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Pentru dezvoltarea continuă 
a pomîculturii raionului
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Sosirea înalților oaspeți la Paris

Numărul mare de pomi din co
mune și sate, plantați în grădini și 
livezi pe suprafețe mari, fac ca po
micultura să ocupe un loc impor
tant în economia raionului nostru.

Condițiile de climă și sol favora
bile, permit o sporire simțitoare a 
plantațiilor de pomi și a creșterii 
producției de fructe. De aceea. Con
ferințele regională și raională 
de partid pun în fața oame
nilor muncii din agricultura raionu
lui nostru sarcini deosebit de im
portante cu privire la pomicultură.

In ultimul timp, în raion s-au fă
cut plan'ări de pomi pe suprafețe 
importante. La gospodăria colectivă 
din Obreja, de exemplu, în toamna 
trecută șl în primăvara aceasta, au 
plantat pomi pe o suprafață de 65 
ha teren. In anul trecut și în pri
măvara aceasta, gospodăria colectivă 
din Benic a plantat peste 700 p'tni. 
Un mare număr de pomi s-au p'< r- 
tat în anul trecut și pe drumurle 
dintre comunele Ighiu, Cricău, Gal- 
da de Jos. Sporirea numărului de 
pomi, îngrijirea acestora după toate 
regulile cerute de tehnica agro-po- 
micolă, lărgirea acțiunii de comba- 
ere a dăunătorilor, fac ca produc

ția de jruc'e să fie în continuă creș
tere.

Dacă ținenî însă seamă de lucră
rile de zonare, din care rezultă că 
în prezent în raion sînt 1.025 hec
tare, ce corespund plantărilor de 
pomi, și de posibilități, nu e greu 
de văzut că ritmul în dare se dez
voltă în prezent în raion pomicul
tura este necorespunzător. De exem
plu, în comuna Siremț, cu șalele 
aparținătoare, unde sînt peste 200 
hectare teren ce se pretează plantă
rilor de pomi și tot atîtea grădini și 
livezi ce jiecesită complectări mari, 
în primăvara aceasta nu s-au plan
tat de cit circa 500 pomi în goluri, 
iar în ce privește plantările d£ li
vezi noi, nu s-a făcut nimic. Dato
rită faptului că organele de partid 
și sfatul popular din comuna nu în
treprind nici o acțiune pentru mo
bilizarea pomicultorilor la comple
tarea lipsurilor și înlocuirea pomi
lor bătrîni, neproductivi cu alți 
pomi din varietățile și soiurile ra- 
ionate, se pierde un. procent însem
nat de recoltă.

Slabă preocupare privitor la 
plantările de pomi se desfășoară si 
în comunele Ighiu, Hăpria, Aimașul 
Mare și altele. In comuna Ighiu, 
bunăoară, deși în planul de măsuri 
s-a prevăzut să se planteze în pri
măvara aceasta 1.000 pomi, comite
tul executiv al sfatului popular din 
comună și îndeosebi organele țeh- 
nice agricole în frunte cu tovarășa 
Simescu Maria, inginer, nu se pre- 
ocupă cit uși de puțin de îndeplini
rea acestei sarcini.

O lipsă serioasă, 
să se manifeste 
secției agricole, 
tehnice agricole 
ne, este slaba 
tor a în direcția ____  ..
și mobilizării pomicultorilor pentru 
plantări în. cadru! lucrărilor de ame- 
najări a ntierozionale.

", care conducă 
la unele organe, ale 
raionale și organele 
de la unele comu- 
preocupare a aces- 
studierii terenurilor

La. Cricău | 
lucrările de îmbunătățiri 
funciare de pe cursul văii 
Craivei s-au... împotmolit.

Lăsînd baltă cursul apei, 
vă spălăm cu critici grele

- să știți voi că și rîul 
‘ui să vă spele,

Lipsuri în ce privește dezvoltarea 
pomicultura se manifestă de aseme
nea și din partea unor organizații 
de bază și. conduceri de gospodării 
colective, ca cele din Șard, lghiti și '■ 
Țelna, care nu studiază posibilită
țile de lărgire a sectorului pomicol 
din unitățile lor, spre a-și crea surse , 
cit mai mari de cîștig.

Dezvoltarea pomicultura și spori
rea recoltei de fructe trebuie să de- , 
vină o chestiune a tuturor oameni- \ 
lor muncii din raion. Și faptele ne 
arată că condiții, sînt suficiente.

Pentru dezvoltarea pomicultura in 
raionul nostru, mărirea productivi
tății livezilor pe rod prin executa
rea lucrărilor agrotehnice înaintate 
menite să lichideze periodicitatea de 
rodire a pomilor, care aduce în 
fiecare an pagube însemnate eco- . 
nomiei raionului, se impune ca o 
sarcină din cele mai importante.

Pentru a ne asigura pomi vigu- 
roși și din varietăți și soiuri raio- 
nate, putem obține cu ușurință ră
sadul de care avem nevoie de la 
pepinierele din Geoagiu, raionul O- \ 
răștie și Recea, raionul Hațeg, la \ 
un preț avantajos.

O prețioasă contribuție la asigu
rarea de material săditor au datoria 
să-și aducă școlile de la comune și I 
sate, prin crearea în cadrul loturilor 
experimentale de pepiniere pomi
cole, și in această direcție un pre
țios exenlplu îl constituie Școală de 
7 ani din Vințul de Jos, care an de 
an produce pe loiul experimental 
un număr important de pomi de va
rietăți și soiuri diferite. Pentru a 
se asigura o continuă dezvoltare a 
sectorului pomicol din raion, arpa- 
nizațiile de partid, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, și or
ganele tehnice agricole de la comu
ne trebuie să se situeze în fruntea 
acestei importante, acțiuni. In ca
drul lucrărilor de extindere a pomi
cultura în raionul nostru, un rol 
important revine organizațiilor 
U.T.M. de la comune care, împreu
nă cu întregul tineret trebuie să-și 
aducă o largă contribuție 
tă acțiune, eșind în masă 
rile de plantări de pomi.

Oameni ai muncii din 
răi Stăruind ca numărul de pomi 
să crească tot mai mult, aduceți 
o contribuție de seamă la sporirea 
recoltei de fructe, vă asigurați un 
cîștig mai frumos.

în aceas
ta lucră-

agricultu-

BINE... DAR ECONOMIILE?
Impresia primă ce ți-o faci in- 

trînd la Întreprinderea de gospodă
rie orășenească Alba-hilia e fără 
discuție bună și calificativul de 
„bine" poate e chiar și prea puțin 
dacă i l-ai da la capitolul dezvolta
re. Fața de cum era acum cîțiva 
ani îți este aproape de nerecunos
cut. Crescînd necesitățile unei mai 
bune gospodăriri a orașului, lărgin- 
du-și sfera de activitate, I.G.O. și-a 
perfecționat și ea sectoarele de pro
ducție și le-a lărgit mult. Și 
buna gospodărire fiindu-i și sarci
na, conducerea I.G.O., sprijinită de 
organizația de bază, a luptat anul 
trecut să se gospodărească cît mai 
bine, să realizeze un volum cît mai 
mare de economii. Și au fost, ce e 
drept, obținute și rezultate. Redu
ci nd prețul de cost, I.G.O. a apt 
statului economii în valoari de peste 
130.000 lei.

In mod firesc intrînd în noul an 
pentru întregul colectiv al întreprin
derii, sarcina cea mai de seamă 
ar fi trebuit să fie folosirea și 
mai mult a rezervelor in'ernc 
spre a spori, productivitatea muncii, 
a reduce prețul de cost și a da astfel 
statului economii cît mai multe. Lu
crurile însă nu s-au întîmplat așa. 
Analiza lunii ianuarie scoate la i-

Tinerii Pușcăti Gheorghe, Domnaru Nicolae și Coval.enco Liviu se 
numără printre fruntașii Uzinelor Metalo-Chimice Zlatria.

Pe drymyi 
gospodăriei coledive

Dezbătând în adunare generală 
cererile depuse, duminica trecută co
lectiviștii din ighiel au primit în 
mijlocul lor din rîndul întovărășiți- 
lor din sat încă 25 de familii. Prin
tre Cjei care au pășit cu încredere 
pe acest drum sînt tovarășii Florea 
Octavian, președintele întovărășirii 
din sat, Florea Vaier, deputat, Ig- 
nea Ioan, David Petru, Florea Mi- 
hăilă și alții care, alături de ceilalți 
colectiviști, s-au angajat să lupte cu 
tot elanul, pentru întărirea și înflo
rirea gospodăriei.

Luminează becul 
și la Bucerdea

Frumoasele realizări obținute de 
harnicii țărani muncitori din Bu
cerdea Vinoasă, au fost încununate 
zilele acestea de încă o însemnată 
izbîndă; terminarea lucrărilor de 
electrificare a satului. Astfel fiind, 
în casele țăranilor colectiviști Beni- 
bean Aurel, Feneșer Nicolae, Truța 
Candim, Popa Amos, Totoian Eu
gen și a altora, precum și a multor 
țărani întovărășiți locul lămpilor cu 
petrei a fost luat de becul electric.

In acțiunea de electrificare a sa
tului, s-au evidențiat tovarășii Făt 
Traian, Jurca Epifan, Muncuș Ni
colae și mulți alții.

veală un fapt cu totul neîmbucură- 
tcr. Prețul de cost în loc. să fie re
dus cu 3,08 la sută, cit era planifi
cat, a fost depăși cu 4,16 la sută — 
deci mai mult cu 7,24 la sută. La 
activități I. L.L. s-a înregistrat o 
depășire de peste 37.000 lei iar la 
spații verzi o depășire de peste 
4.000 lei. Și astfel de depășiri nu-s 
deloc întîmplătoare. In cadru! în
treprinderii nu de puține ori se tre
ce peste capul conducerii, se dau 
dispoziții de unii salariați fără o 
consultare și multe din aceste dis
poziții angajează întreprinderea la 
cheltuieli inutile. La aceasta se a- 
daugă și slabul control asupra mo
dului 
lucru.
lancu 
aripi 
misii 
lucru 
s-au urcat sus la demolat (unul lu
cra și el doar .5 la sută d "n timp), 
iar 4 au rămas jos să transporte că
rămida la o distanță de... 3 m. Se 
poale trage ușor concluzia cit au 
lucrat acești oameni dacă 3 stăteau 
și priveau și unul arunca cărămida 
lingă stivă. Cura'ă productivitate ț 
Cit privește efectuarea transoprturi- 
lor intern" și în comun apoi să ne fie

cum se folosește timpul de 
De pildă, în strada Avram 

s-a început demolarea unei 
de clădiri, ,1/z venit aței tri- 
l.G.O.-ului și s-a început la 
cam așa. Doi oamem din sase

PARIS (Agerpres). — La 23 
martie, la invitația generalului De 
Gaulle, președintele Republicii Fran
ceze, N, S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
împreuna cu familia, â sosit la Pa
ris, unde va face o vizită oficială.

împreună cu N. S. Hrușciov au 
venit: A. N. Kosîghin, vicepreșe-

(Continuare în pag. 4-a)

Tot satul la căminul cultural
Vestea că duminică, 20 martie, la căminul cultural va. avea loc > 

concursul cultural-artistic al pionierilor și școlarilor și concursul bie- ? 
nai de teatru „l.L. Caragiale" a trecut dintr-o casă în alta, purtată < 
deopotrivă și de cei mici ca și de cei in vîrstă. Și. în ziua știută, n-a > 
fost țăran muncitor din Vințul de Jos care să nu îmbrace haine de ( 
sărbătoare și care să nu-și îndrepte pașii spre cămin.

Iată-i sute de oameni la un loc. Pe scenă urcă, rînd pe rînd, pio- ? 
m'enz și școlarii. Se succed cîntece, r citări, dansuri. Peste o sută de ț 
mici artiști amatori au adus cu ei bucuria copilăriei lor fericite.

Concursul celor mici s-a încheiat, dar nimeni nu se urnește din loc. > 
E rîndul celor mari să arate ce pot. ' (

Cortina se ridică și în piesa de teatru „Bărbatul fără opinci" apar S 
artiștii amatori din satul Dumitra, în piesa „îndoiala" apar apoi băr- > 
bănțenii, iar cu piesa „C.el din urmă" se prezintă șeușenii. Și, după j 
fiecare piesă, odată cu lăsarea cortinei sala căminului cultural răsună ) 
de aplauze. ' 1

In culise, artiștii amatori din G.A.C. Micești, fac ultimele pregătiri. 
E rîndul lor să apară. Vințenii îi primesc cu aplauze căci despre hăr
nicia lor de pe ogoarele unite le-a fost dat de multe ori să audă. La ( 
fel de răsplătiți au fost apoi harnicii colectiviști și după ce-au prezen
tat piesa „Un ginere cu zestre".

Ultimii care urcă treptele scenei sînt vințenii. Ultimii, dar totuși < 
primii. Bine pregătiți, interpretindu-și cu măiestrie rolurile în piesa < 
„Bucuroși de oaspeți", ei au cucerit locul întîi.

Seara iși cerne umbrele. Țăranii muncitori din Vințul de Jos se în- ( 
dreaptă spre casele lor. Discută, comentează. Au ce. Pentru ei ziua ’ 
de 20 martie a fost o zi plină. ' >

In întâmpinarea celei de~a 90-a aniversări a nașterii Iui V. I. Lenin

La această uzină a vorbit Lenin
hi anul 1918. Tînăra Republi

că Sovietică se afla în primejdie. 
Armata Roșie dădea lupte crîncene 
împotriva intervenționiștilor și gar- 

cu iertare dar ele se fac uneori fără 
spirit economic încurajîndu-se ri
sipa, proasta întreținere a mașini
lor. In luna februarie, e drept, si
tuația s-a îmbunătățit. Cu toate as
tea însă, angajamentul la economii 
n-a fost realizat nici 50 la sutăd-’și 
existau posibilități. In loc de 10.009 
cit trebuia s-au realizat în 2 luni 
abia 4.000 lei.

Conducerea I.G.O. va spune cu 
siguranță că, angajamentul la rea
lizarea de economii va fi îndeplinit. 
Nu spunem nu. Numai, că și anga
jamentul luat de I.G.O. e foarte mic 
în raport cu posibilitățile. S-a mers 
aici pe panta greșită: să ne angajăm 
la mai puțin ca să avem depășiri mai 
mari. Trebuie însă să fie clar un 
lucru. Nu procentele de depășire in
ter esază, ci suma economisită. .1- 
nul trecut întreprinderea a realizat 
economii la prețul de cost 'le 
130.000 lei, iar ca angajament în 
acest an... 60.000 (?1) E oare just 
acest angajament? Se poate spune 
categoric că nu. Iată de ce, liciii- 
din i lipsurile existente, organizația, 
de bază și conducerea înreprinderii 
vor trebui să analizeze toate posi
bilitățile și cu prilejul dezbaterii 
planului de măsuri al Conferinței 
regionale de partid să reîntregească 
angajamentul pe măsura posibilită
ților reale. Numai așa angajamentul 
va fi stimulativ. 

dinte al Consiliului de Miniștri al 
I .R.S.S., A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.Ș., G. A. 
Jukov, președintele Comitetului de 
stat pentru legături culturale cu ță
rile străine, de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., prof. V. S. 
Emeliariov, șeful direcției generale 
pentru folosirea energiei atomice de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
IJ.R.S.S., G. I. Ivașenko, președin
tele Comisiei economice a Sovietu
lui Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., prof. Ă. M. 
Markov, membru al Colegiului Mi
nisterului Ocrotirii Sănătății al 
IJ.R.S.S. și alte persoane.

Pe aeroportul Orly de lîngă Paris, 
N. S. Hrușciov a fost primit de ge
neralul De Gaulle, președintele 
Republicii Franceze, împreună cu 
soția, de primul ministru Debrc, de 
ministrul Afacerilor Externe, Colive 
De Murville. de ministrul de Răz
boi Messmer și de alți membri ai 
guvernului, de președinții Camere
lor Parlamentului de persoane ofi
ciale și de invitați.

Printre cei care l-au înțîmpinat 
pe N. S. Hrușciov se aflau, de ase
menea, membrii ambasadei sovie
tice în Franța în frunte cu S. A. 
Vinogradov, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al IJ.R.S.S.

Pe aerodrom se aflau și șe'fii u- 
nor ambasade și misiuni diplomatice 

diștilor albi. In țară doijinca foame
tea și ruina. transportul feroviar 
lucra defectuos. Nu ajungeau loco
motivele și nici vagoanele.,- "■

In acele zile de grea încercare 
colectivul atelierelor centrale de va
goane din Moscova și-a luat anga
jamentul să repare cîteva vagoane 
în afara orelor de muncă. Despre 
această valoroasă inițiativă a aflat 
Vladimir Ilici Lenin. Cu toate că 
era extrem de ocupat el a hotărît s i 
se ducă la ateliere și să stea de 
vorbă cu muncitorii.

De obicei, după ce suna sirena, 
la uzină nu mai rămînea nimeni. 
Dar în acea zi mohorită de toamnă 
nici un muncitor nu se pregătea să 
plece acasă. Pretutindeni se vedeau 
grupuri de oameni în salopete. Fe
țele lor istovite exprimau de data 
aceasta o mare bucurie.

Cil cîteva ore în urmă la biroul 
atelierelor s-a primit un telefon de 
la Cabinetul lui Vladimir Ilici prin 
care se anunța că Lenin va veni a- 
colo. Vestea a făcut repede ocolul 
tuturor secțiilor.

Aș'eptîndu-și oaspetele drag, oa
menii. discutau între ei cu însufle
țire. S-a întîmplat însă un Iticrtr 
ciudat. Trecuse ora anunțată și to
tuși Ilici nu venise. Cineva diidre 
cei prezenți spuse:

— Probabil că treburi urgente 
l-au reținut...

Dar omul abia reușise să rosteas
că aceste cuvinte cînd dintr-un grup 
de muncitori care ședeau într-ui.r. 
colț s-a ridicat un om și a spus:

(Continuare în pag. 4-a)



In aceste zile mancă spornică pe ogoare
Pentru o recoltă sporită de legameActivitate intensă

Colectivul de muncă al gospodă
riei agricole de stat din Oarda de 
Jos, care desfășoară o activitate in
tensă in cîmp, la grădina de legu
me și in vii, obține rezultate tot 
mai frumoase în muncile agricole 
de primăvară.

In cîmp mecanizatorii au pregă
tit terenul și au însămînțat 65 hec
tare cu mazăre, ovăz și alte culturi 
din epoca I-a, au pregătit 80 hec
tare teren pentru însămînțări de 
prăsitoare, au grăpat lucerna și 
orzul de toamnă, pe care au fost 
împrăștiate îngrășăminte chimice.

La grădina de legume, după ce 
s-au discuit și pregătit pentru însă
mînțări 30 hectare, s-au plantat șl 
semănat pe întreaga suprafață pla
nificată ceapa, morcovul și pătrîn- 
jelul și se continuă cu intensitate 
lucrările pentru terminarea sistemu
lui de canalizare pentru irigații.

In aceste zile, cu multă hărnicie 
se muncește și în vii, unde pînă în 
prezent dezgropatul, tăiatul și lega
tul s-au executat în proporție de 
peste 60 la sută.

Prin're fruntași în muncă se si
tuează mecanizatorii Brașcoviță 
loan și Barani losif, muncitorii de 
la atelaje Ivan Remus, Muntean 
Ioan și alții.

Cu însămîn țările 
din prima epocă terminate

îndată ce terenul s-a zvîntat și 
s-a putut lucra, colectiviștii din Ber- 
ghin au început lucrările în cînip.

Cu ajutorul dat de S.M.T. ei au 
pregătit și au însămînțat 22 hectare 
cu grîu de primăvară și 8 ha cu 
floarea-soarelui, terminând astfel în- 
sămînțările din prima epocă. Ei au 
mai executat arături pentru prăși
toare pe o suprafață de peste 30 
hectare.

De asemenea, colectiviștii din 
B. rghin au mai împrăștiat mușu
roaiele și au grăpat pășunea gospo
dăriei pe o suprafață de 80 hectare. 
La efectuarea acestor lucrări au 
muncit cu multă hărnicie colecti
viștii Coman Gheorghe. Pârău. Kast 
Martin Pruscai, Kast Ecaterina,
Albu Ion, Ludovic Martin Groza și
alții.

--------------------- ♦♦---------------------

Noul nu poare crește nestingherit 
la umbra

Trecînd Mureșul și apunetnd-o 
de-a dreptul peste pămînturi, cără
ruia te duce drept spre inima satu
lui. Și, Totoiul, sat de oameni har
nici, cum nu l-ai mai văzut de mul!, 
îți apare mai tînăr și mai nou. de 
cum îl știai. Caselor frumoase de pe 
uliți, altele parcă și mai arătoase 
le țin tovărășie. Și-apoi, și oamenii 
suit alții. Nu se mai ocolesc. Se 
întilnesc, leagă vorbii, fac planuri. 
Pămînturile și le-au unit într-o în
tovărășire puternică și e firesc ca 
fiecare să-și spună părerea cu pri
vire la bunul mers al acesteia.

Spre mijlocul satului, ulița de du
ce Intr-acolo, se desface cuprinzând 
ca între două mari brațe clădirile 
aflătoare aici. Sini două. Una fru
moasă de ți mai mare dragul s-o 
privești. Cealaltă hîdă și dărăpă
nată.

Din clădirea cea frumoasă ies 
zburdalnici și gureși zeci de copii. 
Aceasta e școala. Din dărăpănătura 
de alături nu iese nimeni. De altfel 
cine să iasă cînd de ani de zile ni
meni n-a mai intrat în ea?

Cu ani în urmă clădirea cea dă
răpănată a servit drept local de 
școală, apoi drept cămin cultural. 
Azi însă ea a încetat de a mai ser
vi la ceva. Și, dacă totuși stă a- 
colo, apoi stă numai așa să consti
tuie o rușine pentru, sătenii cei har
nici din Totoi și un afront de slabi 
gospodari pentru tovarășii de la 
sfatul popular din Slntimbru. Și 
doar de alttea ori a fost discutată 
demolarea acestei c’ăcliri. Ba s-a 
pus în discuție chiar construirea, 
pe acest loc, a unui local de cămin 
cultural. Din toate acestea însă nu 
s-au ales nimic.

Fără a avea condiții optime pen
tru desfășurarea unei susținute ac-

I-a gospodăria colectivă din Ari
cești, unde cultura legumelor este 
principala ocupație a colectiviștilor 
se muncește de zor. Folosind la ma
ximum timpul bun de lucru, colec
tiviștii au pregătit la grădină din 
vreme terenul, au plantat varza 
pentru sămînță, arpagicul și în mare 
parte cartofii iarovizați. De aseme-

In clișeu : O parte din răsadnițele gospodăriei colective din Miceștî.
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se desfășoare din plinLucrările trebuie să
In satul Oarda de Sus, munca 

pe ogoarele întovărășirii „Ordeana" 
se desfășoară cu multă încetineală.

Deși întovărășirea dispune de un 
mare număr de atelaje, ceea ce per
mite ca într-o perioadă scurtă de 
timp să se poată executa un mare 
volum de lucrări, aici cea mai mare 
parte de gunoi de grajd în loc să 
fie transportat în cîmp, continuă să 
se găsească în curțile întovărășiți- 
lor. De asemenea, întovărășirea are 
o mare suprafață de teren nearată 
din toamnă. Dar cu toate acestea 
deși acum timpul este prielnic și 
se poate efectua în condițiuni bune 
această lucrare, totuși se întîrzic ne
justificat executarea arăturilor.

vechiului
iivități culturale, activiștii culturali 
de aici totuși nu s-au dat bătuți. Au 
strîns sătenii la școală pentru a le 
vorbi despre izvorul de cîștig pe 
care-l prezintă creșterea animalelor, 
despre felul cum se pot obține răsa
duri de legume, despre experiența 
gospodăriilor colective milionare și 
despre cile altele. A luat ființă a- 
poi aici și un cerc de dultură gene
ra'ă și întovărăsiții Benga Dănilă, 
Mustată Pavel, Bota Ana, Macarie 
Ion și multi alții, participînd la șe
dințele cercului, s-au dumirit asu
pra multor taine ale naturii.

Din timp în timp, într-una din să
lile de clasă s-a amenajat și scenă, 
iar copiii au dus pe la casele lor 
vestea că la școală are loc serbare 
pregătită de ei sau de tinerii din 
sat. Și dornici de așa ceva, totoienii 
au venit în număr mare de au as
cultat cîntecele „Steagul partidului", 
„Hai să facem o gospodărie" și- 
de au vizionat piesele de teatru „Cel 
din urmă" și „Cearta". Același in
teres l-au dovedit apoi sătenii de 
aici și față de cărțile din bibliotecă 
cititori pasionați dovedindu-se înto
vărășită . Popescu Gheorghe, Mun
tean Nicolae, Birăuță Ioanichie, Ma
carie Ion și al ți 120 ca ei.

In Totoi, ca de altfel în toate sa
tele raionului nostru, noul este în 
continuă creștere. Poate însă crește 
nestingherit noul la umbra vechiu
lui? Clar este pentru oricine că nu. 
Acest lucru ar trebui să fie clar șl 
pentru sfatul popular al comunei 
Slntimbru. Și astfel fiind, să mobi
lizeze pe întovărășită din Totoi să 
șteargă urmele vechiului din mijlo
cul satului. Iar în locul clădirii dă
răpănate de aici, care ține umbră 
noului, să se ridice, un lăcaș unde 
să se simtă freamăt de viață nouă. 

nea au semănat salata și rădăci- 
noasele și continuă cu pregătirile'în 
vederea plantării cuburilor nutritive 
cu răsad de castraveți, ardei, roșii 
etc.

De asemenea, ei au terminat în- 
săinînțările la culturile de cîmp din 
epoca I-a, precum și dezgropatul, 
tăiatul și legatul viei.

Datorită lipsei de preocupare a 
conducerii întovărășirii și a slabu
lui ajutor pe care aceasta îl primește 
de la organizația de partid și co
mitetul executiv al sfatului popu
lar, în organizarea muncii, întovă
rășiți nu au însămînțat nici 30 la 
sulă din culturile din epoca I-a. 
Cît despre pregătirea terenului, 
însămînțarea sfeclei de zahăr și a- 
sigurarea seminței de porumb hibrid 
cu productivitate mare, nu s-a făcut 
în această direcție nimic.

Dacă în întovărășirea „Ordeana" 
muncile agricole sînt mult rămase 
în urmă, aceasta se datorește și fap
tului că înșiși unii membrii din co
mitetul de conducere al întovără
șirii ca Sas Gh., Mărginean Ion, 
Muntean S. și alții, nu constituie un 
bun exemplu în această direcție.

Sprijinită și îndrumată îndeaproa
pe de organizația de bază și comi
tetul executiv al sfatului popular 
din comună, întovărășirea din Oar
da de Sus are toate condițiile să 
asigure desfășurarea în cele mai 
bune condițiuni a muncilor agrico
le din campania de primăvară.

Uite cursa... nu e cursa!
Nelalocul lui, „uite cursa... nu e 

cursa", este jocul practicat fără jenă 
și fără simț de răspundere, de per
sonalul ce deservește autobuzul de 
pe ruta Alba-Iulia — Mihalț.

Deși cu orar fixat, două drumuri 
pe zi, cetățenii sînt totuși nemulțu
miți. Nemulțumiți sînt pentru faptul 
că orarul nu este respectat și mai 
mult decît atît, de multe ori cursa 
nici nu circulă deloc.

Întrebăm conducerea de la 
I.R.T.A. va mai tolera mult timp 
astfel de lucruri ?

I. NEAMȚU

Vrei nu vrei, trebuie 
să aștepți

Cam așa pățesc țăranii muncitori 
din Galda de Jos, cînd merg să-și 
facă cumpărăturile Ia magazinul 
mixt din comună.

Gestionarul Macarie Gherasim des
chide magazinul doar atunci cînd 
are chef, iar cînd nu deschide, cu 
toate că are program și în fața ma
gazinului așteaptă cumpărătorii, el 
nu aranjează, după cum spune oa
menilor, marfa nou sosită. Nu... ci 
se înfruptă c.u vin btm în compania 
plăcută a președintelui cooperalivei.

Cetățenii, sătui de a mai aștepta

La Ampoița au început 
lucrările pentru construcția 

căminului cultural
| Z/z ziua de 2 martie, în Ampoița 

au început lucrările de săpare a 
fundației în vederea construcției 
noului cămin cultural. Țăranii mun
citori din sat, mobilizați de organi
zația de partid, participă în număr 
mare la lucrările de construcție.

Pentru început merită a fi scoasă 
în evidență dragostea cu care au 
muncit țăranii muncitori Mici ea 
Gheorghe, Faur Traian, Luha Pe
tru, Mircea loan și a'Iii. In zilele 
ce urmează lucrările vor continua 
pentru terminarea fundației și. apoi 
vor începe lucrările de zidărie. .

V. BADILA

Așa muncesc femeile 
din Valea Dosului

Alegerile pe circumscripții și a 
comitetului de femei pe comună, ți
nute zilele acestea la Valea Dosu
lui, au constituit un bun prilej de 
trecere în revistă a succeselor obți
nute de femeile din partea locului.

Din darea de seamă prezentată 
cu acest prilej, s-a desprins intere
sul crescînd ce-l depun femeile in 
muncile de folos obștesc, de înfru-
musețare a satelor precum și la 
stringerea de metal vechi. S-a evi
dențiat, cu această ocazie, circum
scripția de femei „Castel", în care 
tovarășele Bibolar Ana, Arsin Ana, 
Domdoș Agaftia și altele depun o 
activitate rodnică. Strîngind peste 
500 kg fier vechi, ele s-au angajat

--------------------- .jo<---------------------

Cum a obținut G.A.C. Oiejdea 
producția de 5.560 kg porumb la hectar

Da'orită însușirilor sale deosebi
te, condițiilor favorabile de climă 
și sol din raion, precum și datorită 
producțiilor ridicate ce se obțin la 
hectar ', porumbul constituie una din 
principalele plante Cerealiere pe care 
o cultivă țăranii muncitori din ra
ionul nostru. In ultimii ani prin in
troducerea în cultură a porumbului 
dublu hibrid s-au realizat de către 
unitățile noastre socialiste sporuri 
importante de producție care au a- 
tins peste 5.000 kg porumb boabe la 
hectar. Aceasta a fădut să crească 
și mai mult interesul unităților a- 
gricole socialiste față de cultura po- 

i rumbului.
Gospodăria colectivă din Oiejdea, 

de pildă, a cultivat anul trecui pe 
o mare suprafață de teren porumb 
dublu hibrid din soiul U-22. Pen-

ore în șir în fața magazinului în
chis, îi dau un ultim avertisment, 
de care credem că gestionarul Ma
carie Gherasim va trebui să țină 
seamă. Altfel...

PETRI CA BURUIANA

Lecție de aritmetică
Șantierul nr. 3 l.S.C.M. Zlatna 

construiește la Zlatna 8 blocuri din 
care 6 urmează a fi terminale pînă 
la 1 Mai. Dar, pentru a le construi 
și pentru a-și putea respecta anga
jamentul în cinstea însemnatei zile, 
muncitorii de pe acest șantier au 
nevoie printre alte multe materiale 
și de nisip.

Cum nisipul este livrat de între
prinderea „Horia", sau mai bine 
zis cum nu este livrat (s-a trimis 
șantierului doar 6 m3 nisip în loc 
de 200 m3), ne permitem a face ur
mătoarea socoteală: scăzînd pe 6 
din 200, restul este de 194. Aceasta 
înseamnă că întreprinderea „Horia" 
a rămas datoare respectivului șan
tier o cantitate echivalentă în m3 
de nisip și... nu în vorbe goale. 
Sau : cum 6 în 200 se cuprinde’ de 
33 de ori și un rest de 2, conduce
rea întreprinderii „Horia" va tre
bui să-și sporească răspunderea în 
zilele ce urmează de 33 de ori însă... 
fără rest.

ca în cinstea zilei de 1 Mai să mai 
siringă încă 500 kg.

SABINA BERINDF.l

Spunem bis Casei raionale 
de cultură !

Frumoasă și plăcută, seara petre
cută la spectacolul oferit de Casa 
raională de cultură din Alba-Tulia. 
a rămas vie în amintirea oamenilor 
muncii din Teiuș.

In fața numerosului public, ce 
umpluse pînă la refuz sala cinema
tografului C.F.R. din localitate, au 
evoluat cu -mult succes formațiile 
de dor, dansuri, soliști vocali și 
instrumentiști.

De o unanimă apreciere și aplau
ze călduroase s-au bucurat și talen
tata interpreti ai comediei „Chestiu
ni familiare". ADRIAN OȚOI

Pompierii voluntari în acțiune
Sunetul clopotului de alarmă vesti 

în ziua de 12 martie în comuna Cri-- 
cău un incendiu. De pe la casele 
lor, pompierii voluntari plecară în 
grabă spre locul unde erau în peri

lor. Și.
iată-i acționînd.

De deasupra unui gard, tovară
șul Trtfu Traian observă și conduce 
acțiunea, de stingere a incendiului. 
La pompă, veghind la buna fum - 
ționare a acesteia, prezent este pom
pierul voluntar Șeican Emilian, iar 
la capătul furtunului acționează 
dînd dovadă de bună pregătire pom
pierul voluntar Pop Ion.

Acțiunea pompierilor voluntari 
din Cricău a fost energică. Focul a 
fost stins în numai cinci minute 
după sosirea harnicilor pompieri.

C. CADAN

col bunurile consătenilor

iru cultura acestui porumb a fost 
ales teren îngrășat și ogorît din 
toamnă la adîncimea de 25 cm, 
care a fost apoi cultivat în primă
vară cu cultivatorul și grăpat, iar 
ia data de 15 aprilie a fost însămîn
țat cu mașina.

Membrii gospodăriei colective din 
Oiejdea au executat apoi prășită
1- a și răritul cînd plantele au avut
2- 3 frunze. După două săptămîni s-a 
făcut a doua prășită cu prășitoarea 
mecanică între rînduri și manual pe 
rînd, iar după alte două săptămîni 
s-a executat prașila a treia cu pră
șitoarea mecanică. De remarcat este 
faptul că prima prașila a fost exe
cutată la o adîncime de minimum 
8-10 cm, iar celelalte prășite au tost 
făcute mai la suprafață pentru a nu 
se tăia rădăcinile plantelor. Penirti 
a nu fura din hrana plantelor, oda
tă cu executarea prașilei a doua, 
membrii gospodăriei au avut grijă 
de a îndepărta copil ii (lăstarii) 
cînd ei au avut înălțimea de 15 cm, 
iar plantele atacate de tăciune au 
fost smulse și arse.

Prașila a treia n-a fost executată 
cu rarița, așa cum se mai obișnu
iește de unii cultivatori din raionul 
nostru. Ea. a fost executată cu 
prășitoarea mecanică, prin aceasta 
împiedieîndu-se pierderea unei mari 
cantități de apă din sol.

In a doua jumătate a lunii oc
tombrie, atunci cînd boabele s-au 
întărit și au căpătat culoarea so
iului, porumbul a fost recoltat, ob- 
finîndu-se o producție de 5.560 kg 
boabe la hectar.

Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 subliniază necesita
tea sporirii suprafețelor și în mod. 
special al producțiilor la porumbul 
boabe și la porumbul de siloz. Luptînd 
pentru traducerea în fapt a acestei 
prețioase indicații, pentru anul 1960 
gospodăria colectivă „Alexandru 
Pelofi" din Oiejdea și-a propus să 
însămînfeze două soiuri de porumb 
hibrid dublu: soiul KA-4. care are 
o perioadă de “vegetație de 130 zile 
pentru produderea de porumb boabe 
și Warwick 303 — de 135 zile pen
tru producerea de porumb siloz.

Pentru ca acești hibrizi să dea 
rezultate și mai bune, gospodăria 
și-a executat încă din toamnă ară
turile adinei, pînă la 25 cm, pe în
treaga suprafață și și-a propus să 
administreze o cantitate de 20 
bălegar la hectar și 200 '• 
fosfat.

Ing. V''
șeful se-'



Pe marginea Plenarei Comitetului raional și orășenesc de partid cu activele lor Construcții trainice și Icitinc

Conferința regională de partid, 
■nare a avutlloc la sfîrșitul lunii fe
bruarie a.c., a adoptat un plan de 
măsuri menite să ducă mai departe 
la continua ridicare a muncii poli
tice, economice și social-cul turale 
în regiunea Hunedoara. Planul dc. 
măsuri constituie pentru comuniștii 
șl toți oamenii muncii din regiunea 
noastră un program de activitate 
pentru anul în curs.

Zilele trecute a avut loc Plenara 
'Comitetului raional și orășenesc de 
partid. La plenară, pe lingă mem
brii comitetelor, au luat parte se
cretari ai comitetelor comunale de 
partid, secretari ai. organizațiilor de 
bază, directori de întreprinderi., ac
tiviști de partid, ai organizațiilor de 
masă și de stat. Cei prezenți au as
cultat cu viu interes expunerea pla
nului de măsuri adoptat de Confe
rința regională de partid, făcută de 
iov. Ștefan Boureanu, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid..

Din cele expuse s-au desprins 
frumoasele realizări obținute de oa
menii muncii din regiunea Hune
doara, precum și sarcinile de viitor, 
sarcini izvorîte din documentele 
Plenarei C. C. al P.M.R. din de
cembrie 1959.

Tot în cadrul plenarei a fost ex
pus planul de măsuri al Comitetu
lui raional de partid în vederea în- 
tîmpinării. celui de-a! III-lea. Congres 
■a! P.M.R. și a zilei de 1 Mai.

După expuneri un mare număr de 
tovarăși, pârtieipanți la plenară, a/l 

‘luat cuvîntul la discuții, manifes- 
tlndu-și hotărîrea de a lupta pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor izvo
rîte. din cele două documente dezbă
tute de plenară.

Multi din cei ce au luat cuvîntul, 
întreprinderile raionului, refe- 

' du-se ia problemele de producție, 
ta sarcinile trasate de Conferințele re
gională și raională de partid, au 
arătat măsurile luate de colectivele 
dc muncă și hotărîrea acestora de 
a îndeplini șl chiar depăși aceste 
sarcini, realizînd în același timp 
'■însemnate economii peste plan.

Astfel, tovarășul Mohai. Emil, di
rectorul U.M.C. Zlatna, vorbind. în 
numele colectivului de muncă de la 
■această întreprindere, a spus prin
tre altele: Colectivul de muncă de 
la U.M.C. Zlatna a luat cunoștință 
de sarcinile ce i-au fost trasate atît 
de Conferința raională de partid ăi 
și prin planul de măsuri al Confe
rinței regionale de partid. Mărețul 
-eveniment ce stă în fața noastră — 
Congresul al III-lea al partidului 
nostru — ne mobilizează și mai 
mult în activitatea noastră. Colec
tivul de muncă de la U.M.C. Zlatna 
și-a îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan pe anul ce a trecut și este ho-

't ca în acest an să obțină 
Zunate și mai frumoase și să 
patriei peste plan economii în 

■ loare de 700.000 lei.
Despre rezultate frumoase obținu-

re
dea
va

LUCRĂRILE CONFERINȚEI RAIONALE U. R. C. C.

Duminica trecută, s-au desfășu
rat în orașul nostru lucrările confe
rinței raionale a U.R.C.C. Alba. Cu 
acest prilej delegații cooperatorilor 
din raion au analizat pe larg, cu 
multă competență activitatea consi
liului U.R.C.C. pe 1959, au făcut o 
seamă de propuneri pentru' îmbună
tățirea activității de viitor și a ales 
noul comitet executiv, comisia de 
revizie și delegații pentru conferin
ța regională. Din partea biroului 
Comitetului raional de partid la lu
crările conferinței a participat to
varășul Ștefan Boureanu, prim-se- 
■cretar al Comitetului raional de 
■partid Alba.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Liviu Băiescu, președintele 
U.R.C.C., a scos cu putere în evi
dență faptul că în cursul anului 
1959, ca urmare a sprijinului primit 
'din partea organelor de partid și 
de stat, cooperația de consuni din 
raionul nostru și-a îmbunătățit în 
•mod simțitor activitatea. Prin ma
gazinele de desfacere, țărănimea 
muncitoare a primit anul trecut cu 
1.883.000 lei mai multe mărfuri ca 
în anul 1958, lărgindu-se totodată 
desfacerea mașinilor și uneltelor a- 
■gricole, a materialelor de construc
ții etc. Cu toate aceste rezultate 
însă sarcinile de plan pe Uniune 
n-au fost îndeplinite la desfacere 

te în producție a vorbit apoi și tov. 
Bocăneț Mihai, șeful Atelierului de. 
zonă C.F.R. Alba-Iulia. Angajamen
tul nostru — a spus în încheiere 
tov. Bocărteț Mihai — este să de
pășim planul global, de producție cu 
5 la sută și să realizăm economii 
de 1.000 lei în fiecare lună peste an
gajamentul luat.

Alți tovarăși din întreprinderile 
raionului, printre care Lazăr Iacob, 
Berindei loan, Fizeșan Iosif, au vor
bit despre posibilitățile existente în 
întreprinderi nu numai. pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
dar și pentru depășirea lor, 
angajîndu-se ca sub conducerea or
ganizațiilor de partid, să organize
ze în așa fel munca ca Congresul 
partidului și ziua de 1 Mai să fie 
întîmpinate cu cele mai frumoase 
realizări in producție.

Cele mai multe* discuții au fost 
purtate însă în jurul problemelor le
gate de Continua întărire economi- 
co-organizatorică a unităților agri
cole socialist-cooperatiste.

După cum se știe, agricultura ra
ionului nostru a fost complet coo- 
perativizată, că acest succes este 
rodul muncii permanente a organi
zațiilor de partid. Dar aceasta nu 
înseamnă, că de acum munca în a- 
ceastă direcție s-a terminat sau tre
buie slăbită. Dimpotrivă, este necesar 
să se depună și mai multă stăruință 
pentru consolidarea succeselor obți
nute. Despre această problemă s-a 
discutat pe larg în plenara Comite
tului raional și orășenesc de partid 
cu activele lor.

Tov. Mutdeanu Joan, secretar al 
comitetului comunal de partid Ighiu, 
a vorbit de rezultatele obținute în 
îndeplinirea acestei sarcini și de 
măsurile luate în vederea continuei 
dezvoltări și consolidări a sectoru
lui socialist din comuna Ighiu. Tov. 
Munteanu a arătat apoi atenția ce 
se acordă de către consiliile de con
ducere aleG.A.C. de pe raza Comu
nei, terminării construcțiilor începute, 
pentru creșterea șeptelulul de ani
male ca o sarcină importantă misă 
în fața organizațiilor de partid de 
Plenara C. C. al P.M.R. din decem
brie 1959.

Vorbind despre gospodăria colec
tivă din Benic, tov. Manciulea P. a 
arătat măsurile luate de consiliul 
de conducere îndrumat de organi
zația de partid pentru dezvoltarea 
gospodăriei și ridicarea nivelului, de 
trai al colectiviștilor. O atenție 
deosebită a fost acordată încărcă
turii de animale la 100 de hectare. 
Astfel —• a arătat vorbitorul — 
G.A.C. Benic are în prezent 24 
bovine, 250 ovine și 12 scroafe dc 
producție la 100 de ha.

In cinstea Congresului- al III-lea 
al. partidului și a zilei de 1 Mai 
colectiviștii și inlovărășiții din co
muna Benic se angajează a termi
na construcția saivanului de la Gal- 
da de Sus, magazinul cooperativei

în centrul atenției
decît în proporție de 92,3 lâ sută. 
Unele conduceri de cooperative, ca 
cele din Vințul de Jos (președinte 
Bercea Ștefan), Benic (președinte 
Balaș N.) și Cricău (fostul preșe
dinte Drăgan Cornel) — nu au 
ținut o strînsă legătură cu consu
matorii, n-au studiat temeinic ce
rințele locale, din care cauză au ră
mas mult sub plan.

O latură importantă a activității 
cooperației de consum este cea a 
muncii în domeniul contractărilor 
și achizițiilor. In 1959, în comparație 
cu 1958, s-au contractat cu 89 la 
sută mai multe cereale, iar volumul 
achizițiilor a crescut și el cu 36 la 
sută. La prima vedere aceste cifre 
par a fi mulțumitoare. Ținînd însă 
cont de faptul că partidul a încre
dințat, în 1959, cooperației sar
cina de achizitor unic de cereale, 
volumul contractărilor 
unitățile cooperației din raion a fost 
nesatisfăcător în raport cu posibili
tățile. E suficient să arătăm că în 
1959 la principalele produse unită
țile cooperatiste și întreprinderea 
„Recolta" n-au realizat decît 41,5 
la sută la grîu, 80,7 la sută la po
rumb și 66 la sută la floarea-soa- 
reiui. De asemenea, o serioasă ră- 
mînere în urmă a existat și la a- 
chiziții, unde procentul realizat a 
fost de abia 58,40 la sută. Ca o lip-' 

realizat de

din satul Cetea și căminul cultural 
din comuna Benic. .

In cadrul discuțiilor purtate, to
varășii Petrașcu loan, Sărâxăian 
loan, Hada Dionisie, O ne a Ștefan, 
Nicoară loan și alții, au vorbit 
despre măsurile politice ce, vor fi 
luate pentru mobilizarea țărănimii 
muncitoare la executarea lucrărilor 
agricole din campania de primăvară 
și la diferitele acțiuni cu caracter 
edilitar pentru continua înfrumuse
țare a raionului, inițiind întreceri 
în acest sens.

Concluziile pe marginea discuții
lor purtate au fost făcute de tov. 
Ștefan Boureanu, care a spus prin
tre altele : Rezultatele obținute piuă 
în prezent de către oamenii muncii 
nu trebuie sa nc autoliniștească. In 
fața noastră se pun sarcini de mare 
răspundere, sarcini izvorîte din do
cumentele Plenarei C. C. al P.M.R. 
din decembrie 1959, din planul de 
măsuri al Conferinței regionale de 
partid și a hotărîrilor Conferinței 
raionale de partid. Pentru îndeplini
rea acestor sarcini trebuie mobili
zate cele mai largi mase de oameni 
ai muncii. In acest scop trebuie 
luptat pentru continua. întărire a 
vieții interne de partid. Fiecare 
membru de partid, să participe în 
mod activ la rezolvarea sarcinilor, 
să fie un bun agitator în mijlocul 
maselor. Să se pună un accent măi 
mare pe activitatea activului., fără 
de partid al organizațiilor de bază, 
să fie mobilizate în munca politică 
toate organizațiile de masă.

In încheierea discuțiilor, tov. Ște
fan Boureanu, în numele Comitetu
lui raional de partid și-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii din 
raionul nostru, mobilizați de orga
nizațiile de partid, vor întîmpina 
Congresul al III-lea al P.M.R. 
ziua de '
muncă.

st 
înI Mai cu noi succese
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să trebuie arătat faptul că dini cau
za dezinteresului dovedit de unele 
conduceri de cooperative, ca cele 
din Mihalț, Galda de Jos, Ighiu, 
Pețelca și altele nu s-a pus accent 
nici pe preluarea porumbului con
tractat, rămînînd nepreluat în 1959 
peste 100 tone porumb.

Așa după cum a scos în evidență 
atît darea de seamă cît și discuțiile 
purtate, principalele lipsuri care au 
condus la nerealizarea sarcinilor la 
contractări și achiziții a fost slaba 
muncă' desfășurată în rîndul produ
cătorilor asupra avantajelor de care 
se bucură aceștia. In unele cazuri 
organele de contractări și unii ges
tionari ca Păcurar D. din Bărăbanț, 
Roșu P. din Cricău, Macarie Ghc- 
rasim din Galda de Jos și alții, au 
subapreciat în mod nepermis 
aceste importante sarcini. La 
ceasta se mai adaugă și lipsa de 
control și luarea unor măsuri 
timp pentru îndreptarea lipsurilor 
din partea conducerii U.R.C.C. Alba.

In momentul de față, în întregul 
raion se desfășoară acțiunea de în
cheiere a contractelor pe 1960. Ca 
urmare a sprijinului acordat de or
ganele de partid și de stat din ra
ion, Uniunea raională a luat prin 
cooperativele sătești măsuri pentru 
intensificarea acțiunii de încheiere 
a contractelor. Astfel, în Alba-Iu- 
lia și în comune ca Ciugud, Cricău, 
Stremț, Feneș, Meteș, unde unitățile 
cooperatiste au primit lin ajutor din 
partea organizațiilor de bază și a 
sfaturilor populare, s-a reușit ca sar-

a-

la

Dornici să facă din gospodăria 
lor colectivă o unitate socialist-coo- 
peratiștă puternică și înfloritoare, 
colectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
au hotărît să acorde o largă dezvol
tare ramurilor dc producție, pentru 
a asigura gospodăriei venituri cît 
mai mari. Pe lingă vie, colectiviștii 
dispunînd și de o suprafață impor
tantă de teren arabil și fînaț, care 
pot asigura o puternică bază fura
jeră, și-au propus ca în afara tur
mei de oi, care în acest an va tre
ce de 300 capete, să pună bazele ti 
nei ferme mari de vaci. După 
cum e și firesc, creșterii de animale 
se impune asigurarea de adăposturi 
corespunzătoare.

Dezbătînd în toamna trecută a- 
ceastă problemă în organizația dc 
bază, consiliul de conducere și adu 
narea generală, colectiviștii au 'ho
tărît ca pentru început să constru
iască un grajd pentru 50 vaci de 
lapte. Tiecînd la fapte, consiliul de 
conducere, îndrumat, de organizația 
de bază, a format un colectiv, ’ în 
frunte cu tov. Feneșer Nicolae, pre
ședintele gospodăriei, care să se 
ocupe îndeaproape de procurarea 
materialelor și construirea grajdului. 
Au fost astfel procurate din comer
țul de stat cărămida, țigla, ciinen- 

șitul, ușile și ferestrele, precum 
alte materiale.

Au fost apoi 
m. c. de material 
fasonat, din care 
fost transformați 
Pentru ca grajdul să coste cît mai 
ieftin, toate transporturile de mate- i 
riale s-au făcut prin muncă volun
tară. Tot prin muncă voluntară s-a , 
făcut și transportul celor 140 m.c. 
de pietriș și nisip adus de la o ca- 1 
rieră din apropiere pentru fundație j
și tencuială. i

Intrînd în iarnă, construirea graj- I
dului a fost amînată pentru primă- i
vară. îndată ce timpul a devenFt’fa- i
vorabil, munca la grajd a început :
și acum zidul este ridicat pînă la |
centura de beton. Paralel se lucrea
ză la fasonarea materialului lemnos <
pentru acoperiș. Pentru ca grajdul 1
să-i coste cît mai puțin, fiecare co- i
lectivist s-a angajat să facă, la ri- ,
dicarea acestuia cel puțin 6 zile 1
muncă voluntară. In ce privește îp^ă i
munca calificată, gospodăria nedis- <
punînd de zidari și dulgheri, a an-

----------

60 
ne- 
au 

seînduri.

procurați 
lemnos, 

15 metri 
în

Nai multă atenție deservirii populației
Zilele trecute, în cadrul coopera

tivei meșteșugărești „Mureșul" din 
oraș a avut loc adunarea de dare 
de seamă. Toate problemele ce fră- 
mîntă cooperația meșteșugărească 
au fost dezbătute cu acest prilej. Au 
fost scoase la iveală atît rezultatele 
cît și lipsurile.

Cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul" a obținut în anul trecut 
o seamă de succese remarcabile. Pe 
lingă îndeplinirea sarcinilor de plan 

cinile privind contractările să fie 
realizate în proporție de 85-100 la 
sută. In același timp trebuie însă a- 
rătat eă mai sînt unități cooperatis
te care nu acordă toată importanța 
acestei probleme și mai rău e apoi 
faptul că nici sfaturile populare co
munale nu privesc cu toată răspun
derea acțiunea de contractări, lă- 
sî.nd aceasta doar pe seama coope
rativelor. Âșa stau lucrurile în sa
tele Dumitra, Straja, Henig, Totoî, 
Sîntimbru, Oarda de Jos, Mihalț, 
Galtiu, Vințul de Jos și altele, unde 
sfaturile populare neglijează acea
stă sarcină și la fel ca ele proce
dează și întovărășirile agricole de 
aici, care nu acordă ajutorul cuve
nit la încheierea contractelor.

In lucrările conferinței s-a anali
zat de asemenea cu toată răspunde
rea activitatea desfășurată în dome
niul muncii politice de masă, finan
ciar contabil, creșterea cadrelor etc, 
toate aceste probleme fiind larg 
dezbătute de delegați.

In continuare a luat
Ștefan Boureanu, prim-secretar 
Comitetului raional de partid, 
a arătat sarcinile ce revin coopera
ției în întărirea schimbului dintre 
sat și oraș, în întărirea activității 
îinanciar-economice a cooperative
lor, în îmbunătățirea aprovizionării 
țărănimii muncitoare c.u cît mai 
multe produse.

In încheierea lucrărilor, conferin
ța a ales noul comitet executiv. Ca 
președinte a fost reales tov. Liviu 
Băiescu. 

cuvîntul tov. 
al 

care

gajat pentru a efectua lucrările de 
zidărie și dulgherie, meșteri din rîn
dul întovărășiților din sat ca Bîrz 
Nicolae I. Cornel, Benicean Victor, 
Dochiță Florian, Bîrz Vasile, Beni
cean Nicolae, Crișan Traian și alții, 
care s-au obligat să lucreze în con- 
dițiuni foarte avantajoase pentru 
gopodărie.

Pentru a ne da bine seama la ce 
preț dc cost se ridică grajdul gos
podăriei pentru 50 vaci, să facem 
o scurtă analiză. Așa după cum re
zultă din plățile făcute, cărămida, 
țigla, cimentul și alte materiale, 
precum și cei 60 m.c. de material 
lemnos, au costat în total 53.000 lei. 
Ținînd seamă că materialul lemnos 
a fost ridicat de colectiviști direct 
din pădure, acesta a fost .procurat 
la un preț foarte avantajos. Prin 
transformarea buștenilor în scindară, 
s-a realizat la materiale o economie 
de 30.000 lei, iar prin efectuarea tu
turor transporturilor de materiale ca 
țiglă, ciment, cărămidă, material 
lemnos, pietriș etc. prin muncă vo
luntară, la care și-au adus o- fru
moasă contribuție și întovărășiții 
din sat, s-a realizat față de deviz 
o economie de 28.000 lei. De ase
menea ,1a manoperă, pentru efectua
rea lucrărilor de* pînă' acum s-a fă
cut numai 29 zile-muncă, restul lu
crărilor fiind efectuate prin muncă 
voluntară, astfel că și aici econo
miile se ridică la suina de 1,5.000 
lei. După cum se vede, în, mare, c- 
conomiile realizate se ridică la su
ma de 73.000 lei și ele sînt chiar 
mai mari. Dacă la costul materia
lelor în sumă de 53.000 lei se a- 
daugă suma de 11.000 ce reprezintă 
alte cheltuieli strict necesare, efec
tuate, vedem că costul grajdului se 
ridică la suma de 64.000 lei, mai 
puțin decît economiile realizate. Și, 
bineînțeles, dacă s-ar fi confecțio
nat cărămida de colectiviști, prețul 
de cost al grajdului ar li fost și-mai 
scăzut. Faptul că colectiviștii din 
Bucerdea au reușit să construiască 
un grajd trainic și la un preț de 
cosi redus, așa după cum prevăd 
lucrările Plenarei C. C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959, este un re
zultat frumos și meritul este al tu
turor colectiviștilor, fiecare adueîn- 
du-și o contribuție de seamă la ri
dicarea acestei construcții.

FI. BARABAȘ

un succes este și faptul că în anul 
trecut această unilate a încheiat bi
lanțul cu un beneficiu de peste 
800.000 lei — cu peste 500.000 lei 
mai mult ca în 1958. Aceasta reflec
tă cu toată puterea marile posibili
tăți de care dispune această coo
perativă în direcția dezvoltării ' ez 
continue. Pe lingă rezultate însă, 
lucrările adunării au scos la iveală 
și o seamă de lipsuri, manifestate 
în mod ^special în îmbunătățirea or
ganizării muncii, în calitatea lucră
rilor executate și întărirea legăturii 
cooperativei cu populația pe care, o 
deservește. Așa, dc pildă, mulți coo
peratori au criticat conducerea coo
perativei pentru slaba aprovizionare 
a secțiilor cu materiale. — Ne plin- 
gem că nu ne realizăm sarcinile de. 
plan — a arătat cooperatorul Istra- 
ie I. Apoi. n!ci nu-i dc mirare cînd 
nu avem sculele necesare cu care 
să dăm lucru de cea mai bună cali
tate. Nc lipsesc mașini de tuns și 
briciuri sînt insuficiente, nu se dă 
apă de colonie. Și apoi în plus de 
asta nu se face de către unii coo
peratori. nici lucru de cea mai bună 
calitate. Aceasta are o influență ne
gativă în rîndul populației. De pil
dă, la secția de coafor, tovarășele 
femei sînt cu totul nemulțumite' de 
calitatea coafurii. Și aceasta din 
cauză că pe lingă că materialul e 
vechi, nici cooperatoarele nu se stră
duiesc să execute lucru de bună ca
litate.

Lucrările adunării au scos de a- 
semenea în evidență faptul că coo
perativa „Mureșul" a dovedit o sea
mă de lipsuri în ce privește lărgi
rea aci ivit ații cooperatiste în mod 
special in Zla'na și Teiuș.

★
Tot zilele acestea s-au desfășurat 

șl lucrările adunării generale a coo
perativei „Progresul". In cadrul lu
crărilor au fost de asemenea scoase 
în evidență rezultatele ca și lipsu
rile, propunîndu-se măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii de viitor.



Vizslss lass iW. S. Hrușciov în Franța la aceasta uzina a rorbit Lenta
(Urmare din pag. l-a)

acreditați la Paris, numeroși repre
zentanți ai presei, posturilor de ra
dio și televiziune, cinematografiei.

intr-o liniște solemnă răsună Im
nul I 'nitinii Sovietice și Marseilleza, 
N. S. Ilrușciov și președintele De 
Gaulle trec în revistă garda de o- 
noare, apoi se îndreaptă spre sa
lon. Copiii membrilor coloniei sovie
tice din Paris oferă oaspeților bu
chete de trandafiri roșii.

In salonul de primire, generalul 
De Gaulle îl prezintă pe N. S. 
ciov conducătorilor statelor 
bre ale comunității franceze, 
brilor guvernului francez și 
lalte persoane oficiale. N. S. 
ciov sătulă pe membrii 
sovietice.

Președintele Franței rostește o 
euvîntare de salut. Primit cu aplau
ze puternice răspunde N. S. 
Hrușciov.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

Hruș- 
mem- 
nieni- 
celor-
Hruș-

ambasadei

Cuvîntarea 
președintelui De Gaulle
PARIS (Agerpresș. — Luînd cu- 

vîn'ul la sosirea lui N. S. Hrușciov 
pe aeropor'ul Orhj, președintele 
Charles De Gaulle a rostit următoa
rea euvîntare de salut:

Domnule președinte! lată-vă în 
sfirșit aici!, Vd pot încredința că 
sîntem foarte mulțumiți de aceasta.

Veniți în numele unei mari țări pe 
care Franța a întî!ruf-o aproape în 
fiecare perioadă a istoriei și care a 
fost alături de ea în cel mai îngro
zitor 
mele 
tr-o 
prim
popor de care pe viitor va depinde 
în mare măsură pacea între oameni.

Veniți, apoi, plin de viață și în 
plină activitate, avînd în minte pro
iecte vaste, dispus să stați de vor
bă cu 
privesc 
ceasta 
lumi;

Ei bine, domnule președinte, sîn- 
tem gata să vă ascultăm si să ne 
facem ascultată părerea, să vă ve
dem și să ne vedeți și dumnea
voastră în cursul zilelor pe care ni 
le consacrați.

Vă urez dumneavoastră, doamnei 
Hrușciov, familiei dumneavoastră; 
însoțitorilor dumneavoastră — bim 
sosit.

din're războaie, veniți în nu- 
iinui stat care deține astăzi, în- 
lume neliniștită, un loc de 
plan, veniți în numele unui

noi despre problemele care 
Rusia și Franța și priit a- 
despre problemele întregii

PARIS (Ager preș). — TASS a- 
nunță textul cuvîntării rostite de 
N. S. Ilrușciov pe aeroport, la sosi
rea în Franța.

Domnule președinte ț
Domnule prim-ministru! 
Doamnelor și domnilor!
Pășind pe pămîntul Franței vreau 

în primul rînd să mulțumesc preșe
dintelui. De Gaulle pentru invitația 
sa amabilă de a vizita Franța. Per- 
miteți-irii de asemenea să-mi exprim 
recunoștința sinceră față de toți a- 
cei care au venit să ne întîmpine 
pe noi, reprezentanți ai Uniunii So
vietice.

Nu vă voi ascunde că am primit 
cu satisfacție invitația dv., domnule 
președinte, și că am venit cu plă
cere aici, dlndu-mi seama că acea
stă vizită poate fi rodnică atît pen
tru dezvoltarea relațiilor sovieto- 
franceze, cît și pentru întărirea 
păcii în care popoarele noastre sînt 
interesate în egală măsură.

Sînt bucuros că mă întîlnesc cu 
președintele Franței, generalul de 
Gaulle, față de care oamenii sovie
tici nutresc un sentiment de respect 
considerîndu-l un patriot francez. 
Generalul De Gaulle nu și-a plecat 

■ capul in fața ocupanților, a dat do
vadă de curaj în lupta pentru inde
pendența Franței. Sper că întilnirile 
și convorbirile 
Iul De Gaulle 
bună înțelegere 
rile noastre.

In ultimul an 
tori ai Uniunii 
prilejul să vizităm multe țări, 
întreprindem aceste călătorii, 
ori foarte îndepărtate, din interes 
turistic; după cum vă dați singuri 
seama, noi oamenii de stat, avem ce 
să facem la noi acasă. Asemenea vi
zite și întllniri au o importantă de 
neprețuit pentru stabilirea contacte
lor concrete și pentru colaborarea 
activă între oamenii de stat, ele 
con'ribuie la stabilirea înțelegerii re
ciproce și încrederii în relațiile in
ternaționale, lucru care preocupă a- 
cum pe orice om interesat de desti
nul păcii, fie el rus sau francez, po
lonez sau ceh, american sau englez.

Sa luăm fie și numai probleme 
europene. După cum se spune, a- 
cestea oferă un cîtnp vast de lucru 
pentru noi doi, domnule președinte, 
și pentru colegii noștri.

îmi voi permite să citez un exem
plu concret care, cred, va fi atît pe 
înțelesul francezilor cît și pe înțele
sul rușilor. Și în Uniunea So
vietică, și în Franța se mai găsesc 
și acum deseori în pămint bombe șt 
obuze neexplodate, iar uneori și în
tregi depozite de muniții lăsate de 
hitlcriști în timpul războiului. Obu
zele și bombele au ruginit și scoa
terea lor din pămint implica un 
mare risc. Dar a le lăsa acolo ne
atinse ar însemna să ne expunem 
unui risc și mai mare.

noastre cu genera- 
vor duce la o mai 
reciprocă între ță-

eu și alți conducă- 
Sovietice am avut

Nu
une-

Ce e de făcut? In asemenea ca
zuri geniștii noștri pornesc cu cu
raj la lucru și, acționînd cu înde
mânare și pricepere, îndepărtează 
aceste urmări periculoase ale răz
boiului. La fel trebuie să procedăm 
și noi, oamenii de stat, curățind băi- 
trînul și minunatul nostru pcîrnlnt 
de urmările vremurilor sumbre ale 
războiului. Adeastă muncă este grea, 
complexă, dar popoarele ne vor 
mulțumi dacă vom întreprinde . a- 
ceastă acțiune comună bine și Intr-un 
spirit prietenesc. Să înflorească gră
dini și să dea in spic griul pe pă
mântul curățit de nunele cu efect în'- 
iîrziat, lăsate de. războiul de pe ur
ma căruia popoarele noastre au a- 
vut de suferii și în care ne-a fost 
dat să luptăm umăr la umăr îmno- 
triva dușmanului comun.

Am venii la dv. animați de cele 
mai bune sentimente. Poporul nostru 
vrea să fie prieten cu poporul Fran
ței. Oamenii sovietici nutresc sen
timente de profundă simpatie pen
tru poporul francez care a adus o 
mare contribuție la dezvoltarea cul
turii. științei și tehnicii universale 
și îi dcresc sincer măreție și pros
peritate. Aceste sentimente de sim
patie nu datează nici de azi, nici 
de ieri, ci, după cum știm cu toții, 
au rădăcini adînci. Sîntem pentru 
dezvoltarea între țările noastre 
unor relații bune și prietenești 
dom-niul politicii, comerțului 
culturii.

De felul cum se vor dezvolta
lațiile între țările noastre depinde 
în mare măsură situația din Euro
pa și nu numai din Euroua. Nu e- 
xagerăm afirmi nd că dacă Uniunea 
Sovietică și Franța, ca două din 
cele mai mari puteri de pe continen
tul european, împreună cu celelalte 
țări iubitoare de pace, își vor pune 
de atord poziția în problemele fun
damentale ale menținerii păcii, for
țele agresive nu-și vor putea ridica 
capul și nu vor putea tulbura pa
cea în Europa. Prin eforturi comune 
putem contribui în mare măsură la 
stabilirea colaborării pașnice între 
toate țările europene.

Un rol nu mai puțin important, 
pot avea țările noastre și în rezol
varea problemei dezarmării, cea mai 
arzătoare problemă a contempora- 
nătății.

Domnilor! In dimineața aceasta, 
numai cu cîteva ore în urmă, con- 
dueîndu-mă pe aeroportul din Mos
cova, oamenii sovietici m-au rugat 
să transmit parizienilor si întregu
lui popor francez un salut cordial 
și urări de bine. In aceste prime 
clipe ale vizitei în Franța transmit 
cu multă plăcere acleste urări de 
bine gloriosului popor al Franței.

Trăiască
Trăiască 

cezăI
Trăiască

a 
în 
și

re-

marele popor francez! 
prietenia sovieto-jran-

pacea în întreaga lume!

— NOTE —

Din viața internațională
Aportul Leipzigului
Un exemplu minunat a! efectului 

binefăcător exercitat de destinderea 
încordării internaționale asupra dez
voltării comerțului internațional a 
fost Tîrgul internațional de primă
vară de la Leipzig, care s-a închis 
la 8 martie. Prin rezultatele sale, el 
a întrecut oricare din tîrgurile ani
lor precedenți. Suprafața expoziției 
s-a mărit la 295.000 m.p., numărul 
firmelor și al organizațiilor de co
merț exterior care au participat la 
tîrg a sporit pînâ la 9.500, din 52 
de țări.

Potrivit unor date preliminare, to
talul tranzacțiilor încheiate în ca
drul tîrgul ui' de către organizațiile 
de comerț exterior din Republica 
Democrată Germană se cifrează Ia 
4.230.000.000 de mărci, adică cu 
23,9 la sută mai mult decît la tîr
gul de primăvară de anul trecut, 
când s-a realizat o cifră record.

Succese deosebite a înregistrat la 
Leipzig industria socialistă din 
R.D.G. Întreprinderile de optică 
„Zeiss", care sînt proprietatea po
porului, au prezentai la Leipzig 62 
de produse noi. Alături de binecu
noscuta producție de masă — a- 
paratele de fotografiat și filmat —

această întreprindere a mai prezen
tat numeroase și minunate instru
mente și aparate noi pentru cerce
tări științifice și pentru laboratoare 
de uzină.

Importanta revistă economică din 
R.F.G. „Der Volkswirt" scria în nu
mărul din 5 martie: „Avalanșa de 
vizitatori care s-a observat încă din 
primele zile dovedește că firmele 
interesate in comerțul interzonal și 
în comerțul cu alte țări ale blocu
lui răsăritean acordă o atenție tot 
mai mare Tîrgului de la Leipzig".

Această recunoaștere 
bit de semnificativă și 
R.D.G. aduce un aport 
dezvoltarea colaborării 
pașnice între țările cu 
dale diferite.

este deose- 
arată că 

important la 
economice 

sisteme so-

a-

Apa rece pentru 
Randolph Churchill!
Două împrejurări i-au creat o

numită celebritate lui sir Randolph. 
Prima: Randolph Churchill este
fiul fostului prim-ministru al Marii 
Britanii. A doua: Randolph trece 
drept un mare cunoscător în materie, 
de băuturi tari. S-ar putea ca toc
mai această a doua împrejurare să-l

facă atît de războinic. încă în pri
măvara anului 1956, săptămînalul 
londonez „New Statesman and 
Nation" scria despre Churchill-ju
nior că „s-a dovedit. a fi un ghi
nionist în politică, ziarist-pirat în 
publicistică și scandalagiu plicticos 
în societate".

Acest ziarist devine extrem de be
licos cînd scrie despre Uniunea So
vietică. Ura pe care o nutrește față 
de Uniunea Sovietică l-a făcut să in
cite la război împotriva U.R.S.S. chiar 
îndată după înjrtngerea Wehrmach- 
tului hitlerist de către trupele so
vietice. Randolph nu era pe atunci 
prea original în motivarea acestor 
îndemnuri. Ca și alți reacționari din 
Occident, el susținea că războiul, 
împotriva lui Hitler a fost o gre
șeală: trebuia luptat nu împotriva 
fascismului, ci împotriva comunis
mului. El n-a fost original nici în 
afirmațiile sale că războiul împo
triva U.R.S.S. ar fi ceva ușor, în- 
t r licit 
flotă, nici aviație", fără a mai vor
bi de '

De
și între timp numeroase personali
tăți care gîiideau la fel da Randolph 
Churchill s-au trezit la realitate, 
ințelegînd că pentru Anglia și alic 
puteri occidentale un război împo
triva U.R.S.S. ar însemna o sinu
cidere. Necesitatea studierii serioase 
a propunerilor sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și totală a

în- 
Uniunea Sovietică „n-are nici

bomba atomică...
atunci a trecut multă vreme,
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(Urmare din pag. l-a)
— Cum, adică, l-au reținut? sini 

aici...
Lenin venise neobservat de m- 

meni și a intrai imediat în vorlia 
cu muncitorii...

Vladimir Ilici s-a urcat la tribună. 
Dar el nu a ținut o euvîntare, nu a 
prezentat un referat. A fost o con
vorbire foarte însuflețită.

Lenin vorbea simplu, clar pe în
țelesul tuturor. El nu a căutat să 
ascundă pericolul care plana asu
pra tinerei republici. Ei a vorbi! 
despre cei doi dușmani periculoși: 
pe front — intervenționiștii și gar
diștii albi, iar în interiorul țării — 
foametea, ruina, mizeria. Pentru a 
învinge pe dușmanul nr. 2 este ne
cesară o atitudine conștientă față 
de sarcinile încredințate, trebuie ri
dicată productivitatea munbii. (Jr 

,acest lucru se poate obține numai 
prin electrificare.

Cuvintele profetice ale lui Lenin, 
rostite acum 42 de ani, sînt în pre
zent traduse în viață. Acest lucru 
este ilustrat grăitor și de exemplul 
fostelor ateliere de reparat vagoane, 
în prezent uzina „Voitovici".

In anii puterii sovietice uzina s-a 
transformat de nerecunoscut. Au 
fost construite noi corpuri de clă
diri, iar vechile încăperi au fost re
construite. In prezent puterea tuâu- 
ror motoarelor instalate în secții 
este de zece ori mai mare decît în 
perioada cînd uzina a fost vizitală 
de Lemn. •

Perspective minunate se deschid 
in fața întreprinderii prin planul 
de șapte ani. In secția de roți, de 
pildă, au și fost instalate mașini 
moderne pentru prelucrarea osiilor 
montate. In celelalte secții urmează 
să mai fie puse în funcțiune alte 
700 de mașini-unelte așchletoare de 
metal și tot atîtea unități de utilaje 
de forjă și presă, pentru prelucrarea 
lemnului, pentru ridicat și trans
port. Cauacitalea de producție a în
treprinderii va crește de două ori.

In prezent, colectivul înlreprin- 
derii se ocupă în special cu repara
rea vagoanelor metalice pentru că
lători. In anii septenalului. parcul: 
de material rulant al căilor ferate 
sovietice se va îmbogăți cu noi ti
puri de mașini. Și colectivul uzinei 
„Voitovici" urmează să asimileze 
producția unor noi tipuri de vagoa
ne : vagoane-reslaurant, vagoane 
frigorifere etc. Totodată toate va
goanele sosite pentru reparații vor 
fi înzestrate cu frîne elcc'tropneuma- 
tice și regulatori automați. In 1965 
secția de roți va produce de patru 
ori mai multe osii montate decît în 
primul an al seplenal.ului.

Colectivul uzinei se pregătește să 
în'împine cu noi succese în muncă 
cea de-a 90-a aniversare a nașterii 
lui Lenin. 'Veteranii întreprinderii 
povestesc bucuroși tovarășilor lor 
mai tineri amintiri din acea zi cînd 
muncitorii uzinei au avut fericirea 
să-l aibă printre ei pe Vladimir 
Hili Lenin.-------- ««---------

Din țara constructorilor comunismului
Construirea unui orășel al științei la Minsk
Minsk — capitala R.S.S. Bielo

ruse — va deveni un important cen
tru științific în partea de vest a 
l niunij Sovietice. Aici se desfășoa
ră construcția unui orășel academic 
unde vor funcționa un mare număr 
de instituții de cercetări științifice, 
printre care institute de fizică, de 
matematică, de tehnică de calculat, 
precum și o mare stațiune geofi
zică. In laboratoarele noului orășel 
al științei vor lucra peste 45.000 de 
cercetători, care vor studia cele mai 
importante probleme ale științei și 
tehnicii moderne.

I In loc important în viața științi
fică a noului centru1 academic este 
rezervat institutelor tehnice, de fi-

------------ ♦♦

un canal de irigație

zică și pentru construcția de mașini.. 
Acestea vor fi utilate în vedere- 
laborării celor mai moderne t. 
de mașini-unelte așchietoare de n-^- 
tal, a căror producție va crește coh- 
siderabil în Bielorusia, precum și a 
unor noi modele de tractoare și au
tomobile. Numeroși oameni de știin
ță își vor consacra activitatea ' rea
lizării unor aparate automate și ma
șini speciale pentru întreprinderile- 
chimice, textile și rafinăriile de pe
trol în curs de construcție în Bielo
rusia.

Construirea majorității instituții
lor de cercetări științifice ale oră
șelului academic din Minsk se va 
termina încă în anul curent.

O hidrocentrala pe
La Institutul „Gruzghiproselelec- 

tro“ s-a terminat elaborarea unui o- 
riginal proiect pentru un. nou tip de 
hidrocentrală sătească ce se va 
construi pe baza unei căderi de apă 
formată de un canal de irigație.

Inginerii institutului au proiectat 
pentru prima oară în Uniunea So
vietică o hidrocentrală sătească fără

fost recunoscută și de tatăl lui Ran
dolph, Winston Churchill.

Dar spiritiv războinic al lui Chur- 
chill-junior n-a slăbit. 'Și iată că a- 
cum, în martie I960, el a publicat 
în ziarul „The News of the World" 
un amplu articol în care îndeamnă 
la dezlănțuirea unui război nuclear 
împotriva Uniunii Sovietice. In ce 
stare se afla Randolph cînd și-a 
scris articolul își poate da seama 
oricine, citind, bunăoară, următoa
rea declarație lăudăroasă: astăzi 
Anglia — afirmă el — a ajuns atît 
de puternică din punct de vedere a- 
tomic, îneît „poate distruge, folosind 
bazele de pe teritoriul ei, 12 orașe 
mari din jurul Moscovei, iar de la 
bazele sale din Cipru — 12 orașe 
mari din Ucraina".

Citind această lăudăroșenie mons
truoasă, primul gînd ce-ți vine este 
să strigi: „Aduceți mai repede 
niște apă rece pentru Randolph". 
Dar imediat îți pui cel puțin trei 
întrebări. Prima: oare acest gen
tleman are obiceiul să bea apă? A 
doua : dacă bea și apă, poate oare 
apa, fie ea aricit de rece, să-l tre
zească din punct de vedere politic? 
Și a treia întrebare, mult mai im
portantă : de ce patronii unui ziar 
„independent" ca „The News of the 
World" au găsit de cuviință să-i 
permită lui Churchill-junior să iasă 
în arenă cu făclia războiului 
mînă tocmai în ajunul întrunirii 
Geneva a Comitetului celor zece 
problema dezarmării ?

clădire. Generatorul, hidroturbinele- 
și~ celelalte instalații hidrotehnice 
vor fi așezate în învelitoare speciale 
de protecție. Construirea hidrocen
tralei după acest proiect va pere -c 
să se realizeze o importantă er 
mie de mijloace bănești. De piTdă, 
pentru construirea unei hidrocentrale 
de acest tip în raionul Mțheta se- 
vor economisi pînă la 500.000 ruble. 
Prețul de cost al construcției noir 
hidrocentrale se va reduce și dato
rită faptului că proiectanții au folo
sit construcțiile de cap, ridicate la 
timpul lor pentru canalul de irigație.

---- — --- —

în 
la 
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Unirea Alba-Iulia — 
Rapid Deva 3—2

Pe stadionid sportiv „Unirea" dirt 
orașul nostru a avut loc în ziua de 
23 martie o întîlnire amicală de fot
bal între Unirea și Rapid-Deva.

Jocul desfășurat de ambele echi
pe a plăcut mult prin fazele rapide 
care s-au succedat de la o poartă 
la alta. Amblele echipe au dovedit 
mult elan în acțiunile întreprinse. 
Spectatorii prezenți au fost mulțu
miți de felul cum s-a desfășurat jo
cul. Scorul de 3%-2 în favoarea e- 
chipei Unirea, cu cît a luat sfîrșit 
partida, dovedește totuși că cei mar 
buni au cîștigat.

Pe ceea ce trebuie încă pus accent 
în viitoarele antrenamente, și meciuri 
este aceea de a nu se înghesui jo
cul pe centru, în fața porții, așa 
cum s-a petrecut în acest meci, mat 
ales în ultima parte a reprizei a 
doua.

De remarcat este faptul că jocul 
s-a desfășurat într-o notă de disci
plină, lucru ce ar trebui să se con
tinue în toate meciurile în viitor.
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