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Tovarăși,

Congresul al Ill-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

și-a încheiat lucrările
Cuvîntarea de încheiere rostită 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Congresul nostru, spre care au 

fost îndreptate privirile pline de 
dragoste și încredere ale tuturor 
membrilor de partid și ale întregu
lui popor, își încheie lucrările.

Cel de-al Ill-lea Congres va r.ă- 
mîne în istoria partidului și a po
porului nostru ca un eveniment de 
însemnătate deosebită; el a făcut 
bilanțul unei perioade de mari rea- 
lizări’ în decursul căreia socialis
mul a învins în patria noastră. 
Intrăm într-o etapă nouă a dezvol
tării țării — etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Putem aprecia cu satisfacție că 
dezbaterile Congresului, la care a 
luat parte un mare număr de dele
gați, s-au desfășurat la un nivel 
ridicat, într-o atmosferă de muncă 
constructivă, în spirit de înaltă 
răspundere și seriozitate.

Prin participarea- lor bogată; 
creatoare, la lucrările Congresului, 
delegații au adus o contribuție va
loroasă la elaborarea sarcinilor de 
viitor ale partidului. Hotărîrile a- 
doptate, planul de șase ani și schița 
programului economic de perspec
tivă, reprezintă un măreț program 
de muncă și de luptă pentru, dez
voltarea continuă a economiei na
ționale, pentru creșterea bunăstării 
întregului popor.

Congresul a constituit o impu
nătoare manifestare a unității par
tidului nostru, a consecvenței și 
fermității politicii sale marxișt-leni- 
niste, a maturității și combativității 
lui. (Aplauze furtunoase).

Este o mare mîndrie pentru noi 
toți că facem parte din rîndurile 
unui asemenea partid, puternic, iu
bit și urmat cu încredere de oame
nii muncii. Să nu precupețim nici

Măreț program de înflorirea patriei,
de ridicarea bunăstării celor ce muncesc

întregul nostru popor muncitor 
a urmărit cu un interes de nease
muit lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn — eveniment de o impor
tanță istorică în viața partidului 
și a poporului nostru muncitor. Fă- 
cînd bilanțul mărețelor înfăptuiri 
obținute, sub conducerea partidu
lui, de eroica clasă muncitoare, de 
țărănimea muncitoare și intelectua
litate, Congresul a adoptat un vast 
program de muncă și luptă pentru 
toniinua dezvoltare a economiei 
naționale, pentru creșterea bunăs
tării celor ce muncesc. In același 
timp Congresul a demonstrat ~cu 
toată tăria faptul că Partidul Mun
citoresc Romîn este azi mai omo
gen și unit în jurul Comitetului 
său Central, în frunte cu tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, cum n-a 
fost niciodată în cei aproape 40 
de ani de existență a sa. El a 
dovedit încă o dată forța de nebi
ruit a partidului, unitatea de mo
nolit a rîndurilor sale, a legături
lor indisolubile dintre partid și 
popor, fermitatea politicii sale 
marxist-leniniste.

Raportul C.C. al P.M.R. — do
cumentat de o uriașă însemnătate 
teoretică și practică — prezentat 
la Congres de către tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, cuprinde o analiză 
științifică marxist-leninistă a trans- 

un efort pentru întărirea continuă 
a rîndurilor 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 Ii consacrată aplicării cu 
perseverență a hotărîrilor Congre
sului, consolidării regimului de- 
mocrat-popular, operei de constru
ire a socialismului. (Aplauze pre
lungite').

cele mai cordiale pen
ce ne-ati făcut, partici- 
lucrările Congresului. 
prelungite). Prezența

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi, ca în numele dum

neavoastră și al întregului partid, 
să exprim încă odată reprezentan
ților partidelor comuniste frățești 
mulțumirile 
tru cinstea 
pînd la 
( Aplauze 
dumneavoastră în mijlocul nostru, 
dragi oaspeți, cuvintele calde și a- 
precierile de înaltă prețuire pe care 
le-ați adresat partidului și poporu
lui nostru sînt încă ol 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 tovărășesc și asigu
rarea că Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, clasa muncitoare, poporul ro
mîn vor fi neclintit la datorie în 
slujba cauzei socialismului, a întă
ririi coeziunii mișcării comuniste 
și a unității de nezdruncinat din
tre țările lagărului socialist. (Ap
lauze puternice, îndelung repetate).

Transmitem din partea poporului 
romîn popoarelor dumneavoastră 
cele mai bune urări de succes în 
lupta pentru pace și socialism. 
(Aplauze).

formărilor uriașe care au avut loc 
în viața social-economică a patriei 
noastre. Raportul oglindește vasta 
muncă creatoare a poporului nostru 
muncitor, care sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului a făcut 
ca în patria noastră să învingă 
socialismul.

Cu îndreptățită mîndrie patrio
tică poporul nostru muncitor pri
vește bilanțul marilor înfăptuiri. 
Cei aproape cinci ani care au trecut 
de la cel de-al II-lea Congres al 
partidului au fost anii unor uriași 
pași făcuți pe calea socialismului. 
Au fost îndeplinite cu succes sar
cinile privind dezvoltarea econo
miei naționale trasate de Congresul 
al 11-lea al partidului. Producția 
indus'riei noastre socialiste a spo
rit in mod considerabil, astfel că 
azi producem numai în 11 săptă
mâni o producție industrială echi
valentă cu producția întregului an 
1938. S-a înfăptuit cu un an mai 
devreme planul de 10 ani de elec
trificare a țării. Urmînd cu încre
dere învățătura partidului, masele 
de țărani muncitori au pășit cu 
hotărîre pe calea agriculturii so
cialiste. Astfel că procesul de trans
formare socialistă a agriculturii a 
cuprins aproape întreaga țărănime. 
In linii generale cooperativizarea 
agriculturii este azi înfăptuită. A 
fost desființată ultima clasă ex-

Tovarăși delegați,
Odată cu încheierea lucrărilor 

Congresului ne întoarcem fiecare 
la locul său de muncă. Să ne con
centrăm eforturile pentru mobiliza
rea oamenilor muncii de la orașe 
și sate, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congres.

Sîntem Convinși că clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor talentat și iubitor de 
muncă vor lupta cu energie și ho
tărîre, strîns unit în jurul încerca
tului nostru partid, pentru realiza
rea unui puternic avînt al econo
miei și culturii și a unui înalt ni
vel de trai al celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

înarmați cu hotărîrile Congre
sului, călăuziți de măreața învăță
tură marxist-leninistă, înainte, spre 
victoria deplină a socialismului ! 
(Aplauze îndelungate, urale).

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn 1 (Aplauze puternice, înde
lung repetate, ovații).

Trăiască puternicul lagăr al ță
rilor socialiste I (Aplauze puter
nice, urale).

Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale 1 (Aplauze prelun
gite, urale).

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

Spor la muncă, tovarăși 1
(Aplauze furtunoase, îndelung 

repetate, aclamații, urale; întreaga 
asistență, în picioare, ovaționează 
îndelung pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru Comitetul său 
Central, pentru unitatea țărilor la
gărului socialist, pentru unitatea și 
coeziunea partidelor comuniste și 
muncitorești frățești).

ploatatoare — chlaburimea — și 
odată cu aceasta a fost lichidată 
pentru totdeauna exploatarea omului 
de către om. Astăzi economia so
cialistă cuprinde întreaga industrie 
transporturile, sistemul financiar și 
de credit, iar în agricultură peste

(Continuare în pag. 4-a)

La Atelierul central de reparații, muncitorul Achim loan citind to
varășilor de muncă, din materialele lucrărilor Congresului partidului.

Memorii uomiieiuiui uemrai 
Romîn aleși de Congresul

Alexa Augustin 
Almășan Bujor 
Apostol Gheorghe 
Balalia Dumitru 
Banc Iosif 
Berghianu Maxim 
Bîrlădeanu Alexandru 
Bodnăraș Emil 
Borilă Petre
Breitenhofer Anton 
Bughici Simion 
Bunaciu Avram 
Burcă Mihai
Ceaușescu Nicolae 
Chivu Stoica 
Coliu Dumitru 
Cotoț Ion 
Cozma Ion
Cr ciun Constanța 
Csupor Ludovic 
Dalea Mihai 
Dăn lache Florian 
Drăghici Alexandru 
Drăgoescu Petre 
Duca Aurel 
Dulgheru Radu 
Fazekas Janos 
Florescu Mihail 
Furdui Petru 
Gaston Marin Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Gheorghe 
Giosan Nicolae 
Gluvacov Ion 
Guină Nicolae 
Hossu Gheorghe 
Isac Martin 
Joja Atanase 
Kovacs Gyorgy 
Lascu Elena 
Mănescu Manea

Membrii supleanți ai Comitetului
Muncitoresc Romîn

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Alexe Eugen 
Bayerle Iosif 
Blajovici Petre 
Bobu Emil 
Cazacu Virgil 
Cincă Elvira 
Cioară Gheorghe

8. Ciocan Maria
Constantin Ion 
Dindere Gheorghe 
Drăgan Constantin 
Fulger Cornel 
Gheorghiu Dumitru 
Gheorghiu Nicolae 
Golea Petre 
Ionescu Manea

Membrii Comisiei Centrale de Revizie
. Alexe Nicolae; Ardeleanu Iosif; 
Cristescu Dumitru; Duma Aurel; 
Ionescu Marin Florea; Ionescu 
Gheorghe; Mănescu Radu; Mărcuș 
Ion; Marusi Gheorghe; Matei 
fan; Mujic Mihai; Nițulescu

Ste-
Ste-

Ședința plenară a
al Partidului Muncitoresc Romîn

Central al Partidului 
Romîn, ales de cel 
Congres al partidului,

Comitetul
Muncitoresc 
de-al Ill-lea 
s-a întrunit în ședință plenară in 
dimineața zilei de 25 iunie.

Plenara a ales în unanimitate 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. și 
Secretariatul C.C. al P.M.R.

Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
a fost ales în unanimitate tovarășul 
QIIEORGHE GHEORGHIU-DET.

Plenara a ales în unanimitate 
Comisia Controlului de Partid.

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Chivu Stoica 

iii rariiuuiui îuuuviuvivou 
al Ill-lea al P. M. R.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
38.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
T7.
78.
79.

Marchian Nicolae 
Maurer Ion Gheorghe 
Moghioroș Alexandru 
Moisescu Anton 
Murgulescu llie 
Nlcula Gheorghe 
Niculescu-Mizil Paul 
Nistor Constantin 
Novacu Valeriu 
Onescu Cornel 
Pas Ion 
Patilineț Vasile 
Petre Lupu 
Popescu-Puțuri Ion 
Rădoi Gheorghe 
Radulescu Gogu 
Răutu Leonte 
Rigani Zoe 
Roșianu Mihail 
Roșu Gheorghe 
Rusu Clement 
Sălăjan Leontin 
Scarlat Constantin 
Sencovici Alexandru 
Șerban Miron 
Simulescu Dumitru 
Solomon Barbu 
Suder Mihai 
Stoica Gheorghe 
Toma Ana 
Trofin Virgil 
Țurcanu Ene 
Vaida Vasile 
Vass Ghizela 
Vasilichi Gheorghe 
Verdeț Uie 
Vîlcu Vasile
Voicu Ștefan 
Voitec Ștefan

Central al Partidului
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ionescu Vasile
Ioniță Ion 
Lăzărescu Constantin 
Leica Adam
Levente Mihail 
Lixandru Vasile 
Malinschi Vasile 
Marinescu Teodor 
Mateescu Vasile 
Nădejde Costin 
Păcuraru Andrei 
Petre Nicolae 
Predescu Ion
Vijoli Aurel 
Zaharescu Barbu

lian; Pîrvulescu Constantin; Ro
man Nicolae; Stoianovici Anton; 
Uglar Iosif; Ungurașu Gheorghe! 
Vass Ladislau; Vidrașcu Gheorghe; 
Vrabie Aspazia; Zaharia Tănase.

Comitetului Central

Gheorghe Apostol
Emil Bodnăraș
Petre Borilă
Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghici 
Ion Gheorghe Maurer 
Alexandru Moghioroș

roembril supleanil 
ai Birouiui roiiilc

Dumitru Coliu
Leonte Răutu
Leontin Sălăjan
Ștefan Voitec

secreiarlaiui c. c. al P. nu. r,
Prim-secretar al C.C. al P.M.R,
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Secretari ai C. C.
Nicolae Ceaușescu
Mihai Dalea
Janos Fazekas

Comisia Controlului de Parlltf
Președinte
Vicepreședinte
Membrii

Dumitru Coliu 
Ion Vințe 
Cornel Onescu 
GheorgheArsene 
Ion Guran
Iosif Mogoș 
Ștefan Duduman 
zilei de 25 iunie aIn dimineața 

avut loc ședința de constituire a 
Comisiei Centrale de Revizie. Ca 
președinte al Comisiei Centrale de 
Revizie a fost ales tovarășul Cons
tantin Pirvulescu.



Să fie grăbite lucrările de întreținere 
și pregătirile pentru recoltări 

S-au pregătit din vreme

Cuvîntarea tovarășului Petru Furdui 
la Congresul al Ill-lea al P. M. R.

Pentru strîngerea recoltei degrîu 
și alte păioase, care se prevede a 
fi deosebit de bogată în acest an, 
colectiviștii din Țelna s-au pregă
tit temeinic. In acest scop ei au 
reparat din vreme toate carele și 
căruțele necesare la transportul re
coltei, au fixat locul pentru arii și 
au pregătit toate. materialele nece
sare organizării ariilor.

In vederea depozitării și păstrării 
în cele mai bune condițiuni a re-

Mai multă
Deși ne găsim într-o1 perioadă 

cînd pregătirile de recoltare trebuiau 
să fie terminate, cînd batozele și 
tractoarele trebuiau să fie reparate 
și gata pentru a ieși pe arie, în 
comuna Benic mai sînt încă deți
nători de garnituri de treier care 
nu și-au reparat încă utilajul. Așa 
sînt, de exemplu, proprietarii de 
batoze Bulgărea Ion, Popa Traian 
și Miclea Ion, care mai au de fă
cut încă reparații serioase la trac
toare și la batoze. Și dacă în co
muna Benic se tărăgănează repa
rarea garniturilor de treier, aceasta 
se datorește în mare măsură și co-

Rămași în urmă cu prășitul
La întovărășirea, agricolă „7 No

iembrie" din comuna Vințul de Jos 
îngrijirea culturilor se desfășoară 
nesatisfăcător. Datorită slabei pre
ocupări de care dă dovadă condu- 
■cerea întovărășirii în mobilizarea 
membrilor la executarea lucrărilor 
de întreținerea culturilor, prașila 
Il-a la porumb nu s-a executat de
cît pe o suprafață foarte mică, 
deși au existat condiții ca această 
lucrare să fie terminată. Și mai 
mult, în ce privește cultura sfeclei 
de zahăr sînt încă întovărășiți ca 
'Molnar Alexandru, Petrașcu Jro- 
nim, Drăgan Ion, lavla Ion și alții, 
care nu au efectuat încă nici pră
șită întîia, ceea ce bine înțeles, nu 
face cinste întovărășirii.

Ținînd seamă de faptul că fie
care zi întîrziată în întreținerea 
culturilor aduce pierderi importan
te de recoltă, organele de partid și 
de stat din comuna Vințul de Jos 
au datoria să îndrume și să spri
jine mai hotărît conducerea întovă
rășirii în mobilizarea întovărășiți- 
lor pentru a se intensifica executa-

' Rînduri despre cercurile literare din raionul nostru
Un cerc cu activitate închisă

Este vorba despre cercul literar 
;,Ion Budai Deleanu" din Alba-Iulia.

Ca vîrstă, acest cerc numără cî- 
țiva ani. A luat ființă și a grupat 
în cadrul său o seamă de adevă
rate talente. Dar, cu toți anii care 
au trecut, cercul literar „Ion Bu
dai Deleanu" încă tot nu este ceea 
c!e trebuie să fie.

Nu se poate totuși spune că 
în cadrul cercului, nu s-a mttn 
cit. Ba, în unele privințe, se pot 
spune chiar cuvinte frumoase la a- 
dresa membrilor cercului. Lucrările 
prezentate au fost din ce în ce mai 
bine conturate, iar discuțiile pur-- 
tate pe marginea acestora tot mai 
vii, tot mai principiale. Demn de 
remarcat în acest sens este saltul 
calitativ înregistrat de tovarășul 
Toma Petru, care, prin versurile 
„Mărturisirea unui luptător din ile
galitate", „La seceriș", „Fetița cu 
chibrituri" și altele, a dovedit o a- 
preciabilă putere de creație. Și, a- 
semenea tovarășului Toma Petru, 
lucrări cil un pronunțat caracter mi
litant, dar în același timp de o®a- 
dîncă sensibilitate artistică, alt mai 
prezentat și alți membri ai cercu
lui, „Racheta", „Romanța unei ape" 
și „Revolta nomadă" semnate de 
C. Tenco, poezia „Stele... stele" 
creație a tovarășei Rodica Ciocotoi 
și „Rondelul lanurilor de porumb" 
de T. Stelaru fiind doar cîteva din 
acestea.

Cu toate bunele rezultate’ ob
ținute însă, cercul literar „Ion Bu
dai Deleanu" din orașul nostru 
tot nu se situează la înălțimea 
cerințelor. A rămas și în prezent, 
ca de altfel în întreg decursul 

coltei, pe lîngă încăperile existente, 
care au fost curățate, reparate și 
văruite, ei au construit o m gazie 
nouă cu o capacitate de aproape 10 
vagoane, la care în aceste zile se 
fac ultimele lucrări de finisare in
terioară și exterioară.

Au fost luate de asemenea toate 
măsurile organizatorice pentru ca 
recoltarea grînelor să se facă la 
timpul optim, pentru ca nici un bob 
din noua recoltă să nu se piardă.

preocupare
mitetului executiv al sfatului popu
lar din comună, care în slabă mă
sură s-a ocupat de această proble
mă.

Lanurile care au prins a se în
gălbeni ne vestesc că nu peste mult 
timp va începe secerișul și la cî- 
teva zile treierișul. De aceea comi
tetul excutiv al sfatului popular din 
comună, sprijinit și îndrumat de 
comitetul comunal de partid, are 
datoria să ia toate măsurile pentru 
ca repararea batozelor și tractoare
lor să se termine în cel mai scurt 
timp. |

rea prașilei la porumb și sfecla de 
zahăr spre a se termina aceste lu
crări înainte de începerea seceri
șului.

Prășitul mecanic al porumbului la G. A. S. Alba-Iulia.

existenței sale, un cerc cu activi
tate închisă. Conducerea cercului 
n-a acționat aproape cu nimic pen
tru lărgirea numărului de membri, 
pentru atragerea în cadrul cercului 
a elementelor din producție care 
ar fi împrospătat atmosfera din ca
drul acestuia. Manifestările de unsă 
care ar fi fost un mijloc eficace 
pentru atragerea de noi membri au 
lipsit. Cercul a trăit în anonimat. 
A lipsit apoi și sprijinul pe care 
cercul literar trebuia să-l acorde for
mațiilor artistice din raion și în 
special sprijinul de care trebuia 
să se bucure din partea membrilor 
cercului brigăzile artistice de a- 
gitațîe.

In puține rînduri, aedasta este 
fața cercului literar „Ion Budai 
Deleanu". Așa însă, nu se mai 
poate continua. Conducerea cercului 
trebue să reflecteze asupra acestui 
lucru și să nu rămînă pasivă la 
faptul că cercului îi slăbesc forțele, 
ci să lupte pentru a face din el 
ceea ce trebuie să fie — tribună 
de afirmare a tinerilor creatori de 
frumuseți.

Care trebuie să fie punctul 
de plecare în viitor

Cercul literar „Gheorghe Coșbuc" 
din Teiuș și-a început activitatea 
pe la începutul anului în curs, în 
cadrul clubului „1 Mai". Și, cum 
era și firesc, în prima ședință a 
fost constituit conducerea cercului, 
în frunte fiind ales tovarășul Boi
tor Gheorghe.

S-a pornit apoi munca. Grupului 
de condeieri, cu care a luat ființă 
cercul, alții i s-au adăugat pe 
parcurs. Așa că, în prezent, cercul 
literar din Teiuș numără 19 membri.

Raportul C.C. al Partidului, pre
zentat Congresului de către tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, docu
ment de importanță istorică, o- 
glindește marile transformări revo
luționare care au avut loc în pe
rioada ce a trecut de la cel de-al 
II-lea Congres al partidului, pre
cum și perspectivele luminoase ce 
se deschid patriei noastre prin de
săvârșirea operei de construire 
a socialismului. Partidul nostru, 
aplicînd cu consecvență învățătura 
leninistă cu privire la industriali
zarea socialistă a țării, a asigurat 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, cu pivotul ei industria 
constructoare de mașini, temelia 
dezvoltării tuturor ramurilor eco
nomiei naționale.

Ca rezultat al aplicării politicii 
partidului — a arătat iov. Petru 
Furdui — regiunea Hunedoara, 
care dispune de însemnat rezerve 
de minereuri de fier, cărbune și alte 
resurse naturale, s-a dezvoltat pu
ternic.

Sarcinile trasate de Congresul al 
II-lea, ce reveneau regiunii noastre 
în domeniul siderurgiei, au fost în
deplinite cu succes. Bateriile nr. 2 
și 3 de cocs, noile oțelării Martin 
și electrică, laminoarele bluming 
și de profile mijlocii, distileria de 
gudroane, precum și alte obiective 
siderurgice importante prevăzute de 
cel de-al II-lea Congres al partidu
lui au fost terminate și puse în func
țiune. Economia națională simte 
astăzi din plin rodul investițiilor 
făcute pentru construirea acestor 
agregate moderne,

Producția globală siderurgică a

Oarecum timidă la început, pe 
măsură ce timpul s-a scurs, acti
vitatea cercului a prins a se arăta 
promițătoare, în sprijinul acestei 
afirmații stînd atit lucrările pre
zentate de membrii cercului cît și 
contribuția acestora la culturaliza
rea maselor. Cu versuri, în bună 
măsură reușite, s-au prezentat Ion 
Droi, Palamaru Virginia, Crișan 
Ion și Buțu Ion, iar tovarășul Cer- 
nahovschi Marcel și-a încercat
forțele de creație în munca de
dramatizare a poemului „Cîntec de 
ruină" de Dan Deșliu. Concomitent 
cu munca de creație apoi, membrii 
cercului au prezentat cetățenilor 
din Teiuș, prin intermediul stației 
de radioficare, în dese rînduri, seri 
de poezie și medalioane literare.

De la un timp încoace însă, în 
cadrul cercului literar din Teiuș și-a 
făcut locul o atmosferă grea. Mem
brii cercului au pierdut din entu
ziasmul care i-a caracterizat luni 
în șir, iar discuțiile -urlate pe mar
ginea lucrărilor prezentate au în
ceput a nu mai purta pecetea prin
cipialității. In consecință activita
tea cercului a slăbit. Și, curios lu
cru, toate acestea au fost alimenta
te chiar de tovarășul Boitor Gh.

Față de situația creată, și avînd 
în vedere faptul că cercul literar 
din Teiuș trebuie sprijinit pentru a 
putea ieși din impas, se impun 
măsuri. Punctul de plecare în mă
surile ce vor fi luate însă, trebuie 
să vizeze tocmai conducerea cercu
lui, în această privință o interven
ție binevenită putînd-o avea comi
tetul de partid, care, asigurînd cer
cului pe viitor o conducere sănă
toasă, va face să salte activitatea în 
cadrul acestuia. 

regiunii va fi anul acesta de 3 ori 
mai mare decît în 1955. Pînă la 
sfîrșitul anului vom produce circa 
705.000 tone cocs metalurgic (de 
peste 20 ori mai mult față de 1955), 
circa 830.000 tone fontă (de două 
ori mai mult decît în 1955), 960.000 
tone oțel (de patru ori mai mult 
decît în 1955). Prin intrarea în 
funcțiune cu întreaga capacitate a 
noilor laminoare, producția de la
minate a Hunedoarei va fi în acest 
an de peste 5 ori mai mare decît 
în 1955. Productivitatea muncii 
crește în acest interval de peste 3 
ori, iar prețul de cost va fi redus 
la fontă c'u 15,9 la sută, la oțel cu 
28,9 la sută și la laminate cu 24,2 
la sută.

Numai depășirea de plan ce se 
va realiza anul acesta Ia fontă, o- 
țel și laminate în regiunea Hune
doara, pe baza angajamentelor lua
te de muncitori, reprezintă aproa
pe jumătate din întreaga produc
ție a Romîniei burghezo moșierești 
din anul 1938. Rezultatele obținute 
og’indesc eforturile pe care le de
pun muncitorii siderurgiști pentru 
a îndeplini sarcinile ce le revin în 
lupta pentru construirea socialis
mului, oglindesc devotamentul,’ în
crederea șl hotărîrea cu care ei ur
mează politica partidului.

In continuare; vorbitorul a ară
tat că succesele obținute se dato- 
resc îmbunătățirii stilului de mun
că al organizațiilor de partid, creș
terii competenței cu care ele rezol
vă problemele de producție.

Organizațiile noastre de partid 
au dat dovadă de putere de orga
nizare șl mobilizare a colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
în lupta pentru sporirea producției 
de metal, evidențiindu-se în mod 
deosebit organizațiile de bază de la 
laminoarele bluming și de 650 
mm., de la noua oțelărie Martin 
din Combinatul siderurgic Hune
doara, cele de la furnalele uzinei 
„Victoria"-Calan, de la mina Ghe
țar și din sectorul nr. 2 Teliuc.

Sarcinile ce revin industriei si
derurgice pe baza Raportului C. C. 
al P.M.R. prezentat la Congres 
sînt deosebit de importante. Inde- 
plin:rea lor necesi'ă eforturi susți
nute. Dezbaterea proiectului de Di
rective a arătat că muncitorii coc- 
saG, Jurnaliștii, otelarii șt lamina- 
torii sînt ferm hofărîti să traducă 
în viață sarcina trasată de partid 
de a spori producția siderurgică a 
patriei și în mod deosebit produc
ția de fontă și cocs.

In anii care au trecut de la cel 
de-al II-lea Congres al partidului 
s-a reușit să se producă la Hune
doara cocs metalurgic din cărbune 
de Valea Jiului în cantități tot mal 
mari și de calitate din ce în ce mai 
bună. Putem afirma cu mîndrie că 
astăzi cocsul romînesd are o re
zistență egală cu a cocsului din 
import. Un mare merit în această 
problemă îl are organizația de 
partid a combinatului siderurgic Hu
nedoara, care situîndu-se pe o pozi
ție înaintată, a învins concepțiile re
trograde ale acelora care susțineau 
că din cărbunele nostru nu se poa
le obține cocs de calitate. De ase
menea, la succesul obținut au con-

■————♦♦---------------------

Importante cantități de legume valorificate
Gospodăria colectivă din Micești, 

care în acest an posedă o supra
față cultivată cu legume sporită 
față de anul trecut, realizează din 
valorificarea legumelor și zarzava
turilor importante venituri. Așa, de 
exemplu, cele peste două vagoane 
de deapă, patru vagoane de cartofi 
timpurii, varză, gulii, ridichi, cas
traveți și alte produse legumicole, 
valorificate pe bază de contract șl 
pe piața centrelor muncitorești din 
Zlatna și Hunedoara, au adus co
lectiviștilor un venit de peste 
80.000 lei. Și aceasta de început, 
deoarece cantitatea de produse va
lorificate pînă în prezent nu repre
zintă nici 10 la sută din recolta 
planificată pentru acest an.

De asemenea, prin cultivarea cu 
varză de toamnă a terenurilor, de 

tribuit crearea secției de cemtări 
în problemele cocsului la Hune
doara, activitatea instituțiilor cen
trale de cercetări și, în mod deo
sebit, sprijinul specialiștilor so
vietici. In viitor, va trebui să ne 
orientăm spre folosirea într-o mă
sură și mai mare a cărbunelui 
de Valea Jiului pentru fabricarea 
unui cocs de bună calitate.

In ce privește producția de fontă, 
pe lîngă construcția noilor fur
nale, este necesar să se ridice 
substanțial indicii de utilizare la 
furnalele existente. Lucrul acesta 
este posibil. Chiar în acest an 
s-au creat o serie de condiții 
pentru îmbunătățirea procesului teh
nologic, cum sînt folosirea în fur
nale a gazului metan și a aglo
meratului autojondant. Desigur, noi 
nu ne vom opri aici. Progresul 
tehnic impune să se folosească 
și alte metode tehnologice înain
tate. Este necesar însă ca foru
rile tutelare să sprijine mai mult 
întreprinderile în această direcție 
și să dea dovadă de mai multă 
operativitate; nu așa cum s-a pre
ocupat pînă în prezent Ministerul 
Industriei Grele, tergiversînd ani 
de zile rezolvarea acestor probleme. 
De altfel Ministerul Industriei 
Grele a neglijat chiar rezolvarea 
unor probleme de bază privind 
funcționarea agregatelor.

Intemeindu-ne pe rezultatele ob
ținute în ultimul timp, pe folosirea 
mai bună a rezervelor interne, pe 
măsurile amintite și mai ales pe 
propunerile făcute de siderurgiști 
cu prilejul dezbaterii proiectului de 
Directive, asigurăm Congresul că 
în regiunea noastră se va realiza 
pînă la sfîrșitul planului de șase 
ani creșterea indicilor de utilizare 
a furnalelor și cuptoarelor Martin 
cu circa 55-60 la sută față de 40 
la sută cit prevede proiectul de 
Directive.

Comitetul regional de partid — 
a arătat vorbitorul — va acorda 
și în viitor o atenție deosebită ri
dicării calificării muncitorilor, ți- 
nînd seama atît de cerințele pro
prii legale de folosirea cît mai de
plină a tehnicii noi, cît și de ce
rințele pe care le va ridica cons
trucția și intrarea în funcțiune a 
noului Combinat siderurgic de la 
Galați, pe care ne simțim datori 
să-l ajutăm cu cadre și cu expe
riența întreprinderii noastre.

In continuare vorbitorul a arătaț 
că una din sarcinile importante ale 
organizațiilor noastre de partid este 
de a dezvolta răspunderea comu
niștilor și a întregii mase de munci
tori șl tehnicieni, pentru îmbună
tățirea calității produselor.

Programul de dezvoltare econo
mică prezentat în Raportul C.C. al 
P.M.R. la Congres corespunde întru 
iotul intereselor fundamentale și 
năzuințelor poporului nostril. Or
ganizația de partid regională — a 
spus în încheiere vorbitorul — a- 
sigură Congresul dă siderurgiștii, 
minerii, constructorii, toți oamenii 
muncii din regiunea Hunedoara, 
vor lupta cu toată hotărîrea pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini pe 
care partidul le pune în fața lor.

pe care s-a luat recolta de cartofi 
timpurii, gulii, etc., veniturile gos
podăriei vor crește și mai mult.

Legumele proaspete iau drumul 
unităților de desfacere.



REZOLUȚIA
Congresului al III-lea al Partidului 

Muncitoresc Romîn
I. Congresul al III-lea al Parti

dului Muncitoresc Romîn, luînd în 
dezbatere Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, anrobă 
■activitatea rodnică și multilaterală 
desfășurată de Comitetul Central 
în perioada dintre Congresul al 
II-lea și Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Raportul cuprinde o analiză știin
țifică, marxist-leninistă, a profun
delor transformări social-economi- 
•ce care au avut loc în țara noastră, 
prezintă bilanțul suceselor obținute 
în făurirea orînduirii socialiste, 
trasează sarcinile desăvîrșirii con
struirii socialismului. El constituie 
un document de mare importanță 
teoretică și practică în viața parti
dului și poporului.

Aplicînd cu consecvență linia ge
nerală stabilită de Congresul al 
II-lea al partidului, Comitetul Cen
tral a depus o vastă muncă politică 
■și organizatorică pentru mobiliza
rea maselor celor mai largi, care 
a dus la înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale și ridicare a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Ceea ce caracterizează politica 
partidului este ofensiva neîntrerup
tă a socialismului, înfăptuirea con
secventă a industrializării țării, a 
transformării socialiste a agricul
turii și revoluției culturale. Au 
‘crescut continuu forțele de produc
ție ale țării; s-au lărgit și consoli
dat relațiile de' producțid socialiste 
în toate ramurile economiei națio
nale. Procesul de transformare so
cialistă a agriculturii a cuprins a- 
proape întreaga țărănime, care a ur
mat cu încredere calea arătată de 
-partid. Cooperativizarea agriculturii 
este în linii generale înfăptuită. Chia- 
'burimea ■— ultima' clasă exploata
toare — a fost lichidată și odată 
■cu aceasta s-a pus capăt pentru 
totdeauna în țara noastră exploa
tării omului de către om.
, Congresul consideră pe deplin 

justă aprecierea raportului, care 
arată că în țara noastră a fost 
creată baza economică a socialis
mului. Această măreață victorie1 
a clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualității, confirmă juste
țea liniei politice leniniste a parti
dul ti|i.

Realizările de însemnătate isto
rică din perioada dintre cele două 
Gongrese ilustrează imensa forță 
■creatoare a poporului muncitor, e- 
liberat de exploatare, conștient că 

■este singurul stăpîn al bogățiilor 
țării și că muncește pentru binele 
•său propriu.

Eroica noastră clasă muncitoare 
-ș-a dovedit a fi la înălțimea mi- 
-siunii sale istorice, de conducătoare 
:a tuturor oamenilor muncii în lup
ta pentru construirea societății so
cialiste; alianța muincitorească-ță- 
-rănească s-a întărit continuu; sta
tul democrat-popular își îndepli
nește cu succes rolul de instrument 
principal al clasei muncitoare în 
'făurirea noii orînduiri; poporul ro- 
mîn, oamenii muncii de toate na
ționalitățile muncesc uimăr la umăr 
•pentru prosperitatea și înflorirea 
patriei.

Victoriile obținute de poporul 
nostru în opera de construire a sp- 

'Cialismuilui se datoresc faptului că 
•el are în lupta sa. o călăuză sigură 
— Partidul Muncitoresc Romîn.

Congresul apreciază că, datorită 
activității neobosite desfășurate do 
Comitetul Central, a. crescut rolul 
•conducător al partidului în toate 
domeniile vieții de stat, economice 
și social-culturale, s-au întărit con
tinuu rîndurile partidului, s-a îm
bunătățit conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă, a crescut 
nivelul, politic-ideologic al meni
rilor și candidaților de partid.

Datorită liniei politice juste, prin
cipialității și combativității, grijii 
permanente cu care veghează la a- 
părarea și întărirea necontenită 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 a- 
plicarea consecventă a principiilor și 
normelor leniniste în conducerea și 
viața de partid, respectarea strictă 
a centralismului democratic, cel mai 
de seamă principiu al construcției 
organizatorice a partidului. S-au 
întărit neîncetat democrația internă 
de partid, conducerea colectivă; 
masa membrilor de partid participă 
activ la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor de bază ale politicii 
partidului.

S-au dezvoltat necontenit legă
turile partidului cu masele largi a- 
le celor ce muncesc, s-a cimentat 
și mai mult unitatea poporului 
muncitor în jurul partidului. Mi
lioanele de oameni ai muncii de la 
orașe și sate urmează cu dragoste 
și încredere partidul nostru, cu 
convingerea nestrămutată că linia 
sa politică exprimă interesele lor 
vitale.

Munca politico-educativă, pro
paganda și agitația sînt mai strîns 
legate de sarcinile practice ale 
construcției socialiste, contribuind 
activ la ’ însușirea politicii partidu
lui de către oamenii muncii, însu- 
flețindu-i și mobilizîndu-i în lupta 
pentru înfăptuirea ei, edueîndu-i în 
spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar.

II. Cel de-al III-lea Congres al 
partidului își însușește și aprobă 
în unanimitate sarcinile de viitor 
expuse în Raportul Comitetului Cen
tral și în Directivele cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și la 
schița planului economic de per
spectivă pe 15 ani, pe care le a- 
doptă în întregime ca program de 
luptă și muncă al întregului partid, 
al întregului popor.

Principalul obiectiv în etapa ac
tuală este dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a socialismului, în
cheierea procesului de făurire a 
relațiilor de producție socialiste în 
întreaga economie, în vederea de
săvîrșirii construcției socialismu
lui.

Pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv, sarcinile de bază sînt urmă
toarele :

a) Continuarea în ritm susținui 
a industrializării țării, acordîndu-se 
prioritate industriei grele cu pivo
tul ei, industria constructoare ’de 
maș’ini.

b) încheierea colectivizării a- 
gricuiturii, dezvoltarea multilaterală 
și consolidarea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor agricole 
colective; mecanizarea și chimiza
rea agriculturii; creșterea conside
rabilă a producției agricole, vege
tale și animale, pentru a se crea’în 
cel mai scurt timp posibil un bel
șug de produse agroalimentare.

c) Extinderea mecanizării și au
tomatizării producției, reutilarea în
treprinderilor existente și înzestra
rea noilor întreprinderi cu utilaje 
și agregate la nivelul realizărilor 
celor mai noi ale tehnicii; aplica
rea în producție, în măsură fot 
mai largă, a proceselor tehnologice 
moderne.

d) îmbunătățirea în continuare a 
repartiției teritoriale a forțelor de 

Sub steagut atotbiruitor at marxism-teninismutui, 
su5 conducerea ^Partidului ffJîuncitoresc SPomîn, 
înainte pentru îndepfinirea ptanutui de 6 ani, pentru 
desăvîrșirea construirii sociafismutui în SPepu6tica 
fPoputară SPomînă !

producție, creșterea potențialului e- 
conomic al regiunilor, raioanelor și 
orașelor mai puțin dezvoltate.

e) Creșterea bunăstării materiale 
și culturale a oamenilor muncii 
prin sporirea salariului real, a ve
niturilor bănești, îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de locuit, dez
voltarea învățămîntului, culturii și 
a măsurilor de ocrotire a sănătății 
și de prevederi sociale, sporirea 
continuă a consumului de produse 
alimentare și industriale.

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

Cel de-al III-lea Congres al 
partidului aprobă liniile directoare 
ale programului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale în perspectivă, 
trasate în Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și însăr
cinează Comitetul Central al 
P.M.R. să elaboreze acest program.

Prin înfăptuirea acestui program, 
patria noastră va deveni în urmă
torii 10—15 ani o țară industrială 
dezvoltată, cu o agricultură multi
laterală, intensivă și de înaltă pro
ductivitate; bogățiile ei, puse în va
loare de oamenii muncii, vor asi
gura întregului popor condiții de 
viață demne de epoca socialismu
lui victorios și a construcției co
munismului.

IV. Principalele sarcini ale parti
dului în domeniul muncii organi
zatorice și ideologice sînt:

1. Organele și organizațiile de 
partid; punînd în centrul întregii 
munci de partid lupta pentru înde
plinirea obiectivelor planului de 
șase ani, trebuie să militeze cu ho- 
tărîre pentru a asigura creșterea 
con’inuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de 
activitate.

2. In domeniul creșterii rînduri
lor partidului va trebui să punem 
și pe viitor accentul principal pe 
calitățile politico-morale și profe
sionale ale celor ce urmează să fie 
primiți în partid; să acordăm ca
litatea de membru de partid 
numai celor mai buni dintre cei 
mai buni oameni ai muncii, care 
prin întreaga lor activitate și com
portare se dovedesc demni de înal
tul titlu de comunist.

3. Este necesar să acordăm în 
continuare atenție respectării stric
te a principiilor și normelor leni
niste, atragerii și mai active a 
masei membrilor de partid la dez
baterea principalelor probleme ale 
politicii partidului.

Să întărim necontenit disciplina 
de partid, fermitatea și combativi
tatea în lupta pentru aplicarea po
liticii partidului, unitatea și coeziu
nea rîndurilor partidului în jurul 
Comitetului Central.

4. Alegerea, creșterea și reparti
zarea cadrelor trebuie să constituie 
una din preocupările permanente și 
principale ale organelor de partid 
și de stat, care sînt datoare să a- 
sigure ridicarea continuă a nivelu
lui politic, ideologic și profesional 
al cadrelor, formarea1 și promova
rea uinui mare număr de cadre noi, 
pentru toate domeniile de activitate.
----------------♦♦t♦♦♦-----------------

5. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o in
tensă muncă politică și organiza
torică pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
mărețelor sarcini puse de partid, 
să asigure întărirea continuă a le
găturilor partidului cu masele cele 
mai largi ale poporului muncitor. 
Trebuie întărită conducerea și în
drumarea permanentă de către or
ganizațiile de partid a sfaturilor 
populare, sindicatelor, organizațiilor 
de tineret, de femei și a celorlalte 
organizații de masă, al căror rol 
a crescut și va crește1 tot mai mult 
în viața societății noastre.

6. Este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să intensi
fice munca pentru ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al membri
lor și candidaților de partid; fle
care membru de partid să îmbine 
munca practică de îndeplinire a 
sarcinilor încredințate cu o perma
nentă preocupare pentru însușirea 
bazelor ideologiei marxist-leninis- 
te și a politicii partidului.

7. Organizațiile și organele de 
partid, sindicatele, organizațiile de 
tineret și celelalte organizații de 
masă au datoria să desfășoare, fo
losind toate mijloacele de educație 
de care dispun, o intensă muncă 
politică-educativă, pentru dezvolta
rea. conștiinței socialiste a oameni
lor muncii, a moralei socialiste, a 
atitudinii noi față de muncă, lață 
de bunurile obștești și de îndatori
rile sociale, să îmbunătățească și să 
lărgească munca de răspîndirel a 
cunoștințelor științifice în mase.

8. înfăptuind, cu perseverență 
principiul conducerii de către 
partid a activității ideologice și 
culturale, trebuie să veghem și pe 
viitor ca aceaștă activitate să lie 
pătrunsă de partinitate, de intran
sigență față de ideologia burgheză, 
să combatem neobosit orice mani
festare a concepțiilor ideologice 
străine, pentru triumful deplin al 
ideologiei socialiste.

9. Dezvoltînd rezultatele remar
cabile obținute pînă în prezent, or
ganele și organizațiile de partid 
trebuie să ridice la un nivel tot mai 
înalt munca politico-ideologică în 
rîndurile intelectualității, să îndru
me întreaga activitate ideologică, 
științifică, culturală și literar-artis- 
tică, pentru ca aceasta să slujeas
că intereselor supreme ale poporu
lui, cauzei construcției socialiste.

V. Congresul își însușește apre
cierea din Raport care subliniază 
că forța mișcării comuniste inter
naționale, maturitatea și unitatea 
ei și-au găsit expresia în Declara
ția Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste care a avut foc 
la Moscova în noiembrie 1957. în
treaga dezvoltare a mișcării mun
citorești, desfășurarea situației in
ternaționale au confirmat pe deplin 
justețea aprecierilor Declarației în 
toate problemele social-politic.e ale 
timpului nostru, cît și a orientării pe 
care a dat-o partidelor frățești în 
lup+a pentru pace, democrație și so
cialism.

Partidul Muncitoresc Romîn, lup- 
tînd cu consecvență pentru purita
tea teoriei marxist-leniniste, apă- 
rînd cu hotărîre principiile interna
ționalismului proletar și dezvoltînd 
legăturile strînse cu partidele fră

țești, contribuie la întărirea necon
tenită a puternicului lagăr socia
list, la dezvoltarea mișcării comu
niste mondiale.

Partidul nostru va combate și în 
viitor, cu toată hotărîrea, revizio
nismul, oportunismul și orice defor
mări ale învățăturii marxist-leni
niste, va milita cu perseverență 
pentru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste internaționale, 
pe baza marxism-leninismului, a 
principiilor internaționalismului pro
letar.

Congresul apreciază ca fiind pe 
deplin justă și corespunzătoare in
tereselor poporului romîn, interese
lor socialismului și păcii, politica 
externă promovată de Partidul 
Muncitoresc Romîn și de guvernul 
Republicii Populare Romîne.

La temelia politicii externe a sfa
tului nostru se află prietenia și a- 
lianța indestructibilă 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, contri
buția lor la întărirea coeziunii in
destructibile a lagărului socialist, 
condiție esențială a apărării inde
pendenței și construirii cu succes 
a noii orînduiri în fiecare țară so
cialistă.

Republica Populară Romînă, în 
strînsă unire cu celelalte țări ale 
lagărului socialist, va milita și In 
viitor pentru micșorarea încordării 
internaționale, demascarea și ză
dărnicirea oricăror uneltiri ale cer
curilor imperialiste agresive, pro
movarea perseverentă a principiilor 
coexistenței pașnice, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale, pentru statornicirea unei păci 
trainice în lumea întreagă.

★
Pășim într-o etapă nouă de dez

voltare, care deschide poporului 
nostru perspectiva luminoasă a vic
toriei depline a socialismului și 
trecerii' treptate la comunism — 
cauză pentru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai buni fii ai clasei 
muncitoare și ai întregului popor 
romîn.

Ferm convins că partidul nostru, 
strîns unit în jurul Comitetului Cen
tral, își va îndeplini cu cinste mi
siunea de organizator și conducător 
al întregului popor în opera istori
că de desăvîrșire a construirii so
cialismului în țara noastră, Con
gresul cheamă toate organizațiile 
de partid, pe toți membrii și can- 
didații de partid să înfăptuiască 
măsurile politice și organizatorice 
pentru realizarea programului de 
dezvoltare economică 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 înfăptuirea mărețelor sarcini sta
bilite de Congres și va obține noi 
victorii în construcția socialistă.

Poporul nostru își va aduce ast
fel contribuția la victoria sistemu
lui mondial socialist în întrecerea 
pașnică cu capitalismul, la izbînda 
forțelor păcii.

Trăim o epocă în card ideile so
cialismului exercită în întreaga lu
me o atracție tot mai puternică, lu- 
minînd popoarelor calea luptei pen
tru bunăsțare, pentru pace, pentru 
dezvoltarea forțelor materiale și spi
rituale ale omului.

Congresul adresează muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, tu
turor oamenilor muncii, chemarea 
de a consacra întreaga lor pute.re 
de muncă, energie creatoare, ini
țiativa, talentul și priceperea lor, 
pentru deplina victorie a socialismu
lui în patria noastră, pentru trium
ful pauzei nobile a păcii 1

București, 24. VI. 1960.



COMUNICAT
cu privire la întîlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste
Reprezentanții partidelor comu

niste și muncitorești din țările so
cialiste, care au asistat la Congre
sul al lll-lea al Partidului Munci
toresc Romîn din partea Partidului 
Muncii din Albania, Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Partidului 
Comunist Chinez, Partidului Mun
cii din Coreea, Partidului Socialist 
Unit din Germania, Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam au hotă- 
rît să folosească prezența lor la 
București pentru a avea un schimb 
de păreri asupra problemelor ac
tuale ale situației internaționale 
contemporane și a concluziilor care 
rezultă din aceasta pentru parti
dele frățești.

Participanții la consfătuire con
stată în unanimitate că întregul 
mers al evenimentelor Internațio
nale și al dezvoltării țărilor siste
mului mondial socialist a confirmat 
pe deplin justețea tezelor marxist- 
ieniniste ale Declarației și ale 
Manifestului Păcii adoptate- de 
partidele comuniste și muncitorești 
la Moscova în noiembrie 1957.

Participantii la consfătuire își 
confirmă fidelitatea față de princi
piile Declarației și ale Manifestu
lui Păcii, care reprezintă Carta 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, programul ei de 
luptă pentru pace, democrație și 
socialism.

Reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste consideră că toate conclu
ziile cuprinse în Declarație și Ma
nifestul Păcii: cu privire la co
existența pașnică a țărilor cu o- 
rînduirii sociale diferite: cu nri- 
vire la posibilitatea preîntîmpinării 
războaielor în epoca actuală; cu 
privire la necesitatea de a fine 
mereu trează vigilența popoarelor 
față de pericolul de război, întrucît 
în condițiile existenței imperialis
mului se menține terenul pentru 
războaie agresive, — sînt pe de-a 
întregul aplicabile și la situația ac
tuală.

„Partidele comuniste, — a sub
liniat Declarația — consideră lupta 
pentru pace drept sarcina lor pri
mordială. împreună cu toate for
țele iubitoare de pace, ele vor face 
tot ce depinde de ele pentru a pre- 
întîmpina războiul".

Declarația cuprinde de asemenea 
o concluzie importantă cu privire 
Ia formele de trecere ale diferitelor 
țări de la capitalism la socialism.

Călătorind prin republicile Uniunii Sovietice

înflorește viața în Kara-Kum
Vaste sînt întinderile însoritei 

Ttirkmenii. De la vest la est te
ritoriul republicii ocupă o suprafață 
de peste 1.000 km, iar de la nord la 
sud — aproximativ 600 km. Intre 
republicile sovietice din Asia Cen
trală Turkmenia este cea mai mare 
în'recind toate țările Europei "în 
afară de Franță și Spania.

Aproximativ patru cincimi din 
teritoriul republicii este ocupat de 
pustiul Kara-Kum. Aici viața apare 
numai în locurile unde există apă. 
Dar ea lipsește de pe milioane de 
hectare de pămînturi fertile. In 
timp ce în estul republicii curge 
Amu-Daria — cel mai mare fluviu 
din Asia Centrală, regiunile nor
dice și centrale sînt lipsite de surse 
de apă mai importante. Deosebit 
de grea este problema apei în re
giunile sud-vestice ale Turkmeniei.

Ttirkmenii visau din cele mai 
vechi timpuri să insufle viață ni
sipurilor aride din acest ținut vast, 
cel mai bogat în soare, să aducă 
aici apele fluviului Amu-Daria. In 
secolul al XVIII-lea un înțelept 
turkmen, bătrînul Hodja Nepes, a 
ajuns pînă la Petersburg și a ex
pus acolo acest vis cutezător al 
poporului său. Dar pe cine-l inte
resa atunci soarta turkmenilor?

In prezent, în pustiul Kara-Kum, 
pe milioane de hectare se desfă
șoară lupta omului cu pustiul as- 

„In condițiile contemporane, într-o 
serie de țări capitaliste, clasa mun
citoare, în frunte cu detașamentul 
său de avangardă, are posibilita
tea... să înfrîngă rezistența forțelor 
reacționare și să creeze condițiile 
necesare pentru înfăptuirea pașnică 
a revoluției socialiste11. In același 
timp trebuie avută în vedere și po
sibilitatea cuceririi de către clasa 
muncitoare a victoriei în revoluția 
socialistă și pe cale nepașnică.

Participanții la prezenta cons
fătuire relevă cu un sentiment de 
profundă satisfacție uriașele suc
cese obținute de toate țările sis
temului socialist în domeniul dez
voltării economiei și culturii, al în
tăririi orînduirii sociale și de stat, 
în dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste. Pe zi ce trece 
se dezvoltă și se întărește tot mai 
mult marea comunitate a țărilor 
socialiste. Lagărul socialist se gă
sește în deplină înflorire a forțelor 
sale. El exercită o influență uriașă 
și mereu crescîndă asupra întregu
lui mers al dezvoltării omenirii. 
Succesele Uniunii Sovietice și ale 
țărilor de democrație populară în
suflețesc clasa muncitoare și pe 
toți oamenii muncii din țările ca
pitaliste la lupta împotriva ofensi
vei exploatatorilor contra interese
lor lor vitale, la lupta pentru pace 
și socialism.

Participanții la consfătuire de
clară că partidele comuniste și 
muncitorești vor întări și pe viitor 
coeziunea țărilor sistemului mon
dial socialist și vor apăra ca lu
mina ochilor unitatea lor în lupta 
pentru pace și securitatea tuturor 
popoarelor, pentru triumful marii 
cauze a marxism-leninismului.

C.C. al Partidului Muncii din 
Albania

C.C. al Partidului Comunist Bul
gar

C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia

C.C. al Partidului Comunist 
Chinez '

C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea

C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania

C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol

C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez

C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn

C. C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam

București, 24 iunie 1960.

pru: se construiesc canale și lacuri 
artificiale, se irigă pășunile. Nu de 
mult a fost dată în exploatare 
prima parte a celui de-al doiiea 
lac de acumulare din Tadjen. S-a 
pregătit cupa pentru primirea a 60 
milioane metri cubi de apă.

Construirea canalului Kara-Kum 
constituie pagina cea mai lumi
noasă în istoria irigației din Turk
menia. Recent, apele fluviului Amu- 
Daria și Murgab s-au unit. Geniul 
uman, munca eroică a oamenilor 
au realizat un lucru nemaivăzut: 
în pustiu a apărut un fluviu lung 
de 400 km.

Prima part? a canalului permite 
să se irige în plus aproximativ 
100.000 ha de noi pămînturi culti- 
'vate cu bumbac, grădini și vii, să 
se alimenteze cu apă peste 5 mi
lioane ha de pășuni din Kara- 
Kum.

Guvernul sovietic a adoptat o 
hotărlre cu privire la construirea 
celei de-a doua părți a canalului 
— de la Murgab la Tedjen cu o 
lungime de aproximativ 140 km. 
Pe acest traseu lucrările se desfă
șoară din plin.

Valea fiului Murgab este patria 
bumbacului sovietic cu fibră fină, 
folosit pentru mărirea rezistenței 
în cordextura celor mai scumpe 
țesături de lină și mătase. Această 
materie primă de calitate superi-

In Japonia continuă 
lupta împotriva 

tratatului militar 
cu S. U. Â.

TOKIO (Agerpres). Agenția Kio- 
do relatează că la 28 iunie a avut 
loc la Tokio o ședință a Consiliu
lui Național de luptă împotriva 
Tratatului de securitate japono-a- 
merican, la care s-au discutat ac
țiunile de luptă imediate ale po
porului împotriva „Tratatului de 
securitate11 după „ratificarea,, lui.

S-a hotărît ca la 2 iulie să aibă 
loc în întreaga țară mitinguri și 
demonstrații de protest care vor 
face parte din cea de-a 20-a acțiu
ne comună de luptă împotriva 
„Tratatului de securitate11.

Consiliul va mobiliza peste 200.000 
de cetățeni care vor lua parte la 
acțiunile de protest din 2 iulie de la 
Tokiq.

Consiliul a hotărît de asemenea 
să intensifice lupta împotriva baze
lor militare americane și în special 
a avioanelor de spionaj „U-2“ din 
Japonia și să ceară retragerea lor 
de pe teritoriul japonez.

--------------------------

Scopul vizitei lui 
Allen Dulles în 

Franța
PARIS (Agerpres). — Ziarul 

„ITIumanite11 publică un articol in
titulat „De ce a sosit în Franța 
Allen Dulles șeful serviciului a1- 
merican de spionaj?11, în care de
mască adevăratele scopuri ale vi
zitei în Franța a spionului ameri
can nr. 1“.

„In recentele sale declarații pe 
care Allen Dulles le-a făcut în co
misia senatului american, se spune 
în articol, el a încercat după cum 
se știe, să justifice zborurile de 
spionaj deasupra teritoriului Uniu
nii Sovietice. El a fost inițiatorul 
campaniei pentru reluarea acestor 
zboruri desfășurată într-o serie de 
publicații americane de pildă în re
vista „United States News and 
World Report11. In orice caz, Allen 
Dulles consideră că în momentul 
de față este necesar să se intenși- 
fice acțiunile de spionaj îndreptate 
împotriva Uniunii Sovietice și ță
rilor de democrație populară de pe 
teritoriile unor țări cum sînt Nor
vegia, Germania occidentală, pre
cum și Franța. Allen Dulles inten
ționează să folosească în acest scop 
bazele americane și stațiile ra
dar pe care Statele Unite le au în 
Franța11.

oară este larg folosită nu numai 
în industria textilă, dar și în in
dustria electrotehnică, aviatică și 
alte ramuri ale industriei.

Planul septenal prevede spori
rea de 1,5 ori a producției de bum
bac a Turkmeniei 'și obținerea în 
1965 a unei recolte de bumbac de 
560.000 tone. Chiar peste doi ani 
Turkmenia urmază să ocupe locul 
al doilea printre republicile sovie
tice în privința producței de bum
bac.

Turkmenia este numită pe bună 
dreptate țara „aurului alb". Ea 
este și una din principalele baze 
ale creșterii oilor caracul și ale 
sericiculturii. In economia U.R.S.S. 
Turkmenia este considerată ca o 
importantă regiune a industriei pe
trolifere și chimice.

In privința rezervelor de țiței 
și gaze Turkmenia ocupă primul 
loc printre republicile sovietice din 
Asia Centrală, iar în privința ex
tracției de țiței — locul al treilea 
printre republicile Uniunii Sovie
tice (după RSFSR și Azerbaidjan).

In actualul septe/ial economia 
republicii Va cunoaște un avint 
nemaivăzut. Investițiile capitale 
pentru dezvoltarea economiei nq.- 
ționale se vor cifra în anii sepfe- 
nalului la aproximativ 16 miliarde 
de ruble — aproximativ tot atîta 
cit s-a investit în toți anii puterii 
sovietice. Se vor construi peste 100 
de întreprinderi mari. încă în a- 
cest an va intra în funcțiune prima 
parte a fabricii de ciment din Novo- 
Bezmein, iar în anul viitor va fi

Mărci program flc înflorirea 
patriei, fie ridicarea bunăstării 

celor ce muncesc
(Urmare din pag. l-a) 

patru cincimi din suprafața ara
bilă a țării și din numărul fami
liilor țărănești.

Succesele obținute pînă acum 
constituie victorii din cele mai mă
rețe ale clasei muncitoare, ale ță
rănimii și intelectualității. A fost 
creată baza economică a socialis
mului în patria, noastră și odată cu 
aceasta intrăm într-o nouă etapă 
în dezvoltării țării, în etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Directivele planului de 6 ani, 
aprobate de cel de-al lll-lea Con
gres al partidului, ca și schița pla
nului economic de perspectivă pen
tru 15 ani, au fost primite de în
tregul nostru popor cu o deosebită 
însuflețire, ele constituind un vast 
program de muncă și de luptă al 
întregului partid, al întregului po
por. „Obiectivul principal al pla
nului economic pe anii 1960-1965 
— așa cum se arată în Raportul 
prezentat la Congresul partidului 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — 
este dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului, încheierea 
procesului de făurire a relațiilor de 
producție socialiste în întreaga e- 
conomie, în vederea desăvîrșirii 
construcției socialismului11. Conti- 
tinuarea în ritm susținut a indus
trializării socialiste a țării dezvol
tarea cu prioritate a industriei gre
le cu pivotul ei industria construc
toare de mașini, încheierea proce- 
lui de colectivizare a agriculturii șl 
creșterea ccns'derabilă a producției 
agricole vegetale și animale, intro
ducerea pe scară largă a mecani
zării și automatizării, ridicarea e- 
conomică a regiunilor, raioanelor 
și orașelor slab dezvoltate, crește
rea bunăstării celor ce muncesc — 
iată principalele sarcini care tre
buie îndeplinite și care ne vor du
ce la desăvîrșirea construcției so
cialiste.

Privind în perspectiva celor 6 
ani, poporul nostru își întrevede 
încă de pe acum măreția zorilor 
luminoase ce i se deschid. Se vor 
ridica ca din pămînt în acești 6 ani 
noi și noi fabrici și uzine, fiul de 
oțel dat la capătul șesenalului pa
triei va fi de 3.300.000 tone anual, 
iar pe ogoare vor ara și semăna 
100.000 tractoare. Pe harta minu
natei noastre patrii se vor ridica 
adevărate orașe socialiste, dîndu-se 
la capătul lui 1965 în folosință 
300.000 noi apartamente.

In perioada planului de 6 ani 
vor avea loc mari schimbări în ce 
privește creșterea bunăstării mate
riale și culturale a Celor ce mun
cesc. Va spori salariul real, vor 
spori veniturile bănești. Pentru sa
tisfacerea într-o măsură tot mai 
mare a nevoilor social-culturale se 

terminată construcția fabricii de 
superfosfați din Ciardjou.

In anii puterii sovietice în Turk
menia a înflorit cultura socialistă. 
Dacă înainte de revoluție aici, la 
fiecare 1.000 de locuitori reveneau 
numai 7 știutori de carte și aproape 
era imposibil de găsit o femeie care să 
știe să scrie și să citească, în anul 
școlar 1950—1951 în republică s-a' 
înfăptuit învățămîntul general de 
șapte ani. In cele 6 instituții de 
învățămînt superior, inclusiv uni
versitatea de stat, 23 instituții sce- 
ciale de învățămînt mediu studiază 
15.000 de studenți.

Au luat o impetuoasă dezvoltare 
literatura și arta. Dacă la revoluție 
genul predominant în literatură, 
dadă nu singurul, era poezia, în 
prezent ea cuprinde și proză, și 
dramaturgie, au apărui de aseme
nea forme noi ale poeziei lirice și 
epice. Lucrările scriitorilor și poe
ților B. Kerbabaev, K. Burunov, A. 
Kaușutov, Durda Klîci, Ata Salih 
și ale altora sînt larg cunoscute și 
traduse în limbile nu numai ale 
popoarelor U.R.S.S. ci și din alte 
țări.

Recent, Teatrul turkmen de dra
mă a aniversat 30 de ani de exis
tență. Cu acest prilej adtorii tea
trului și-au prezentat măestria în 
capitala URSS — la Moscova. In 
republică funcționează 6 teatre pro
fesionale și zeci de teatre populare, 
peste o mie de cluburi și tot ailtea 
biblioteci, sute de instalații de ci
nematograf. 

vor aloca pînă în 1965 aproape 20 
miliarde lei.

îndeplinirea cu succes a preve
derilor planului de 6 ani — prima 
etapă a planului de perspectivă, 
care va face din patria noastră 
în următorii 10—15 ani o țară in
dustrială dezvoltată, cu o agricul
tură multilaterală și de înală pro
ductivitate — constituie sarcini 
deosebite pentru întregul nostru 
partid și popor. Sînt sarcini gran
dioase care cer mobilizarea tuturor 
forțelor, Cer întărirea continuă a 
rolului conducător al partidului, 
creșterea rîndurilor sale, prin pri
mirea în partid a celor mai buni 
oameni ai muncii, care prin întrea
ga lor activitate se dovedesc dem
ni de înaltul titlu de membru de 
partid, cer mobilizarea maselor la 
o muncă entuz'astă. Orientînd în
treaga muncă de partid spre înde
plinirea obiectivelor planului de 6 
ani, organizațiile de bază trebuie 
să studieze concret, în mod apro
fundat situația fiecărui loc de mun
că, să elaboreze măsurile organi
zator ce cele mai potrivite, să o- 
rienteze munca de partid spre în
făptuirea cu cinste a sarcinilor ce 
le revin. In cadrul măsurilor ce se 
iau, trebuie să se aibă tn vedere 
repartizarea justă a forțelor în așa 
fel ca cei mai destoinici și de nă
dejde oameni să fie repartizați în 
sectoarele cheie ale producției.

Sarcini de seamă pentru îndepli
nirea grandioaselor prevederi ale 
șesenalului revin organelor sindi
cale. Ele trebuie să pună în cen
trul activității lor îmbunătățirea 
continuă a organizării întrecerii 

socialiste, extinderea în cadrul a- 
cesteia a metodelor înaintate de 
muncă, extinderea inițiativelor pre
țioase pornite în focul luptei pentru 
a da patriei produse tot mai multe, 
la un preț de cost tot mai redus șt 
de o calitate tot mai bună. Organi
zațiile de parid sînt obligate să a- 
sigure o îndrumare permanentă a 
activității organelor sindicale, pen
tru ca acestea să poată aduce un 
aport tot mai mare la îndeplinirea 
obiectivelor planului de 6 ani. De 
asemenea, ele trebuie să îndrume 
într-o măsură tot mai mare si acti
vitatea organizațiilor U.T.M., ast
fel ca întregul tineret din raion să 
se simtă mobilizat în marea bătă
lie a șesenalului.

Oamenii muncii din raionul nos
tru, sub conducerea permanentă a 
organizațiilor de partid, vor munci 
cu toată abnegația spre a-și aduce 
o contribuție cit mai mare la înde
plinirea mărețelor obiective trasaie 
de cel de-al lll-lea Congres at 
partidului nostru.

In sprijinul viticultorilor

Să apărăm strugurii 
de făinare

In zilele acestea a apărut în- 
viile din raionul nostru' o altă boală' 
tot așa de periculoasă ca și mana 
— Oid'iumul (făinarea) — care 
este cauzată tot de o ciupercă care 
Ia umezeală și căldură mare se în
mulțește foarte repede.

Mijlocul cel mai bun de comba
tere a făinării, acum în perioada de- 
creștere a boabelor, este prăfuirea- 
strugurilor atacați cu praf de pu- 
cioasă, care se face cu un prăfui- 
tor de mînă.

Prăfuirea se va face dimineața- 
pe rouă și seara, în nici un caz în 
timpul zilei pe arșița soarelui, cînd 
se pot face arsuri Ia struguri șf 
viță. Se vor prăfui numai strugurii 
atacați, și ori de cîte ori se orodu- 
ce acest atac.

Făinarea se poate combate șt 
prin tratament mixt, odată cu stro
pitul al lll-lea contra manei, care 
trebuie făcut de la data de 30 iu
nie pînă la 6 iulie 1960, cu aceelașr 
concentrație a zemei bordeleze ca- 
și la stropitul II, adică 0,750 kg- 
piatră, vînătă la 100 litri apă, însă 
Ia care se mai adaugă Cosan, sau1 
2 la sută zeamă sulfocalcică.

Un ajutor prețios în lupta cu a- 
ceste boli se obține prin aplicarea 
la timp a măsurilor agro-viticole. 
cum sînt plivitul, legatul și prăși- 
tul Ia vii, lucrări care trebuie: exe
cutate fără întîrziere.

Stațiunea de avertizare a 
manei — Ighiu
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