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luptei pentru construirea 
comuniste a fost funda- 

științific de marii dascăli 
muncitoare, Marx, Engels,

Cuvîntarca iul N. S. Hrușciov la închiderea 
P. C. li. S.

Peste cîteva zile — Ia 7 Noiem- 
biie — împreună cu gloriosul po- 
ptțr. «sovietic, cu oamenii muncii din 
Ir,întreagă, poporul romîn săr- 
băti :ște cu entuziasm a 44-a a- 
niversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Sub conducerea gloriosului partid 
al comuniștilor creat și educat de 
Lenin, muncitorii și țăranii de pe a 
șasea parte a globului pămîntesc au 
scuturat pentru totdeauna jugul ca
pitaliștilor și moșierilor, întemeind 
primul stat socialist din lume — 
Uniunea Sovietică și luminînd tutu
ror asupriților din lume drumul u- 
nic spre eliberare.

In cei 44 de ani care au trecut de 
la Revoluția Socialistă din Octom
brie, Uniunea Sovietică a devenit o 
mare putere mondială, dispunînd de 
o industrie de prim rang, o agricul
tură socialistă înfloritoare, o țară 
în care tehnica, știința și cultura a- 
ting treptele cele mai înalte de dez
voltare. Uniunea Sovietică este în 
prezent a doua mare putere econo
mică a lumii și ea se apropie cu 
pas repezi de primul loc din lume 
at'k în ce privește volumul produc
ției globale, cît și producția calcu
lată pe locuitor. Ridicarea conside
rabilă și continuă a nivelului de 
trai al oamenilor sovietici, trecerea 
la cea mai scurtă zi și săptămînă 
de lucru din lume, impresionantele 
realizări în domeniul cuceririi cos
mosului, ca și în alte ramuri ale 
științei și tehnicii, unde Uniunea 
Sovietică a cucerit întîietatea pe 
scară mondială, arată întregii ome
niri uriașa forță vitală și superiori
tatea socialismului. Acest lucru a- 
pare limpede din faptul că în 1960 
producția industrială a Uniunii So
vietice a fost de 45 de ori mai ma
re decît în 1913. In decurs de 43 de 
ani (1918-1960) ritmul mediu anual 
de creștere a producției industriale 
a fost de 10,1 la sută. Este limpede 
că un asemenea ritm, realizat în 
mod sitematic, an de an, într-o pe
rioadă atît de îndelungată, nu a 
cunoscut nici o țară capitalistă. Este 
deosebit de grăitor faptul că pro
ducția industrială realizată în pri
mii doi ani și jumătate ai septena- 
lului echivalează cu cea realizată în 
tot cursul celui de-al cincilea plan 
cincinal.

Uniunea Sovietică este prima țară 
de pe glob care a inaugurat folosi
rea energiei atomice în scopuri paș
nice, prima care a deschis ‘'ra că
lătoriilor cosmice. Lansarea primi
lor sateliți artificiali ai Pămîntului 
și Soarelui, înfăptuirea zborurilor 
triumfale în jurul globului ale lui 
Iuri Gagarin și Gherman Titov și 
alte realizări mărețe au stîrnit ad
mirația întregii omeniri.

Mărețele victorii ale poporului 
sovietic se datoresc conducerii sale 
de către înțeleptul și gloriosul 
Partid Comunist, creat de Vladimir 
Ilici Lenin. Sub conducerea partidu
lui, poporul sovietic transformă în 
realitate visurile.celor mai luminate

minți ale omenirii, care înfăptuiește 
mărețul țel proclamat de Marx, En
gels, Lenin, croind drumul care va 
duce toate popoarele spre cea mai 
înaltă treaptă a dezvoltării omeni
rii — spre comunism.

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
este precedată în acest an de des
fășurarea lucrărilor celui de-a1 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. Acest 
Congres constituie un eveniment de 
uriașă însemnătate în viața poporu
lui sovietic și a întregii 
muniste și muncitorești 
nale, deoarece a 
practice 
societății 
P.C.U.S.

mișcări co- 
internațio- 

sarcinile 
construirii 
Programul

i a- 
Mă- 

luminos crește 
datorită mun- 
a popoarelor

ale Marelui
U-

trasat 
în vederea 
comuniste.

care constituie o dezvol
tare creatoare a marxism-leninismu
lui, a ideilor Marelui Octombrie, va 
aduce în următorii 20 de ani Uniu
nea Sovietică la o uriașă înflorire. 
Prin grandiosul program de dezvol
tare a economiei sovietice, pe care 
popoarele sovietice îl transpun în 
prezent în viață, comunismul 
primăvara omenirii — nu mai 
pare ca un viitor îndepărtat, i 
rețtil său edificiu 
fntr-un ritm gigantic 
cii pline de abnegație 
sovietice.

Ideile atotbiruitoare 
Octombrie, exemplul măreț al 
niunii Sovietice, însuflețesc pe oa
menii muncii din toate țările în lup
ta împotriva exploatării și a nedrep
tății sociale, au zguduit din temelii 
orînduirea capitalistă. Sub influen
ța binefăcătoare și puternică a re
voluției lumea însăși s-a schimbat 
și a devenit de nerecunoscut. S-a 
format sistemul mondial al socia
lismului — factorul hotărîtor al 
dezvoltării în toate domeniile vieții 
sociale.

Țările care alcătuiesc sistemul 
mondial al socialismului dobîndesc 
victorii tot mai însemnate în lupta 
pentru construirea socialismului, iar 
în fața acestor țări se deschid per
spective nelimitate de înflorire e- 
conomică și culturală, de ridicare 
a nivelului de trai al tuturor celor 
ce muncesc. Victoria Revoluției So
cialiste din Octombrie, formarea pu-

Noul dispensar medical din comuna Almașul Mare.

Dragi tovarăși,
Lucrările Congresului al XXII-lea 

s-au încheiat. Ordinea de zi a fost 
epuizată. Congresul a adoptat rezo
luția cu privire la raportul Comi
tetului Central, a adoptat noul Pro
gram al partidului, Statutul parti
dului, a aprobat raportul Comisiei 
Centrale de Revizie și a ales orga
nele conducătoare ale partidului.

Se poate spune cu deplin temei 
că cel de-al XXII-lea Congres mar
chează una dintre cele mai impor
tante etape în viața partidului și a 
țării noastre, în lupta pentru trium- 

ternicului sistem mondial al socia
lismului au însemnat, totodată, vic
toria asupra războiului imperialist, 
crearea unei uriașe forțe puse în 
slujba păcii între popoare. Mane
vrele cercurilor imperialiste, îndrep
tate spre subminarea păcii, întîm- 
pină o împotrivire crescîndă din 
partea forțelor păcii, care au crescut 
în întreaga lume nemăsurat de 
mult. Uriașele succese ale socialis
mului contribuie la creșterea posi
bilității de menținere a păcii. Prin 
lupta unită a tuturor popoarelor, în 
epoca noastră — al cărei conținut 
principal îl constituie trecerea de la 
capitalism la socialism — războiul 
poate fi exclus din viața societății, 
pacea poate învinge războiul.

Intîmpinînd aniversarea Marelui 
Octombrie, oamenii muncii din 
țara noastră își intensifică activi
tatea lor creatoare pusă în slujba 
construcției socialismului și apără
rii păcii. Prin munca plină de în
suflețire a întregului popor con
dus de partid, prind viață hotărîrile 
celui de-al III-lea Congres al parti
dului.

Uriașele succese dobîndite de 
țara noastră cît și de celelalte țări 
socialiste dovedesc că epoca noas
tră este epoca triumfului ideilor 
marxism-leninismului, ideilor Re
voluției din Octombrie, epoca vic
toriei socialismului și a păcii pe tot 
globul pămîntesc.

Sărbătorind a 44-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — oamenii muncii din ra
ionul nostru, alături de întregul po
por din patria noastră — trimit un 
salut fierbinte eroicelor popoare so
vietice.

SSSS FILOKIIILIE IBUJCIUKIIIEII
Cu cîțiva ani în urmă, aici, sus 

Ia Almaș, într-un decor splendid al 
brîndușelor de toamnă, oamenii au 
răsucit, pentru prima oară în viața 
satului, comutatorul electric.

Ne-am obișnuit de atunci încoace 
ca de fiecare dată, alături de brin- 
dușele ce însoțesc semețe toanele 
toamnei, să privim înflorind aici 

ful comunismului. (Aplauze furtu
noase).

Calea 
societății 
menta tă 
ai clasei 
Lenin. Conducătorul nostru nemuri
tor, Vladimir Ilici Lenin, a creat 
partidul revoluționar al bolșevici
lor care a condus clasa muncitoare,

COMUNICAT
ci! privire h Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

ZIDIULUI : GRIȘIN V. V., RAȘl- 
DOV Ș.R., MAZUROV K. T., MJA- 
VANADZEV. P., ȘGERBIȚKI V. V.

Plenara a ales SECRETARIATUL 
C. C. AL P.C.U.S. în următoarea 
componență: HRUȘCIOV N. S.— 
prim-secretar al C. C. al P.C.U.S, 
KOZLOV F. R, DEMICEV P. N, 
ILICEV L.F, KUUSINEN O. V, 
PONOMARIOV B. N, SPIRIDO
NOV LV, SUSLOV M.A, ȘELE- 
PIN A. N.

Plenara l-a ales pe ȘVERNIO 
N. M, președinte al Comitetului 
Controlului de Partid de pe lîngă 
C. C. al P.C.U.S, iar pe SERDIUK 
Z. T, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Controlului de Partid.

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite :

La 31 octombrie 1961 a avut loc 
Plenara Comitetului Central 
P.C.U.S., ales de Congresul 
XXII-lea al Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice.

Plenara a
P.C.U.S. în
tă :

MEMBRI
BREJNEV L. I., HRUȘCIOV N. S, 
KOSÎGH1N A. N., KOZLOV F.R., 
KUUSINEN O. V., MIKOIAN A. I., 
PODGORNII N.V., POLEANSKID. 
S, SUSLOV M.A., ȘVERNIC N. 
M, VORONOV G. I.

MEMBRI SUPLEANȚI AI PRE-

al 
al 
al

ales Prezidiul C. C. al 
următoarea componen-

AI PREZIDIULUI :

Biroul C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Prezidiul C. C. al P.C.U.S. a con

firmat Biroul C. C. al P.C.U.S. pen
tru R.S.F.S.R. în următoarea com
ponență :

HRUȘCIOV N. S. — președinte
VORONOV G. I. — prim-vicepre- 

ședinte

Din partea Comisiei Centrale 
de Revizie a P, C. 0. S.

MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmite:

Din partea Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice :

La 31 octombrie 1961, a avut loc 
ședința Comisiei Centrale de Revi
zie a Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Comisia Centrală de Revizie a a- 
les pe MURAVIOVA N. A. preșe
dinte al comisiei.

pe
în satele înșirate pe coline si altfel 
de flori. Almășenii le numesc, 
bună dreptate, florile bucuriei. Da! 
Pentru cei cărora altă dată viața nu 
le oferea decît necazuri și umilințe. în
floresc în toată splendoarea lor, 
flori ale bucuriei. S-au construit 
școli la Cib, Glod și Almaș, cămin 
cultural la Cib. In case unde altă
dată nu ardea în voia ei nici lampa 
cu petrol, arde azi becul electric, 
cîntă radioul. 1

Duminica trecută, almășenii au 
primit în dar încă o floare a bucu
riei. Aici, unde în alte vremi medicul 
ajungea o dată la an, unde femeile 
nășteau în cîmp sub cerul liber, s-a 
construit și dat în folosință un fru
mos dispensar medical. Da! Sub în
drumarea comitetului de partid, sfa
tul popular a mobilizat întregul sat. 
Si participarea a fost entuziastă. 
S-a construit într-un timp scurt un 
local de dispensar prevăzut cu sală 
de consultație, sală de naștere, ca
binet Reontgen, bucătărie dietetică, 
etc. O adevărată mîndrie a Almaști- 
lui! Fruntași în muncile patriotice? 
întregul sat, toți almășenii. Și pen
tru hărnicia dovedită întregul ra
ion îi felicită. 

poporul muncitor, la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
După Octombrie, partidul nostru a 
început să se numească partid co
munist. Aceasta înseamnă că țelul 
lui este construirea comunismului. 
Comuniștii, întregul popor munci
tor, au avut o încredere fermă în

LOMAKO P. F. — vicepreședinte.
Membri ai Biroului : ABRAMOV

G.G., CIURAEV V.M., EFREMOV 
L. N., IASNOV M. A., KIRILENKO 
A. P., ORGANOV N.N., POLEAN- 
SKI D. S., ROMANOV A. V.

Succes deplin 
lucrărilor Conferinței 
orășenești de partid

In ziua de 4 noiembrie a.c, 
vor începe lucrările Conferinței 
orășenești de partid Alba lulia.

Conferința orășenească 
partid va analiza felul cum 
muncit Comitetul orășenesc 
partid, 
sarcinilor 
tivele celui 
greș al partidului, ale plenarelor 
C. C. și din hotărîrile Comitetu
lui raional de partid.

Darea de seamă,

de 
a 

de 
în vederea îndeplinirii 

izvorîte din Direc- 
de-al III-lea Con-

o-

de 
conferință, 

des- 
un an

wren ae seama, pe care 
Comitetul orășenesc de partid o 
va prezenta la conferință, va o- 
glindi, pe lîngă rezultatele obți
nute de oamenii muncii din ora
șul Alba lulia, și felul cum au 
muncit organizațiile de bază și 
membrii de partid pentru respec
tarea prevederilor statutare, pen
tru continua îmbunătățire a mun
cii de partid, t

Delegații organizațiilor 
bază, prezenți la 
vor analiza activitatea 
fășurată în perioada de 
de către Comitetul orășenesc de > 
partid, stilul și metodele de mun- t 
că folosite în conducerea și în- ) 
drumarea activității politice, e- ( 
conomice și social-culturale din ( 
oraș. )

Pe baza unei temeinice ana- ( 
lize, a propunerilor făcute în ca- > 
drul dezbaterilor, delegații Ia «•"n- ? 
ferintă vor trebui să adonte ho- ( 
tărîrile cele mai potrivite, hotă- / 
rîri care să ducă la continua îtn- ( 
bunătățire a muncii în viitor.

Oamenii 
și raionul nostru urează Confe- 
r nței orășenești de partid succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor!

muncii din orașul



SPRE VIITORUL LUMINOS AL COMUNISMULUI

Cu miinile lor vrednice și pricepute, montorii de la Bratsk au înălțat gigantica estacadă 
metalică de peste Angara, au montat, uneori la o mare înălțime, macaralele unice în lume 
prin puterea lor, au asamblat uriașele corpuri ale hidrocentralei. Alexei Reșetniak nu este 
însă un montor ca oricare altul, ci o mîndrie a acestui glorios colectiv, care luptă pentru 
îndeplinirea mărețului Program de construire a comunismului.

Giganți energetici

Dezvoltarei industriei U.R.S.S. în perioada 1960—1980
(calculat în prețurile de la 1 iulie 1955)

Producția globală a industriei în pre
țuri de fabrică, în miliarde de ruble 

din care: producția mijloacelor de pro- 
; ducție -grupa „A", în miliarde de ruble 
producția bunurilor de consum — grupa 

„B“, în miliarde de ruble 
energie electrică în miliarde kWh 
oțel — în milioane de tone 
țiței — în milioane de tone 
gaze în miliarde m.c.
cărbune în milioane de tone 
producția industriei constructoare de 
mașini și a celei de prelucrare a me
talelor în miliarde ruble

ciment în milioane de tone 
țesături de toate felurile în miliarde m p. 
încălțăminte de piele în milioane de 
perechi

mărfuri cultural-sociale și de uz casnic 
în miliarde de ruble

155 408 970-1000

105 287 720—■ 740

50 121 250—• 260
292,3 900—1000 2700—■3000
65 145 250

148 390 690— 710
47 310— 325 680— 720

513 686— 700 1180 - 1200

34 115 334—■ 375
45,5 122 233— 235
6,6 13,6 20— 22

419 825 900— 1030

5,9 18 58- 60

Deși au trecut cîteva săptămîni 
de cînd ani avut fericitul prilej de 
a vizita marea țară a socialismului 
victorios, și astăzi mă aflu sub 
impresiile copleșitoare culese de- 
a lungul acestei frumoase călătorii.

Tot ceea ce am simțit și văzut 
pe meleagurile sovietice va rămîne 
ca o amintire luminoasă și de ne
uitat în inimile noastre.

Și iată-ne la drum!. Trenul ne 
poartă de-alungul plantațiilor ne- 
sfîrșite de pruni și vii și a minuna
telor și autenticelor peisaje ale dea
lurilor R.S.S. Moldovenești, admi
rate nu de rareori în tablourile Amor 
pictori celebri.

Primul popas îl facem la Chiși- 
nău, minunata capitală a R. S. S. 
Moldovenești. Blocuri mari și mo
derne, monumente istorice, străzi, 
străjuite de arbori, parcuri splen
dide, iar din loc în loc apar coșu
rile fabricilor și uzinelor.

La Chișinău am vizitat mai în- 
tîi orașul și apoi Expoziția econo
miei naționale a R.S.S. Moldove
nești. Străbătînd pavilioanele ex
poziției economiei naționale, am 
fost cuprinși de un sentiment pro
fund față de tehnica nouă ce se 
aplică în industrie și agricultura 
frumoasei R.S.S. Moldovenești. Ne-a 
impresionat îndeosebi aparatele și 
utilajele întrebuințate în domeniul 
viticulturii și pomicultură. Pînă și 
operațiunea de altoire în pepinierele 
de vițe este mecanizată.

După ce în prealabil atît coar
dele altoi cît și portaltoiul sînt ca
librate și sortate printr-un aparat

Anul Anul Anul
1960 1970 1980 

O călătorie de neuitat

In marea țară a constructorilor 
Comunismului

special se alege atît portul cît și 
altoiul din același calibru și se trece 
la operațiunea de altoire la mașina 
specială de altoit. Iată că pînă și 
această operațiune atît de migăloa
să este înlocuită cu munca meca
nizată.

Vizitarea R. S. S. Moldovenești a 
luat sfîrșit cu o vizită la colhozul 
Copanca, la aproximativ 90 km de 
Chișinău. Ne-a impresionat îndeo
sebi organizarea acestei gospodării 
care avea cca. 3.000 ha din care 
1.100 ha vie și peste 600 ha livadă. 
Fiecare brigadă își avea grădinița 
sa pentru copii unde colhoznicii cu 
multă încredere își duceau și lăsau 
copiii în timpul zilei.

In acest an acest colhoz a con
struit o școală medie de 11 ani și 
un spital cu 34 paturi, iar pentru 
primăvara anului 1962 are în 
plan construirea unui hotel cu 60 
de camere. Grija față de om este 
preocuparea principală în toate do
meniile de activitate.

Primirea călduroasă și dragostea 
cu care ne-au înconjurat colhozni
cii din Copanca ne-au lăsat amin
tiri de neuitat.

Am ajuns la Vinnița, oraș e- 
rou al poporului ucrainean pentru 
libertate și o viață mai bună. După

Capacitățile energetice, ca
re conform Programului 
P. C. U. S. urmează să 
fie date în exploatare în anii 
1960-1980, vor depăși de 10 
ori puterea tuturor centrale
lor electrice construite în 
U.R.S.S. în toți anii Puterii 
Sovietice.

, Această sarcină, fără pre
cedent în istorie, va putea, fi 
tradusă în viață numai prin 
construirea cu prioritate a 
unor termocentrale supra.pu- 
ternice de 2.500.000-3.000.000 
kW. Asemenea centrale elec
trice se și construiesc la Na- 
zarovo în Siberia, Ermakov 
în regiunea pămînturilor des
țelenite, Zmiev în Ucraina, 
Litovskaia în regiunea Mării 
Baltice, Konakovo în regiu
nea Moscovei și multe altele.

Unul dintre acești giganți 
energetici este centrala elec
trică raională de stat de la 
Konakovo. Deocamdată ’ aici 
lucrările se află încă în așa 
numita „perioadă de pregă
tire". Se construiesc șosele 
și derivații de ca,le-ferată, o 
așezare și diferite construcții 
temporare, se pregătește groa
pa de fundație a corpului 
principal al centralei electri
ce. Să aruncăm însă o pri
vire în viitorul apropiat.

Puternice mașini de să
pat ridică straturile superioa
re ale pămîntuilui, scot căr
bunele care asemenea unui 
șuvoi neîntrerupt curge pe 
banda transportorului, iar

după aceea dispare în foca
rele uriașelor cazane. Zilnic 
aici se vor arde 24.000 tone 
de cărbune.

Este cumva aceasta o ri
sipă? Dimpotrivă — o eco
nomie. Pentru a. se reduce 
cheltuielile de transport, ase
menea ceptrale electrice se 
vor construi în imediata a- 
propiere a unor mari zăcă
minte de cărbune, unde ex
tracția se va face prin me
toda cea mai ieftină — de 
exploatare la zi. Cărbunele va 
fi adus la centrala electrică 
cu ajutorul unui transportor 
lung de 2 km. La o uzină 
specială, amplasată alături de 
centrala electrică cu cazane, 
cărbunele va fi transformat 
în praf de cărbune, iar apoi 
va alimenta focarele cazane- 
lor.

De pe acum proiectanții so
vietici au întocmit proiectul 
celui mai mare cazan din 
țară cu circulația directă a 
apei, destinat să funcționeze 
pe bază de gaze sau păcură. 
Productivitatea pe oră a a- 
eestui uriaș, de înălțimea li
nei clădiri cu 7 etaje, va fi 
de 2.500 tone de abur la o 
temperatură de 585 grade și 
o presiune de 255 de atmos
fere. Construcția originală a 
așa-numitului focar ciclonic 
va permite arderea completă 
a combustibilului. Cazanul 
va lucra în bloc cu o turbină 
de 80.000 kW.

Electronii în ajutorul metalurgiștilor
Intr-una din sălile pavilionului 

„Construcția de mașini" de la Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a U.R.S.S. sînt prezentate 
pentru prima dată cîteva mașini de 
calcul folosite în metalurgie.

Furnaliștii știu cît de mult ti-mp 
necesită stabilirea compoziției chi
mice a coloanei de materiale. îna
inte, acest lucru se făcea cu ajuto
rul analizelor chimice de laborator 
și al unor calcule matematice com
plicate, operații care durau cîteva 
ore. Acum, în ajutorul metalurgiș- 
tilor a venit cibernetica.

La .expoziție este prezentată o 
mașină de calcul pentru analiza 
coloanei de materiale, realizată la 
Institutul de cercetări în domeniul 
mijloacelor de automatizare din 
Tbilisi.

ce am făcut un tur al orașului cu 
autocarul, în după-amiaza aceleiași 
zile am vizitat colhozul Comunar 
din satul Prisaredka — raion Vin
nița. Acest colhoz avea carac
ter zoo-cerealier și ne-am interesat 
mai îndeaproape de sectorul zoo
tehnic care număra peste 680 ca
pete bovine și peste 1200 porcine. 
Ne-a plăcut mult felul de furajare 
a acestor animale precum și nu
mărul mare și variat de sortimente 
de furaje. La data de 1 octombrie 
se furaja din plin vacile de lapte cu 
mazăre verde ce era cultură dublă 
și care asigură o cantitate aprecia
bilă de masă verde.

In primele 9 luni au obținut cca 
3200 1. lapte pe cap de vacă fura
jată ceea ce îi asigură că vor în
deplini planul anual de 4.500 litri 
pe cap de vacă furajată.

Cu adîncă emoție ne-am despărțit 
de orașul erou, îndepărtîndu-ne spre 
falnica Moscovă. Măreața capitală 
a Uniunii Sovietice este un oraș 
nou unde totul se face pentru om 
și în numele omului. Ca în basme 
își schimbă înfățișarea, devenind 
pe zi ce trece tot mai tînără, mai 
luminoasă. Se construiește într-un 
ritm pe care trebuie să-1 vezi cu 
ochii proprii pentru a-1 înțelege.

Operatorul conectează aparatul, 
iar perforatorul special programează 
problema. După 2-3 secunde, pe un 
tablou luminos apar cifre — conți
nutul în procente al compusului 
chimic cercetat. In 1-2 minute ma
șina a efectuat analiza completă a 
coloanei.

O altă mașină de calcul, realizată 
de asemenea de oamenii de știință 
gruzini, va a-juta pe metalurgiști să 
stabilească temperatura oțelului to
pit în cuptorul Martin.

Sînt expuse de asemenea o ma
șină de calcul pentru dirijarea co
loanei, o mașină de caicul pentru 
analiza încărcăturei și a regimului 
termic al cubiloului, precum și un 
dispozitiv de calcul, care reglează 
procesul din furnale.

Raioane întregi,străbătute de uria
șe magistrale pe care se aliniază 
clădiri înalte cu 10-12 etaje răsar 
ca din pămînt.

Ne-am plimbat pe bulevardele 
largi nesfîrșite ale Moscovei, am 
călătorit cu metroul, inegalabilă 
realizare de tehnică și artă a oa
menilor sovietici, care a stîrnit ad
mirația întregii lumi.

Cu solemnitate, cu reculegere am 
călcat pietrele din Piața Roșie pă
șind către Mausoleul lui V. I. 
Lenin. Am admirat frumusețile și 
tezaurul Muzeului din Palatul 
Kremlinului, operele de artă păstra
te în Galeriile Tretiakov.

Uimitoare sînt exponatele din 
Expoziția permanentă din Moscova, 
expoziție ce deține o suprafață de 
211 ha și are peste 70 pavilioane.

Insă ceea ce te cucerește mai 
mult și la Moscova, sînt oamenii so
vietici.' Pretutindeni am fost primiți 
cu prietenie, cu dragoste, cui căldu
ră. Desigur că aceste sentimente se 
adresau în primul rînd poporului 
nostru, căruia oamenii sovietici îi 
urmăresc munca și strădaniile, a- 
cordîndu-i o înaltă prețuire.

Vizita în Uniunea Sovietică a 
luat sfîrșit. Părăsind Moscova, în- 
toreîndu-ne în patrie, ducem cu noi 
cele mai frumoase amintiri despre 
tot ceea ce am văzut în măreața 
țară a constructorilor comunișmu- 
iui, despre minunății oameni sovie
tici, despre faptele lor, ca și des
pre tot ce s-a oferit privirii și ini
milor noastre.

Ing. PETROVICI AUREL

La acești giganți ai ener
geticii vor fi instalate tur
bine cu o putere de 600.000- 
800.000 sau chiar de 1.000.000 
kW.

Ce realizează economia na
țională de pe urma construi
rii unor asemenea centrale 
electrice?

In comparație cu centralele 
electrice construite .pînă nu 
de mult, construirea acestor 
giganți energetici oferă ur
mătoarele avantaje. Cheltu
ielile capitale necesare pen
tru darea în exploatare a u- 
nor capacități similare sînt 
de peste două ori mai mici, 
întrebuințarea elementelor de 
beton -armat prefabricate, a 
dispozitivelor moderne de 
construcție și a unor noi 
materiale de construcție va 
permite să se reducă de 2-2,5 
ori durata lucrărilor și de 
3,5-4 ori consumul de mate
riale de construcție.

Așadar reiese că construi
rea de termocentrale supra- 
puternice va permite ca, cu 
aceleași cheltuieli să fie date 
economiei naționale într-un 
termen mult mai scurt, apro
ximativ de două ori mai multe 
capacități energetice.

Prețul de cost al energiei 
electrice scade dc a pro: na
tiv două ori, cee-a ce, > în- 
dul său va duce la scăderea 
prețului de cost al producției 
industriale și al mărfurilor 
de consum popular.

Cifre și fapte
★ Industria chimică capătă o 

importanță deosebită. In decurs 
de 20 de ani producția ei va spo
ri aproximativ de 17 ori. Chimia 
polimerilor va lua un mare avînt. 
Producția de rășini sintetice și 
mase plastice va crește de apro
ximativ 60 de ori. Producția de 
fibre artificiale și sintetice, care 
au o importanță deosebită pentru 
producția mărfurilor de larg con
sum, va crește aproximativ de 15 
ori. Producția de îngrășăminte 
minerale urmează să sporească 
de 9-10 ori.

Producția tuturor tipuri. r 
de combustibil va crește pînă ifi 
1980 aproximativ de patru ori. 
Extracția de gaz urmează să 
crească în decurs de 20 de ani 
de 14-15 ori, iar extracția de căr
bune — de la 513 milioane de 
tone în anul 1960, la 1.200.000.000 
de tone în anul 1980. Se prevede 
ca producția de petrol să ajungă 
în 1980 la 690-710 milioane tone.

In 1960, în U.R.S.S. produc
ția de oțel a fost de 65 de milioa
ne de tone, iar în S.U.A. de 90 
de milioane de tone. Peste nouă 
ani producția de oțel a Uniunii 
Sovietice va depăși cu aproxima
tiv 55 milioane de tone actualul 
nivel al producției din S.U.A.

■Ar In 1980 se proiectează ca 
producția de cereale și legumi
noase să ajungă la 18-19 miliar
de, iar achizițiile de stat — la 7 
miliarde de puduri!

CREȘTEREA 
VOLUMULUI



Adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile U. T. M.

Tinerii flespre preocupările lor
Adunarea generală a organizației 

U.T.M. de la I.I.L. „Horia" din Al
ba Iulia pentru dare de seamă și 
alegerea noului organ de conducere 
a fost așteptată cu viu interes' de 
către toți membrii organizației. Fie
care s-a pregătit în vederea acestui 
eveniment, în dorința de a contribui 
din, plin la analizarea activității co
mitetului U.T.M. pe întreprindere.

Bilanțul activității tinerilor de la 
I.I.L. „Horia", prezentat adunării 
generale a organizației U.T.M. a 
fost begat. Alături de vîrstnici, sub 
conducerea organizației de partid, 
tineretul și-a aidus un aport de sea
mă la îndeplinirea sarcinilor de 
■producție, la ridicarea producției și 
productivității muncii, la reducerea 
prețului de cost al produselor, iar 
pe această cate la realizarea de în
semnate economii. Despre aceste 
probleme, cei ce au luat cuvîntul 
îa discuții printre care tov. Muntean 
Nicolae, Magda Dumitru, ing. Mun
tean Șofron și mulți alții au discu
tat și analizat felul cum s-a mun
cit și ce mai trebuie de făcut în 
viitor pentru continua îmbunătățire 
.a activității tineretului în producție, 
în vederea obținerii de rezultate și 
■mai bune.

Dar în afara problemelor legate 
-de îndeplinirea sarcinilor reieșite din 
planul de producție, în adunarea ge
nerală care a avut loc, s-au mai 
discutat și alte aspecte ale activi
tății organizației U.T.M., specifice 

z tineretului.
. Partidul și statul nostru demo
crat popular a creat tineretului din 
patria noastră asemenea condiții de 
muncă și învățătură la care în trecut 
nici nu se putea visa. Și acestea le 
întîlnim la fiecare pas. Și tinerii de 
la I.I.L. „Horia" se bucură din 
plin de aceste condiții.

Oglindind felul în care tinerii se 
preocupă pentru ridicarea nivelului 
de cultură generală, darea de sea
mă a comitetului organizației 
U.T.M. a scos în evidență faptul că 
14 tineri U.T.M. urmează liceul se
ral, printre aceștia numărîndu-se 
'tov. Popa Cornel, Muntean Nicolae, 
Mitrofan Nicolae, Luha Gheorghe și 
alții. Ca și în producție și la învă
țătură, prin strădania ce o depun, 
ei au reușit să obțină rezultate bune, 
fiind exemplu demn de urmat și de 
alți tineri.

Tmînd cont de importanța deose- 
»>., _pe care o are ridicarea nivelu

lui de cultură generală, o parte 
L-^tre cei ce au luat cuvîntul la 
discuții au scos în evidență pe lîn-

Pentru noi succese în munca de colectivizare
Directivele Congresului al lll-lea 

al partidului și sarcinile trasate de 
plenara C. C. al P.M.R. din 30 iu
nie — 1 iulie a.c. în domeniul con
strucției socialiste și dezvoltarea a- 
gricuiturii, pune în fața organelor, 
organizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare de la comune și a tuturor 
celor chemați să-și aducă contribu
ția Ia munca de colectivizare, sar
cini deosebit de importante.

In prezent, ca urmare a desfă
șurării de către organele de partid 
și de stat, de către cei mai buni a- 
gitatori, a unei munci politice de 
masă susținută în rîndul oamenilor 
muncii de la sate, bazată pe exem
ple vii, convingătoare, legate de 
viață, țăranii muncitori din satele 
Oiejdea, Henig, Berghin, Straja, 
Ciugud, Limba și altele au pășit cu 
toții pe drumul gospodăriei colective.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că datorită faptului că nu 
peste tot în raion există o preocu
pare susținută pentru lărgirea ac
tivității politico-educative în rîndul 
maselor de la sate, munca po
litică de masă de atragerea de noi 
familii pe calea agriculturii socia
liste se 
O astfel de situație se întîlnește la 
Mihalț, 
nu sînt 
în cel mai scurt timp a colectiviză
rii, deoarece acest lucru a fost 
dovedit de fapte. In lunile ianuarie- 
aprilie din acest an, cînd s-a mun
cit în rîndul țăranilor întovărășiți 

1 din sat, cu un număr sporit de a- 
: gitatori, membrii de partid, depu- 

desfășoară destul de slab.

Și nu se poate spune că 
condiții pentru terminarea

gă rezultatele pozitive și unele as
pecte negative, dîmd dovadă de răs
pundere față de această sarcină. 
Astfel, tov. Suciu Nicolae a arătat 
că și el personal a avut unele lip
suri în ceea ce privește participarea 
cu regularitate ia cursul) seral. Și 
ca mine — a spus în continuare 
vorbitorul — mai sînt tov. ca Roșu 
Dumitru și Gruian Măcinic care și 
ei au lipsit nemotivat de la ore.

Adunarea generală a organizației 
de bază U.T.M., dezbătînd această 
latură a muncii, a trasat ca sarci
nă noului organ ales să sprijine 
în măsură și mai mare tinerii care 
urmează cursul seral al școlii medii 
de cultură generală. In acest scop 
să analizeze felul cum ei participă 
la ore, cum se pregătesc și ce re
zultate obțin. Totodată, pentru a 
veni în ajutorul celor care au greu
tăți la învățătură să se organizeze 
grupe de studiu, ceea ce va contri
bui la obținerea unor și mai fru
moase rezultate pe linia ridicării ni
velului de cultură generală a ti
nerilor.

Din darea de seamă a comitetu
lui organizației U.T.M. a reieșit ca 
o latură pozitivă și faptul că tinerii 
au participat la acțiuni cu caraler 
patriotic, inițiate de organizația 
U.T.M. sub îndrumarea și conduce
rea organizației de partid. Astfel, 
în perioada la care se referă darea 
de seamă, tinerii din întreprindere 
au strîns și trimis oțelăriilor canti
tatea de 36.000 kg metale vechi. De 
asemenea, de la începutul anului și 
pînă în prezent tinerii de la I.I.L. 
„Horiai", animați de dorința de a 
contribui prin activitatea lor la di
ferite lucrări și acțiuni, au prestat 
peste 4.500 ore muncă patriotică.

A fost scoasă apoi în evi
dență în cadrul adunării genera
le a organizației U.T.M. pentru da
re de seamă și alegeri și ac
tivitatea cultural-sportivă. Și în a- 
ceasta direcție rezultatele dobîndite 
dovedesc dragostea tinerilor de a 
contribui prin participarea lor la 
lărgirea activității cultural-sportive 
în cadrul întreprinderii.

Vorbind despre preocupările lor 
de viitor, tinerii de la I.I.L. „Ho
ria" și-au manifestat hotărîrea de 
a munci și mai bine pentru a ob
ține succese deosebite în activitatea 
lor, astfel ca să contribuie tot mai 
mult la opera de construire a so
cialismului.

DUCA ALEXANDRU 
Secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.

tați, colectiviști fruntași, iar la că
minul cultural s-au prezentat con
ferințe și programe artistice adec
vate cerințelor de colectivizare' și 
s-au popularizat larg rezultatele ob
ținute de gospodăriile colective, nu
mărul membrilor gospodăriei colec
tive din Mihalț a crescut cu 287 fa
milii. Rezultate bune în munca de 
atragere a țăranilor întovărășiți în 
gospodăria colectivă au dat îndeo
sebi munca de la om la om și vi
zitele făcute de țăranii întovărășiți 
la colectiviști, văzînd cu ochii lor 
belșugul din casele colectiviștilor. 
Din aprilie și pînă în octombrie, da
torită desfășurării unei slabe acti
vități, neîmpletindu-se munca de co
lectivizare cu a lucrărilor din cam
paniile agricole, rezultatele 
te sînt sub posibilități.

Pentru a traduce în fapt 
fantele sarcini trasate de 
vele Congresului al lll-lea al parti
dului, cu privire la colectivizare, or
ganizațiile de partid din Mihalț, 
sub îndrumarea permanentă a co
mitetului comunal de partid, trebuie 
in acest scop să treacă de îndată 
la măsuri organizatorice concrete.

In munca politică pentru atrage
rea întregii țărănimi muncitoare din 
sat pe făgașul gospodăriei colecti
ve, un rol important îl are desfă
șurarea unei activități cultural-e
ducative susținute, la căminul cul
tural — activitate care se poate 
spune că la căminul din Mihalț în 
ultimele luni a fost aproape ine
xistentă.

Asigurîndu-se toate condițiile pen-

obținu-

impor- 
Directi-

Luna marii prietenii
Pretutindeni în satele și comu

nele raionului nostru continuă 
să aibă loc manifestări închinate 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
manifestări care pe lingă că ex
primă dragostea și admirația față 
de Uniunea Sovietică, dau toto
dată prilejul oamenilor muncii să 
cunoască mai profund minunate
le realizări ale constructorilor co
munismului din U.R.S.S.

★ Sîinbătă, 28 octombrie, în 
fața unui mare număr de elevi și 
cadre didactice de la Școala de 
4 ani din Oarda de Sus, tovară
șul Ciobotă Nicolae, inspector al 
secției învățămînt și cultură a 
Sfatului popular raional Alba, a 
vorbit despre „Impresii de călă
torie în U.R.S.S.".

★ In urmă cu cîteva zile în ca
drul bibliotecii de casă din car
tierul Cetate—Alba Iulia, a fost 
organizată o șezătoare culturală 
pe tema „Pagini din literatura 
popoarelor U.R.S.S.". La șeză
toare au participat peste 50 de 
cititori ai bibliotecii.

Duminică după masă, elevii 
Școlii medii Zlatna au prezentat în 
fața unui mare număr de oame
ni ai muncii din localitate un reu
șit concurs „Drumeții veseli" pe 
tema „Prietenie de nezdruncinat".

★ Stațiile de radioficare din 
Alba ltdia, Zlatna și Teiuș au 
prezentat în ultimul timp, în ca
drul emisiunilor locale, un număr 
de 11 programe închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. Din 
programe au făcut parte conferin
țe, recenzii de filme și de cărți, 
piese de teatru, scenete, recitări, 
cîntece.

Treieratul lucernei de sămînță la G. A. C. Teiuș.

tru o bună desfășurare a activității 
culturale, la cămin va trebui să se 
prezinte sistematic expuneri ținu
te de activiști de partid și cultu
rali, programe artistice și de 
brigadă, care să scoată în evidență 
succesele muncii colective, viața 
îmbelșugată a colectiviștilor, să se 
organizeze seri de întrebări și răs
punsuri etc. Să se expună grafice 
comparative grăitoare privitor la 
producția și veniturile realizate de 
colectiviști și întovărășiți, să se 
popularizeze agrotehnica înaintată.

In munca politică pentru conti
nua lărgire a gospodăriei colecti
ve, un rol important revine agita
torilor, aleși din rîndul celor mal 
buni colectiviști.

îndrumați și instruiți de organi
zația de partid, aceștia, înarmați cu 
cele mai complete cunoștințe des
pre foloasele muncii în comun și 
a rezultatelor obținute în gospodă
ria colectivă, trebuie să populari
zeze larg succesele dobîndite zi de 
zi în gospodăria colectivă. Pe bază 
de calcul, să li se arate țăranilor 
întovărășiți superioritatea gospo
dăriei colective.

In munca politică desfășurată de 
la om la om, colectivistul Breaz Si- 
mion nu s-a mulțumit să vorbească 
numai despre ce a obținut el după 
zilele-muncă făcute în gospodărie, 
ci, pentru a fi mai convingător, a 
invitat la el acasă pe țăranii înto
vărășiți din Mihalț Barna Virgil și 
Stînea Nicolae. Aceștia au putut ve
dea că Breaz Simion de cînd este 
colectivist și-a construit casă nouă, 
și-a introdus lumină electrică. Dar nu
mărul colectiviștilor care-și ridică

Să intensificăm aprovizionarea 
populației pentru iarnă

Apropierea 
care dată în 
o seamă de 
zolvate într-un timp 
mai ales că toamna 
este bine cunoscută, 
— azi

iernii ridică ca defie- 
fața bunului gospodar 
probleme ce trebuie re- 

cît mai scurt, 
este, așa cum 
cu toanele ei 

soare, mîine ploaie și frig. 
De aceea, una din preocupările bu
nului gospodar în perioada de față 
trebuie să fie intensificarea pregă
tirilor pentru iarnă.

In ultimul timp, ca urmare a mă
surilor luate de către conducerea 
U.R.C.C. și secția comercială a sfa
tului raion, la dispoziția populației 
au fost puse un volum sporit de le
gume și fructe. S-a îmbunătățit a- 
provizionarea cu cartofi.

De la început trebuie însă spus 
că, deși au fost obținute unele re
zultate în direcția aprovizionării 
populației pentru iarnă, se mai fac 
simțite și o serie de lipsuri ce se 
cer de- urgență lichidate. In primul 
rînd se pune problema îmbunătă
țirii aprovizionării populației din 
Zlatna și de la sectoarele miniere. 
La Zlatna s-a transportat ce e 
drept, o mare cantitate de cartofi. 
Dar față de cerințe cantitatea tri
misă a fost mică. Se poate oare 
spune că s-a făcut o aprovizionare 
corespunzătoare și ritmică în ace
lași timp, cînd în 1-2 ore în unita- 
tatea de desfacere din Zlatna nu 
mai găsești nici un cartof, sau cînd 
aceștia lipsesc zile la rînd? Catego
ric că nu. De altfel, aici lipsesc și 
alte legume și zarzavaturi ca cea- 

case noi, își înfrumusețează locuin
ța cu mobilă nouă, aparate de ra
dio, crește zi de zi. Convinși de 
fapte, țăranii întovărășiți Barna Vir
gil și Stînea Nicolae s-au înscris și 
ei în gospodăria colectivă.

Invitarea țăranilor întovărășiți la 
sediul gospodăriei cu prilejul îm
părțirii produselor la zi-muncă, pre
cum și a retribuției suplimentare cu
venită după depășirile de producție, 
sînt de asemenea mijloace convin
gătoare pentru a dovedi superiori
tatea gospodăriei colective față de 
întovărășirea agricolă, unde recol
tele și veniturile sînt mult mai mici.

Preocupîndu-se cu toată răspun
derea de îmbunătățirea continuă a 
muncii politice de masă, organiza
țiile de partid de la sate vor aduce 
o contribuție tot mai mare la lărgi
rea gospodăriilor colective, la con
tinua întărire economică și organi
zatorică a acestora. 

Casa nouă a colectivistului Al dea Nicolae din G.A.C.—Cistei.

iii »
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pă, rădăcinoase, diferite fructe etc. 
Să nu mai vorbim de aproviziona
rea chioșcurilor de la Almaș și 
Haneș. In chioșcul de la Almaș în 
afară de 4 verze și cîteva cepe nu 
mai există nimic.

Se impune o .mai bună aprovizio
nare și a unităților de desfacere din 
orașul Alba Iulia, precum și asigu
rarea unui sortiment mai variat a- 
tît cantitativ cît și calitativ. Trebuie 
de asemenea să existe mai multă 
răspundere pentru calitatea cartofi
lor care se recepționează. Se justi
fică uneori că unitățile de desfa
cere și-au depășit cu mult planul și 
aceasta ar însemna că este aprovizio
nare. Greșit! Atenția noastră trebuie 
să fie îndreptată spre o cît mai bună 
aprovizionare și ritmică.

Serviciul de valorificări al 
U.R.C.C. trebuie să acorde o mai 
mare atenție achizițiilor de legume, 
zarzavaturi și fructe.

O mai mare atenție trebuie acor
dată și aprovizionării cantinelor. 
Dacă în marea lor majoritate can
tinele și-au încheiat aprovizionările, 
trebuie arătat că mai sînt unele can
tine care au rămas în urmă cu a- 
provizionările. Așa este cazul canti
nelor de la Almaș și Haneș și a ce
lei ce urmează să se deschidă, zi
lele acestea, la E. AL „Gh. Doja“ 
din Zlatna.

Pentru intensificarea pregătiri
lor pentru iarnă, toate orga
nele care concură la intensificarea 
aprovizionării populației sînt da
toare 
buție 
cestei

să-și aducă întreaga contri- 
la rezolvarea cu succes a a- 
probleme importante.

-----—-------

Ne scriu corespondenții

A încheiat un 
rodnic bilanț

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, colectivul de muncă de la 
secția Nr. 1 din cadrul sectorului 
chimic — U.M.C. Zlatna, a încheiat 
la 1 noiembrie un rodnic bilanț al 
activității lui. Planul producției glo
bale, pe luna octombrie a fost în
deplinit și depășit. Ca și în 
lunile precedente, harnicul colec
tiv de aici a dat numai produse de 
cea mai bună calitate, clasîndu-se 
în acest fel și fruntași în lupta pen
tru calitate.

BILDEA NICOLAE

Noi obiective zootehnice
Noul grajd, pentru 70 vite, la a' 

cărui construcție colectiviștii din. 
llăpria au început lucrările îa 
vara aceasta, va fi dat în folo
sință în curînd. Lucrările de zidă
rie au fost terminate. In prezent se 
lucrează cu mult elan la acoperirea 
grajdului. La transportul materiale
lor de construcție necesare acestuia 
precum și la toate lucrările execut 
tate pînă acum au muncit toți co
lectiviștii din gospodărie. Fruntași 
în muncă sînt colectiviștii din bri
gada condusă de tov. Borzescu lo-l 
nuț, precum și colectiviștii Filipes- 
cu Vasile, Popa Gligor, Chirilă Ma4 
ria, Chirilă loan și alții.

FILIPESCU IOAN



Congresul al XXII-lea al P. C. U. S. și-a încheiat lucrările
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite :
In ședința din dimineața din 31 

octombrie, Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a ascultat comunicarea lui 
P. N. Demicev, președintele Comi
siei pentru numărătoarea voturilor, 
cu privire la , rezultatele alegerilor 
în organele centrale ale partidului. 
Delegații la Congres au întîmpinat 
prin aplauze furtunoase, prelungite, 
informarea despre alegerea unani
mă a membrilor Comitetului Central 
al P.C.U.S., a membrilor supleanți 
ai C. C., a membrilor Comisiei Cen
trale de Revizie.

Tovarășul N. S. Hrușciov a subli
niat că votul unanim în alegerea 
organelor centrale ale partidului do
vedește încă o dată unitatea și 
coeziunea de monolit a partidului. 
In numele tovarășilor aleși, el mul
țumește delegaților la Congres pen 
tru înalta lor încredere.

Marți după-amiază sub președin
ția lui N. S. Hrușciov, a avut loc 
ședința de închidere a Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. Din partea 
Comisiei pentru elaborarea rezolu
ției cu privire la raportul de acti
vitate al Comitetului Central a 
luat cuvîntul delegatul Leonid Ili- 
cev, care a supus Congresului spre 
dezbatere și aprobare proiectul de. 
rezoluție.

Rezoluția cu privire la raportul 
de activitate al Comitetului Central 
a fost adoptată în unanimitate. Rezo
luția aprobă în întregime linia

Cuvîntarea Iul N. S. Hrușciov 
Congresului ol XXII-lea al

(Urmare din pag. l a)
Lenin, în partid. Multora, însă co
munismul li se părea pe atunci un 
vis, un vis atrăgător, dorit, dar 
foarte îndepărtat.

De atunci am străbătut o cale i- 
mensă. Poporul sovietic a construit 
socialismul, a înfăptuit grandioase 
transformări în viața economică, 
politică și de stat a țării și a pă
șit pe drumul larg al construcției 
comuniste.

Adoptînd noul Program, Congre
sul al XXII-lea a proclamat în fața 
întregii lumi că popoarele Uniunii 
Sovietice, în frunte cu Partidul Co
munist, călăuzindu-se după învăță
tura marxist-leninistă, ridică sus 
steagul luptei pentru construirea so
cietății comuniste în țara noastră. 
Construirea societății comuniste a 
devenit o sarcină practică a parti
dului și poporului. (Aplauze).

Pentru instaurarea comunismu
lui este nevoie de o bază materială 
trainică și de un belșug de bunuri 
materiale și spirituale. Acest lucru 
nu se poate obține prin descîntece 
și îndemnuri. Comunismul poate fi 
construit prin muncă, prin munca 

politică și activitatea practică a 
C. C. al P.C.U.S. în domeniul poli
ticii interne și externe.

Delegatul Boris Ponomariov a 
supus apoi spre examinare Congre
sului proiectul de rezoluție cu pri
vire la Programul P.C.U.S. El a 
amintit că, la 30 iulie proiectul de 
Program al P.C.U.S. a fost publicat 
în presă pentru a fi dezbătut de în
tregul popor. Poporul sovietic, a 
subliniat Boris Ponomariov, a apro
bat în unanimitate noul Programai 
P.C.U.S., ca program marxist-leni- 
nist de luptă pentru ■ crearea primei 
societăți comuniste din lume.

Comisia a examinat toate propu
nerile și completările la proiectul de 
Program și supune spre aprobare 
Congresului ‘proiectiul de rezoluție 
cu privire la Programul P.C.U.S.

In rezoluție se spune: Congresul 
al XXII-lea'al 'P.C.U.S., după au
dierea raportului lui Nikita Hruș
ciov cu privire la proiectul t de Pro
gram al P.C.U.S. hotărăște: să fie 
adoptat Programul -Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Timp de cîteva minute sala răsu
nă de puternice ovații. Delegații și 
invitații la Congres se ridică în pi
cioare. Se aud urale.

In continuare Congresul al XXII- 
lea a aprobat în unanimitate noul 
Statut al Partidului Comunist al U- 
niu.nii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov. Din însărcinarea Prezidiului 
C. C. el a informat pe delegații la 
----------------♦♦♦♦♦♦----------------  

a milioane de oameni și numai prin 
munca lor. (Aplauze prelungite).

Tovarăși, pe adresa Congresului 
au sosit zeci de mii de telegrame și 
scrisori conținînd saluturi căldu
roase și urări de activitate rodnică 
pentru Congresul partidului. Au so
sit peste 10.000 de rapoarte din par
tea unor colective de muncitori, col
hoznici, lucrători din sovhozuri, oa
meni de știință, cultură și artă cu 
privire la îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea Congresului al 
XXII-lea al partidului.

Permiteți-mi ca, în numele dele
gaților la Congres, să mulțumesc 
din inimă tuturor colectivelor, tutu
ror tovarășilor care au trimis salu
turi Congresului al XXII-lea și să 
le urez noi și mari succese în mun
că. (Aplauze furtunoase).

In numele delegaților la Congres, 
în numele întregului nostru partid 
și al poporului sovietic, permiteți- 
mi să mulțumesc încă o dată căl
duros partidelor marxist-leniniste 
frățești pentru participarea la lu
crările Congresului, pentru bunele 
lor urări. (Aplauze prelungite).

Ii asigurăm pe prieteni că și pe 
viitor partidul leninist va ține sus 

Congres că a avut loc o Plenară a 
Comitetului Central care a ales or
ganele de conducere.

N. S. Hrușciov a rostit cuvîntarea 
de închidere a Congresului, care a 
fost primită cu puternice și înde
lungi aplauze.

Apoi N. S. Hrușciov a declarat 
închis Congresul al XXII-lea.

Delegații și invitații la Congres 
intonează imnul clasei muncitoare 
„Internaționala".

Din toate colțurile sălii răsună 
aclamații : „Pentru Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. — Ura !“; 
„Slavă Partidului leninist!"; „Tră
iască Programul leninist al parti
dului. Ura!“; „Pentru1 partidele 
marxist-leniniste frățești — Ural"; 
„Pentru lagărul socialist — Ura'"; 
„Trăiască Comitetul Central leni
nist! Ural"; “Pentru poporul so
vietic — Ural".

Sala scandează: „Leninism — 
comunism!, Leninism — comunism. 
— Ura!“; „Prietenie între popoa
re!". „Pace!", „Ural".

Tovarășul Hrușciov exclamă:
— Pentru partidele marxist-le li

niște frățești, ura!
Ca tunetul răsună din nou ova

țiile, se aud aclamații în cinstea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, în cinstea marxism- 
leninismului.

— Trăiască popoarele care luptă 
pentru libertate și independență, 
împotriva jugului colonialismului și 
imperialismului! Ura!

la închiderea 
P. C. I). S.
steagul comunismului, steagul in
ternaționalismului proletar. (Aplau
ze prelungite).

Mulțumim cordial reprezentanți
lor partidelor democratice naționale 
din statele independente ale Africii, 
pentru caldele saluturi adresate 
Congresului nostru. (Aplauze furtu
noase). Sprijinim și vom sprijini 
lupta popoarelor pentru libertatea și 
independența lor, împotriva robiei 
coloniale. (Aplauze furtunoase).

Vom întări prietenia dintre toate 
popoarele, vom traduce cu consec
vență în viață principiul leninist al 
coexistenței pașnice, vom lupta pen
tru pace în lumea întreagă. (Aplau
ze furtunoase).

Înarmat cu noul Program, po
porul nostru își va uni și mai strîns 
rîndurile în jurul partidului, sub 
steagul marxism-leninismului. (A- 
plauze furtunoase, prelungite).

Țelurile noastre sînt clare, sar
cinile sînt bine precizate.

La muncă, tovarăși! Pentru noi 
victorii ale comunismului! (Aplau
ze furtunoase, prelungite care se 
transformă în ovații. Toți se ridică 
în picioare).

- SIPOIFBȚ -
FOTBAL

A. S. A. Alba lulia —
Intîlnirea dintre cele două echipe 

a fost așteptată cu .mult interes de 
publicul spectator din orașul nos
tru, mai ales ținînd .seama de po
ziția ce o ocupa Minerul Aninoasa 
în clasamentul campionatului re
gional.

Jocul începe prin nota de domi
nare a oaspeților, lucru concretizat 
prin cele două goluri marcate în 
repriza a I-a.

In repriza a Il-a a întîlnirii, da
torită schimbărilor inspirate, în li
nia de atac a A.S.A., jocul se schim
bă. El devine mai clar, mai dina
mic, cu pase în adîncime și la om, 
fiecare jucător luptînd pentru fie
care minge.

In minutul 56, Nagy înscrie pri
mul gol pentru A.S.A. Acest lucru 
înaripează și mai mult echipa. Al 
doilea gol este marcat de Păcurar 
dintr-o lovitură de la 11 m. Scorul 
final este stabilit de Nagy, 3-2 în 
favoarea A.S.A. Alba lulia, re
zultat cu care se termină întîlnirea.

Din cele constatate cu ocazia a- 
cestei întîlniri se desprinde faptul 
că atunci cînd fiecare jucător își 
pune în joc toate cunoștințele și do
vedește dragoste pentru culorile a- 
sociației se poate face joc de cali-

-----------

....... ... SIMPOXION ...
Societatea științelor medicale Alba lulia anunță că în ziua de 11 

noiembrie 1961 orele 16 se va ține în orașul Alba lulia (localul casei de cul
tură) un simpozion aii cadrelor medii sanitare din raionul Alba, în 
problema bolii ulceroase, cu următorul program:

1. Se va conferenția despre regimul de viață și alimentație în boa
la ulceroasă.

2. Demonstrație practică de prepararea dietelor în boala ulceroasă, 
demonstrație ce se va face de către Dr. Roda Vișinescu de la Clinica 
Prof. Dr. Pavel din București.

3. Va rula filmul: Proaste obiceiuri alimentare.
La acest simpozion sînt invitați să ia parte locuitorii interesați, în 

special bolnavii de ulcer atît din orașul Alba lulia cît și din raion.

I A TO U 1W T |

1 A- Hunedoara»Peve
| AUTOBAZA ALBA-IULIA
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g Pune la dispoziția întreprinderilor, instituțiilor, organi- g 
g zațiilor de masă și gospodăriilor colective, în scopul J 
ș organizării de excursii sau deplasări în alte localități, || 
g autobuze cu reducere de 60%.

I Informații suplimentare la I.R.T.A. - Autobaza Alba-lulla, tel. 451 |

Minerul Aninoasa 3-2 (0—2>.
tate și obține rezultate pozitive. De 
acest lucru trebuie să fie animat 
fiecare jucător.

CLASAMENTUL
Metalurg. Cugir 10 7 1 2 24: 6 15
Dinamo Barza 10 7 1 2 21:11 15
Min. Aninoasa 10 7 0 3 20:10 14
Sebeșul Sebeș 10 6 2 2 32:18 14
Parîngul Lonea 10 6 2 2 23:15 14
Minerul Petrila 10 4 5 1 17: 7 13
Minerul Vulcan 10 4 3 3 18:16 11
Victoria Călan 10 4 1 5 15:16 9
Minerul Ghelar 10 3 2 5 20-27 8
Minerul Deva 10 3 1 6 12:12 7
A. S. A. Alba 10 3 1 6 16:19 7
Dacia Orăștie 10 3 1 6 8:19 7
C.F.R. Simeria 10 1 1 8 11:27 3
C.F.R. Teiuș 10 1 1 8 9.43 3Etapa viitoare

Parîngul Lonea — C.F.R. Sime- 
meria; Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Ghelar; Dacia Orăștie — Vic
toria Călan; Minerul Aninoasa — 
Minerul Petrila; C.F.R. Teiuș — 
A.S.A. Alba lulia; Minerul Deva — 
Sebeșul Sebeș; Dinamo Barza — 
Minerul Vulcan.

Revoluția din Octombrie a fost 
cea mai pașnică din istoria mon
dială: la cucerirea Palatului de Iar
nă ambele părți au pierdut nu mai 
mult de zece oameni.

Cei din generația mea își aduc 
bine aminte de primele decrete ale 
puterii sovietice. Cel dintîi cuvînt 
rostit de proletariat, îndată după 
luarea puterii în mîinile sale, a fost 
cuvîntul „pace".

De atunci această politică a con
stituit tradiția neclintită a statului 
sovietic. Chiar dacă a curs sînge, 
aceasta nu a fost din vina noastră. 
Noi nu am început-o niciodată pri
mii.

Programul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice se întemeiază 
pe dezvoltarea pașnică a economiei 
noastre.

In acest document se arată că pro
gramul de construire a comunismului 
In țara noastră poate fi îndeplinit cu 
succes numai în condiții de pace.

Agravarea situației internaționale 
și sporirea cheltuielilor necesare a- 
părării pot constitui o piedică în 
realizarea planurilor de ridicare a 
bunăstării poporului. Normalizarea 
trainică a relațiilor internaționale, 
reducerea cheltuielilor pentru nevoi 
militare și îndeosebi aplicarea de
zarmării generale și totale pe baza 
unui acord corespunzător între state 
ar da posibilitatea să se depășească
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Despre pacea lumii

Idiote Ise cel «le—al XXI'-lea
Congres al Partidului Comuniștilor

considerabil planurile ridicării ni
velului de viață al oamenilor 
muncii.

In felul acesta este limpede că 
oamenii de pe tot globul și în pri
mul rînd noi, oamenii sovietici, a- 
vem nevoie de pace!

Din fire sîntem oameni pașnici, 
n-am dorit niciodată, nu dorim și 
nu vom dori război.

Acest adevăr îl înțelege toată lu
mea cu excepția unui mic număr de 
degenerați care nu concep relațiile 
dintre state și popoare decît ca re
lații dintre părți beligerante. Ei 
consideră că omenirea poate fi al
cătuită numai din învingători și în
vinși. Din boieri și robi.

Noi, oamenii cu ideologie comu
nistă, concepem relațiile dintre sta
te și popoare ca relhții prietenești, 
pașnice, frățești. Noi considerăm că 
omenirea trebuie să fie alcătuită din 
popoare și state egale în drepturi, 
care să-și construiască cot la cot 
viitorul pe cai pașnice, ceea ce ex
clude cu desăvîrșire războiul ca 
mijloc de rezolvare a problemelor 
internaționale.

Lenin și partidul său, care au 
creat primul stat socialist dm lu
me, au formulat principiul cu totul 
nou — al coexistenței — dînd po
sibilitate oamenilor cu ideologii di
ferite să trăiască pașnic sub soare, 
fără să se ucidă unii pe alții și 
fără să cheltuiască fonduri uriașe 
pentru întreținerea armatelor.

Principiul coexistentei pașnice 
este o pîrghie puternică în istoria 
dezvoltării întregii omeniri.

Noi propunem ca de această pîr
ghie să se folosească toți cei care 
doresc acest lucru. Pe viitor războ
iul nu poate fi inevitabil.

In raportul său la Congresul al 
XX 11-lea al partidului, tovarășul 
Hrușciov a amintit un fapt foarte 
semn ficativ din epoca primilor ani 
ai puterii sovietice. Se discuta pro
blema stemei de stat a Uniunii So- 
viet'ce. Pe primul proiect era înfă
țișat un paloș. Lenin a obiectat cu 
tărie împotriva acestui lucru.

— Pentru ce paloș? — a întrebat 
el. — Noi nu avem nevoie de cu
ceriri. Politica cuceririlor ne este 
cu desăvîrșire străină. Noi nu ata

căm, ci ne apărăm de dușmanii in
terni și externi. Războiul nostru 
este defensiv și paloșul nu este em
blema noastră.

Emblema țării noastre, a decla
rat N. S. Hrușciov în aplauzele fur
tunoase ale tuturor participanților 
la Congres, a devenit secerea și cio
canul — s'mbolul muncii pașnice, 
constructive.

Năzuința de pace stă la baza în
tregii noastre politici. O ilustrare 
grăitoare în acest sens este decla
rația șefului guvernului sovietic fă
cută de la înalta tribună a Congre
sului că dacă puterile occidentale 
vor manifesta dorința ca problema 
germană să fie reglementată pe ca
lea tratativelor, atunci chestiunea 
termenelor semnării Tratatului de 
pace cu Germania nu va mai avea 
atîta importanță, nu vom mai insista 
ca Tratatul de pace să fie semnat 
în mod obligatoriu pînă la data de 
31 decembrie 1961.

Ca scriitor și cetățean salut din 
toată inima politica iubitoare de 
pace a guvernului nostru: ea este 
o politică umană, plină de bunăvo
ință și aduce omenirii nu paloșul, 
ci pacea atît de necesară tuturor 
oamenilor de pe pămînt — munci
torilor, țăranilor, oamenilor de 
știință, scriitorilor...

Valentin Kataev, scriitor sovietic

H I. H. T A. | 
♦J HUNEDOARA-DEVA g 
n — Autobaza Alba-Iulia —♦♦ ---------- ------------------------
H tt
:: Recrutează candidați
« pentru H

H ȘCOALA DE ȘOFERI n ♦♦------------------------------------ ÎS::------------------------------------ ît
« care începe în cursul H
:: lunii noiembrie, cu g
îî următoarele condiții: îî♦♦ ♦* ♦♦ B Să fie absolvent a 7 îî XX ♦♦
îî clase elementare sau 3 cl. ♦♦ 
jî profesionale. îî
îî Q Să nu fi suferit nici ;; ♦♦ • »* 
îî o condamnare.
îî g Să aibăvîrstade n"2- îî 
îî 18% ani pentru cei cu ser- ♦♦ 
;♦ viciul mi!itar nesatisfăcut. g 
H g Pentru cei cu servi- g 
îî ciul militar satisfăcut,pînă tt 
H la vîrsta de 40 ani ♦♦♦♦♦ ♦ ■ ■ - - 11 "***' ♦*:: —“ ♦♦ 
:: Informații suplimentare g 
:: se pot primi la Auto- :: 
îî baza din Alba-Iulia :ț
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