socialis
mului față de sistemul capitalist in 
producția materială.

Dezvoltarea vertiginoasă a forțe
lor de producție in U.R.S.S., pe 
baza sarcinilor trasate de Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S., va crea 
statului sovietic posibilitatea acor
dării unui și mai puternic ajutor e- 
conrmic țărilor lagărului socialist, 
printre cctre și țării noastre fapt ce 
va avea o mare influență in opera 
de construire a socialismului în a- 
ceste țări.

„Imensa forță a Uniunii Sovieti
ce — a declarat Iov. Gh. Gheor-

Guvernul R. F. Germane 
intenționează să fabrice arme atomice 

și rachete... pe
BONN (Agerpres). — In cadrul 

dezbaterilor care au avut loc săp- 
tămina trecută în Bundestagul vest- 
german, s-a votat o lege care pre
vede crearea unui institut franco- 
vest-german de cercetări în proble
mele balisticii la Saint Louis (Al- 
siapial).

In cursul dezbaterilor deputății 
social-democrați au votat împotriva 
acestui text, declarîrîd că acest in
stitut ar putea fi utilizat pentru alte

teritoriul Franței
scopuri și anume pentru cercetărf 
în vederea construirii de arme a- 
tomice și rachete. y

In legătură cu aceasta, agenția 
Asocited Press arată că Germa
nia occidentală, s-a angajat sa nu 
producă asemenea arme pe terito
riul său, dar, subliniază aceeași a- 
genție, nici o lege și nici im. tratat 
nu o poate împiedica să fabrice ar
ma atomică pe un teritoriu străin.

------

Deputați laburiști cer guvernului 
britanic să recunoască R. D. Germană

Tratat de pace cu

LONDRA (Agerpres). — Opinia 
publică din Anglia cere cu insisten
ță guvernului să ia măsuri concre
te în vederea rezolvării problemei 
încheierii unui m •
Germania.

Un grup de deputați laburiști, 
printre care K. Zilliacus, I. Micar- 
do, S. Swingler și alții, au depus 
în Camera Comunelor o rezoluție în 
care cer guvernului englez să re
cunoască Republica Democrată Ger
mană. Rezoluția cere de asemenea

------------ ♦♦-------------

Cercurile guvernante americane intenționează să 
înăsprească restricțiile în comerțul cu Răsăritul,

WASHINGTON (Agerpres). — 
— După cum relatează agenția As
sociated Press, cercurile guvernan
te americane intenționează să ia 
noi măsuri menite să accentueze 
„războiul rece". Este vorba de crea
rea unui „NIA.T.O. economic", adi
că un grup economic în cadrul 
N.A.T.O. al cărui scop va fi înăs
prirea restricțiilor comerciale în re- ; 
lațiile cu Răsăritul. .

Această măsură, spune agenția > 
americană, „va opri, dacă nu chiar i 
va răsturna ușoara relaxare înregis
trată în restricțiile" asupra corner- i

cu țările răsăritene. Agenția i
Associated Press citează declarația .

------------ ♦♦

Acțiuni provocatoare ale huliganilor fasciști 
în Germania

BERLIN (Agerpres). — După 
cum anunță agenția ADN, recent, 
în numeroase orașe și comune ale 
laenderelor vest-germane — Rena- 
nia de nord West falia și Schleswig- 
Holstein au avut loc ieșiri fasciste. 
Grupuri de huligani au desenat 

ghiu-Dej în expunerea făcută la 
Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 — programul ei mă
reț de construire a comunismului 
întăresc considerabil forțele întregu
lui sistem mondial al socialismu
lui și constituie un factor esențial 
periru realizarea unui puternic și 
continuu avînt economic al tuturor 
celorlalte țări din marea familie a 
statelor socialiste".

Poporul nostru cunoaște din pro
prie experiență aportul important pe 
care-l are în dezvoltarea economiei 
sale naționale, colaborarea și in
tr-ajutorarea frățească între țările 
socialiste, și mai ales, ajutorul sub
stanțial acordat de U .R.S.S.

Raportul de forțe va înclina ast
fel, din ce în ce mai mult în favoa
rea lagărului socialist, a popoare
lor care luptă pentru pace.

O importanță deosebită o are 
noua teză teoretică cuprinsă în Ra
portul tovarășului N. S. Hrușciov, 
conform căreia „încă înainte de vic
toria socialismului în lume, în con
dițiile menținerii capitalismului în- 
tr-o parte a lumii, va apare posibi- 
tatea reaTă de a exclude războiul 
mondial din viața societății".

Raportul tovarășului Hrușciov la 
cel de-al XXI-lea Congres a scos 
cu putere în evidență imensa forță 
a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice care, întemeindu-și politi
ca sa pe cunoașterea profundă a le
gilor de dezvoltare a societății, spri- 

crearea unui consiliu, federal pe în
treaga Germanie alcătuit din repre
zentanți ai R. D. Germane și R. F. 
Germane cu care ar urma să fie 
duse tratative privind încheierea 
tratatului de pace. Deputatul Sil
verman, unul din semnatarii rezo
luției, a declarat că în rezoluție se 
arată că tratatul de pace trebuie sa 
prevadă admiterea Germaniei uniți- jr 
cate ca membră a O.N.U. și inter
zicerea ca ea să participe la alian
ței militare.

unei înalte oficialități americam^P 
care a spus în legătură cu aceasta 
că „atitudinea Washingtonului în ce 
privește comerțul cu comuniștii nu 
s-a schimbat de la vizita înS.U.A. 
a lui A. 7. Mikoian, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U. R.S.S." După cum se știe, Â. I. 
Mikoian s-a pronunțat pentru ex
tinderea legăturilor comerciale din
tre S.U.A. și U.R.S.S. Un subcomi
tet al Consiliului național al secu
rității de pe lingă președintele Ei
senhower întreprinde în prezent o 
investigație în legătură cu contro
lul asupra exporturilor în țările ră
săritene.

occidentală
svastica fascistă pe clădirile insti
tuțiilor, pe biserici și școli. Deose
bit de activ au operat ei în orașele 
Kiel, Detmold și Horn. Populația 
este profund indignată de aceste 
acțiuni provocatoare ale huliganilor 
fasciști.

suie

jinindu-se pe entuziasmul revoluțio
nar, inițiativa creatoare a maselor 
muncitoare, conduce neabătut po
porul sovietic pe calea construirii 
comunismului. Politica Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, cu- 
vîntul partidului comunist,. înfrîng 
orice greutăți, și devin fapte. Se a- 
propie ziua cind peste două 
milioane de oameni vor trăi într-o 
societate, în care fiecare om va a- 
vea posibilitatea de a-și dezvolta și 
mamfesta, în toate domeniile, toate 
capacitățile sale fizice și spirituale.

Poporul nostru, alături de toate 
popoarele lumii, vede în construc
ția comunistă din Uniunea Sovieti
că o minunată imagine a propriului 
viilor. Grandioasele perspective pe- 
care Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. le deschide poporului so
vietic, întăresc și mai mult încrede
rea în inimile oamenilor muncii din 
lumea întreagă, în victoria inevita
bilă a forțelor care luptă pentru pro
gresul păcii, pentru comunism.

Crongresul al XXI-lea cd P.C.U.S. 
deschide în fața omenirii perspecti
va cohcretă a comunismului, con
turează trăsătura societății viitoare.

Cel de-al XXI-lea Congres al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie- j. 
tice este „Congresul construirii des
fășurate a comunismului".
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