
Ne mai despart doar două zile 
de data începerii lucrărilor ce
lui de-al III-lea Congres al parti
dului. Țara întreagă, din hotar în 
hotar, cinstește marele eveniment. 
Se asază roșii flamuri, simbol de 
luptă și izbînzi, și pe fruntea clă
dirilor de rînd ca și pe cea a im
punătoarelor construcții ale. socia
lismului. Iar oamenii, minunați oa
meni, furnaliști și oțelari, munci
tori în adîncuri sau pe schele înal
te, lucrători pe ogoare cu rod de 
aur sau tălmăcitori de slovă, unin- 
du-și glodurile și le trimit spre ca
pitala scumpei patrii cu ferma con
vingere că de la tribuna Congresu
lui se întrezăresc pe deplin contu
rați anii desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Țara întreagă freamătă, cîrdă. 
Socialismul nu mai este doar o li
cărire de speranță, ci, o realitate 
strălucitoare. O știu cei cu tîmplele 
albe ce-au înfruntat exploatarea și 
umilința, o au încrustată în inimi 
tinerii cu visurile lor înaripate, o 
simt pruncii din creșe și cămine. 
Partidul a ridicat steag de luptă și 

fost 
năruit 

și s-a pornit cu îrtdrăz- 
plrtia viitorului. Și înar- 
învățătura partidului oa- 
învins.
pe firul anilor, nu poți 
fără a fi încercat de e-

insă, în 
activități' 
nu-i este 
rădăcinile

milioane îi sînt oștenii. Au 
frînte lanțurile robiei, s-au 
zăgazuri 
n"ală pe 
mâți cu 
menii au

Călător 
păși însă 
moții. Ce-am fost ieri? O țară în 
care, obligat, am trăit în vecinăta
tea umilitoare a plugului de lemn 
și a cocioabei rurale în care pîlpăta 
opaițul. Ce slntem astăzi? O țară 
cu o puternică bază, industrială, cu 
o agricultură în plină dezvoltare și 
c'u vaste resurse umane și materia
le. Și acestui lucru, oglindă îi este 
proiectul de Directive, poem cute
zător și de cuceritoare frumusețe al 
cărui autor e partidul.

Proiectul de Directive înmănun
chează în cifre și fapte victorii deja 
dobindiie. El constituie 
primul rînd, îndreptarul 
lor viitoare. Adîncindu-l, 
mmănui greu să vadă 
viitorului adine înfipte în prezen
tul nostru, concret și imediat. Am 
înaintat cu pași mari spre construi
rea socialismului. Spre desăvîrșl- 
rea înaltei orlnduiri însă, vom face 
pași gigantici. Producția globală 
industrială va fi, la sfîrșitul anu
lui 1960, cu 65 la sută mai mare 
decîi cea din 1955, nivelul de trai 
al celor ce muncesc, săltat de a- 
proape trei ori doar în ctțiva ani,, 
va cunoaște acum un urcuș și mal 
vertiginos, iar cele trei sute de mii 
de apartamente, care vor smălțul 
orașele patriei noastre în 
maiori, vor schimba

Zecile de miliarde 
constituind darul pe 
mul îl face poporului 
menirea de a scoate întunericul din 
ultima casă. Același este, de alt
fel, și rostul rhilioanelor de tone 
de oțel, de ciment și țiței, al celor 
optzeci de mii de ingineri ce vor 
împînzi, în anii următori, uzinele 
și fabricile, al celor (Unsprezece mii 
de clase de școală. Iată doar, 
schiță sumară dar grăitoare din 
prevederile proiectului de 
rective. Dar cît este ea de grăitoa
re ț Cît de puternic scoate ea în 
relief traiectoria uriașă și rapidă pe 
care o urmează țara noastră al că
rei popor, descătușat de orice set- 
vituți, își conduce singur destinul.

Proiectul de Directive este o fe
reastră larg deschisă spre zările 
luminoase ale anilor ce vin cu u- 
riașul lor șuvoi de fapte și izbînzl. 
întrezărim prin ea Conturul magis
tralelor construcții 
combinat siderurgic 
care, spre anul 1970, 
nual de trei ori mai 
treaga noastră producție de oțel 
din 1959. Vedem furnalele recon
struite ale, Reșlței și noua secție de 
jurnale de mare capacitate de la 
Hunedoara, ne apare vie imaginea 
uzinelor și fabricilor ce vor intra 
în funcțiune, auzim duduitul celor 

anii ur- 
țăril. 
kilowați, 
socialis-

fața 
de 
care
muncitor, au

oZ)f-

ale viitorului 
de la Galați 
va produce a- 
mult decît în-

150.000 de tractoare ale anilor 
1968-1970 ce vor brăzda mănoasele 
cîmpi fără haturi ale țărănimii. Pe 
întreaga rețea a drumului de fier, 
locomotivele Diesel-electrice vor lua 
locul locomotivelor cu aburi, iar 
lămpile lui Ilici vor sclipi vesel în 
fiecare casă. Producția industrială 
în 1975 va fi de șase ori mai mare 
decît în 1959 și de 26 de ori mai 
marc decît în 1938, iar producția 
agricolă va fi de trei ori mai mare 
decît în prezent. Iată ce ne rezer
vă viitorul. Potrivit liniilor direc
toare stabilite de partid pentru pro
gramul economic de perspectivă 
toate ramurile economiei naționale 
se vor dezvolta wmonios, acordîn- 
du-se în continuare prioritate in
dustriei grele, precum și realizării 
unui as menea belșug de produse 
care să permită ridicarea bunăstă
rii poporului muncitor la nivelul 
celor mai avansate țări din lume.

Liber și stăpîn pe bogățiile țării, 
poporul nostru va fade patria sa 
mereu, mai mlndră, mai înfloritoare, 
va compune cea mai inspirată Cîn- 
tare a Romîniei populare. Condu
cător înțelept îi este partidul și 
nici o piedică nu va fi în stare să-i 
zăgăzuiască marșul victorios în 
anii ce vin.

Ceea ce altă dată, în condițiile 
înapoierii în care a fost ținută țara 
noastră de burghezo-moșierimea 
autohtonă și imperialiștii străini ar 
fi putut pe drept âuvînt surprinde, 
pare astăzi, în zilele luminoase ale 
construirii socialismului, un lucru 
cît se poate de firesc. Gospodar în 
propria, lui casă, poporul muncitor, 
sub conducerea sigură și înțeleaptă 
a partidului său iubit, participă ac
tiv la făurirea istoriei sale de azi 
și de mîine. Purtlnd în inimi nobi
lul sentiment al dragostei de pa
trie, însuflețiți de îndreptățită mîn- 
drie fundată pe realizările istorice 
obținute și perspectivele luminoase 
ce li se deschid, conduși de partid, 
oamenii muncii din țara noastră 
împlinesc fapte a căror măreție en
tuziasmează, generează energii și 
eroi. Și conștienți de covîrșitoarea 
importanță a prevederi'or planului 
de șase ani și a prevederilor pla
nului de perspectivă, cei ce mun
cesc chibzuiesc adînc, își exprimă sa
tisfacția și adeziunea și-și mărturi
sesc voința neînduplecată de a da 
viață sarcinilor trasate de partid.

Unitatea de monolit dintre partid 
și popor este de nezdruncinat. Că
lită în focul luptei de transformare 
revoluționară a țării noastre, ea 
s-a întărit cu fiecare victorie obți
nută în marșul victorios spre so
cialism. Și în aceste zile, de mun
că intensă dar șt de înălțătoare 
sărbătoare prilejuită de apropierea 
celui de-al III-lea Congres al parti
dului, se conturează mai bine ca 
oriclnd sentimentul încrederii, feri
cirii și al satisfacției. de a lupta 
sub steagul victoriosului partid.

In rînd cu milioanele de munci
tori de pe întinsul patriei, la fel de 
hotărîți, spre fapte mari pășesc și 
oamenii muncii din raionul nostru. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, și ei se vor dovedi vrednici 
oșteni ai construcției socialiste iar 
în munda de ansamblu a întregului 
nostru popor, muncitorii, colecti
viștii și întovărășită, toți cei ce 
muncesc între hotarele raionului, 
se vor strădui să pășească mereu 
cu fruntea sus pe drumul de aur 
al socialismului și comunismului.
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rezultate le-a obținut secția Astfel, numai în primele luni ale anului, s-a econo- o cantitate de piele din se pot confecționa 633 pe- ghete pentru femei. Și ce-

A In întrecerea socialistă ce se desfășoară la fabrica „Ardeleana" în cinstea celui de-al III- lea Congres al P.M.R. cele mai bune croi, cinci misit care rechi lelalte secții au obținut rezultate frumoase, contribuind din plin la realizarea unor importante economii la prețul de cost ce întrec suma de 440.000 lei.A In comuna Hăpria și în satul Galați din comuna Feneș, s-a început construcția a două noi localuri pentru cooperativă. Aceasta, ca urmare a angajamentului luat de către cetățeni în adunările generale ce au avut loc cu ocazia dezbaterii proiectului Directivelor celui de-al III-lea Congres al partidului. La lucrările ce se execută prin muncă patriotică participă un mare număr de cetățeni.A La Zlatna, ca urmare a mărețelor sarcini reieșite din proiectul de Directive, au început lucrările penlrtt construirea de noi blocuri pentru muncitori.■A Colectivul de muncă de la cooperativa meșteșugărească „Mureșul" și-a îndeplinit planul pe primul semestru a anului cur .uit cu 24 zile înainte de termen.
Faptul că la 20 iunie vor începe 

lucrările Congresului le este cu
noscut chiar și celor mici. In clișeu : La căminul de zi de la Sin- 
timbru de vorbă cu copiii despre 
viitorul lor luminos.

♦♦--------------------

Din proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R.Valoarea producției globale industriale va fi în anul 1965 de aproximativ de 2,1 ori mai decît ritm circa

★ electrică va fi de circa liarde kWh, de 2,7 ori decît în 1959.

mare în 1959, corespunzînd cu un mediu anual de creștere de 13 la sută.In 1965 producția de energie18,5 mimai mareîn perioa-'A' Pentru acoperirea, da anilor 1960-1965, a necesităților balanței de gaze naturale, producția trebuie să crească în 1965 la 13,3 miliarde m cubi față de 5,8 miliarde în 1959; se va dezvolta rețeaua de transport prin construirea a încă circa 1.450 km de con-

ijg:
Vineri, 17 iunie 1S60
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Raportează un harnic colectiv
In aceste zile pre

mergătoare " 
lui 
în 
nei 
din 
pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate se 
desfășoară cu un entu
ziasm deosebit. Drept 
urmare, acum în preaj
ma mărețului eveni
ment, Colectivul de 
muncă de aici poate 

raporta că și-a înde
plinit și depășit anga
jamentele. Astfel, sec
ția chimică I, care 
și-a propus să dea în 
acest an peste plan 
400 tone produse, a 
reușit să realizeze pînă 
la 15 iunie aproape 
întregul angajament, 
dînd pînă la acea dată 
375 tone produse peste 
plan. De asemenea, 
colectivul secției me-

Congresu-
'al III-lea al P.M.R., 
toate secțiile llzi- 

MiȚalo-Chimice 
Zlatna întrecerea

feroviar, producția de loco- electrice de 2.100

duete magistrale, astfel ca în 1965 lungimea totală a conductelor magistrale să ajungă la 4.000 km.Se prevede ca extracția totală de cărbune să crească la 11,5-12,5 milioane de tone în 1965, de 1,4-1,6 ori mai mult decît în 1959.Pentru mecanizarea agriculturii, producția de tractoare va spori de la 11.000 de bucăți în 1959 la circa 25.000 de bucăți în 1965.Ar Pentru transportul se va dezvolta motive Diesel C.P.A- Producția ajunge în 1965 lioane de perechi, mai mult decît în-A In industria ducția va crește 1959 de aproape 2 ori. Pe lîngă re- utilarea și dezvoltarea unităților e- xistente, în industria alimentară, în perioada 1960-1965, vor intra în funcțiune 4 fabrici de zahăr, o fabrică de ulei, 3 fabrici de lapte praf, precum și fabrici de bere, a- batoare, mori, fabrici de pîine etc.A’ Pînă în 1965 se va putea a- junge la un efectiv de aproximativ

de încălțăminte va circa 45 de mi- adică de 1,6 ori 1959.alimentară, pro- în 1965 față de
la

o-
5.800.000 de bovine fața de4.450.000 în 1959, din care vaciaproximativ 2.900.000 față de2.156.000 în 1959.Se prevede ca în 1965 să sei a-jungă la circa 13 milioane de vine, din care peste 8,5 milioane cu lînă fină și semifină.Pentru mărirea producției de fructe, se prevede extinderea plantațiilor cu pomi de la 190.000 ha în 1959 pînă la 300.000 ha în 1965.
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talurgică I din 120 
tone produse cît își 
prevăzuse să dea pes
te plan în acest an, a 
dat pînă la 15 iunie 
110 tone peste plan. In 
ce privește economiile, 
la prețul de cost, de 
la începutul anului și 
pînă la 15 iunie s-au 
realizat economii în 
valoare de peste 
442.000 lei.

Economiile —o preocupare centrală
Cel de-al III-lea Congres al 

P.M.R. este înttmpinat de munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii de industrie locală „Ho- 
ria" Alba-Iulia cu realizări de sea
mă în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate pentru reducerea prețul'it 
de cost. Astfel, prin propunerile fă
cute de către muncitori și măsurile 
luate s-a reușit ca în primele 5 luni 
ale anului colectivul nostru să re
ducă prețul de cost cu 214.000 lei' 
față de anul trecut, iar față de sar
cina planificată în acest an cu 
189.000 lei la întreaga producție, 
marfă.

O preocupare de seamă a între
gului colectiv în această perioadă 
a fost obținerea unor cît mai în
semnate edpnomii prin reducerea 
consumurilor specifice. In primele 5 
luni ale anului s-au economisit di
ferite materiale în valoare de 
81.954 lei.

Numai în cursul lunii mai prețul 
de cost a fost redus cu 137.000 lei 
față de sarcina planificată.

Coresp. CIUHAT POMPILIU

CU ANGAJAMENTUL 
ÎNDEPLINIT Șl DEPĂȘITColectivul de muncitori de la Autobaza de transport I.R.T.A. Alba- Iulia și-a luat angajamentul ca îrr cinstea celui de-al III-lea Congres al P.M.R. să-și îndeplinească și' să-și depășească lună de lună sarcinile de plan, să realizeze economii peste sarcina planificată în valoare de peste 63.000 lei. Muncind cu însuflețire, acest colectiv a reușit să-și îndeplinească și să-și depășească cu mult înainte sarcinile de plan. Astfel, pînă la, 1 iunie, pe întreaga Autobază s-au realizat economii în valoare de peste 83.000 lei. In același timp, în luna mai, aici, s-a reușit să se realizeze sarcina de plan la tone convenționale în proporție de 10,5 la sută.



noapte
remizei

cînd este
astfel po- de circti-

Oameni la da-
poarta putut jura că ; o adevărată

De curînd la zlatna au fost date în folosință noi blocuri pentru muncitori.

Acele ceasornicului de la tură an trecut de mult de miezul nopții. Dar, chiar și la această oră, aici la tura, la Depoul de locomotive1 din Teinș sau în hala -remizei e zi și încă o zi plină. Locomotive vin și pleacă. Se fac revizii amănunțite, se repară defecțiunile. ~ obișnuiți sînt zi și torie.
★Ascullînd dc la | locomotivelor ai fi înăuntru s-a încins ceartă.— Ascultă, măi Udrea! Eu nu zic că tu nu ști meserie. Dar socotești că e rău dacă ai să înveți mai bine? Nn uita' că noi cei ce avem 15 sau 20 de ani de experiență pe mașină, îți putem să-ți mai arătăm lucruri de care încă tu nu te-ai lovit în viață...Mecanicul Udrea Dumitru se uită la început lung spre Almășan Ni- colae, apoi cu fața plecată dădtt semn că se supuse. Comunistul Al- mășan Nicolae avea dreptate. Cînd pleci cu locomotiva din depou trebuie să ai deplină siguranță că ea va funcționa ca un ceasornic pe întregul parcurs. Ai doar în timpul de drum asupra ta răspunderea de vieți omenești, de bunuri materiale, proprietatea poporului. Si atunci nimeni nu are dreptul să fie superficial cit revizia locomotivei la plecarea și sosirea în depou.Almășan Nicolae, e revizor de locomotive, aici la deooul C.F.R. din Teiuș, de aproape 4 ani. Nu e un timp scurt cînd te-gîndești că aici la C.F.R. o clipă de neatenție poate fi catastrofală. Dar în tot acest timp comunistul Almășan Nicolae a fost zi și noapte la datorie. Sfatul lui a cîștigat încrederea întregului personal din depou, iar conștiinciozitatea datoriei împlinite i-a adus atîtea mulțumiri. De aproape 4 ani, revizorul de locomotive Almă-

Crîmpeie dîntr-un 
noian de fapte

!
 Faptele sînt proaspete ca obra

jii celor care le-au strîns mănun
chi. Și-au spus cuvîntul tinerii li
nul cîte unul. Cei din întreprin
deri și-an făcut auzit glasul îtn- 

( plctit cu zumzetul mașinilor, cei 
J din școli și-au afirma* vrerea în- 

; soțită de foșnetul cărților. Apoi 
S.împreună, tineri și tinere, au îm- 

pîmit orașul și împrejurimile mi
nați de un singur gind: să cin
stească Congresul.

Și, au reușit harnicii tineri, 
1 Fier vechi au slrlfis și au trimis 
| oțelurilor 51.489 kg, mereu în 
j frunte fiind în această acțiune ti- 
) rierii utemiști de la întreprinde- 
( „Horia", fabrica „Ardeleana" 
\ și Școala medie nr. 2. Pentru re- 
) facerea patrimoniului forestier 
< 400 de tineri au efectuat 7.000 de 
) ore muncă voluntară. Și au fost 
) la un loc, în tabere la Feneșasa 
< și Valea Muntelui, la plantat de 
) puteți pe o suprafață de 10 ha, șl 
) tineri din brigăzile de muncă pa- 
? triotică de la Școala profesională 
\ de mecanici agricoli, șl tineri 
> din brigăzile de muncă patriotică 
? de la Școala medie „Horia, Cloș- 
\ ca și Crișan".
5 Dar, șirul faptelor nu se înche- 
? ie aicL Despre elanul tinerilor 
( din orașul nostru, despre năzuin- 
> țele lor de a raporta partidului, 
? părintelui iubit, fapte din cele 
( mai de seamă se pot așterne încă 
S multe rînduri. Pe întinsul gospo- 
j dăriei colective „Unirea" ,scormo- 
( nind peste 500 m cubi de pămînt, 
S tinerii au croit drum apelor pen- 
ț tru irigarea a 5 ha porumb. Pe 
( terenurile gospodăriei de stat 
) Alba-Iulia și ei au contribuit la 
> stîrpirea buruienilor, iar cele 80 
j de hectare pășune din raza ora- 
) șui ui tot de brațele celor tineri 

au fost curățite.
' Și-au dovedit apoi tinerii vred- 
> nicia și în gospodărirea orașului.

Au transportat balast și l-au aș
ternut de-a lungul străzilor, au 

! pus mîna și au făcut mai fru- 
I moașe parcurile si zonele verzi, 
J numărul orelor de muncă patrio- 
1 tiză ridieîndu-se la peste 22.000. 
’ Cu fruntea sus, tinerii din ora- 
J șui nostru întîmpină Congresul 
i partidului cu mîndria faptelor i:n- 
' plinite. Și spre capitala scumpei 
i noastre patrii, acum cînd ne mai 

despart, doar două zile, de însem
natul evieniment, tinerii își trimit 
gîndirfile și inimile lor fierbinți \ 
— chezășie de fapte vii!oare.

DUCA ALEXANDRU

șan Nicolae nu' a avut nici o locomotivă să plece cu defecțiuni ia drum. Și tot de 4 ani sfatul lui Almășan a fost de preț în munca multor mecanici. S-a întîmplat o- dată ca una din locomotivele ce urma să plece în drum să aibă un arc rupt. A trecut de primă revizie neobservată. Cînd a făcut însă revizia comunistul Almășan defecțiunea a fost de îndhtă descoperită. Mașina a fost oprită de a mai pleca în cursă și înlăturată sibilitatea unui accident lație.Dar, nu numai atunci vorba de îndeplinirea sarcinilor Al- m'ășan dovedește conștiinciozitate. Nu! Sfatul lui prețios îl dă oricui, fără zgîrcenie. L-a dat de atîtea ori lui Udrea sau fochistului Ni- cula, l-a dat la atîția și atîția.
★De aproape 4 ani de zile Alipă- șan Nicolae lucrează aici la depou ca revizor de locomotivă. încrederea oamenilor însă el a cîștigat-o nu numai în acești ani. A cîștigat-o în cei aproape 17 ani de cînd e ortac de muncă la multi din muncitorii depoului. El e întotdeauna o- mul care se luptă cu greutățile, le învinge și contribuie astfel la desfășurarea muncii în condiții toi mai bune. Recent, cu prilejul dezbaterii proiectului de Directiv’ ale Congresului al Ill-lea al P.M.R., comunistul Almășan a propus ca, pentru ușurarea muncii de întreținere a locomotivelor, să se modifice grătarele acestora. O propunere cît se poate de bună!Dai Acesta e Almășan. Și dacă cineva ar întreba pe vreun om dincinevacadrul depoului despre el, nit ți-ar spune nici unul decît câteva vorbe:nici unul decît cîteva vorbe:— Almășan? E de 4 ani secretarul nostru de organizație de bază. Om care se bucură de încrederea noastră a tuturor.

♦♦

îndemn la noi înfăptuiri

Executarea mecanizată a lucrărilor de întreținere a culturilor ușurează munca și asigură efectuarea acestora în timp optim.
IN CLIȘEU: Tractoristul Breaza Victor de la S.M.T. Alba, exe

cutînd prășitul mecanic la porumb la G.A.C. Mihalț.

Proiectul de Directive ale celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., care prevede pentru următorii ani fonduri și mijloace materiale importante ce vor fi îndreptate spre ridicarea continuă a agriculturii, ne umple inimile de bucurie și constituie pentru colectivul stațiunii noastre un puternic îndemn de noi și entuziaste înfăptuiri.— Condițiile tot mai bune de muncă ce ne sînt create și numărul sporit de tractoare și mașini a- gricole moderne cu care se continuă să fim dotați — a spus Cor- chiș loan, șeful brigăzii a 6-a, cu prilejul dezbaterii proiectului de Directive — stimulează elanul nos- stru și încrederea în victoria deplină, în lupta pentru obținerea de recolte mari și înfăptuirea socialismului la.sate. Proiectul de Directive, prevede ca în anul 1965 prețul de cost normală sută, — a spus în continuare vor- bitorul, ' ............ .economii la carburanți și reparații în valoare de 7.000 lei, să prelungim cît mai mult viața tractoarelor.însuflețiți de dorința de a-și a- duce o contribuție cît mai importantă la realizarea de economii, tractoristul Holeanca Ion s-a angajat să întrețină în conditiuni op-

al hectarului de arătură să scadă cu circa 40 laNoi ne anga jăm să facem

Oamenilor muncii construcții tot 
mai bune, tot mai ieftine

Proiectul de Directive ale celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., pune în 
fața constructorilor noștri, noi 'și 
mărețe sarcini pentru viitor. Îm
bunătățirea calității construcțiilor, 
asigurarea confortului necesar și 
realizarea unui cost cît .mai scăzut 
sînt doar cîteva din obiectivele,, 
pentru care noi, constructorii, va 
trebui să luptăm.

Colectivul de. muncitori și tehni
cieni al T.R.C.H. ■— Șantierul 6 
Agra-Iulța, printr-o judicioasă or- 

tura de vară în fiecare zi un hectar în plus peste norma zilnică.Pentru o mai bună aprovizionare cu carburanți a celor două sectoare din raion, tractoristul Vasile Si- mion a propus să se procedeze la o mai bu'nă organizare a transportului, rcpartizîndu-se această sarcină la două rutiere. Răhăianu Octavian a făcut propunerea ca prin muncă patriotică muncitorii stațiunii, să construiască la atelierul mecanic, o baie.Au făcut propuneri și și-au1 luat angajamente, de asemenea și alți mecanizatori.Stațiunea noastră, care în campania agricolă de primăvară și-a îndeplinit sarcinile de plan în proporție de. 136 la sută, executînd lucrări de bună calitate, și a realizat aproape 40 la sută din economiile ce și-a propus să obțină în acest an, este acum declarată stațiune fruntașă pe regiune.Sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, colectivul stațiunii noastre de mașini și tractoare Alba, este hotarît să depună noi eforturi în munca sa, pentru a-și. aduce o contribuție cît mai mare la îndeplinirea mărețelor prevederi ale proiectului de. Directive ale celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R. TEODORESCU NICOLAE dispecer S.M.T. — Alba

dezbaterii proiectului 
constructorii nostril 
să muncească mai 

pentru continua scă-

gpnlzare a muncii și prin 
ficareci în'recerii socialiste 
stea Congresului, a lupta* 
obținerea a cît mai bune rezultate 
în muncă. Și a reușit. Stadiul lu
crărilor ce le executăm, de exem- 
piu la moara „N. Bălcescu" din 
Aiba-lulia, este mult avansat / ită 
de ce', planificat, iar printr-un con
sum economicos al materialului de 
construcții, prin folosirea rațională 
a uiiiajului etc., s-au realizat, de 
ia începutul anului și pînă în pre- 
zent, economii în valoare de peste 
130.000 lei.

Prețios aport în obținerea acestor 
frumoase succese l-au adus echipe
le de zidari, tîmplari, brigada tie 
fie'nr: bitoniști condusă de B-n- 
ghe i Ștefan și cea de dulgheri 
condusă de. Ber Iosif.

Cu prilejul 
de Directive, 
s-au angajat 
bine, să lupte 
dere a prețului de cost, pentru cre
area 
Vom 
țină 
jelor 
prevăd, normativele și vom reduce 
cu 15 lei costul metrului cub de 
pietriș și nisip prin procurarea a- 
cestuia din locuri mai apropiate de 
șantiere, a fost cuvîntul construc
torilor.

Propuneri prețioase s-au mai fă
cut și în ce privesc normativele 
„C“ pentru revizuirea acestora, nor
mative prea larg calculate la con
sumul de material lemnos, precum 
și revizuirea devizelor în general 
exagerate care atrag după sine 
blocări nejustificate de fonduri.

Ing. GIRBOVEANU N. 
Grupul de șantiere al 

T.R.C.H. Alba lulia

intensi- 
în cin- 
pen’.ni

de cit mai multe economii, 
consuma cu 5 la sută mai pu- 
cheresiea prin folosirea dofra
in mai multe rînduri decît

Intre două congrese
- în raionul nostru -

★ Au fost construite șl date în folosință un număr de 15 cămine 
culturale, iar alte 8 cămine culturale se ’ găsesc în construcție.

-fa Numărul școlilor existente în raion, la finele anului 1955, a 
crescut in perioada ce a urmat cu încă 12.

■țf Au fost înființate între anii 1955-1960 un număr de 7 biblio
teci comunale și 40 biblioteci sătești, iar numărul volumelor intrate, 
în bibliotecile raionului în acest răstimp a trecut cu mult de 46.000.

★ In această perioadă s-au înființat trei (tabinete stomatologice 
— dotate cu aparatură modernă — o casă de nașteri, un cămin spi
tal de bolnavi cronici cu 100 de paturi iar un număr de 6 dispen
sare medicale au fost înzestrate cu aparate Roentgen. Alte 3 dispen
sare medicale sînt în 'î construcție,

-fc Au fost electrificate în raion un număr de 13 sa*e iar în 3 loca- 
. lități a fost extinsă rețeaua electrică.

★ Intre anii 1955-1960 au fost înființate . în raion un număr de 19 
noi unități comerciale giar volumul mărfurilor desfăcute în această 
perioadă la sate a crescut cu 12,9 la sută.

■jjf Pentru asigurarea asistenței zoo-vCterinare în sdopul creșterii 
septetului, la Alba lulia a luat ființă un spital veterinar dotat cu toată 
aparatura necesară.

•fr Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, 
prin grija partidului și guvernului au fost construite 23 blocuri mun
citorești.

medicale shit în'l construcție.

Ești calea ce-o găsește omi 
Pierdut în codru fără urmă 
Ești prin deșert, deodată pon 
Cînd setea pe drumeț îl scurs 
Ești mîna ce ți-o-ntinde-un fr 
Cînd simți că te cufunzi în gb 
Ești, peste ape tulburate 
Și pline de vîrtejuri, pod.
Ești în puterea nopții, casa 
Cu geamurile luminate;
Ești glasul ce răspunde, mas 
întinsă pentru cel ce bate.
Ai fost și scut, și paloș sprint 
Să aperi focul vetrii noastrt 
De cei cu zvastică la pintei 
înfipt norodului în coaste.

Tu călăuz : 
Invațft-ne, 
Și cum să : 
Și cum să

Pentru sănătbuNoile condiții social-politice1 culturale, create de statul democ popular, și îndeosebi sprijinul cordat științelor în patria noas de partid și guvern, au condus în medicină la o și multilaterală.In anii puterii dus o schimbare nizarea apărării reaiizîndu-se în progrese uimitoare, progrese
dezvoltare rap

copilului — Spitalul copilului, Secția de : însumînd, în total, ' sub raportul cadrel pediatrie este încad

populare s-a p radicală în orj sănătății masei această direc „ , . : c nu ar. fost în stare să le înfăptui că regimurile burghezo-moșiere în mai bine de 100 de ani. Și pi tru a ilustra acest lucru e de ajt să arătăm doar cîteva din reali, rile înfăptuite în orașul și raioi nostru.In urmă cu numai 15 ani, as tența copilului era ca și abandoi tă, de ea ocupîndu-se doar soc tățile de binefacere. Astăzi, nu” în oraș există o serie de unități asistență a copii, Casa născuți — paturi, iar rețeaua de tă cu 10 medici și două surori ocrotire.Consecința directă a acestei sistențe de înaltă calitate este s derea continuă a indicelui de m talitate infantilă în raion ajung du-se la sfîrșitul primului trimes al anului în curs la 2,3 la sutăIn raion, nu există circumscriț. rurală fără medic, ci dimpotrivi din ele au cîte 2 medici, iar dc — Vințul de Jo's și Teiuș — cîte trei medici. De asemenea, to circumscripțiile au fost dotate aparatură* și reactivi de labora pentru efectuarea analizelor curerProiectul de Directive ale cc
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:elor cu viclene pravili ( 
nd al țării suc de singe, ? 
ii pus în veac pururea stăvili, ; 
știm a doborî și fringe.

iveți frăția-ntre noroade, ) 
lința-n pace, și ne»nveți s 
iecăruia se cade, <
cind, prinosul ăstei vieți. ) 
ite le-am făcut prin tine i 
mărturie și dovadă )
u ești drumul către bine \ 
elor care vor să vadă. ?
3Înd sîntem stăpîni pe fire, \ 
raiul nostru și pe vatră, ? 
prins și gust de fericire > 
răsădim în țara toată. S 

carte, ?
ite, s
I departe, (
rainte! )

menilor munciial III-lea Congres al P.M.R. ne tă că ritmul de dezvoltare poate trebuie să fie încă și mai viu, că icarea nivelului asistenței sani- e trebuie să fie mai rapidă si i substanțială.Ajutați și îndrumați de partid, , personalul sanitar din raionul >a vom îndeplini cu toată abne- ia și puterea noastră de muncă cina de cinste Ce ne revine, con- >uind efectiv la desăvîrșirea istruirii socialismului în țara is.tră. Dr. N. MITEA

In pas cuZZZe de iunie. Odată cu zorii a- 
șezărilc prind viață. Și e plină de 
freamăt viața...

In pas voinicesc muncitori, tineri 
și vlrstnici, se îndreaptă spre fa
brici. Dau glas mașinilor. Pe că
rări anume știute se îndreaptă spre 
culturile ce se pîrguiesc scăldate 
de raze calde, colectiviștii, întovă
rășită. Și avlntul muncii se în
șiră pe firul realizărilor. Cifre, 
fapte du care oamenii muncii cin
stesc Congresul.

Spre seară apoi, chitul mașinilor 
și zumzetul muncii din ctrnp se 
domolesc. Dar, pulsul vieții e la 
fel de viu. Se strîng la un loc, la 
cluburi, la colțuri roșii și cămine 
culturale muncitorii, țăranii. Și, 
împreună, înalță cîntec de slavă 
partidului, vieții. Așa-s zilele cele 
noi peste tot în țară. Așa-s și în 
orașul și satele raionului.

Pregătiți cu toate cele de trebu
ință, activiștii culturali sînt la da
torie. In pas cu viața. Sădesc în 
inimi lumină, sădesc cuvîntul par
tidului. Le vorbesc oamenilor des
pre realizările de azi, despre vic
torii viitoare. Și, sînt mari victo
riile dobîndite, sînt înălțătoare per
spectivele. Analfabeții din statisti
cile burghezo-moșiereșli sînt azi 
cuprinși în fișă la bibliotecă. Din- 
du-și mîinile muncitorii și țăranii 
au scuturat de pe umeri povara ne
voilor și urcă treptele scenei, luînd 
parte cu inima fremătînd de bucu
rie la tot ceea ce le oferă viața 
cea nouă.

In număr mai mare ca oricînd 
însă tși îndreaptă oamenii muncii 
pășii spre unitățile culturale acum, 
în preajma Congresului. La clubul 
„1 Mai" Teiuș, la colțurile roșii de 
la întreprinderea „Horia" și fabri
ca „Ardeleana", la I.G.O., la Uzi
nele metalo-chimice Zlatna și în
treprinderea „Gh. Doja" cu miile 

se numără muncitorii care iau par
te la expuneri, la seri literare, la 
programe artistice.

Aceeași activitate stăruie și la 
toate cele 68 cămine culturale. La 
Stremț, sătenilor strînși la căminul 
cultural li s-a adus în față imagi
nea realizărilor între cele două 
Congrese și s-au minunat oamenii 
de grandoarea lor. Apoi, făcînd o 
privire în urmă au văzut limpede 
cum și satul lor e altul. Despre sa
tul de ieri și cel de azi au stat de 
vorbă și țăranii muncitori din Pe- 
țelca, iar cind s-au prezentat pie
sele de teatru „Se împrăștie norii" 
și „Totuși Ileana va juca", nicibă- 
irînii nu și-au găsit astîmpăr a- 
c'asă.

Ca și în alte dăți, la Vințul de 
Jos vestea că la căminul cultural 
brigada va prezenta program nou, 
a atras spre cămin un mare număr 
de săteni. Dar în număr mare au 
fost vințenii și la seara de între
bări și discuții pe tema „Ce preve
de proiectul de Directive". Despre 
realizările din satul lor, au vorbit 
prin intermediul brigăzii de agita
ție și mihălțenii. La Benic activiștii 
culturali au organizat o reușită 
seară literară „Te slăvim partid iu
bit", iar brigada artistică de agita
ție de la Feneș în programul înti
tulat „Partidului îi mulțumim" a 
scos puternic în relief recunoștința 
sătenilor pentru tot ceea ce parti
dul le-a dăruit.

Despicând întunericul, partidul a 
croit drum larg luminii, științei și 
culturii, spre orașe și sate. Și gla
sul unit al celor ce muncesc slă
vesc partidul. Se strîng rîndurtle, 
se înzecesc forțele sub mărețul 
steag ridicat de partid. Iar acum, 
în preajma Congresului, ei își tri
mit spre capitala scumpei noastre 
patrii glodurile, rodul muncii avin- 
fafe și cîntul „Iți mulțumim partid 
iubit".

IN CLIȘEU: La S.M.T. Alba, un grup din cursanții școlii pregă
titoare de cadre pentru gospodăriile colective, ascultând explicațiile 
tov. inginer Oprea Ariadna cu privire la mecanizarea agriculturii.

In sprijinul producției agricoleAșa după cum se arată în proiectul de Directive ale celui de al III-lea Congres al partidului, statul sprijină gospodăriile agricole colective prin mecanizare, credite, semințe de soi, îndrumare tehnică, pentru ca acestea să-și dezvolte multilateral averea lor obștească, să sporească continuu producția vegetală și animală. In îndeplinirea acestor importante sarcini, cadrelor, a căror cunoștințe trebuie să se ridice la nivelul cerințelor a- grotehnicei înaintate, le revin sarcini deosebit de importante.Școala pregătitoare de cadre pentru gospodăriile colective, cu o durată de 5 luni, din Alba-Iulia, unde cursurile sînt predate de ingineri și profesori cu pregătire superioară și o bogată experiență practică, dă posibilitate cursantiior să-și însușească temeinice cunoștințe despre producția agricolă.Președinți și brigadieri din gospodăriile colective din raionul nostru și alte raioane din regiune, în
Gospodăria c@!ec(hâ „Drum ueu“

vață aici cu sîrguință despre agricultura generală, fitotehnie, horticultura, zootehnie, evidență contabilă, organizare, etc. Pentru o mai bună fixare a cunoștințelor teoretice, cursantiior le stă la îndemînă un bogat material didactic, iar pentru documentarea practică, gospodăriile agricole de stat, S.M.T., Spitalul veterinar, le creează toate condițiile.Pentru a-și aduce o contribuție cît mai mare la sporirea producției agricole și întărirea economico-or- ganizatorică a gospodăriilor lor, pentru a contribui la traducerea in fapt a proiectului de Directive, colectiviști ca Feneșer Nicolae, președintele gospodăriei colective din Bucerdea Vinoasă, brigadierii Angliei Ștefan din G.A.C. Ighiu, Do- bresc.u Ana — gospodăria colectivă din Mihalț și asemenea lor marea majoritate a cursanților se străduiesc să-și însușească bogate cu- noș'ințe despre tehnica agricolă.

Nona față a satului
tespre trecutul Cisteiului oa nii din partea locului nici nu ■ să-ți mai vorbească. L-au cu- icut în acei ani în care >viața ți dădea nimic din frumosul ce doreai. Atunci la ce bun să-ți i umbrești bucuria zilelor Înmiise de azi cn întunericul silni-i din vremea stăpînirii trecutu- Și, totuși, cînd vrei să consera-:i uriașele transformări petre- e în viața satului, a oamenilor, lizate sub conducerea înțeleaptă partidului drept grad de compa- ie, ești nevoit să iei trecutul. In a lui prezentul își dezvăluie în tă măreția faptele vremii noastre ialiste.

★\m cunoscut Cisteiul în primeleii după eliberare. Era așa cum lăsase burghezia — sărac la feloamenii. De cătai în ochii sau privirea lor, găseai întipărită a- c asuprirea burghezo-moșiercas- Baciu Aldea, unul din cei mai rîni oameni ai satului, îți podește despre necazurile trccutu- zile întregi de vrei.dunceai pămîntul înșirat în 7 are și cînd era toamna te tre- i cu nimic. Venea la strînsul •ii și-ți lua ultima felderă decu- uz din pod. Nici pămîntul șii stăpînitorii de-atunci nu erauii cu tine.ii, parcurgînd pe firul anilor, îie- e cisteian ar putea să-ți spună pre fața satului de altădată. Sa- despre care nu se auzea și nu vorbea nimic, satul cu atîția și ia analfabeți, satul fără dască- fără lumină! Pe scurt luat, așa Cisteiul. De se întîmpla cumva înoptezi pe' o vreme rea, aici sat te vedea sfîntul. Lampa cu rol nu te putea ajuta să alegi de cît drumul fără noroi.'abloul Cisteiului de-acum, din asta minunată și dăruitoare privară a lui 196’0 e impresionant măreț. Satul e altul, alții sînt nenii. Și dacă ai porni să con- inezi marile schimbări înfăptuite - conducerea partidului aici la tei, ți-ar trebui multe file de

scris și tot n-ai putea decît sporadic să reliefezi viața nouă ce s-a statornicit definitiv aici în sat.In 1950, cînd a luat ființă gospodăria colectivă de aici din sat, comunistul Dobîrtă Mihai le spuse oamenilor cam așa :— Vor trece puțini ani și în colectiva noastră va intra tot Satul, va înflori belșugul. Vom smulge u- niți laolaltă mai multe cereale pă- mîntului, ne vom croi o altă viața.Au trecut de-atunci 10 ani. Nu e un timp așa de lung pe cît de bogat în înfăptuiri. Cuvintele comunistului Dobîrtă au prins în a- cești ani aripi și azi sînt fapte. De sus, dinspre Dunărița și pînă a- proape de podul Mureșului se întinde acum pămînt fără haturi. Sînt tarlalele gospodăriei colective 
J însemnări J 
în care a intrat întregul sat. Peste întinsele lanuri au secerat și vor secera și în acest an combine, iar tractoare mușcînd cu lăcomie din pămînt, au pus și pune-vor tot mai mult baza recoltei viitoare. Și ru- pînd-o cu modul trecut de a-și munci pămîntul, oamenii au rupt-o și cu felul de a trăi. In locul caselor vechi s-au ridicat în acești ani case mari și frumoase, radioul e și el nelipsit acum din casele acestor vrednici lucrători ai ogoarelor în-6>*J frățite. Mă necăjeam mai deunăzi ' să număr antenele aparatelor de radio, dar mi-a fost cu neputință, i Aproape la fiecare casă radioul a trecut în rîndul obiectelor obișnuite. T îmi amintesc bine cum cu vreo § 3 ani în urmă, cînd pe ulițele sa- tului au fost aduși stîlpii pentru z introducerea luminii electrice, oa- - menilor nu le venea a crede. Dar ,ț adevărul l-au putut vedea nu peste . multă vreme, cînd în satul de pe ț Tîrnavă lampa de petrol a fost în- . locuită cu becul electric. Vă închi-j pitiți ce bucurie a fost pentru să- ■tenii Cisteiului. Acum colectiviștii, C. 

în majoritatea lor, și-au introdus lumina, au aparate de radia Na- ghi Ștefan, Ciortea Cornel, Avram Nicolae, Cîrnaț Mihailă și atîții alți colectiviști, mutîndu-se în noile case construite, și-au: instalat și lumina electrică, au și aparate de radio. Copiii colectiviștilor au azi larg deschise căile spre învățătură, iar grija pentru sănătatea oamenilor din sat e concretizată în faptul că ei au la dispoziție la centrul de comună dispensar, casă de naștere.
★Aceasta e, desigur, consemnată fugitiv fața nouă a satului Cistei. Privită însă în perspectiva anilor ce vin, fața Cisteiului se va schimba și mai mult. Oamenii aceștia harnici, în frunte cu comuniștii, vor lupta să dea viață tot mai mult sarcinilor proiectului de Directive ale Congresului al III-lea al P.M.R. Aici în întinsa . luncă a Tîrnavei se vor smulge pămîntului recolte tot mai mari la hectar, în timp ce pe dealul ce domină satul vor crește nesfîrșite livezi cu pomi. Și, pășind spre culmi tot mai înalte, oamenii își vor face satul ca o grădină, mereu mai frumos, mai bogat.N. GIURGIU

Aspecte de la inaugurarea, gospodăriei colective „Drum nou" din satul Șeușa.

îmbrăcat de sărbătoare, gătit cu 
drapele purpurii și tricolore, satul 
Șeușa a trăit, duminica trecută, li
nul din Cele mai înălțătoare eveni
mente din viața sa — trecerea ță
ranilor de la întovărășirea agricolă 
la gospodăria colectivă.

Cele 183 de familii de țărani 
muncitori care au pus bazele gos
podăriei colective „Drum nou" au 
adus în gospodărie 362 hectare te
ren, 44 vaci și boi de muncă, 7 cai 
și un număr însemnat de care, plu
guri șl alte utilaje agricole. Prin 
colectivizarea satului Șeușa, comu
na Ciugtid este acum complect co
lectivizată. La inaugurarea gospo
dăriei au venit să se bucure alături 
de cei sărbătoriți mulțt oaspeți.

Darea de setamă a comitetului de 
inițiativă prezentată de tovarășul 
Hațegan Bela a scos în evidență 
felul cum s-a muncit pentru înfiin
țarea gospodăriei, ajutorul acor
dat de comitetul comunal de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună.

Ca să trecem de la întovărășire 
la colectivă, unde roadele și belșu
gul sînt mai mari — a spus vor
bitorul — îndemn ne-a fost cuvîn
tul partidului și izbînda gospodă
riilor colective mai vechi ca cele 
din Obreja, Țelna, Oiejdea care, 
lucrînd pămîntul cu ajutorul dat 
de S.M.T., au obținut an de an 
peste 2.000 kg grîu și 3.000 kg po
rumb la hectar. îndemn ne-au fost 
rezultatele dobîndite de colectiviștii 
din Cistei, care dispun de un fond 
de bază de aproape un milion șl 

jumătate, unde becul electric lumi
nează fiecare casă, unde peste 80 
familii au aparate de radio. Bun 
exemplu ne-au fost colectiviștii din 
Bucerdea Vinoasă, care au pri
mit anul trecut la zi muncă bani șl 
produse în valoare de 55 lei etc.

îndemn a fost pentru țăranii 
muncitori din satul Șeușa exem
plul comuniștilor Buda Gheorghe, 
O ar ga Ion, Hațegan Ion, Oarga 
Nicolae, al deputaților Roșu Teo
dor, Cimpean Ion, Bela Ana, al ță
ranilor muncitori Muntean Viorel, 
Filipescu Ion, Hațegan Ion Garaș 
și alții, care s-au înscris printre 
primii în gospodărie și au lămurit 
și pe alți țărani să pășeasdă cu în
credere pe drumul gospodăriei co
lective. . , k

Ca președinte al consiliului de 
conducere al gospodăriei a fost a- 
Ies tovarășul Buda Gheorghe, unul 
din cei mai destoinici colectiviști.

Tovarășul Ștefan Boureanu, prim- 
secrctar al Comitetului raional de 
partid și Grigore Mureșan, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular raional, au dat co
lectiviștilor prețioase sfaturi și în
drumări menite să ducă la întări
rea și înflorirea colectivei.

★
Fanfara căminului cultural din 

Berghin, formația de cor și fanfara 
Casei raionale de cultură, corul 
Complexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
au prezentat un bogat program, fă
cînd ca voia bună, cîntecul și jo
cul să dureze la Șeușa pînă seara 
iîrziu. ' , ' I
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Anul acesta, Ziua Aviației Republicii. Populare Romîne se sărbătorește în condițiile marelui avînt patriotic cu care oamenii muncii întîmpină cel de-al III-lea Congres al P.M.R,Anii luminoși pe care-i străbatem, anii revoluției socialiste, sint ani bogați în schimbări și transformări înnoitoare în viața țării și a fiecărui om al muncii. Oamenii muncii din Republica Populară Ro- mînă privesc cu mîndrie drumul glorios parcurs, realizările de pînă astăzi și perspeclivele înaintării impetuoase pe drumul luminos al socialismului.Pentru apărarea independenței și suveranității patriei noastre, a cuceririlor revoluționare obținute de poporul nostru muncitor pe drumul construirii socialismului, Partidul Muncitoresc Romîn a făurit armata populară pentru a cărei continuă întărire statul nostru acordă atenția cuvenită dezvoltării și întăririi aviației.Primele începuturi ale aviației romînești au avut loc într-un moment cînd pe plan mondial nu e- rau încă rezolvate numeroase grele probleme de ordin tehnic ce privește cucerirea de1 către a spațiului aerian. Pionierii aviației romînești au urmat o cale spinoasă și nebătătorită, reușind totuși să obțină realizări care să uimească lumea întreagă.Cu Traian Vuia și Aurel Vlaicu au început să se înscrie primele pagini în istoria aviației noastre. Poporului nostru îi este scumpă a- mintirea acestor talentati aviatori, care și-au realizat visurile îndrăznețe cu prețul multor greutăți și fără a primi vreun ajutor din partea statului burghezo-mosieresc.Primul pionier al aviației romî- nesli care este și unul din pionierii aviației mondiale a fost Traian Vuia.Încă de la începutul anului 1903 Traian Vuia concepuse un aparat de zbor. Din cauza greutăților mari întîmpinate și din lipsa de mijloace materiale, abia la sfîrșitul anului 1905 avionul a fost construit.După încercări numeroase, Vuia reușește — în ziua de 18 martie 1906, să se ridice în aer. El este astfel primul aviator-constructor care s-a desprins de pămînt prin propriile mijloace de bord ale aparatului. Numele lui Vuia s-a înscris astfel în istoria aviației printre a- celea ale pionierilor constructori și aviatori.Alături de Traian Vuia, în marea carte a aviației este înscris și numele lui Aurel Vlaicu, fiu al poporului romîn, născut în comuna Binținți, lîngă Orăștie, din părinți țărani, care a adus de asemenea o

Și în om

confribuție însemnată la progresul tehnicii de zbor. Făcînd încercări pe machete, apoi pe planoare, a reușit să construiască un avion propriu.Ei a reprezentat cu succes geniul inven'ativ al poporului nostru la diferitele competiții internaționale, în special la concursul de la Aspern lîngă Viena, în 1912, unde Vlaicu a reușit să se claseze pe primul loc, în două probe deosebit de dificile, iar într-o- altă probă pe locul al treilea.In acest an, la 11 iunie, s-au împlinit 50 de ani de la primul zbor înlănțuit de inginerul-aviator Aurel Vlaicu.Prin opera sa, Aurel Vlaicu a făcut ca țara noastră să se numere printre primele țări din lume în care a existat o preocupare practică pentru cucerirea văzduhului deci, etape fiind, Aurel zității
/I. pentru deschiderea unei noi în istoria civilizației. Astfel alături de Traian Vuia, și Vlaicu a dus faima ingenioși spiritului creator al po- porului romîn peste hotarele țării noastre.Făclia tradițiilor înaintate ale a- viației noastre a fost purtată mai departe. Pagini de eroism, de glorie nepieritoare au înscris aviatorii romîni în luptele purtate împotriva fasciștilor germani. Răspunzînd chemării partidului, imediat după 23 August 1944, aviatorii romîni, alături de forțele patriotice populare și de celelalte unități ale armatei romîne, au luat parte activă la operațiunile de apărare a Capitalei si de nimicire în aer și la sol a unităților hitleriste.însuflețiți de înalte sentimente patriotice' și de justețea cauzei pentru care luptau aviatorii romîni, a- lături de bravii șoimi ai Armatei Sovietice, au adus o contribuție de seamă la eliberarea Transilvaniei, a Ungariei și Cehoslovaciei.Poporul nostru muncitor mîndru de bogatele tradiții de tă ale aviației romînești. Prin tele și' succesele de seamă pe

este lup- fap- _____ ______ , care aviatorii noștri le obțin în pregătirea de zbor se dovedesc vrednici continuatori îmbogățesc tul lor de îndeplinesc apărători ai triei noastre.De Ziua Aviației Republicii pulare Romîne oamenii muncii

ai acestor tradiții, le prin abnegația și sim- răsoundere cu care-și înalta lor misiune spațiului aerian al de pa-Po- iau parte cu bucurie la sărbătoarea a- viatorilor noștri, cărora le trimit din inimă un fierbinte1 salut tovărășesc și urări de noi succese în întărirea și dezvoltarea aviației noastre, pentru sporirea capacității de apărare a R.P. R.A. CONSTANTINESCU
note * Din viața internaționalăRegi și pioni
La 2 iunie, la Washington a 

luat sfîrșit sesiunea consiliului 
S.E.A.T.O., care a durat 3 zile. 
Scopul ei, formulat pe scurt de a- 
genția United Press International, 
a fost de a „analiza 'perspectivele 
războiului rece, care s-a intensifi
cai". Judecind după toate aparen
țele, cercurile diriguitoare din Sta
tele Unite au hotărît să se folo
sească de această ocazie spre a 
„strînge șurubul" mai tare în rela
țiile cu partenerii lor din dadrul 
S.E.A.T.O. și să ațîțe isteria răz
boiului. Pentru a crea o atmosferă 
corespunzătoare, presa americană a 
întreprins în ajunul sesiunii o a- 
prigă campanie de calomnii în le
gătură cu „acțiunile comuniste a- 
gresive din Asia de sud-est". Vice
președintele Nixon și secretarul de 
stat Herter au ținut în fața parti- 
cipanților la sesiune discursuri an
ticomuniste.

Sesiunea s-a desfășurat cu ușile 
închise. Din comunicatul dat pu- 
b'icității reiese că puterile colo
niale, în frunte cu Statele Unite, 
privesc S.E.A.T.O.-ul ca pe o uneal
tă a lor. Speriate de prăbușirea re
gimului lui Li Sîrt Man, ele au a- 
dordat în comunicat o atenție de
osebită luptei împotriva activității 
„rebele" și „subversive" în Extre
mul Orient, adică de fapt luptei 
împotriva mișcării de eliberare na
țională. Ele cheamă la „intensifi
carea pregătirilor militare" ale ță
rilor membre ale S.E.A.T.O. și a- 
nunță noi manevre militare și ma-

~ ~ J»

ritime militare comune. Toate 
ccstea nu pot duce deCît la agrava- 
varea situației în Extremul Orient 
și în Asia de sud-est.

Comunicatul trece sub tăcere at
mosfera în care s-a desfășurat se
siunea. Judecind însă după infor
mațiile presei străine, lucrurile n-au 
decurs atît de lin cum ar fi dorit 
Washingtonul. O surpriză neaș
teptată și neplăcută pentru condu
cătorii de la Washington a consti
tuit-o problema atitudinii față 'de 
Republica Populară Chineză, ridi
cată de Noua Zeelandă și de Pa
kistan. Presa relatează că repre
zentanții acestor țări au criticat cu 
asprime politica americană de ne- 
recunoaștere a Republicii Populare 
Chineze. Astfel Walter Nash, pri
mul-ministru al Noii Zeelande, a 
declarat că „politica nerealistă de 
ignorare a Chinei, țară cu o popu
lație de 660 nv'lioane de locuitori", 
nu mai poate fi continuată, și că 
nu se mai poate împiedica admite
rea. reprezentantului chinez la 
O.N.U. Delegația americană în 
frunte cu Herter a fost nevoită să 
depună multe eforturi, care au 
mers aproape pînă la exercitarea de 
presiuni fățișe asupra delegaților 
,.m supuși", pentru da această cri
tică să nu se reflecte cumva în co
municatul oficial.

...Luînd cuvîntul la deschiderea 
sesiunii și cocheiînd cu partenerii 
asiatiă din S.E.A.T.O., vicepreșe
dintele Nixon a declarat că el înțe
lege nemulțumirea lor provocată de 
faptul că „sînt tratați ca niște 
pioni"... Rezultatele sesiunii au a-

a-

Unirea Alba lulia —
Sebeșul Sebeș 2-3 (1-1)
In primele 20 de minute ambele 

echipe prestează un joc frumos, 
sportiv, c\u combinații clare și faze 
spectaculoase care se succed de la 
o poartă la cealaltă.

In urma unei astfel de faze, la 
care a con'ribuit întreaga linie de 
atac, Goia II trage puternic și în
scrie primul gol pentru gazde. 
După numai 2 minute, Cuteanu e- 
galează în urma unei acțiuni per
sonale. Prima repriză se încheie cu 
rezultatul de 1-1.

In cea de a doua repriză, deși 
gazdele atacă mai mult și domină 
teritorial, înscriu tot oaspeții prin 
Papari și Munteanu. Scorul părea 
pecetluit, cînd, la o învălmășeală 
în fața porții oaspeților, un apără
tor comite henț în careu și arbitrul 
acordă 11 m, pe c\are-l transformă 
Nagy.

Jocul se înviorează din nou. Gaz
dele, deși evident obosite, luptă 
mult, combină foarte mult, dar nu 
concretizează nimic, meciul termi- 
nîndu-se cu scorul de 3-2 în favoa
rea oaspeților.

POPICE
O altă competiție sportivă, 

așteptată în orașul nostru, a 
desfășurarea meciului revanșă 
zei interregionale din dadrul 
pionatului republican de popice, pe 
echipe, masculin.

In acest meci și-au disputat în- 
tîietatea echipele Locomotiva Alba- 
Iulta și Voința Cluj, ambele cam
pioane regionale pe anul 1959-1960.

Deși a avut elemente valoroase, 
care 'au realizat cel mai mare nu
măr de popice doborîte și au ciști- 
gat întîlnirea cu o diferență de 122 
de popice doborîte, echipa gazdă 
nu s-a putut califica pentru etapa 
următoare din cauză că în primul 
meci, care a avut loc la Cluj, pier
duse cu o diferență de 130 popice 
doborîte.

CLASAM ENTUL

mult 
fost 

a fa- 
cam-

Aurul Brad 25 20 3 2 109:15 43
Minerul Deva 25 18 4 3 82:11 40
Sebeșul Sebeș 25 16 3 6 55:26 35
U. M. Cugir 25 13 7 5 48:26 33
Aurul Zlatna 25 10 9 6 52:40 29
Metalul Crișcior 25 10 8 7 46:54 28
Unirea Alba 25 10 7 8 58:43 27
C.F.R. Teiuș 25 10 6 9 38:47 26
Rapid Deva 25 8 7 10 40:56 23
Locomot. Alba 25 7 4 14 45:63 18
Aurul Certej 25 6 3 16 27:59 15
ȘurianulPetreșt:i25 4 3 18 18:80 11

ratat însă că W ashingtonul conti
nuă să 
lor săi 
portant 
chierul

ignoreze pretențiile sateliți- 
de a juca un rol mai im- 
și mai independent pe eși- 
politic.oaspete nedorit
19 si 23 iunie urmează să

Un
Intre .... ........... .. ..........— —

aibă loc vizita președintelui Eisen
hower în Japonia. După cum a a- 
nunțat Casa Albă, Eisenhower in
tenționează de asemenea să vizi
teze Coreea de sud, Okinawa, Tai- 
vanul și Filipinele.

Dorind să facă pe plac oaspetu- 
lui american, primul-ministru Kiși 
a obținut prin violență — îndepăr- 
tîndu-i cu forța pe deputății din o- 
poziție ■— ratificarea de Către ca
mera inferioară a noului tratat mi
litar americano-japonez, pentru ca 
el să poată intra în vigoare la 19 
iunie, adică în ziua sosirii lui Ei
senhower. Dar violența săvîrșită 
împotriva parlamentarilor și servi
lismul față de Washington au pro
vocat un val de indignare în rîn- 
durile poporului japonez. Milioane 
de japonezi, care au luat parte la 
mitinguri, demonstrații și greve de 
protest, cer demisia lui Kiși, dizol
varea parlamentului și anularea vi
zitei lui Eisenhower. Numai la gre
vă generală din 4 iunie au luat 
parte aproape 6 milioane de oa
meni.

împotriva vizitei lui Eisenhower 
se pronunță partidele socialist și co
munist din Japonia. 28 de organi
zații de. masă care luptă pentru 
pace, democrație și prietenie cu po
poarele din alte țări i-au trimis lui 
Eisenhower un protest împotriva vi
zitei sale în Japonia. In acest pro
test se amintește de răspunderea

Lucrările comitetului celor zece 
state pentru dezarmare

Cuvîntul șefului delegației sovietice V. A. Zorin
GENEVA (Agerpres). — TASS 

anunță: In cadrul ședinței din 14 
iunie a Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare a luat cuvîntul 
V. A. Zorin, șeful delegației sovie
tice, care a făcut o amplă decla
rație. El a dat o ripostă încercă
rilor reprezentanților puterilor oc
cidentale de a denatura fondul pro
punerilor sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală, de a 
face inutile discuțiile în comitet și 
de a abate comitetul, prin punerea 
în discuție a unor probleme și ob
servații. secundare, de la discutarea 
concretă și constructivă a progra
mului sovietic de dezarmare.

V. A. Zorin a subliniat că a- 
ceastă poziție a puterilor occiden
tale în cadrul comitetului dovedește 
încă o dată lipsa lor de dorință de 
a se ajunge la un acord în pro
blema de-armării generale și toiale. 
și împiedică astfel rezolvarea a- 
cesței probleme arzătoare a zilelor 
noastre în numele intereselor asi
gurării și menținerii păci generale.

Vorbind desnre drclara,fia repre
zentantului Italiei, Martino, V. A, 
Zorin a spus că delegatul italian,----------------------

spurund că propunerile sovietice 
merg în întîmpinarea puterilor oc
cidentale a dovedit totodată că a- 
ceste puteri nu vor să meargă în 
întîmpinarea poziției forțelor so
cialiste.

In continuare, V. A. Zorin a răs
puns la întrebările în legătură cu 
data convocării conferinței pentru 
dezarmare și în 
carii tratatului și 
state la acesta.

In legătură cu 
de Ormsby-Gore, 
pentru ce se pun 
dacă ele nu se referă la esența 
noilor propuneri sovietice. Deocam
dată delegațiile occidentale, inclu
siv delegația Angliei, nu și-a spus 
părerea asupra fondului acestor 
propuneri și asupra măsurilor con
crete de dezarmare pe care le pre
văd ele și, respectiv, asupra mă
surilor de control. Este necesar, a 
sublimat V. A. Zorin, ca repre
zentanții occidentali să treacă mat 
curînd la examinarea noilor propu
neri sovietice în esență și să nu 
se abată de la problemele princi
pale ale acestor propuneri.

procedura ratifi- 
a aderării altor

întrebările puse 
Zorin a întrebat 
aceste întrebări,

Sarcinile conferinței statelor independente din Africa
RABAT (Agerpres). — Ziarul 

„Ar Rai Al Ams" scrie — într-un 
articol consacrat celei de-a doua 
conferințe a statelor independente 
din Africa, care și-a deschis lucră
rile la Addis Abeba — că, cu toate 
succesele importante obținute de 
mișcarea de eliberare din Africa, 
principalele probleme care s-au dis
cutat la prima conferință a statelor 
independente din Africa, care a a- 
vut loc la Accra în anul 1958, nu 
au fost încă soluționate definitiv. 
Pe scurt, aceste probleme se referă 
la lichidarea colonialismului care 
se manifestă pe continentul african 
sub diferite aspecte — războiul pus-

tii'cr din Algeria, regimul rasial și 
reacționar impus poporului din U- 
ruunea sud-africană, noile forme 
ale colonialismului folosite în sco
pul menținerii teritoriilor Africii 
sub fugui imperialismului occiden
tal. Pentru a găsi căile practice de 
soluționare a acestor probleme, sub
liniază ziarul, este nevoie ca la 
Addis Abeba conferința să studie
ze amănunțit realitatea africană și 
să traseze drept sarcină principală 
lichidarea dominației coloniale sub 
toate manifestările ei pentru a per
mite popoarelor africane să-și cons
truiască liber viitorul.

----------------♦♦----------------
In atenția viticultorilor

Stropitul alPerioada înfloritului a început, odată cu aceasta a apărut și mana în vii, iar condițiile meteorologice favorizează înmulțirea deasă a a- cestei Ciuperci, precum și îmbolnăvirea frunzelor și a inflorescențelor1.împotriva acesteia trebuie luate

„surze- 
miste- 
Eisen-

ce-i revine pentru zborurile de spio
naj care au dus, practic vorbind, la 
zădărnicirea donferinței la nivel 
înalt, și pentru trimiterea pe terito
riul Japoniei a „jeturilor negre" 
(avioanele de spionaj „U-2"). 
Semnatarii protestului cer schim
barea radicală a politicii S.U.A. în 
Extremul Orient.

Casa Albă însă, deocamdată, ră- 
mîne surdă la această dorință a o- 
piniei publice din Japonia, confir
mi nd adevărul vechii zicale: „mai 
rău decît surdul e cel ce nu vrea 
să audă". Cauzele acestei 
nii" nu sînt chiar atît de 
rioase. Vizita președintelui
hower într-un moment cînd poporul 
japonez duce o luptă atît de în
verșunată împotriva tratatului mili
tar americano-japonez. este menită 
să sprijine guvernul Kiși, care se 
clatină. Necesitatea vizitei devine 
tot mai imperioasă și pe măsură ce 
cabinetul Kiși se împotmolește în 
mlaștina crizei. De aceea presa a- 
mericană relatează că Eisenhower 
este gata să riște chiar să fie pri
mit cp ouă clocite, așa cum i s-a 
întîmplat lui Nixon în Venezuela, 
și chiar să se aleagă cu „leziuni 
corporale"...

Pe de altă parte, guvernul Kiși, 
pegăiindu-se în vederea „vizitei de 
prietenie", intenționază să mobili
zeze pentru paza oaspetelui ameri
can nu numai întreaga poliție, ci și 
armata.

Clica lui Kiși vorbește despre Ei
senhower ca despre un „oaspete de 
onoare". Majoritatea poporului ja
ponez i-a dat însă a înțelege lim
pede lui Eisenhower că este un oas
pete nedorit.

2-lea la 0 0

Vilgrabnice măsuri, doua a viilor la a inflorescențelor, vom opri tac mai mare de mană și vom feri recolta de pierderi.Efectuarea acestui stropit se va face în zilele de la 15-21 iunie 1960, cu o zeamă bordeleză care să conțină 750 grame piatră vînătă, 375 grame var nestins, sau 1,5 kg var stins (pastă) și 120 grame piatră acră, la 100 litri apă.Executînd la timp cel de-al doilea stropit, fără a aștepta terminarea complectă a înfloritului, vom reuși să evităm pierderile, asigu- rînd o recoltă bogată de struguri.Pentru a avea un rezultat cît mai bun în această combatere, trebuie să se grăbească și terminarea pli- vitului și prășitului la vii.Stațiunea1 de avertizare a manei Ighiu-Alba...........••••••••...........

Prin stropirea a timp și în special un a-

Casa de Economii și Consemna- țiuni C.E.C. face cunoscut că la tragerile la sorți lunare a obligațiunilor C.E.C. din 30 iunie și 31 decembrie 1960, în afara cîștiguri- lor în bani, între 75.000 și 800 lei, se vor acorda în plus numeroase cîștiguri în obiecte: autoturisme, motociclete, dormitoare, frigidere, televizoare, mașini de cusut etc., precum și excursii în U.R.S.S., R. D. Germană, R. Cehoslovacă, R. P. Polonă,-R. P. Ungară și R. P. Bulgaria.La aceste două trageri cri cîștiguri în bani și premii speciale, 'a tragerile la sorți lunare precum și la tragerea la sorți suplimentară din 31 decembrie a.c. participă depunătorii care posedă obligațiuni C.E.C., precum și c.ei care și le vor procura pînă cei mai tîrziu la 29 iunie 1960.In primele 10 zile alei fiecărei luni, obligațiunile C.E.C. se pot procura fără diferență de preț.Redacția și administrația: Alba-Iulia, Piața „1 Mai“ nr. 14. Tel. 739 — Tiparul: Intr. „Horia“ — unit. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 4246 — STAS 3452-52.


