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0 zi istorică în viața poporului romîn Crește sectorul
Ziua de 9 mai, sărbătoarea întregii 

omeniri, are pentru poporul nostru 
o dublă semnificație. In această zi 
sărbătorim, anul acesta, 14 ani de 
la măreața victorie asupra Germa
niei hitleriste și 82 de ani de la pro
clamarea independenței de stat a 
Romîniei.

Cele două evenimente, deși în 
timp despărțite de decenii, în per
spectiva istorică au o legătură or
ganică.

In ziua de 9 mai 1877, acupi 82 
de ani, în Camera Deputaților din 
București, se confirma îndepărtarea 
suveranității turcești prin moțiu
nea votată cu privire la ruperea le
găturilor Rominiei de Imperiul Oto
man și la declararea independenței 
ei față de acesta.

* Victoriile trupelor romîno-ruse în 
războiul din 1877-1878 au conso
lidat actul de la 9 mai 1877, încu- 
nunind astfel cu un memorabil suc
ces lupta consecventă, eroică, pli
nă de abnegație dusă de poporul 
romîn de-a lungul veacurilor împo
triva cotropitorilor otomani.

Prin contribuția lor execepționa- 
J^dn primele linii pe front alături 

z al:a:e ruse, ca și prin 
^Kficule ce le-au fost impuse in 

tară, masele populare sini făuritoa
rele independenței de la 1877.

Pentru poporul muncitor, năzuin
ța pentru independență națională, 
adine înrădăcinată in inimi, se îm
pletea cu aspirația către drepturi și 
libertăți democratice, pămînt și o 
viață mai bună.

Țărănimea, istovită de obligațiile 
față de moșieri și însetată de pă- 
rrilnt, era perdru. războiul de elibe
rare de sub jugul turcesc, sperînd 
intr-o victorie care să-i ușureze via- 
ța. Masele populare de la orașe, în 

jr rindurile cărora se aflau elementele 
muncitorești, au sprijinit războiul 
de eliberare.

O mare parte a burgheziei, inte
resată în prosperarea industriei și 
comerțului, urmărea să înlăture pie
dicile ' pe care Poarta otomană le 
rid ca în calea dezvoltării pieții in
terne; ea voia să folosească, inde
pendența în scopurile ei de clasă, 

ijfksiderind totodată că ieșirea din 
WRa financiară de atunci nu era 
posibilă- decît pe calea unui război. 
Aceste motive economice și politice 
au determinai-o să se situeze pe po
zițiile luptei pentru independență. 
In sinul burgheziei existau, însă și 
numeroase elemente șovăielnice.

Sărbătorirea Zilei presei 
comuniste la Alba-lulia

Marți, 5 mai, în sala Casei ra
ionale de cultură numeroși oameni 
ai muncii din orașul Alba-lulia, ac- 

de partid și de stat, cores
pondenți voluntari din raion, au 
participat la consfătuirea organi
zată de Comitetul raional de partid, 
cu prilejul sărbătoririi Zilei presei 
comuniste și muncitorești.

Cu acest prilej, tov. Farcaș Va- 
sile, secretar al Comitetului raional 
P.M.R. Alba, care a condus lucră
rile consfătuirii, a dat cuvîntul to
varășului Marian Trandafir, mem
bru în colegiul de redacție al zia
rului regional „Drumul socialismu
lui" — care a prezentat o expunere 
despre importanța sărbătoririi pre
sei comuniste și muncitorești, pre
să pusă în slujba adevărului, a lup
tei neîncetate pentru fericirea omu
lui muncitor. De asemenea, tot cu 
acest prilej, s-a prezentat un refe
rat de către tovarășa Drăgan Flo- 
rica, redactor șef al ziarului 
„Steaua roșie" — Alba-lulia, pri
vind activitatea desfășurată de ziar 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

♦ Pe marginea expunerii și a refe
ratului, au luat cuvîntul numeroși 
corespondenți și cititori ai ziarelor 
„Drumul socialismului" și „Steaua 
roșie", făcînd prețioase propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii d» 
viitor. 

care ezitau să-și definească poziția 
față de evenimentele în curs.

Forțele retrograde erau reprezen
tate în special de moșierime, gru
pată în cea mai mare parte în par
tidul conservator. Moșierimea era 
pentru neutralitate și împotriva răz
boiului de teama schimbărilor pro
funde ce le-ar fi putut aduce victo
ria pe cîmpul de luptă în sistemul 
de exploatare. Afară de aceasta, se 
temea să înarmeze masele țărănești 
ca nu cumva ele să întoarcă arme
le și să lovească nemijlocit in inte
gritatea marii proprietăți.

Presiunile puternice ale maselor 
au grăbit însă curmarea șovăielilor 
„neutraliste" ale guvernului și In- 
frîngerea împotrivirii cercurilor mo
șierești reacționare.

Adevărul atestat de documentele 
vremii este că la 9 mai 1877, prin 
lupta țărănimii, a elementelor mun
citorești și a meseriașilor de la ora
șe, a unei părți a burgheziei, cu a- 
jutorul Rusiei interesată în zdrobi
rea Imperiului Otoman, în ciuda 
voinței marii boierimi și a părții 
reacționare a burgheziei, a fost pro
clamată independența de stat a Ro
miniei. Proclamarea independenței 
de stat a Romîniei este un act isto
ric progresist, care a creat condi
țiile favorabile pentru dezvoltarea 
economică și politică a țării.

După 9 mai 1877, burghezia ro- 
mînă a părăsit steagul luptei pen
tru independență, a înfeudat țara 
capitalului străin. Steagul luptei 
pentru adevărata independență na
țională, pentru libertate, a fost ri
dicat și dus mai departe de parti
dul clasei -muncitoare, de P.C.R., 
aflindu-se în fruntea luptei poporu-

(Continuare în pag. 4-a)

Aspect de la tribuna oficială în timpul mitingului.

1 Mai la Alba-lulia
In întreg orașul, coloritul viu al 

drapelelor roșii și tricolore, al lo
zincilor, al tablourilor încadrate de 
glastre cu flori proaspete de liliac, 
arată că întregul oraș s-a pregătit 
pentru a cinsti cu toată măreția 
ziua de 1 Mali.

Cu mult înainte de deschiderea 
mitingului, Piața 1 Mai a fost 
inundată de o mare mulțime de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, elevi ai școlilor din oraș 
etc., veniți să participe la sărbători
rea zilei de 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc.

In tribuna drapată în roșu, îm
podobită cu drapele purpurii și tri
colore, cu verdeață și flori, iau loc 
tovarășii Boureanu Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, Mărginean Ion, Crișan 
Gheorghe, Farcaș Vasile, secretari 
ai Comitetului raional de partid, 
și alți membri ai. biroului raional de 
partid, conducători ai organizațiilor 
de masă, de întreprinderi și instituții, 
muncitori fruntași din întreprinderi, 
colectiviști fruntași.

Mitingul este deschis la ora 10

socialist al agriculturii
O întovărășire 

agrozootehnică la Tăuți
In raionul nostru, sectorul socia

list al agriculturii își deschide drum 
tot mai larg și în satele de munte.

Munca răbdătoare și perseverentă 
deslășurată în rîndul țărănimii 
muncitoare din satele comunei Me- 
teș de organele de partid și de stat, 
de deputați și țărani fruntași în lu
crarea pămîntului, din comună au 
dat rezultate frumoase.

Astfel, la 4 mai, 148 familii de 
țărani muncitori din satul Tăuți, 
convinse de avantajele muncii uni
te, au pus bazele întovărășirii a- 
grozootehnice „Tăuțana", în care 
au adus o suprafață de 383 hectare 
teren agricol și un fond de bază de 
154 oi.

Printre primii înscriși în întovă
rășire și care au muncit pentru a 
atrage un număr cît mai mare de 
producători agricoli în noua unitate 
socialistă agricolă din sat, sînt 
comuniștii Varvara Gheorghe, Faur 
Sîntion, Băcilă Gheorghe, Faur 
Gheorghe, deputății Hărâguș Ion, 
Filip Maria, Bumbu Ion, Giura Co- 
dreanu, țăranii muncitori Bulbucan 
Bologea, Romoșan Ana și alții.

Coresp. P. BULBUCAN
★

In ultima săptămînă suprafața de 
eren intrată în sectorul socialist- 

eooperatist a crescut cu încă aproa
pe 1.000 hectare. Cele mai mari su
prafețe au intrat în gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole din 
comunele Hăpria, Vințul de Jos, 
Mihalț, Galda de Jos și altele.
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de tov. Mureșan Grigore, membru 
al biroului raional de partid și 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, - care dă 
cuvîntul tovarășului prim-secretar 
Boureanu Ștefan. După ce felicită 
în numele Comitetului raional de 
partid pe oamenii muncii din 
raion pentru frumoasele succese ob
ținute în cinstea zilei de 1 Mai, to
varășul Boureanu a scos în eviden
ță marile realizări dobîndite de 
poporul nostru pe drumul construi
rii socialismului. Mulțimea a mani
festat prin puternice ovații pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul .de nădejde al poporului 
nostru muncitor pe drumul lu
minos al socialismului, pentru pu
ternicul lagăr al socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pentru 
solidaritatea internațională a oa
menilor muncii din toate țările, pen
tru pace și prietenie între popoare.

Mitingul a fost urmat de un bo
gat program artistic prezentat de 
formații artistice ale întreprinderi
lor din oraș, iar după amiazi oa
menii muncii au sărbătorit tradițio
nala ieșire la cîmp, pe malurile în
verzite ale Mureșului.

Sf
Cu prilejul apariției numărului 500 al ziarului „Steaua 

roșie", Comitetul raional de partid și Sfatul popular al raionu
lui Alba adresează colectivului de redacție, colaboratorilor și 
corespondenților voluntari un călduros salut tovărășesc.

In flecare săptămtnă, ziarul „Steaua roșie" este așteptat 
cu multă nerăbdare de oamenii muncii din raionul nostru, ei 
văzînd în ziar un sfătuitor și un prețios ajutor în activitatea 
lor zilnică.

Organele și organizațiile de partid au primit și primesc 
din partea ziarului un real sprijin în munca lor pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le stau în față, ziarul „Steaua roșie" consti
tuind pentru organele și organizațiile de partid o tribună de 
popularizare a experienței pozitive în munca de partid, in ace
lași timp, ziarul constitue pentru organizațiile de partid un pu
ternic mijloc de educare marxist-lenmistă a oamenilor muncii, 
o pîrghie importantă de legătură cu masele pe care le conduce 
și le mobilizează în jurul lor.

Ziarul „Steaua roșie" își îndeplinește cu cinste rolul de 
educator, organizator și mobilizator colectiv al oamenilor muncii 
din raionul nostru pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de partid. El a militat șl militează pentru descoperirea 
noului, pentru popularizarea lui, combătînd lipsurile și arătînd 
ce trebuie făcut pentru lichidarea lor.

Ziarul „Steaua roșie" a obținut frumoase rezultate și în 
ceea ce privește legarea conținutului sau de problemele politice 
și economice ce au stat în fața organizațiilor de partid, a orga
nizațiilor de stat și economice din raionul nostru.

Ziarul și-a lărgit și consolidat legăturile cu masele, în 
rîndul cărora se bucura de unanimă încredere. Ele se adresează 
cu toata încrederea ziarului cu diferite probleme ce-i framînta, 
în coloanele ziarului oamenii muncii din raionul nostru scriu 
despre metodele lor de muncă, faclndu-le un bun al tuturor.

Pentru a-și duce la bun stirșit sarcinile importante și de 
mare răspundere ce le are de îndeplinit ziarul „Șteaua roșie", 
este necesar sâ-și îmbunătățească munca cu corespondenții 
voluntari, sa fie lărgit numărul acestora, aceasta duclnd la ridi
carea calității ziarului, la ridicarea nivelului său publicistic.

Luptînd și mai departe pentru continua desvoltare a le
găturii ziarului cu cele mai largi mase de oameni ai muncii, 
ziarul „Steaua roșie" va obține noi și importante succese și își 
va aduce aportul său prețios la lupta maselor muncitoare din 
raionul nostru, pe drumul trasat de partid, drumul construcției 
socialiste și al apărării păcii.

COMITETUL RAIONAL ALBA AL P.M.R.
SFATUL POPULAR AL RAIONULUI ALBA

La aniversarea ziarului nostru
Apariția numărului 500 al ziaru

lui „Steaua roșie" constituie pentru 
colectivul redacțional și cititorii săi 
un bun prilej de trecere în revistă 
a activității ziarului și mai ales un 
bun prilej de a trage concluzii pen
tru desfășurarea activității de viitor.

Cind a apărut primul număr al 
ziarului „Steaua roșie" oamenii 
muncii din raionul nostru au fost 
cuprinși de o mare bucurie. Ei 
știau că în coloanele ziarului vor 
fi oglindite rezultatele muncii lor 
entuziaste pentru o viață nouă pe 
calea arătată de partidul clasei 
muncitoare.

De atunci, în fiecare săptămînă 
ziarul „Steaua roșie" difuzat în 
rîndul oamenilor muncii, și-a înde
plinit cu cinste rolul său de educa
tor, propagandist și mobilizator co
lectiv al maselor la îndeplinirea 
sarcinilor partidului și guvernului. 
Ziarul „Steaua roșie" și-a adus o 
reală contribuție la înfăptuirea 
multiplelor și frumoaselor realizări 
din raionul nostru pe calea con
struirii socialismului.

întreprinderea de gospodărire o- 
rășenească Alba-lulia a încheiat 
primul trimestru, ca și luna aprilie, 
cu succese deosebite în muncă, suc
cese care oglindesc cu putere mun
ca harnică a întregului colectiv.

Cu ani în urmă, această între
prindere era doar o mică unitate 
neînsemnată în carejucrau 12 mun
citori. An de an însă, datorită-spri- 
jinului acordat, întreprinderea s-a 
dezvoltat în mod serios, ajungînd 
ca azi să aibă 12 ramuri de activi
tate, în ramura electricității extin- 
zîndu-se în întregul raion. In ve
derea satisfacerii nevoilor mereu 
crescînde ale populației, conducerea 
întreprinderii a trecut la introduce
rea micii mecanizări și la asigura
rea unei baze materiale din ce în 
ce mai puternice. Astfel în cadrul 
întreprinderii/ au fost înființate 4 
ateliere, dotate cu utilaj corespunză
tor și s-a introdus mica mecanizare, 
ceea ce asigură creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost al lucrărilor. Dacă în 1953 
întreprinderea avea doar o căruță, 
apoi azi ea dispune de 7 mijloace 
auto, printre care 2 autobuze de 
transport, 1 tractor și o autostropi- 
toare.

Odată cu. dezvoltarea întreprin
derii a crescut tot mai mult ți ho-

I

In fiecare săptămînă ziarul 
„Steaua roșie" este așteptat cu viu 
interes de cele mai largi mase de 
cititori. El pătrunde azi pînă în 
cele mai îndepărtate colțuri ale ra
ionului, nostru.

In această perioadă ziarul 
„Steaua roșie" a publicat în pagi
nile sale materiale ce oglindesc 
viața nouă ce se clădește in raio
nul nostru, fapte de eroism ale 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, preocupările colectiviștilor și 
ale țăranilor muncitori pentru a ob
ține' recolte bogate, viața culturală 
etc,
’ Invățind neîncetat din bogata ex
periență a presei sovietice, avînd 
ca far călăuzitor „Scînteia", ziarul 
„Steaua roșie" a dus și duce neo
bosit lupta pentru a scoate la ivea
lă noul, care se dezvoltă în munca 
și conștiința oamenilor.

Condus și îndrumat cu grijă de 
către Comitetul raional de partid, 
ziarul „Steaua roșie" va lupta în 
viitor pentru continua îmbunătățire 
a activității sale.

-xza-

mal munci hadnice.
tărîrea colectivului de a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile încredințate. Și 
muncind în cadrul întrecerii socia
liste, colectivul de muncă a dobîn- 
dit succese din cele mai frumoase. 
Pe primul trimestru planul giobal 
pe întreprindere a fost îndeplinit în 
proporție de 118%, productivitatea 
a crescut cu 16%, iar prețul de cost 
a fost redus ctl 1,18%. Pe luna a- 
prilie valoarea producției globale a 
fost îndeplinită în proporție de 
112%. . Wl

La obținerea acestor rezultate o 
largă contribuție au adus-o colectivul 
sectorului electric Teiuș, condus de 
tov. Lazăr Constantin, secția de 
instalații electrice condusă de tov, 
Cîmpean Traian^ iar de la secția de 
întreținere echipa de dulgheri con
dusă de tov. Boca Vasile. De ase
menea, cu multă conștiinciozitate a 
muncit și colectivul secției mecani
ce condus de tov. Mureșan Emil și 
muncitorii Coșeriu Petru, zidar, da
nă loan și Andrasovici Mihai de la 
secția de coșerit și alții.

Pentru rezultatele obținute în pri
mul trimestru al acestui an, l.G.O. 
Alba-lulia a primit zilele trecute 
drapelul de întreprindere fruntașă 
pe regiune.

FIZEȘAN IOSIF 
directorul l.G.O. Alba-lulia



ACTUALITĂȚI DIN | ĂRII E SOCIALISTE

Medicamente din apa mării
Revista „Tehnika Molodeji" a- 

nunță că la Institutul de oftalmolo
gie ,,Filatov" dm Odessa s-a obți
nut din apa mării un preparat care 
se folosește la 
vansate.

Tratamentul 
prima injecție 
cm3 din acest

tratarea miopiei a-

este simplu. După 
subcutanată cu doi 
medicament vederea

bolnavului începe să se îmbunătă
țească. Tratamentul constă din zece 
injecții.

La Institut se fac observații cli
nice asupra altui preparat obținut 
din particule organice de apă de 
mare și folosit în tratamentul atro
fiei nervului optic.

Legume... în eprubetă,
Sauanții ruși K. A. Tirrureazev și 

D. .V. Preanișmhoo au demonstrai, 
la vremea lor, că plantele pot fi cul
tivate și fără sol. Acest procedeu 
este astăzi aplicat de către colabo
ratorii științifici ai Universității de 
stat din Leningrad și de lucratorii 
combinatului de sere și răsadnițe 
din același oraș.

...Intr-una din serele combinatu
lui poate fi văzută o priveliște cu 
totul neobișnuită: prin micile ori- 
fic.i practicate in niște țevideasbo- 
ciment cu diametrul de 15 centi
metri cresc lăstari lungi de castra
veți. Rădăcinile lor absorb hrana 
din soluția nutritivă care umple țe
vile. In compoziția soluției intră să
ruri minerale, dintre care cele mai 
multe se găsesc în mod obișnuit în 
sol. Plantele nu duc de loc lipsă de 
substanțe nutritive, căci compoziția 
soluției poate fi reglată după nece
sități.

Recolta obținută este grăitoare. La 
fiecare metru pătrat de suprafață 
utilă s-au cules aproape 36 kg. de 
castraveți și 16 kg. pătlăgele roșii. 
La gust, legumele cultivate fără 
sol nu se deosebesc cu nimic de 
cele crescute în condiții obișnuite.

Sub conducerea profesorului V. .4. 
Cesnokov, în serele combinatului 
s-au ejectuat și alte experiențe in- 
teresâme. In niște camere special, 
s-au cultivat răsaduri de roșii in
tr-un înlocuitor de sol alcătuit din 
pietriș și cărămidă sfărîmata, care 
la anumite răstimpuri este tratat Cu 
o soluție de îngrășăminte minerale. 
După un alt procedeu, locul solului 
îl ia așa-numiiul mușchi alb, car- 
se fixează pe un strat de drenare 
din pietriș. In ambele cazuri, pen
tru hr ani re a plantelor s-a folosit o 
soluție apoasă specială. în a cărei 
compoziție intră cantități infime de 
azotat de potasiu, superfosfat, sul
fat de magneziu, azotat de amoniu, 
clor ură ferică, acid boric, sulfat de 
mangan, suljat de cupru. Plantele 
răsădite în mușchi au înflorit 
după 25 de zile. Recolta~ea 
pătlăgelelor roșii s-a făcut în 
ziua a 54-a, deci cu 6 zile mai re
pede decît la plantele cultivate în 
grădină. Și de data aceasta recolta

a joși o daiă și jumătate mai bo
gată față de normele obișnuite.

Noua metodă de cultivare a roșii
lor mai prezintă și alte avantaje. 
De pildă, plantele nu sini aproape 
de loc amenințate de boli și dăună
tori, întrucit a fost lichidată princi
pala sursă de injecție — solul. Se 
ieftinește considerabil însăși exploa
tarea serelor, căci nu mai sirii ne
cesare stropirea, plivirea și afinar^a 
pămintului. Ca urmare, prețul de 
cost al legumelor scade simțitor: 1 
kg. de roșii revine cu 36J6 la sută 
mai ieftin Uetit pătlăgelele cultivate 
in sol obișnuit.

Oeșerturile se transformă
. _ A====== m

vestulIn cursul anului 1958 in 
provinciei Gansu din R. P. Chineză 
s-a plantat un „zid verde" cu o lun
gime de 5.000 km. Acesta va con
tribui la combaterea secetei in co
ridorul situat în nordul regiunii 
Ordos și va transforma suprafețe 
întinse de deșert în timpuri rodi
toare. Acest „zid verde" reprezintă 
o perdea de protecție care pornește 
de la țărmurile lacului Hara-Nur 
din vestul provinciei Gansu, conti
nuă spre est, de-alungul Marelui 
zid chinezesc, in apropierea deșer
tului Tengri, unindu-șe cu perdeaua 
de protecție făurită în partea de 
nord a districtului Dinsi.

Lungimea totală a perdelelor de 
păduri cuprinde peste 5.000 kilome
tri, ocupind o suprafață de 320.000 
ha. Potrivit calculelor preliminare, 
peste cîțiva ani, suprafața arabilă 
din vestul fluviului Huanhe se va 
lărgi cu peste 666.000 ha, precipita
țiile anuale vor crește cu 100 mili
metri, iar din noile păduri vor pu
tea fi exploatați anual 120.000 me
tri cubi material lemnos.

patmînt roditor
Suprafața deșertului Gobi din co

ridorul situat in nordul regtunii 
Ordos este de aproximativ 13.333.000 
ha, reprezentând o optime din .su
prafața tuturor deserturilor Chinei. 
Vînturile cu nisip care bat adesea 
pe aici sint izvorul diferitelor cala
mități naturale. După eliberare, lo
cuitorii care trăiesc in 
giune au desfășurat o 
care pentru fertilizarea 
Astăzi în satele acestei 
floresc copaci și flori, 
duiesc ca valurile, bumbacul se cul
tivă cu succes. Astfel, numai in ra
ionul Mințin au fost valorificate 
28.000 ha de deserturi care vor da 
anual roade bogate.

— ★ —

această re- 
largă miș- 

deșerturilor. 
regiuni tn- 
holdele un-
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IX CLIȘEU : Uzina „Sialin" de produse chimice din Dimitrovgrad 
— R.P. Bulgaria — Secția de acid azotic e aproape terminată. Tara 
va primi în cincinal un milion tone de îngrășăminte azotoase.

Teleemisiuni recepționate la 20.000 km
După o muncă de cîiiva ani ingi

nerul polonez Anat ol Grafinski din 
Olt-jcock (lingă Varșovia), cunoscut 
specialist în domeniul radiotehnicii, 
a reușit să construiască un aparat 
care recepționează clar emisiunile de 
televiziune de la distanțe foarte 
mari — pînă la 20.000 km.

Principala inovație realizaiă de

ing. Grafinski constă in înlocuirea 
antenei televizorului cu un mic ra- 
diotelescop fixat pe acoperișul ca
se1. Costul unui televizor cit toate 
instalațiile necesare nu ar depăși- 
suma de 10.000 zloți. Cu ajutorul 
radiotelescopului, ing. Grafinski re
cepționează undele reflectate de io- 
nosjeră.

Un aparat da precizie pen
tru măsurat temperaturile

Recent, fabrica „Regula" din 
Usii-pe-Elba — R. CehosLovacă — 
a construit un instrument de măsu
rat temperaturile intre minus 2000 
și plus 16000C. Noul aparat, care 
are o mare precizie, este folosit la 
reglarea și controlarea reacțiilor 
nucleare.

ia fi că...
...teritoriul Uniunii Sovietice este 

atît de mare îneît aici ar putea să 
încapă de trei ori suprafața State
lor Unite ale Americii, de șapte ori 
suprafața Indiei, de 60 de ori a Ja
poniei, de 700 de ori a Olandei.

...Uniunea Sovietică este situată 
în 11 fusuri orare. Cînd pe Ciukot 
ka sînt orele 5 dimineața, la Mas 
cava sînt orele 19 ale zilei anteri
oare. Anul Nou este întîmpinat pe 
teritoriul U.R.S.S. de 11 ori, în fie
care fus orar.

...solurile de cernoziom ocupă în 
U.R.S.S. un spațiu care depășește 
de patru ori suprafața Franței.

...în U.R.S.S. se află o treime 
din totalul pădurilor de pe glob. 
Ele ocupă o suprafață de peste 
7.000.000 km2 — aproximativ egală 
cu teritoriul S.U.A. Țara Sovietică 
este cea mai bogată din lume în 
esențe forestiere prețioase. In paju
rile ei cresc peste 1.200 de soiuri 
de copaci și tufișuri.

...Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc din lume în ce privește re
zervele de cărbune. U.R.S7S. îi re
vin 57% din rezervele mondiale de 
cărbuni prospectate (peste 8 trilioa
ne tone).

...în fiecare an populația U.R.S.S. 
crește cu peste 3.000.000 de oameni.

♦♦---------------------

Automobil cu baterii
Recent muncitorii Ministerului 

Căilor de Comunicații din R. P. D. 
Coreeană au realizat un prototip de 
automobil care folosește energia e- 
lecirică in loc de benzină. Acest 
automobil nu este prevăzut cu un 
motor complex cu combustie inter
nă, ci cu 16 baterii, un motor elec
tric, și o frină. El are o viteză de 
40 km pe ară. Bateriile se încarcă 
la 8 ore; Cu un motor electric de

5 kVF și baterii cu o mai mărgea 
pacitate de încălcare, 
ar putea dezvolta o viteză d^^V 
km pe oră.

Prețul de cost ai noului automo
bil este de 20 de ori mai redus de
cît al unui automobil cu motor cu 
combustie internă.

In curînd va începe producția in 
serie a automobilului cu baterii.

♦♦---------------------

Centrală electrică cu turbine cu gaze
gaze sini cu 50% mai mici deed 
cele necesare construirii unei termo
centrale. Prima centrală electricăcu 
turbine cu gaze va fi dată în ex
ploatare tn R. D. Germană la înce
putul anului 1962. Ea va funcționa 
cu motorină extrasă din țiței brut 
sovietic prelucrat la rafinăriile 

■se construiesc in prezent pe flujB
Oder.

Colectivele a trei întreprinderi 
specializate din R. D. Germană au 
constituit un grup de cercetări pen- 
iru dezvoltarea Intr-un timp cit mai 
scurt a producției turbinelor eu 
gaze cu o putere de 25.000.000 IV. 
Cheltuielile acestei lucrări, prevăzu
te in planul economic pe anul 1959, 
vor fi suportate de Institutul poli
tehnic din Dresda.

Investițiile necesare construirii li
nei centrale electrice cu turbine cu

O problemă importantă 
pentru întovărășirile 

zootehnice

dezvoltării ramurilor noi de producție
Dezvoltarea și consolidarea con

tinuă a întovărășirilor zootehnice 
este una din sarcinile de seamă ce 
stau în prezent în fața conducerilor 
acestor întovărășiri, in fața fiecă
rui întovărășit. Condițiile de care 
dispun întovărășirile zootehnice pot 
asigura caîntr-un timp scurt sase 
ajungă ca ele să devină unități pu
ternice in care să se dezvolte tot 
mai mult creșterea animalelor și în 
special a animalelor mari. Iată de 
ce problema ce se pune acum este 
dezvoltarea ramurilor noi de pro
ducție, a acelor ramuri care asigu
ră o dezvoltare rapidă și în același 
timp venituri sporite pentru fiecare 
membru.

La începutul acestui an, cu prile
jul întocmiră planurilor de produc
ție, adunările generale ale intovă- 
rășiților au cerut ca pe lingă dez
voltarea creșterii oilor — ramura de 
ba2ă din întovărășiri — să se acor
de toată atenția dezvoltării unor 
ramuri noi de producție, ca: creș
terea tineretului bovin îngră- 
sarea porcilor pe Ungă stine și 
dezvoltarea apiculturii și a pomicul
tura. Bine chibzuite, aceste propu
neri au fost primite cu interes de 
masa largă a întovărășiților și in
cluse în planurile de producție. Așa, 
de pildă, membrii întovărășiți din 
Fen ș și-au propus să înființeze in 
acest an o stupărie, să crească 20

. Atenție deosebită
capete de tineret bovin, iar pe lingă 
stină să îngrașe 20 purcei Întovă
rășirile din Presaca, Lunca Am- 
poiței și Cib și-au propus, de ase
menea. ca pe lingă înființarea de 
stupării să ingrașe și ele cile 10 
porci pe lingă stîne. Unele întovă
rășiri, ca cele din Nădăștie, Crai- 
va, Geoagiu și altele, orientindu-se 
după condițiile care le au, și-au 
propus să 'înființeze livezi de pomi 
fructiferi prin plantări masive, e- 
fectuate in terenuri proprii dezvol
tării acestei ramuri.

Dacă analizăm acum, după ce au 
trecut mai bine de 4 luni de la în
ceputul anului, în ce măsură au 
fost traduse în viață aceste preve
deri de mare importanță pentru dez
voltarea întovărășirilor, cum s-au 
preocupai comitetele de conducere 
din întovărășiri și care a fost spri
jinul sfaturilor populare în această 
direcție, apoi trebuie să arătăm 
deschis că rezultatele obținute sînt 
cu totul nesatisfăcătoare. Au fost, 
ce e drept, unele conduceri de în
tovărășiri, ca cele clin Glod, Cib și 
Craiva, care s-au preocupat intr-o 
oarecare măsură de îndeplinirea an
gajamentelor luate, plantind aproa
pe 1.000 buc. meri, peri și nuci, dar 
față de posibilități, și aceste rezul
tate sînt miwme. La Geoagiu, di 
pildă, unde întovărășirea și-a pro
pus înființarea unei pe pi mere și 

plantarea a 1.000 buc. peri și meri, 
nu s-a realizat nimic, deși existau 
toa‘e condițiile pentru aceasta.

Cele mai mari lipsuri însă se ma
nifestă in ce privește creșterea ti
neretului bovin și îngrășarea por
cilor pe lingă stină. Deși ne aflăm 
in per.oada cînd oile au fost scoa
se la pășune și organizate stînele, 
cînd la fiecare stină a început pre
lucrarea laptelui, nici o întovărășire 
nu și-a cumpărat purceii stabiliți in 
vederea îngrășării acestora cu zer. 
Și aceeași situație este și cu tinere
tul bovin și cu stupăriile. Nu are 
oare întovărășirea din Feneș con
diții pentru procurarea purceilor și 
a tineretului bovin? Are! Răul mare 
e că conducerea 'întovărășirii (preșe
dinte iov. Teodorescu Ionaș) n-a 
dovedit nici o preocupare in aceas
ta direcție, ci a ales calea cea mai 
ușoară aceea de a socoti că e 
mai bine să amine pînă la anul. O 
astfel de poziție e cit se poate de 
greșită și ea dăunează dezvoltării 
și întăririi întovărășirii. Această si
tuație nu e numai la Feneș. Nu. 
De aceeași lipsă de preocupare se 
fac vinovate și conducerile întovă
rășirilor din Valea Mică, Presaca, 
Lunca Ampoiței, Pătrînjeni, Meteș 
și altele. Uneori dezvoltarea ramu
rilor noi de producție și in special 
procurarea porcilor pentru îngrășat 
este’ motivată prin lipsă de fonduri. 
Dar, un calcul simplu dacă facem, 
constatăm că acest motiv este neîn
temeiat. De pildă, la întovărășirile 
din Cib, Pătrînjeni, Găureni, Meteș, 
porcii pentru îngrășat la stîne ar 
fi putut fi cumpărați numai cu banc 
strinși din taxa de înscriere. Răul 

mare este insă că nici această taxă, 
care de altfel este o obligație statu
tară, n-a fost încasată. La întovă
rășirea din Galați, de pildă, din 
1.560 lei, cit reprezenta taxa de 
înscriere, nu s-au încasat nici lOUt. 
iar la întovărășirea din Cib nu s-a 
încasat de cit cîțiva tei. lată 
cum din lipsă de preocupare, înto
vărășirile sint puse in situația de 
a nu-și putea îndeplini prevederile 
stabilite tn planurile de producție.

De faptul ca întovărășirile 
zootehnice se preocupă slab 
de dezvoltarea de noi ramuri de 
producție se fac vinovate și uncie 
comitete executive ale sfaturilor 
populare, ca cele din Feneș, Alma- 
șul Mare, Ampoița și altele, care în 
loc să se intereseze îndeaproape de 
dezvoltarea și consolidarea întovă
rășirilor din raza lor de activitate, 
lasă conducerile acestora să mun
cească la voia intimplării. De aseme
nea nici unele comitete comunale de 
partid și organizații de bază nu în
drumă suficient munca în întovără
șiri.

Dezvoltarea de noi ramuri de 
producție in cadrul 'întovărășirilor 
zootehnice constituie o cale sigură 
spre consolidarea acestora. De a- 
ceea, organizațiile de bază, sfaturile 
populare și organele agricole au 
datoria să se preocupe cu mai mul
tă răspundere de întărirea întovără
șirilor, indrumînd permanent comi
tetele de conducere, pe fiecare în
tovărășit să depună toate forțele 
spre a îndeplini întocmai sarcinile 
asumate, deoarece în felul acesta 
se asigură 'întărirea continuă a în
tovărășirii și creșterea veniturilor 
'întovărășiților. _

— oo —•

Pod lung de 820 m.
La Ciuncm, în R. P. Chineză se 

află în construcție ce! de ai doilea 
pod peste fluviul Yangtze. El va 
avea o lungime de 820 metri. Pe 
noul pod se va monta o linie dublă 
de cale ferată care va lega liniile

Paoki-Gientu, Cientu-Ciunkin și 
Ciunkin-Kueichou. Noua legătură 
va constitui un mare ajutor econo
mic. pentru provincia S'eciuan și, 
alic . provincii din sud vestul Chinei.

hi foto: La construirea nou
lui pod se aplică cele mai moderne 
metode, folosindu-se între altele, 
raverse tubulare.



Educarea comunistă a tineretului LA ORDINEA ZILEI

L liana conferință 
li T.M. a trasat sarcini 
dere organului de conducere ales, 
pe baza sarcinilor actuale ce stau 
in fața U.T.M., precum și pe baza 
analizei făcute de delegații ce au 
luat parte la discuții și a lipsurilor 
constatate. Din hotărirea adoptată 
de conferință se desprinde faptul că 
organizațiile U.T.M. vor trebui să 
muncească in așa fel ca să întă
rească viața de organizație, iar toa
te acțiunile ce se întreprind săducă 
ia același scop educarea Comunis
ta a tineretului, una din sarcinile 
importante aie organizațiilor de ti-

orășeneasca 
de răspun-

celorlalți tineri

și educativă, 
să o îndepli- 

U.T.M., forme-

Sub conducerea și îndrumarea or- 
gardzațnlor de partid, organizațiile 
(. .T.M. din Alb a-1uita, ajutate de 
comiteîut orășenesc U.T.M., și-au 
tmbunătdțit activitatea, a crescut 
capacitatea lor de mobilizare în rin- 
dul tineretului, ele rezolvă cu mai 
multă competință sarcinile ce le Sint 
trasate. A crescut influența tineri
lor U.T.M. in rîndui 
neutemști.

In ntunca politică 
sarcină care trebuie 
mască organizațiile 
le și metodele folosite sînt mai va
riate. Acele organizații au obținut 
cele mai bune rezultate care s-au 
străduit să găsească cele mai di
verse forme de muncă cu tinerii. 
Cea mai eficace metodă de educa
ție este activitatea in p oducție, este 
munca. In această privință comi
tetul orășenesc U.T.M. Alba-Iulia a 
îndrumat organizațiile sale de a se 
ocupa cu toată răspunderea de an
trenarea tinerilor in munca produc
tivă, an’-enarea lor in întrecerea so- 
c alistă și combaterea atitudinilor 
de delăsare, indisciplină și chiulan- 
geală in producție. Rezultatele a- 
cestor preocupări se reflectă însăși 
in rec uitatele ce le obțin majorita
tea tinerilor din întreprinderile din 
orașul nostru, in ce privește înde
plinirea șt depășirea sarcinilor ce 
le revin din planul de producție.

Comitetul orășenesc U.T.M, a in- 
d-urnai organizațiile de tineret de a 
organiza nai brigăzi U.T.M.-istede 
producție. Astfel, de la dala ținem 
confer.nței numărul lor a, crescut 
de la 8 la 11, în care -sînt cuprinși 
peste 160 tintri, Au fost organizate 
apoi 3 posturi U.T.M.-iste de con
trol și o secție a tineretului. Aceste 
forme de organizare în producție 
au dus la obținerea unor frumoase 
■ezultate. .4șa, de pildă, cele 7 bri
găzi de producție de la fabrica 
„Ardeleana" pe trimestrul 1 a.c. 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
in proporție de 104*1». In rîndui 
membrilor brigăzilor s-a desfășurat 
o susținută muncă pentru realiza
rea de cit mai multe economii.

Și in această privință rezultatele 
obținute de tinerii acestor brigăzi 
sint edificatoare. Numai în primele 
două luni ale acestui an s-au rea
lizat economii de 6.459 dm.p. piele 
și 3.324 dm.p. meșină. In întrecerea 
organizată tntre brigăzi s-a situat 
fruntașă brigada Nr. VII, condusă 
de Iov. Cutcan Valeria, urmată de 
brigada a V-a, condusă de tov. At
eu Raveca. Dintre membrii brigă
zilor au fost declarați fruntași tov. 
Dumtru Gheorghe, Boitor Maria, 
Dubaș Elena și alții.

Forțarea Mureșului
Pe 

1944, 
prasn 
mine 
prindu-se pe înălțimile de nord ale 
riului pentru o nouă rezistență.

O unitate puternică inamică o- 
cupase înălțimea din fața satului 
Cipău, dezlănțuind iui foc ucigător 
de branduri și artilerie asupra 
satului.

Comandamentul Diviziei a 9-a In
fanterie romînă,- care opera in acest 
::it r, hotărăște forțarea riului Mu
res in punctele Cipău Deal și Ci
pău Vale L nunțile de ponton eri 
au misiunea să 
cerea. hi liniște 
apropiate noaptea de mal. 
merii se adăpostesc in preajma va
selor, pregatindu-se să înfrunte la 
un semnal apele riului umflate de 
ploile care căzuseră din abundență 
in ultimele zile.

Dinspre Cucerdea trebuia să so
sească in acea noapte primele 2 
batalioane de infanterie care urmau 
să treacă Mureșul și să pornească 
la atac. In zori s-a dezlănțuit pre
gătirea noastră de artilerie. Zeci de 
guri de joc trimit o ploaie de pro-

la mijlocul lui septembrie 
hoardele fasciste lovite nă- 
i de unitățile sovietice și ro- 
s-au retras peste Mureș, o-

execute tre- 
vasele sînt 

Ponto-

Tinerii de, la Atelierul centrai 
și-au adus o contribuție de preț la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție, la reducerea prețului 
de cost și realizarea a cît mai multe 
economii, evidențiindu-se tinerii Cri
șan loan, Kerekeș Roman, Colceru 
Nicolae și alții.

La întreprinderea „Horia" numai 
în cursul lunii februarie valoarea 
economiilor realizate de tineri s-a 
ridicat la aproape 20.000 lei.
‘Din rîndui tinerilor s-au ridicat 

inovatori ca iov. Comun Alexandru 
de la 1.I. L. „tioria", Bulgaria Izi- 
dor și Trif Traian de la Atelierul 
central și alții.

Chemarea C. C. al U.T.M, privind 
crearea brigăzilor U.T.M. de muncă 
patriotică a găsit un larg răsunet 
și in rindurile tineretului din orașul 
nostru. Astfel, pînă în prezent au. 
fost organizate 26 brigăzi U.T.M. 
de muncă patriotică care cuprind 
850 tineri. Aceste brigăzi au parti
cipat, la chemarea comitetului oră
șenesc U.T.M., la diferite lucrări și 
acțiuni de interes obștesc, prestînd 
mii de ore muncă voluntară. In 
primăvara acestui an s-a deschis 
șantierul tineretului de îndiguire de 
la Oarda, la care au fost executate 
lucrări pe o lungime de 2.000 m, 
e/ectiundu-se de către cei 1.900 ti
neri care au participat pe șantier 
peste 9.200 ore muncă voluntară.

In luna martie 1959, la acțiunea 
pentru înfrumusețarea orașului nos
tru, peste 1.200 tineri au luat parte 
la curățirea străzilor, amenajarea 
parcurilor, la cărat de pietriș etc., 
numărul orelor de muncă voluntară 
ridieîndu-se la 26.000.

O atenție deosebită acordă comi
tetul orășenesc U.T.M. și altei for
me de educație comunistă a tineri
lor și anume aceea in cercurile in- 
ățămintului politic. In anul de în

vățământ 1958-1959, în cele 52 de 
cercuri au fost cuprinși 1.580 tineri. 
Un însemnai număr de tineri stu
diază în cercurile și cursurile învă- 
țămintului de pariid.

Noi am acordat și acordăm o a- 
tenție deosebită concursului „Iubiți 
cartea", la care sint înscriși peste 
500 tineri.

O parte integrantă a educației 
comuniste o constituie educația fi
zică, de-aceea organizațiile de bază 
acordă acestei probleme atenția cu
venită.

In munca pentru educarea comu
nistă a tineretului, comitetul orășe
nesc U.T.M. și organizațiile de bază 
se folosesc și de alte forme și mij
loace ca, de pildă, organizarea de 
consfătuiri cu diferite teme, confe
rințe, în'îlniri ale tinerilor cu mem
brii de partid, încredințarea de sar
cini concrete, organizarea de întru
niri tovărășești, organizarea timpu
lui liber al tinerilor etc.

Toate aceste rezultate le-am obți
nut sub conducerea și îndrumarea 
organelor locale de partid, fără spri
jinul cărora noi nu am fi puiuț a- 
vea succese prea mari. Cu același 
sprijin, noi sîntem hotărîți să 
nem rezultate și mai bune în 
ca pentru educarea comunistă 
neretului din orașul nostru.

ION LASLĂU 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. — Alba-Iulia

obți- 
mun- 
a ti-
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unui fulger lu- 
din fața. Se pă- 
a dat semnalul 
atac. Ponto-

ieciile pe înălțimea ocupată de ina
mic. Hitleriștii răspund cu furie în
tețind focul de artilerie și de arme 
automate.

Pămîntul gemea de loviturile pro
iectilelor de tot felul, a căror ex
plozii produceau un zgomot asurzi
tor. întunericul nopții nu se risipise 
încă. Ingepuse să cadă picături 
mari, de ploaie. Fulgere repetate 
despicau văzduhul.

Deodată săgeata 
mină puternic cota 
rea că chiar natura 
de plecare la 
nierii împing, vasele la apă, infan
teriștii string puternic în mîini puș
tile și pășesc în vase.

O comandă scurtă: ,la larg" și 
vîslașii înfruntă pieptiș gloanțeleși 
valurile pe care le fac exploziile 
proiectilelor dușmane care cad ca 
și ploaia.

Cu mină sigură caporalul Teușan 
Nicolae conduce vasul spre malul 
inamic. Deodată un glonte dușman 
își atinse ținta. Lovise pieptul bra
vului pontonier, dar lopata de cîr- 
mă pe care se încleștase mina ca
poralului Teușan conduce mai de
parte vasul.

Intrels nerea cuhuriSor

Dovedind o deosebită preocupare 
pentru executarea la timp și in 
condițiuni optime a lucrărilor in 
vii, colectivul de muncă al subsec- 
ției Cricău, ce aparține de Q.A.S. 
Galda de Jos, îndată ce a terminat 
dezgropatul, tăiatul, arăcitul și le
gatul viei, a trecut la executarea 
altei lucrări — sapa mare — pen
tru a distruge buruienile și a păstra 
cit mai bine umezeala în pămînt. 
Lucrindu-se cu forțe de muncă spo-

Pentru a dobîndi recolte sporite
Ionel, Oniche Ana, 
/Mărginean Gheor-

Colectiviștii din Țelna, care au 
dovedit o deosebită preocupare pen
tru terminarea la timp și în cele 
mai bune condițiuni agrotehnice a 
însămînțărilor, dovedesc același in
teres și pentru lucrările de întreți
nere a culturilor. Pentru a asigura 
o dezvoltare cît mai bună culturi
lor de păioase, ei au efectuat pri
mul plivit atît la grîu cît și la orz, 
au executat de asemenea prima pră
șită la floarea-soarelui și sapa mare 
la vie.

In pepinieră, unde au pregătit în 
întregime biloanele, au început plan 
tarea viței altoite.

Printre fruntași la lucrările de în
treținere sînt colectiviștii Hada Ion

Zoresc întreținerea culturilor
Convinși din experiență proprie 

de importanța lucrărilor de întreți
nere în obținerea de recolte sporite, 

■ membrii întovărășirii agricole „Pro
gresul" din Gaida de Jos au execu- 

. tat plivitul la grîui de toamnă, 
sămînțat în comun, pe întreaga 
prafață.

Ținînd seamă de îndrumările

în-
su-

Trebuie grăbită 
sapa mare în

Ighiu- comitetul execuțiv_ 
popular din comună a

Dac-ă la 
al sfatului 
dovedit -o deosebită preocupare pen
tru ca însămînțările să se desfășoa
re în condițiuni optime și la timp 
— lucrare la care gospodăriile co
lective din comună s-au situat în 
frunte — nu aceeași preocupare do
vedește comitetul executiv pentru e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere în 
cîmp și îndeosebi în vii. Ca urmare 
a acestui fapt, în viile din raza co
munei, sînt importante supra
fețe de vii din sectorul individual 
nesăpate încă.

Ținînd mai cu seamă cont că 
viile atîrnă puternic în balanța eco
nomică a comunei, orgănele de par
tid și de stat din comuna Ighiti 
trebuie să ia cele mai potrivite mă
suri politice și organizatorice, pen
tru ca lucrările de întreținere la Vii 
și celelalte culturi să se facă la 
timp și în cele mai bune condițiuni.

la Cipău
Ambarcațiunile ating rînd pe rlnd 

malul inamic. Infateriștii debarcă 
și pornesc în iureș năvalnic la atac 
spre liniile hitleriste. Bătălia este 
crîncenă. Fasciștii se hotărăsc cu 
greu să părăsească poziția.

Plumbii nemților fac să cadă 
multi dintre vitejii dorobanți care 
înaintează spre cotă, dar dragostea 
fierbinte pentru pămîntul cotropit le 
dă puteri sporite ostașilor noștri, 
care izgonesc pe fasciști, punîrtd stă
pânire pe înălțimea care domina sa
tul Cipău.

Intr-o dimineață luminoasă de 
septembrie, de pe deal răsărea soa
rele zîmbind printre sulițile aurii. 
El vestea pace și lin'ște și un în
ceput de viață nouă în satele elibe
rate de pe Trialul Mureșului.

Undele înspumate ale Mureșului 
poartă faptele de vitejie ale caporalu
lui Teușan Nicolae și a altor eroi so
vietici și rothîni, care s-au dăruit 
pentru eliberarea patriei noastre, iar 
la întîlnirea lor cu apele Tisei, a- 
cestea vor povesti despre eroismul 
soldatului EJtirrtte Croitoru, care și-a 
dat viața pentru dezrobirea pămin- 
tului po-porUlui frate maghiar.

A. CONST ANTINESCU 

rite, această lucrare a fost termina
tă în scurt timp. Acum colectivul 
subsecției zorește terminarea repa
rațiilor la vermorele și celălalt in
ventar necesar la stropitul viei.

La lucrările în vii s-au evidențiat 
muncitorii Lazăr Florian, Uioari 
Dumitru, Popa Partenie, Mezei Ma
ria, Crișan Dănilă, Dindea Manda
ra și alții,
facă lucrări de

săcare s-au străduit 
bună calitate.

1. Ainos, Todică 
Moguța Silvia, 
ghe, Florea Gligor si alții.

*
Muncind cu hărnicie, rezultate 

frumoase în munca de îngrijire a 
culturilor au obținut și colectiviștii 
din Benic, care au terminat de pli
vit grîui și celelalte păioase și sapa 
mare la vie încă de săptămîna tre- 

. cută.
In fruntea întrecerii la lucrările 

de întreținere se situează membrii 
echipei a 3-a în frunte cu colecti
viștii Bucerzan Pamfil, Xicoară Ion, 
Gcia Traian, Xicoară Maria, Bal- 
dea Toader, Balaș Toma, Bucerzan 
Valeria și alți».

ganelor tehnice agricole, ei au pră
șit de asemenea culturile de sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui.

Printre fruntași la lucrările de în
treținere sînt întovărășiți Dărămuș 
Amos, Herlea Paraschiva, Făget 
Maria, Moiseș VasTie, Cîrpaci 
fron, Moises Partenie si alții.or-

In comuna Stremț activitatea culturală ia un avînt tot mai mare. 
IN CLIȘEU : Taraful inji nțat de curînd.

-----------♦♦-----------

Ne scriu corespondenții
Și-a depășit planul de

Avînd o preocupare permanentă 
pentru aprovizionarea oamenilor 

. muncii cu lemne de foc, colectivul 
de muncă de la I. R. Combustibilul 
Deva, depozitul de desfacere nr. 11 
lin Alba-Iulia, s-a situat la înălți- 

. mea sarcinilor ce i-au stat în față.
Astfel, planul de aprovizionare pe 
primul trimestru al acestui an a 
tosț depășit cu 54’/o, iar aprovizio-

Concurs „Să ne cunoaștem ținutul natal“
Nu de mult, la Școala de 7 ani 

nr. 1 din Alba-Iulia a avut loc un 
concurs cu tema: „Să ne cunoaș- 

' tem ținutul natal", pregătit și con- 
lus de tovarășa Braga Mafia, pro- 

. jesoară. Au concurat clasele VI-A 
cu VI-C și VII-A cu VII-B.

Concursul a început cu progra
mul elevilor din clasa VI-A, com- 
ous din proverbe, zicători, ghicitori, 
legende, cîntece și dansuri din sa- 
ul Totoi. Eleva Anca E. a cîntat o 

doină, fiind viu aplaudată, iar ele
vii Lidian T., Lăbuț I., Oprita L. 
și Raborițescu F. au citit un bogat 
material de folclor cules de ei din 
raion.

Și elevii din clasa VI-C au pre
zentat zicători, ghicitori, strigături 
=i versuri satirice culese de Vasi- 
lescu M., Buciumau E., Muntean 
M., Corjan D. și alții.

CorttinUîndu-se concursul, elevii 
din clasa VII-B au povestit „Le-

Opera lui Karl Marx 
larg răspîndită 
in țara noastră

La 5 mai s-a împlinit 141 de ani 
de la nașterea lui K. Marx, întemeie
torul socialismului științific, marele 
dascăl al proletariatului internațio
nal. Din bogata operă a lui Marx 
au apărut în Editura politică nu
meroase lucrări. Un eveniment deo
sebit de însemnat este începerea ti
păririi în limba romînă a Operelor 
lui K. Marx și F. Engels în 30 
de volume. Dintre acestea au apă 
rut pînă acum volumele 1, 2, 3 și 
4. Anul acesta vor vedea lumina 
tiparului volumele 5, 6 și 9.

Au apărut, de asemenea 14 lucră
ri a ie lui K. Marx în volume sepa
rate. într-un tiraj total de 932.000 
exemplare dintre care cităm: „Ca
pitalul" vol. I, II și III (în 240.000 
exemplare): „Teorii asupra plusva
lorii" vol. I (în 10.000 exemplare): 
„Contribuții la critica economiei po
litice" (în 20.000 exemplare): „Mi- 
zaria filozofiei" (în 35.000 exem
plare): „Critica programului de la 
Gotha" (in 50.000 exemplare); „Opt
sprezece Brumar al lui Ludovic 
Bonaparte" (75.000 exemplare); 
„Luptele de clasă în Franța 1848— 
1850" (în 45.000 exemplare): „Răz
boiul civil din Franța" (în 30.000 
exemplare); „Munca salariată și 
capital" (în 161.000 exemplare).

Totodată au fost publicate de E- 
ditura politică următoarele lucrări 
ale. lui 
festul 
293.000 
mană" 
„Despre religie' 
plare), „Despre artă și literatură" 
(în 25.000 exemplare) etc.

Marx și Engels : „Mani- 
Partidului Comunist" (în 
exemplare), „Ideologia ger- 
(în 15.000 exemplare), 

“ (în 15.000 exem-

aprovizionare și desfacere 
narea populației, întreprinderilor și 
instituțiilor s-a făcut cu 130,60% 
peste sarcina de plan.

Luptînd pentru îndeplinirea 
jamentelor liiate în întrecerea 
nizată pe regiune în cinstea 
de 1 Mai, planul valoric pe
aprilie a fost depășit cu 48.736 lei.

Nj P.

anga- 
orga-
Zilei
luna

genda tutunului", „Legenda dealu
rilor", „Povestea lui Păcală" și al
tele, auzite de la oamenii vîrstnici. 
Fi au mai cîntat din vioară și fluier 
numeroase cîntece populare din re
giunea noastră și au executat jocul 
„Călușarii".

De o frumoasă apreciere s-au bu
curat și solistele Meteșan Constan
ța, Berchi Ana și Kalanyos Elena 
din clasa VII-A în timpul prezen
tării cântecelor „Du-te dor cu doru
rile", „Foaie verde ca aluna", „Pe 
Mureș și pe Tîrnave" etc. De ase
menea, eleva Lazăr Anica a prezen
tat diferite cusături care se folo
sesc la costumele naționale ale fe
meilor.

In încheiere, elevii și elevele îm- 
brăcați în frumoase costume româ
nești au executat un dans popular.

VLAD V. MARIANA 
elevă cl. VII-A
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Hota. g’uvernulul sovietic adresată 
guvernului japonez

MOSCOV A (Agerpreș). —
T ASS anunță: La 4 mai amba
sada U.R.S.S. din Japonia a remis 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Japoniei, o notă a guvernului so
vietic in care acesta avertizează 
guvernul japonez că acțiunile care 
urmăresc atragerea Japoniei in pre
gătirile pentru un război atomic pot 
avea consecințe grele pentru poporul 
japonez. In notă se arată că 
înarmarea Japoniei cu arma nuclea
ră și crearea pe teritoriul ei a ba
zelor atomice și pentru rachete ale 
unui stat străin ar pune guvernul 
sovietic în fața necesității de a lua 
toate măsurile dictate de interesele 
securității Orientului îndepărtat so
vietic.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, și-a exprimat deja în repetate 
rinduri convingerea că securitatea

Japoniei poate fi asigurată nu prin 
înarmarea atomică a țării, ci prin 
lichidarea bazelor militare străine 
aflate pe teritoriul ei, prin promo
varea de către Japonia a unei po
litici de neutralitate.

Guvernul sovietic a 'reafirmat ho- 
tărirea sa de a garanta respectarea 
neutralității permanente a Japoniei. 
In notă se arată că în acest scop ar 
putea fi discutată cu guvernul japo
nez problema încheierii unui tratat 
corespunzător între U.R.S.S. și 
ponia, sau între U.R.S.S., R. 
Chineză și Japonia. Ar putea fi 
asemenea examinată problema 
cheierii unui tratat multilateral 
privire la garanțiile colective în 
privește neutralitatea Japoniei 
participarea U.R.S.S., R. P. 
neză, Japoniei, S.U.A. și altor țări

va

Ja- 
P. 
de 
în- 
cu
ce
cu 

Chi-

interesate din Asia și bazinul 0- 
ceanului Pacific. Dacă Japonia își 
va exprima dorința ca neutralitătea 
ei să fie garantată de O.N.U., se a- 
rată în notă, guvernul sovietic
saluta și o astfel de soluționare a 
problemei respective.

Guvernul sovietic consideră 
crearea in Extremul orient și în în
tregul bazin al Oceanului Pacific a 
unei zone a păcii și, în primul rind, 
a unei zone în care să nu existe 
arma atomică și cu hidrogen, ar 
corespunde intereselor întăririi păcii 
in Extremul orient, intereselor întă
ririi securității Japoniei însăși și 
a celorlalte state din Extremul o- 
rient. Guvernul sovietic, se spune 
în notă, este hotărît să contribuie 
prin toate mijloacele la crearea 
nei astfel de zone a păcii.

că

u-

„De ce guvernul R. F. Germane se împotrivește 
destinderii încordării în Europa" ?

Televiziunea în slujba 
medicinei

BONN (Agerpres). — Criticlnd 
poziția guvernului Adenauer în 
problema germană, buletinul de 
presă „Ințormazionen uber Sozial- 
jragen Virtschaft und Politik" din 
Bonn scrie: „De ce guvernul R. F. 
Germane se împotrivește destinderii 
încordării în Europa? De ce se ri
dică cu atîta hotărîre împotriva în
cheierii unui tratat de pace? Cînd 
s-a dat publicității proiectul sovie
tic al tratatului de pace, Bonnul a 
declarat că clauzele acestui proiect 
ar fi inacceptabile. Subliniind că 
guvernul R.F. Germane se pronun
ța in general împotriva încheierii

SCOPUL VIZITEI, i j 
lui Herter la BonnJ
BONN (Agerpres).

France Presse anunță că secretarul 
de stat american, Herter, va sosi la 
Bonn înainte de începerea confe
rinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe. Herter va avea 
întrevederi cu cancelarul Adenauer 
și cu ministrul de Externe vest-ger- 
man, Brentano.

După cum relatează coresponden
tul agenției France Presse, cercu
rile politice vest-germane consideră 
că vizita lui Herter la Bonn are ca 
scop „reducerea divergențelor care 
s-au manifestat între S.U.A. și 
R.F.G. în cursul pregătirii progra
mului occidental de negocieri".

unui tratat de pace, buletinul scrie: 
„Toate acestea arată că el nu do
rește o reglementare internațională 
juridică, nu dorește fixarea prin tra
tat a drepturilor și îndatoririlor Ger
maniei față de celelalte popoare. 
Un proiect de tratat de pace, indi
ferent de cine ar fi propus, trebuie 
să țină seama de faptul că în Ger
mania este nevoie de o dezvoltare 
democratică și pașnică. Forțele mi
litariste și revanșarde trebuie să 
fie înlăturate de la putere. Împotri
va acestor forțe a luptat coaliția an- 
tihitleristă".

In spitalele din R. Cehoslovacă 
începui să fie instalată televizi-a

unea, care constituie un ajutor im
portant pentru studierea medicinei 
și, în special, a chirurgiei. La cli
nica de chirurgie a profesorului J. 
Diris din Praga studenții pot ur
mări pe ecranul televizorului ope
rațiile ce se efectuează la această 
clinică. In timpul televizării un me
dic explică amănunțit fazele opera
ției.

( A ger pre s')

lui nostru muncitor. Partidul nos
tru a fost singurul partid care a 
demascat înfeudarea țării monopo
lurilor străine, care a chemat popo
rul pentru izgonirea hitleriștilor din 
țară.

In condițiile înaintării victorioa
se a armatei sovietice, P.C.R. a or
ganizat și înfăptuit acțiunea coor
donată a forțelor patriotice și a sol- 
daților, ofițerilor și generalilor pa- 
trioți din armată. Insurecția arma
tă, care la 23 August 1944 a răs
turnat dictatura muilaro-fascistă, a 
marcat ziua eliberării naționale a 
Romîniei. Pentru poporul nostru re
voluția democrat-populară a adus 
dobîndirea adevăratei independențe 
naționale, dorită de secole de ma
sele populare.

Alături de glorioasa armată so
vietică, armata romină a participat 
activ și a adus o coniribuție impor
tantă la izgonirea trupelor hitleriste 
de pe teritoriul țării și la operațiu
nile militare pînă la sflrșitul răz
boiului antihitlerist, la victoria de
plină asupra fascismului.

Contribuția țării noastre la victo
ria asupra fascismului coincide în 
timp, și este parte integrantă a pro
cesului revoluționar început la 23 
August 1944 și soldat cu instaura
rea regimului democrat-popular, cu 
începerea operei de construire a so
cialismului. In urma instaurării re
gimului democrat-popular poporul 
nostru a redobîndit independența 
vîndută de clasele exploata
toare după 9 mai 1877. Mai 
mult, după instaurarea puterii popu
lare independența și suveranitatea 
națională au căpătat un conținut de
plin, ele emanind de la poporul 
muncitor și aparținînd poporului 
muncitor.

Poporul muncitor are în indepen
dența națională un bun de cel mai 
mare preț. El consideră că legătu
rile frățești din cadrul lagărului so
cialist și în mod deosebit cele 
U.R.S.S., bazate pe principiile 
ternaționalismului proletar, 
una din condițiile hotărîtoare
menținerii și întăririi independen
ței și suveranității de stat a patriei
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noastre, ca, și a celorlalte țări de- 
mocrat-populare.

Ca și celelalte țări din lagărul 
socialist, țara noastră duce o poli
tică consecventă de pace și priete
nie între toate popoarele, de apăra
rea independenței și suveranității 
sale naționale. Această politică co
respunde întru totul 
poporului nostru muncitor, 
lor păcii și socialismului.

Sărbătorind aniversarea 
mării independenței de staț_ 
niei, sărbătorind împreuna 
treaga omenire progresistă Ziua 
Victoriei împotriva fascismului, nc 
amintim cu mîndrie de faptele de 
arme ale înaintașilor noștri, de jert
fa vitejilor luptători din 1877, de 
jertfa acelora care au căzut în lup
ta împotriva hitlerismului, de jertfa 
tuturor fiilor patriei căzuți pentru 
libertate și progres social. Poporul 
nostru este hotărît să apere aceste 
cuceriri de însemnătate istorică, să 
lovească fără cruțare în cei ce ar 
îndrăzni să atenteze împotriva lor. 
In același timp poporul nostru mun
citor își manifestă adînca sa recu
noștință față de popoarele U.R.S.S. 
pentru sprijinul pe care ni l-au dat 
și ni-l dau.

Năzuința poporului romîn pen
tru libertate și independență, 
nu a putut fi înfrîntă. ■ Ea 
și-a găsit întruchiparea în lupta 
Partidului Comunist Romin, purtă
torul tradițiilor revoluționare ale 
maselor muncitoare din tara noas
tră.

Poporul romîn trăiește astăzi în- 
tr-o țară liberă și independentă. 
Sub conducerea partidului său 
marxist-leninist, poporul nostru 
muncește astăzi cu devotament pen
tru întărirea statului democrat-popu
lar, pentru înflorirea patriei, iar 
acum, cînd sărbătorim ziua de 9 
mai, poporul romîn își manifestă 
hotărîrea sa de a ține sus steagul 
internaționalismului proletar, de a 
merge ferm pe drumul construirii 
socialismului, pe drumul întăririi 
prieteniei cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, de a-și a- 
duce întreaga contribuție la apăra
rea cauzei păcii în lume.

intereselor 
interese-

procla- 
a Roiriî- 
cu în-

4

if ¥

grădina de vara H
DIN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 81 
DESCHISĂ ZILNIC DE LA ORELE 17-24

y
Se servește bere și alte băuturi alese
ZIE.H9C GRĂTAR SPECIML

{= MUZICĂ ȘI DANS
v lOHESIEIRiVIIIRtlE IF IRî<0» M IP ITĂ S« ID» BSC B IF.IL II S JKTĂ J

7 MAI — ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RADIOFONIEI

Radiofonia și electronica in U. R. S. S
de V. SIFOROV 

membru-corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S.
La 7 mai 1895, A. Popov a pre

zentat în cadrul unei ședințe a So
cietății de Fizică și Chimie din Pe
tersburg, aparatul de radiorecepție 
pe care îl construise. Această zi 
este considerată ziua inventării ra
dioului și, în același timp, punctul 
de plecare al dezvoltării electronicii.

Descoperirea lui A. Popov se baza 
pe rezultatele obținute de predece
sorii săi. Printre aceștia, trebuie 
citate în primul rind numele lui 
Faraday, care a stabilit legile in
ducției electromagnetice, ale lui 
Maxwell care, pornind de la ideile 
lui Faraday, a dat o formulare ma
tematică precisă a cîmpului electro
magnetic și, însftrșit, numele lui 
Heinrich Hertz, care a dovedit pe 
cale experimentală existența unde
lor electromagnetice și prin aceasta 
a demonstrat caracterul real al ipo
tezelor lui Faraday și Maxwell.

In timpul vieții lui Alexandr Po
pov, lucrările în domeniul radio
tehnicii au început să se dezvolte 
cu succes în mai multe țări. Ingi
nerul italian Gugliemo Marconi a 
obținut succese remarcabile în con
strucția și producția aparatajelor 
pentru radio și în folosirea acestora 
în telecomunicații. Au efectuat de 
asemenea cercetări foarte interesan
te în acest domeniu specialistul iu-

goslav Nikola Tesla, savantul en
glez Oliver Lodge.

Aleksandr Popov a murit subit la 
13 ianuarie 1906. El nu a putut cu
noaște avîntul pe care l-au luat 
radiotehnica și electronica.

Dezvoltarea radiotehnicii și elec
tronicii poate fi împărțită in trei 
mari perioade. Prima perioadă este 
cuprinsă între invenția radioului și 
anul 1918 și se caracterizează prin 
folosirea undelor kilometrice. Pe 
atunci unica aplicare a radioului 
era radiotelegrafia, cînd raza de 
acțiune era de cîteva sute și, încet 
mai bun caz, de cîteva mii de kilo
metri. Mărirea razei de acțiune era 
atunci limitată de slaba sensibili
tate a receptoarelor, care nu erau 
prevăzute cu lămpi electronice am
plificatoare.

Cea de a doua perioadă este cu
prinsă între anii 1918 șl 1940 și este 
caracterizată prin dezvoltarea lăm
pilor electronice. Folosirea acestora 
a permis mărirea sensibilității re
ceptoarelor, precum și construirea 
de generatoare cu lămpi și de emi
țători cu unde mai scurte. In a- 
ceastă perioadă apar radiotelefonia 
și radiodifuziunea. Oamenii se o- 
bișnuiesc cu undele scurte de ordi
nul a cîtorva zeci de metri. Ama
torii de radio descoperă proprieta-

tea remarcabilă a undelor scurte de 
a se propaga la mare distanță. Raza 
de acțiune a transmisiunilor prin 
radio crește brusc. Devin posibile 
radiocomunicațiile cu orice punct 
de pe glob. In numeroase țări ia 
o mare dezvoltare industria radio- 
electrică. Apar mereu noi domenii 
de aplicare a radioului și electro
nicii, și îndeosebi cinematograful 
sonor.

Cea de a treia perioadă este cu
prinsă Intre începutul celui de-al 
doilea război mondial și zilele noa
stre și este caracterizată prin folo
sirea undelor ultrascurte, apariția 
televiziunii, automatizării și mași
nilor de calculat. Radiofonia și e- 
lectronica pătrund în cele mai va
riate domenii ale științei și tehnicii, 
ale culturii și ale vieții de toate zi
lele. Ele au numeroase aplicații în 
industrie, în transporturile aeriene, 
maritime și feroviare, în medicină. 
Apar noi științe, ca radioastrono- 
mia, radiospectroscopia, radiogeode- 
zia, radiometeorologia etc.

In U .R.S.S. radiofonia a cunos
cut o dezvoltare rapidă încă din 
primii ani ai puterii sovietice. 
19 iulie, 1918, Lenin a semnat 
decret cu privire la centralizarea 
studiilor radiotehnice. Ceva mai tîr- 
ziu, potrivit indicațiilor personale 
ale lui Lenin, s-a hotărît crearea la
boratorului de radioelectricitate de 
la Nijni-Novgorod, pe care l-a con
dus savantul sovietic Mihail Bonci- 
Bruevici. Ulterior, acest laborator a 
devenit unul din centrele de cerce
tări de importanță mondială. Aici 
au fost create puternice emițătoare 
radiotelefonice și noi tipuri de lăm
pi electronice. In anul 1922 la Mos-

La
un

Fotbal
Aurul Zlatna—Corvinul III Hunedoara 1—0 (0—0)

(De la punctul de corespondenți 
din Zlatna).

Meciul disputat în 3 mai la Zlatna 
a satisfăcut complect exigențele 
spectatorilor, el fiind viu disputat 
și cu multe faze spectaculoase de 
fotbal. Pînă în minutul 71, cînds-a 
marcat golul victoriei, jocul a fost

cova a fost construită cea mai pu
ternică stație de radiodifuziune din 
acea epocă.

Anul 1923 marchează în U.R.S.S. 
începutul mișcării radioamatorilor, 
care a constituit un puternic stimu
lent pentru construcția unui mare 
număr de stații de radiodifuziune 
și pentru producția masivă de re
ceptoare. In aceiaș an a fost creat 
la Leningrad Laboratorul Central de 
radioelectricitate al trustului uzine
lor de aparataj cu curent de joasă 
tensiune, care a jucat un rol impor
tant în dezvoltarea radiofoniei în 
Uniunea Sovietică.

Atenția acordată de guvernul so
vietic radiofoniei și electronicii a 
asigurat dezvoltarea rapidă a aces
tora, îndeosebi în ultimii ani. In 
1958, numărul aparatelor de recep
ție era de cinci ori mai mare decît 
înainte de război, ridicîndu-se la 
34,8 milioane. Stațiile de radio so
vietice transmit emisiuni în 89 de 
limbi. Dacă în decurs de 10 ani, în
tre 1948 și 1957, volumul întregii 
producții industriale a Uniunii So
vietice a sporit de patru ori, pro
ducția de aparataj radio și electro
nic a sporit de aproape 18 ori. Nu
mai în 1957, uzinele sovietice au 
produs peste 4.000.0000 de aparate 
de radio și de televiziune. In 1958 
existau în Uniunea Sovietică 53 cen
tre de televiziune. La sflrșitul sep- 
tenalului, în 1965, numărul centre
lor de televiziune va fi de aproape 
150. i •

Aceste centre, ca și numărul tot 
mai mare al aparatelor de recepție, 
vor permite ca numărul telespecta
torilor să crească la peste 50.000.000 
de persoane.

de un nivel tehnic ridicat. Din a- 
cest moment oaspeții au jucat ner
vos și au schimbat aspectul meciu
lui.

Repriza I-a a fost echilibrată și 
ca joc, nu numai ca rezultat. După/ 
pauză însă localnicii au jocul la 
discreție. Ei s-au instalat în tere
nul oaspeților, asaltînd poarta cu 
numeroase șuturi, trase de Dudaș, 
Rîșniță, Barbu și Dombi, pe care 
însă portarul Buzea le prinde.

Raportul de cornere de 7-0 în 
favoarea gazdelor, reflectă limpede 
raportul de forțe de pe teren.

De la învingători s-a remarcat 
întreaga echipă, evidențiindu-se în 
mod deosebit Dudaș, Olteanu, Dom
bi și Păcurar II, iar de la învinși 
Stănilă, Ilieș și Buzea.

A arbitrat corect și autoritar tov. 
Domșa;.

Clasamentul campionatului regional
443:1831
4 43:19 29 
3 34:15 28
6 40:28 26
7 40:18 25 
6 34:21 23 
6 29:27 21

Min. Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Corvinul Deva 
Corvin. 11 Huned. 
Parîngul Lonea 
Unirea Alba 
Min. Vulcan 
Metalul Cugir 
Corvin. III Huned. 
Victoria Călan 
Dinamo Orăștie 
Șurianul Sebeș 
Aurul Zlatna 
Victoria Hațeg

20 15 1 
20 13 3 
20 11 6 
20 12 2 
20 12 1 
19 10 3
19 8 5
20 8 2 
20 6 4 
20 6 4 
20 6 3 
20 5 4 
20 5 4 
20 0 2

★
Clasamentul s-a întocmit pe baza 

rezultatelor înregistrate pe ierenin 
etapa de duminică precum și pe 
baza hotărîrii comisiei regionale de 
fotbal conform căreia jocul disputat 
în tur între Parîngul Lonea și Cor
vinul II Hunedoara se reomologhea- 
ză cu rezultatul de pe teren: 4—0 
în favoarea echipei Parîngul Lonea. 
De asemenea, rezultatul jocului din
tre Unirea Alba și Minerul Vulcan, 
disputat în 'tur, se anulează, urmînd 
ca rejucarea acestuia să aibă loc 
in 28 mai, la Alba-Iulia.
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