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S-AII DESCHIS LUCRĂRILE CELEI DE-A XV-A SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Tovarășu'ui

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
NEW YORK

Privirile întregii omeniri iubi
toare de pace sînt concentrate spre 
Palatul Națiunilor Unite de la New 
York, unde încep astăzi lucrările 
celei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Opinia publică 
mondială apreciază pe bună drep
tate că această sesiune se vestește 
a fi cea mai importantă din istoria 
Organizației Națiunilor Unite.

Sesiunea are loc în condițiile li
nei uriașe creșteri a forțelor păcii, 
cînd numeroase state, în frunte cu 
țările lagărului socialist, și gigan
tice pături sociale din lumea întrea
gă se pronunță pentru principiile 
coexistenței pașnice și au capaci
tatea reală de a. impune statornici
rea acestor principii în relațiile in
ternaționale. Aceasta crează premi
ze favorabile pentru ca sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. să a- 
ducă o contribuție efectivă la solu
ționarea problemelor majore care 
se pun astăzi în fața omenirii, la 
menținerea și întărirea păcii. În
cercările cercurilor imperialiste a- 
gresive de a înrăutăți din nou at
mosfera internațională, trimiterea 
avioanelor americane de spionaj în 
spațiul aerian al Uniunii Sovietice, 
torpilarea de către S.U.A. a întîl- 
nirii șefilor de guvern-', zădărnici
rea de către partea occidentală a 
tratativelor de la Geneva în pro
blema dezarmării, agresiunea colo
nialistă împotriva Republicii Con
go, provocațîile revanșarzilor vest- 
germani în Berlinul occidental — 
toate acestea au creat o situație 
internațională serioasă, care im
pune în mod imperios luarea de 
măsuri hotărîte, eficiente pentru 
slăbirea încordării internaționale. 
Conștiința omenirii cere cu fermi-, 
fate guvernelor din toate țările, 
mari sau mici, să nu precupețească 
nici un efort pentru reglementarea 
pașnică a problemelor arzătoare, 
pentru triumful principiilor coexis
tenței.

înaltul spirit de răspundere cu 
care guvernele țărilor socialiste 
privesc cauza menținerii păcii în 
lume, hotărîrea lor fermă de a face 
■fotul pentru triumful ei, de a folosi 
orice posibilitate pentru tratative, 
înțelegere și acorduri și-ău găsit 
expresia în importanta inițiativă a 
guvernului sovietic ca la actuala 
sesiune a Adunării Generale

------------♦♦------------

O voință unanimă f
Aproape 500 de muncitori, ingi

neri și tehnicieni de la Uzinele Me- 
talo-Chimice Zlatna s-au adunat ieri 
în sala de festivități a uzinei, spre 
a-și exprima hotărîrea de a contri
bui prin fapte la triumful cauzei păcii.

Alături de întregul popor, a spus 
topitorul Avram Nicolae, doresc 
fierbinte pacea în întreaga lume. 
Am toată încrederea că delegația 
țării noastre la actuala sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., condusă 
de cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, va lupta neobosit pentru 
triumful acestei cauze nobile.

In cuvîntul luat, maistrul Filimon 
Victor din secția chimică, după ce 
a vorbit despre deplina aprobare a 
politicii externe a statului nostru, 
și-a luat în numele secției angaja
mentul să-și îndeplinească sarcina 
de plan pe acest an pînă la 10 
decembrie.

După ce au luat cuvîntul tov. 
Facas Lucia, ing. Ursu Traian și 
alții, adunarea, muncitorilor de aici 
a adresat o telegramă tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și dele
gației R. P. Romîne la O.N.U. și o 
moțiune Adunării Generale a O.N.U. 

O.N.U. țările să fie reprezentate de 
către oamenii de stat cu cel mai 
mare prestigiu, împuterniciți cu cea 
mai mare răspundere.

O însemnătate deosebită are -fap
tul că în fruntea delegației Uniunii 
Sovietice, marea putere care pășeș
te în avangarda forțelor păcii, se 
află neobositul militant pentru pa
cea omenirii, tovarășul N. S. Hruș
ciov. Celelalte țări socialiste, mem
bre ale O.N.U., vor fi de asemenea 
reprezentate la sesiune prin factori 
politici de cea mai mare importan
ță. Delegația Republicii Populare 
Romîne este condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, exponen
tul cel mai competent și mai auto
rizat al năzuințelor și intereselor 
poporului nostru.

Deși guvernul Statelor Unite s-a 
arătat ostil inițiativei sovietice, deși 
Departamentul de Stat a trimis am
basadorilor americani o circulară 
prin care li se cerea să-și exercite 
influența pe lîngă guvernele pe lin
gă care sînt acreditați pentru a le 
determina să nu trimită la O.N.U. 
delegații la nivel înalt, ideea unei 
astfel de reprezentări la sesiunea 
O.N.U. a găsit totuși o largă re
cunoaștere mondială.

In incinta O.N.U. se vor afla în 
cursul acestei sesiuni un număr de 
peste 30 de șefi de state sau guver
ne. Niciodată lucrările Adunării 
Generale a O.N.U. nu au mai în
registrat o mstfel de participare, 
ceasta 
astăzi 
că.

Față 
țiafivei 
timă oră au intervenit și în pozi
ția unor conducători occidentali. 
După cum relatează presa, preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, se va 
prezenta în fața Adunării Generale, 
i.ir Cabinetul britanic 
favorabil participării 
Macmillan.

Reprezentarea unui 
de state la nivelul cel 
constitui

A- 
începe 
politi-

conferă sesiunii ce 
o deosebită greutate

de imensul răsunet 
sovietice, schimbări

s-a declarat 
premierului

mare număr, 
mai înalt 

o premiză deosebit
(Continuare în pag. 4-a)

Muncitorii atelierului Central de reparații din Alba-Iulia, urmăresc 
cu viu interes lucrările de la O. N. Uj

Pentru cauza dreaptă a păcii
Vestea sosirii la New Ycrk a de

legațiilor țărilor socialiste, piecțim 
si declarații'e făcute de tovarășul 
N. S. Hrușciov și tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au fost primite 
cu multă căldură de colectiviști.

In aceste zile frumoase de toam
nă, cînd pe ogoare se dă bătălia 
pentru stringer ea rodulifr ,bogat și se 
pune bază trainică recoltei viitoare, 
colectiviștii din Mihalț vor sprijini 
prin fapte activitatea delegației 
noastre, care, alături de delegația

LA SOSIREA DELEGAȚIILOR LA NEW YORK

J
Declarația tovarășului N. S. Hrușciov
Sosesc în Statele Unite ale Americii pentru a doua oară. Anul tre

cut am fost oaspetele guvernului țării dv. Astăzi sosesc la New 
York într-o nouă calitate — ca șef al delegației Uniunii Sovietice la 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Gîndurile și năzuințele majorității oamenilor din toate țările sînt 
concentrate în prezent asupra unui singur țel — cum se poate ajun
ge la o asemenea stare de lucruri îneît să se asigure o pace trainică 
în lumea întreagă. Firește că oamenii își îndreaptă privirile în pri
mul rînd spre două țări — Statele Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică.

Aceasta nu pentru că țările noastre ar fi în mod special alese și

Declarația tovarășului Gh. Gheorghiu-Oej

și ale rezolvării pe cale de tratative a pro-

Delegația Republicii Populare Romîne vine la cea de-a !5-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. ca mesager ai voinței de pace a 
poporului romîn și a hotărîrii sale de a duce o contribuție construc
tivă la rezolvarea problemelor arzătoare ale relațiilor internaționale.

încă înainte de a-și fi început lucrările, sesiunea O. N. U. trezește 
pretutindeni un interes imens și se afiă în centrul atenției opiniei pu
blice mondiale în sensul cel mai larg al acestui cuvînt.

Punctul nostru de vedere este că oamenii de stat, reprezentanți ai 
unor țări, mai mari sau mai mici, oricare ar fi regimul social ai că
rui exponenți sînt, au în acest moment îndatorirea supremă de a nu 
dezminți așteptările popoarelor și de a se călăuzi la apropiata sesiu
ne a O.N.U. de voința sinceră de pace, de a face să triumfe princi
piile coexistenței pașnice 
blemelor litigioase.

Participarea la această 
și guverne demonstrează 
problemele ce urinează a 
cheie a relațiilor internaționale: dezarmarea generală și 
temelia asigurării unei păci reale, trainice și durabile și a 
fără războaie.

Conjugîndu-ne eforturile cu ale celorlalte state iubitoare 
al căror număr crește fără încetare în vremea noastră, atît de bogată 
în prefaceri, Republica Populară Romînă. va face, din partea ei, tot 
ce-i stă în putință pentru a contribui la consolidarea păcii, pe care 
o doresc arzător toate popoarele planetei noastre. Năzuința de pace 
este profund ancorată în inimile și conștiințele sutelor de milioane de 
oameni din întreaga lume.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a adresa un 
mesaj de prietenie sinceră înzestratului și harnicului popor american.

In ciuda faptului că promotorii perimatei și periculoasei concepții a 
războiului rece încearcă să ridice obstacole artificiale în calea cu
noașterii reciproce și a relațiilor bazate pe respect reciproc între po
poare, ne exprimăm încrederea în perspectiva dezvoltării legăturilor 
prietenești dintre cele două popoare ale noastre ca și dintre toate 
popoarele lumii.

Ne exprimăm speranța că cea de-a 15-a sesiune a O.N.U. va in
tra în analele acestei organizații ca sesiunea unei activități rodnice și 
eficace în vederea rezolvării problemelor vitale ale vieții internaționale 
și instaurării unui climat de pace și bună înțelegere în lume.

U.R.S.S. și delegațiile celorlalte 
țări socialiste, va rosti la O.N.U. 
cuvîntul de pace al poporului nostru.

Urmărind cu viu interes activita
tea ce se va desfășura in aceste 
zile la O.N.U., membrii gospodă
riei noastre colective urează din 
toată inima delegației noastre con
dusă de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, succes deplin în lupta 
pentru cauza dreaptă a păcii.

BEDELEAN GHEORGHE 
președintele G.A.C. — Mihalț

Scumpe tovarășe Ghec-rghe Gheorghiu-Dej,
întregul nostru popor a aflat cu 

bucurie vestea sosirii dumneavoas
tră la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, pentru a exprima 
voința sa nestrămutată de pace, ho- 
tărîrea de a-și aduce contribuția 
activă la rezolvarea 
nică a problemelor 
litigioase.

Comitetul Central 
Muncitoresc Romîn, 
Miniștri și Prezidiul 
Naționale al R. P. Romîne, urează 
din toată inima delegației țării

pe cale paș- 
internaționaie

al Partidului 
Consiliul de 
Marii Adunări

(Cont inii a re în pap. 4-3 \

sesiune a numeroși conducători de state 
simțul de răspundere cu care ei 
fi dezbătute și, în primul rînd,

privesc 
problema- 
totală — 
unei lumi

de pace,

de 
zile

întreaga omenire iubitoare 
pace are îndreptate în aceste 
gîndurile spre cel mai important 
eveniment internațional actual — 
lucrările celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U.

Colectivul de muncă din cadrul [ 
întreprinderii noastre este1 cu gîn- 1 
djiij și cu fapta alături de delega
ția țării noastre, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— exponentul cel mai competent și 
autorizat al năzuințelor și interese
lor poporului nostru la această se
siune istorică.

In momentul de față există toate 
condițiile ca dezbaterea problemei 
dezarmării, să ducă la rezultate 
cît mai bune. Și faptul că în frun
tea delegațiilor țărilor socialiste și 
a altor state membre ale O.N.U. se 
află personalități cu cea mai mare, 
competență și răspundere constituie 
o garanție că pot și trebuie să se 
obțină succese însemnate în îmbu
nătățirea situației internaționale.

Alături de întregul popor munci
tor, colectivul nestru de muncă u- 
rează delegației țării noastre la 
O.N.U., condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, succes deplin 
în această misiune istorică.

ORDEAN GHEORGHE 
muncitor Intrepr. „Horia" A.-lulia

noastre, tuturor delegațiilor țărilor 
socialiste, deplin succes în nobila 
lor misiune de apărare a păcii, de 
întărire

Fiind 
gîndul 
poporul 
munca 
sprijină

a prieteniei între popoare, 
tot timpul cu inima și cu 
alături dc dumneavoastră, 
romîn, prin noi realizări în 
sa de înălțare a patriei, 
cu însuflețire activitatea 

delegației Republicii Populare Ro- 
mîne la lucrările actualei sesiuni a 
Organizației Națiunilor Unite.

Sîntem încredințați că delegația 
țării noastre, în frunte cu dumnea
voastră, alături de delegația Uniu
nii Sovietice condusă de tovarășul
N. S. Hrușciov și de delegațiile ce
lorlalte țări socialiste, precum și 
ale tuturor statelor iubitoare de 
pace, vor aduce o importantă con
tribuție la destinderea încordării 
internaționale, la triumful princi
piilor coexistenței pașnice, la vic
toria cauzei scumpe popoarelor — 
pacea.
EPITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 

iuurcitdresc Ramin
CmiLIUL DE miNIȘTRI 

AL R. P. ROIYIiRE 
PREZIDIUL IBDII ADUNĂRI RĂȚIMIfiLE 

AL R. P. RDfflîNE

In primele două, decade
Folosirea rațională a mașinilor, 

precum și încărcarea optimă a a- 
cestora, a făcut ca rezultatele obți
nute de muncitorii 1.I. L. „Ho- 
ria" din A'ba-lulia, pe primele două 
decade ale lunii septembrie, să fie 
dintre cele mai bune. Secția lăc\ă- 
tușerie I, de exemplu, a avut în a- 
ceastă perioadă o depășire de plan 
de peste 20 ta sută, lăcătușerie II 
o depășire de 10 la sută, turnăto
ria de 5 la sută, iar secția sîrmă 
a ridicat cu peste 30 la sută pro- 
ductioiiatca muncii.

Un mare aport la obținerea aces
tor rezultate l-au adus muncitorii 
Pleșa Trifan, Romcea Gheorghe, 
Cor'aciu Ion, Toderici Nicolae,Chir 
Martin, Ccstea Sav fa și alții.

—------

Cunoscînd din proprie experiență 
avantajele deosebite pe care le au 
nutrețurile însilozate în hrana ani
malelor, colectiviștii din Micești, 
sub îndrumarea organizației de 
partid din gospodărie, au abordat o 
atenție deosebită porumbului pentru 
siloz, îngrijindu-l la fel ca și 
porumbul pentru boabe. Apoi, de 
îndată ce porumbul a ajuns la faza 
de coacere lapte-ceară, colectiviștii 
au trecut la însilozarea lui. Folo
sind din plin timpul de lucru, co
lectiviștii din Micești au reușit, zi- 
le'e acestea, să însilozeze ultimele 
tone de porumb plamficat, și chiar 
să depășească planul cu circa 20 
la sută prin însilozarea resturilor 
de la grădina de zarzavat etc.

La lucrările de însilozare s-au e- 
vidențiat în mod deosebit colecti
viștii S'rbu Marin, Crișan Gh., 
Contor Salve ni”, Gavrilă Victoria, 
Crișan Elena și alții.

-------- 4^--------

Producție sporită 
de sfeclă de zahăr

la gospodăria 
din Galda 

sfeclei

co
de 
de

Zilele trecute, 
lectivă „Progresul 
Jos a început' recoltatul 
zahăr.

Datorită faptului că pe 
destinate acestei culturi 
tuat arătură la peste 30 
cime, că s-au administrat însemnate 
cantități de îngrășăminte chimice, 
ca superfosfat și azotat de amoniu, 
și s-au aplicat în timpul vegetației 
Irei prașile, recolta medie de sfeclă 
a depășit 20.000 kg.

Cele mai bune rezultate s-au ob 
ținut pe parcelele întreținute de co 
lectiviștii Moiseș Partenie, Nemeț 
Simion, Beldean Iulius și alții, d< 
pe care s-au recoltat 22.000-24.001 
kg sfeclă la hectar.

După ce au transportat la gări 
sfecla de zahăr contractată, pe su 
prafața eliberată de această cui 
tură colectiviștii au trecut de înda 
tă la efectuarea arăturilor pentr 
însămînțarea griului.

hacele 7
s-a efec- 
cm adîn-



-

voie bună și flori, cu săli de, 
curate și nou1 material didac- 
început anul școlar 1960-1961 
Școala de 7 ani din comuna

Ziua Constituției R. P. R,

Legea marilor drepturi și libertăți

La școala „Huria,
Așa s-a început noul an școlar, 

cu vesele îmbrățișări de bună ve
dere, cu multe flori și... cu apariția 
micilor „învățăcei" înconjurați în 
primul lor drum spre școală de 
multe mame, purfîndu-le ghiozda
nele în rrtîini și emoțiile în inimi.

Un entuziast ropot de aplauze a- 
poi, și, conducătorii de partid, de 
stat și ai școlii, au ccupat locurile 
la masa anume împodobită. Și-n 
linștea completă, glasul tovarășu
lui director Lascu T it Liviu s-a fă
cut auzit:

— Dragi elevi, din nou porțile 
școlii vi se deschid! Să învățăm, 
să muncim cu sîrguință, da noul 
an să-l încheiem cu rezultate cit 
mai bune. Nici un corigent, nici un 
repetent, să ne fie lozindâ!

Cu mult interes a fost ascultai 
îndemnul la învățătură al tovară
șei profesoare Contor Letiția, se
cretara organizației de partid din 
școală, cuvintele secretarei U.T.M. 
Forsan Persida, ale tovarășului 
Laslău loan, secretar al Comitetu
lui raional U.T.M.

Luînd cuvîntul apoi tov. Pășteanu 
Victor, șeful secției învățămînt și 
cultură și tov. Cormoș Vasile, se-

Zicătoarea romînească „Ai carte 
— ai parte", nu-i de ieri de alal
tăieri. In înțelepciunea sa, poporul 
nostru și-a dat scama de foloasele 
cărții cu ani în urmă. Numai că, 
nu întotdeauna a avut posibilitatea 
să pornească la drum cu un atît 
de neprețuit prieten. Stăpînirea bur- 
ghezo-moșierească, în tendința de 
a exploata, și-a făcut din ținerea 
maselor în bezna neștiinței un crez 
care să-i servească scopului. A ri
dicat între oamenii muncii și carte 
o stavilă de netrecut.

Alta este azi situația și în aceas
tă privință în anii luminoși ai pu
terii populare. Cartea o găsești în 
marele oraș, ca și în satul situat 
la mari depărtări. Muncitorului îi 
este ortac în munca sa pentru pro
ducții mari, țăranului muncitor îi 
stă în ajutor pentru a smulge pă- 
mîntului rod îmbelșugat, iar prun
cului, aflat la vîrsta priceperii, îi 
vorbește despre gloriosul trecut de 
luptă al clasei muncitoare sub ccn- 
lucerea partidului, îl învață să-și 
ubească cu ardoare patria-i liberă.

E firesc deci ca pentru carte să 
se pronunțe tot mai largi mase de 
lameni ai muncii. Dar, tot atît de 
iresc este și faptul ca factorii de 
.are depinde pătrunderea cărții în 
nașe, pătrunși fiind de grandoarea 
Tapei pe care o parcurgem, să-și 
ntensifice munca, să-și lărgească 
accesele deja obținute, să priveas-

Deschiderea 
noului an școlar 
a prilejuit o zi 
de neuitat pentru 
toți cei aproape 
800 de elevi ai 
Școlii de 7 ani 
nr. 1 din Alba- 
Iulia. In clișeu: 
Un moment care 
va rămîne neșters 
în memoria ele
vii or, distribui
rea manualelor 
gratuite.

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La Școala de 
7 ani nr. 3 din 
Alba-Iulia, fes
tivitatea deschi
derii noului an 
școlar a fost ur
mată, ca de altfel 
în toate școlile, 
de primele ore 
de curs. In clișeu: 
Prima întîlnire 
la clasă a elevi
lor din clasa I-a 
A cu învățătoarea 
lor, tov. Felicia 
Zdrenghea.
’itllî|l,'i{lii,,'iîl,i|||ilîii,,|iîu11

Cloșca și Crișan“

al patriei noastre, iov. 
Gheorghiu-Def.
din clasele I-VII le-au 
luminate manualele șco-

cretar al Comitetului orășenesc
P.M.R., au arătat condițiunile în 
care anul acesta se deschid șăolile, 
călătoria istorică a delegației noas
tre ia cea de-a XV-a sesiune ordi
nară a O.N.U., condusă de cel mai 
iubit fiu 
Gheorghe

Elevilor 
' fost apoi

lare — dar făcut lor de partid și 
guvern, 

r

Raspîndirea cărții în mase — 
o muncă de mare răspundere
eă sarcina pătrunderii cărții în 
mase ca o muncă de cinste și de 
mare răspundere.

Trasînd sarcinile desăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră, 
Congresul al IlI-lea al P.M.R. a 
pus un accent deosebit pe ridicarea 
tehnico-profesională a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, pe dez
voltarea noii atitudini față de 
muncă, pe formarea omului nou, 
constructor al socialismului. Și pe 
acest d~um și cărții îi revine un 
rol de frunte. Iată de ce partidul a- 
c.ordă o mare însemnătate acțiuni
lor de popularizare și difuzare a 
cărții, pătrunderii ei în cele mai 
îndepărtate așezări.

In acest sens, zilele trecute1, Co
mitetul raional de partid a inițiat 
dezbaterea problemei cărții, a popu
larizăm și pătrunderii ei în mase, 
cu o seamă de factori de care de
pinde acest lucru : activiștii de 
partid și ai organizațiilor de masă, 
directori de școli și cămine cultu
rale, bibliotecari, gestionari ai coo
perativelor sătești, din partea bi
roului Comitetului raional de partid 
de față fiind tovarășul Farcaș Va
sile, secretar. Cu acest prilej, în 

clasă 
tic a 
Și la 
Ciugud. Dar, mai mult decît atît, 
noul an de învățămînt a început 
la această școală, ca de altfel la 
multe din școlile raionului, cu toți 
copiii prezenți la școală chiar din 
prima zi. Nici linul din cei 49 de 
copii din clasele I-IV n-a lipsit. 
Toți cei 89 elevi din clasele V-VII 
și-au început din nou munca.

Bucuria începerii noului an șco
lar a strîns la școală mici și mari. 
Și cu toții au ascultat cuvintele de 
îndemn ale tovarășului Gîmfălean 
Ion, directorul școlii, și ale tovară
șului Dreghici Gheorghe, secreta
rul comitetului comunal de partid.

Elevii au primit apoi și au strîns 
la piept darul partidului — manua
lele gratuite — grija partidului și 
guvernului față de școală și sluji
torii ei, față de tineretul patriei, 
desprinzîndu-se deosebit de grăitor 
din cuvînul tovarășului Popa Nico
lae, și din mulțumirile exprimate cu 
emoție de pioniera Stanciu Caro
lina.

An nou-școală nouă
Copiii din satul Straja au pășit 

la 15 septembrie prag de școală 
nouă,. Inițiativa comuniștilor și de- 
putaților Gligor Gheorghe, Rodeanu 
Ștefan, Constantin loan și Manciu- 
lea Mihailă a căpătat viață și vor
bește oricui despre munca săteni
lor din partea locului.

începută anul trecut, construcția 
școlii a fost dată gata în preajma 
începerii noului an școlar, spre 
bucuria copiilor și a părinților lor. 
De altfel, alături 
s-an bucurat și 
Popescu Nicolae, 
Bontea Clement,

Popescu 
multi 
muncitori, 
au 
tă 
ca
construirea școlii.

de copiii satului, 
Șușman Cement, 

Pîclișan Gligor, 
Stanciu Nicolae, 

Emil și 
alți țărani 

care și-
văzut încununa- 
de succes mun- 

depusă pentru

In clișeu : Copiii 
străjenilor în fața 
școlii celei noi.

referatul prezentat, tovarășul Ca- 
coveanu Ion, activist al Comitetu; 
lui raional de partid, a făcut o am
plă analiză, bazată pe cifre și fapte, 
a situației din raionul nostru. Și 
din referatul prezentat au reieșit 
și bune și rele. Organizîndu-și bine 
munca, punînd accent pe difuzarea 
cărții la locul de muncă și ținînd 
o strînsă legătură cu difuzorii din 
întreprinderi, instituții și sate, co
lectivul librăriei din Alba-Iulia: și-a 
realizat planul la desfaceri de cărți 
pe perioada 1 ianuarie ■— 1 sep
tembrie în proporție de 114 la sută, 
iar librăria din Zlatna a difuzat, 
pe aceeași perioadă, cărți în va
loare de 30.800 lei. Rezultate! bune 
au obținut apoi librăria cooperativă 
din Teiuș, cooperativele din Feneș 
și Vințul de Jos.

Dar, dacă la Alba-Iulia și în 
unele comune ale raionului s-au ob
ținut succese în difuzarea cărții — 
s-a arătat în referat — în mare 
parte din comunele și satele raio
nului acestei probleme nu i s-a a- 
cordat .atenția cuvenită și în con
secință și rezultatele sînt slabe. La 
o seamă din cooperativele sătești 
difuzarea cărții este privită ca o

Se împlinesc 8 ani de la data 
cînd Marca Adunare Națională a 
R.P.R., exprimînd voința milioane
lor de oameni ai muncii, a adoptat 
o nouă constituție a țării — legea 
supremă a marilor drepturi și li
bertăți ale celor ce muncesc. Oa
menii muncii numesc, pe drept cu- 
vînt, Constituția R.P.R., Constitu
ția construirii socialismului și a 
făuririi fericirii și bunăstării celor 
ce muncesc.

Schimbările profunde petrecute în 
structura economică, socială și po
litică din țara noastră, ca urmare 
a luptei maselor populare sub con
ducerea partidului clasei muncitoa
re, au fost înscrise în Constituția 
R.P.R.

Constituția R.P.R. oglindește în
făptuirea vie și triumfătoare a ce
lor mai scumpe idealuri ale celor 
ce muncesc ■— idealurile de dreptate 
și libertate socială, care-și găsesc 
întruchipare în orînduirea de stat 
democrat-populară, bazată pe par
ticiparea celor mai largi mase popu
lare la exercitarea puterii, la con
ducerea treburilor de stat.

Marile drepturi și libertăți cons
fințite de Constituția noastră — 
dreptul la muncă, dreptul la odih
nă, la învățătură, libertatea prel&i, 
a cuvîntului, întrunirilor etc. — e-

--------------------♦♦

In cadrul concursului bienal de teatru
Slmbătă, 17 septembrie, pe scena 

Casei raionale de cultură din ora
șul nostru, s-a desfășurat faza re
gională a concursului bienal de 
teatru „I. L. Caragiale".

Veniți în mare număr să asiste 
la această întrecere, cu care prilej 
își disputau îniîietatea unele din 
ce’e mai bune echipe de teatru, se
lecționate la faza raională, oamenii 
muncii din orașul nostru și-au îm
părtășit cu mulțumire părerile des
pre creșterea calitativă a muncii ar-

♦♦

Rodnice cercetări arheologice
Sprijinit și îndrumat îndeaproa

pe de Comitetul raional de partid, 
colectivul Muzeului regional din 
Alba-Iulia a întreprins cu succes o 
seamă de lucrări de ordin arheolo
gic, toate acestea avînd drept scop 
p-ezntarea în adevărata lumină a 
așezărilor dacice înainte de cuce
rirea romană, a așezărilor rurale 
romane și, în general spus, a tre
cutului transilvan. Colectivul mu
zeului a terminat în luna aceasta în 
întregime săpăturile la castrul me
dieval de pe Piatra Craivei și, tot 
aco'o, a identificat prin sondagii o 
nouă cetate dacică.

Lucrări la fel de importante au 
fost apoi efectuate și în alte puncte 
ale raionului și regiunii noastre. 
La Drîmbar-Teleac au fost conti
nuate cercetările începute anul tre
cut, lămurindu-se sistemul de forti
ficații ale impresionantei cetăți 

anexă, cărțile stau ascunse pe după 
diverse mărfuri. Astfel fiind, e și 
firesc ca la Hăpria, Benic, Meteș 
și alte cooperative din raion va
loarea cărților difuzate să fie ex
trem de mică.

Problemele ridicate în referat, au 
fost apoi viu discutate de cei pre
zenți la ședința organizată de Co
mitetu! raional de partid.

Sintetizînd problemele ridicate în 
referat și cele din discuțiile purtate 
pe marginea acestuia, tovarășul 
Farcaș Vasile, secretar al Comite
tului raional de partid, a trasat 
sarcinile de viitor pe linia populari
zării și pătrunderii cărții în mase, 
indicînd totodată o seamă de me
tode mențte să asigure acest lucru. 
Să facem din popularizarea și pă
trunderea cărții în mase o proble
mă de prim ordin ■— a arătat to
varășul Farcaș Vasile. Să organi
zăm mai multe standuri, bazare și 
expoziții cu vînzare, să prezentăm 
mai multe recenzii și să lărgim ne
contenit numărul difuzorilor volun
tari. Să canalizăm cu grijă pașii 
oamenilor muncii pentru a-și con
stitui biblioteci personale îndrumîn- 
du-i să-și procure cărțile dorite și 
cu plata în rate și prin „Cartea 
prin poștă". In acest fel și cartea 
își va aduce un aport prețios la 
traducerea în viață a mărețelor sar
cini trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. 

rau de neconceput în trecut, pentru 
masele largi populare. Astăzi, în 
țara noastră toate acestea au o pu
ternică bază materială; toate aceste 
drepturi și libertăți se dezvoltă și 
se lărgesc datorită dezvoltării eco
nomiei naționale socialiste pe linia 
ei mereu ascendentă, datorită creș
terii continue a forțelor de producție.

Ca rezultat a muncii entuziaste 
a întregului popor muncitor sub 
conducerea încercată și înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
crește și se dezvoltă permanent și 
neîncetat nivelul de trai material și 
cultural al maselor. Mărturie în 
acest sens stau măsurile luate de 
guvern pentru mărirea salariilor, 
pentru creșterea veniturilor țărăni
mii muncitoare, pentru construcții 
de locuințe, ocrotirea sănătății, dez
voltarea învățămîntului, artei 
culturii.

Cel de-al IlI-lea Congres 
P.M.R. a pus în fața întregului 
por sarcini mărețe, sarcini ce 
sufletesc milioanele de oameni 
muncii de la orașe și sate, în lupta 
lor pentru continua înflorire a 
patriei noastre. Realizarea cu suc
ces a acestor sarcini va crea o pu
ternică bază materială pentru exer
citarea marilor drepturi și libertăți 
asigurate prin Constituția R.P.R.

Și

al 
po- 
în-
ai

tiștilor amatori pe tărîmul teatru
lui. Cei prezenți au urmărit rînd pe 
rînd piese'e „îndoiala" în interpre
tarea echipei de teatru a cumanului 
cultural Galda de los, piesa de tea
tru „Se împrăștie norii" prezentată 
de membrii cercului de teatru al 
Casei raionale de cu’tură din Sebeș 
și piesa „Postul de pe strada Ra- 
reș" adusă pe scenă de colectivul 
artistic al fabricii, „Sebeșul" — 
Sebeș.

hallsttatiene. In interiorul așezării 
au fost precizate trei faze de locuire 
bine documentate cu ajutorul stra- 
tigrafiei și a pieselor descoperite 
— vase, idoli din lut ars și obiecte 
din fier.

Deosebit de valoroase din punct 
de vedere științific slnt și cercetă- 
ri’e întreprinse în raionul Sebeș. 
Efectulnd săpături în colaborare 
cu Filiala Academiei R.P.R. Cluj, 
cu Muzeul Brukenthal Sibiu și Mu
zeul raional Sebeș, colectivul Mu
zeului regional Alba-Iulia și-a a- 
dus și el o prețioasă contribuție la 
descoperiri’e făcute în hotarul co
munei Răhău. Au fost descoperite 
aici o bogată așezare neolitică de 
ceramică pictată, o însemnată așe
zare civilă romană, o așezare feu
dală de seamă datînd din secolul 
XIV-XV și multe urme sporadice 
de aș zări de la începutul epocii 
bronzului și fierului. In apropierea
gării Sebeș s-a identificat o stațiu
ne prefeudală (sec. TV e.n.j.

Cercetările întreprinse și desco
peririle făcute vorbesc deosebit de 
grăitor despre trecutul îndepărtai 
sau despre cel mai aproape de zi
lele noastre. Ele oglindesc însă în 
același timp, și cu deosebită tărie, 
grija partidului și guvernului față 
de cercetările . științifice puse în 
slujba poporului.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Invățînd la școala muncii

Cu ocazia analizei făcute de or
ganizația U.T.M. din Școala medie 
Teiuș, asupra îndeplinirii sarcini
lor de plan pe anul 1960, toți ute- 
’.nștii din școală s-au angajat ca 
noul an școlar să-l încheie ou și 
mai mari succese în munca patrio
tică.

Duminica trecută, prima zi în 
care elevii școlii din Teiuș au în
ceput a-și traduce în fapte angaja
mentele, 130 de tineri s-au dep'.asat 
l.a G.A.S. Galda de los pentru a da 
o mină de ajutor la însilozarea po
rumbului. Muncind cu mult spor 
si tragere de inimă, utemiștii Popa 
Cornelia, Duca Maria, Barbu Tra
ian, Man Ioan, Ciobota Anica și în 
general toți tinerii au însilozat în 
acea zi o cantitate de 64 tone po
rumb siloz.

Coresp. RAȚIU IO AN



In întîmpinarea celui de-al IV-lea Congres 
al Sindicatelor din R. P. R.

Spre noi succese

In. aceste zile

La gospodăria colectivă din Bcrgliin
In ziua de 26 octombrie a. c. 

vor începe lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor din 
R.P.R., eveniment important în 
viața mișcării sindicale din țara 
noastră.

In întîmpinarea acestui eveni
ment, în raionul nostru, organele 

■și organizațiile sindicale, îndruma
te de organele de partid, se pregă
tesc! intens.

Zilele trecute, a avut loc plenara 
lărgită a Consiliului raional^ al Sin
dicatelor. Tov. Aurel Bîzgă, preșe
dintele Consiliului raional, a infor
mat pe cei prezenți la plenară des
pre lucrările Plenarei Consiliului 
Central al Sindicatelor, din 12 sep
tembrie a.c. si hotărîrile adoptate.

In cadrul lucrărilor Plenarei Con
siliului raional al Sindicatelor a 
fost expus Proiectul de statut, pe 
marginea căruia la discuții au luat 
cuvîntul numeroși tovarăși, care au 
tăcut aprecieri, au venit cu propu
neri și sugestii pentru îmbunătăți
rea conținutului acestuia.

In vederea îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor reieșite din lucrările 
Plenarei lărgite a C.C.S. din^ 12 
septembrie a.c., în vederea întîmpi- 
nării celui de-al IV-lea Congres al 
■Sindicatelor, Plenara Consiliului ra
ional a adoptat un plan de măsuri 
care să asigure îndeplinirea aces
tor sarcini. Planul prevede că or
ganele și organizațiile sindicale în 
această perioadă să desfășoare O 
-susținută muncă politică și organi
zatorică în așa fel ca fiecare mem
bru de sindicat să participe la dez
baterea proiectului de statut. In a- 
•cest scop, așa cum se prevede în 
■planul de măsuri, vor trebui folo
site toate mijloacele și formele 
muncii politice de masă ca : mun- 
-ca de la om la om, afișarea la lo- 
-curi vizibile a ziarelor, articole la 
gazetele de p-rete, expuneri la sta
diile de radioficare, citirea în grup 
n diferitelor materiale ce vor apare 
în presă etc.

Este necesar ca proiectul de sta
tut să fie cunoscut de fiecare mem
bru de sindicat, de fiecare activist 
■sindical.

Acțiunea de dezbatere în masă a 
Proiectului de statut al Sindicate
lor din R.P.R. trebuie să ducă la 

•o puternică activizare a tuturor 
membrilor de sindicat, la atragerea 
tor la dezbaterea vie a problemelor 
.ce stau în fața organizațiilor sindi

Noua ediție a gazetei de perete
La gazeta de perete din gospodăria 

<colective din Cistei a apărut a nouă 
■ediție. Și, ca de fiecare /dată, pro
blemele ce se tratează in ediția a- 
părută sînt legate și de data aceas
ta de problemele specifice gospo
dăriei.

Intr-linul d'n articolele publicate, 
tcv. Loghin Dumitru se ocupă de 
problema însilozării porumbului. In 
material se arată necesitatea gră
birii acțiunii de însilozare, deoare- 
op porumbul pus la siloz în perioa
da de coacere lapte-ceară are o mai 
■mare valoare nutritivă și, deci, o- 
rice întlrziere dăuneză asupra ca- 
I tății silozului.

Un alt material semnat de colec
tivistul Cleja Iacob tratează sarci
nile ce revin brigăzilor și echipe
lor în direcția pregătirii campaniei 
de însămînțări de toamnă, în timp 
•ce tovarășul Dobîrtă Mihai, preșe
dintele gospodăriei, într-un articol 
publicat se ocupă de întărirea eco- 
nomico-crganlzatorică a gospodă
riei colective.

Așa după cum se vede din cele 
de mai sus, colectivul de redacție 
al gazetei (resp. tov. Cleja Ionel), 
îndrumat fiind de organizația de 
bază, se preocupă să traleze în e- 
dițiile ce apar materiale legate de 
specificul muncii din gospodărie. In 
același timp însă, vorbind despre 
■cpnținutul concret al acestor mate
riale, trebuie să arătăm că există 
încă și unele lipsuri. Atît materia
lul privind întărirea economico-or- 
ganizatorică, cît și celelalte, sînt 
lipsite de exemple concrete, nu a- 

cale, ca creșterea producției și pro
ductivității muncii, reducerea pre
șului de cost, realizarea de econo
mii. Trebuie analizate, generalizate 
și extinse cele mai înaintate meto
de de muncă și reziliatele obținute 
ca urmare a aplicării lor în produc
ție. In același timp, trebuie combă
tute cu tărie lipsurile ce mai dăi
nuie în unele întreprinderi din ra
ionul nostru în ce privește organi
zarea întrecerilor socialiste și pe 
profesii.

In afară de cele arătate mai sus, 
planul de măsuri al Consiliului ra
ional al Sindicatelor mai prevede 
și alte sarcini legate de pregătirea 
celui de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor. ____

In încheierea lucrărilor plenarei 
Consiliului raional, a luat cuvîntul 
tov. Ion Mărginean, secretar al Co
mitetului raional de partid, care a 
vorbit despre importanța ce trebuie 
să se acorde muncii politice și orga
nizatorice pentru dezbaterea cît 
mai temeinică a proiectului de sta
tut, pentru ca nici un membru de 
sindicat să nu rămînă în afara dez
baterilor ce vor avea loc. In acest 
scop — a spus tov. Mărginean — 
organele și organizațiile sindicale 
vor primi ajutor din partea orga
nizațiilor de partid. In această pe
rioadă este necesar ca organizațiile 
de partid să se preocupe îndeaproape 
de munca sindicală, să analizeze fe
lul cum sînt organizate și cum se des
fășoară întrecerile socialiste și pe 
profesii, cum muncesc organele 
sindicale pentru educarea oameni
lor muncii, ce.muncă cultural-edu- 
cativă se desfășoară pentru aceas
ta, cum sînt folosite mijloacele 
muncii politice de masă.

Organele și organizațiile de partid 
din raionul nostru — a spus în în
cheiere tov. Mărginean — vor spri
jini din plin munca organizațiilor 
sindicale, aceasta fiind o sarcină 
importantă, pentru ca acestea să 
poată duce cu succes la îndeplinire 
sarcinile ce le-au fost trasate.

Plenara Consiliului raional al 
sindicatelor își exprimă convinge
rea că organele și organizațiile sin
dicale din raionul nostru, conduse 
și îndrumate de organele de partid, 
vor munci în așa fel ca în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al Sini 
dicatelor din R.P.R. să obțină noi 
și importante succese în munca lor.

nalizează temeinic lipsuri'e ce se 
mai manifestă. Iată de ce e nevoie 
ca organizația de bază să îndrume 
colectivul de redacție spre a acor
da mai mare atenție și conținutului 
articolelor, legării lor mai temeinic 
de concret.

In întrecerea pe profesii -rezultate de seamă
Colectivul Depoului de locomoti

ve C.F.R. Teiuș este cunoscut și a- 
preciat pentru hotărîrea cu care luptă 
luină de lună pentru a da viață 
sarcinilor de plan, pentru creșterea 
productivității și realizarea de cît 
mai multe economii.

Aici, încă de, la începutul anului 
s-au analizat și dezbătut temeinic 
atît sarcinile ce le are de îndeplinit 
cît și căile și posibilitățile existente 
la fiecare loc de muncă, posibilități 
care valorificate, să ducă la rezul
tate cît mai bune. Totodată, pe 
baza obiectivelor specifice, persona
lul de locomotive a fost cuprins în 
întrecerea socialistă pe profesii pe 
brigăzi de locomotivă și ture de 
serviciu, avînd ca sarcină să re
ducă la maximum consumul speci
fic de combustibil, materiale, un
sori și să remorce trenurile în de
pline condiții de siguranță a cir
culației. In sectorul de reparații a 
locomotivelor întrecerea a avut ca 
obiective principale efectuarea repa
rațiilor de cea mai bttnă calitate, 
ca și realizarea de cît mai multe 
economii de materiale etc.

Pentru a obține rezultate cît mai 
frumoase, întrecerea socialistă a 
Tost însuflețită zi de zi printr-ovie 
muncă de agitație de masă, cu- 
prinzînd forme din cele mai 
variate. Și într-adevăr rezultatele 
obținute sînt grăitoare. In cele 8

SzTic cunoscuți pentru hărnicia 
lor, colectiviștii din Berghin desfă
șoară in aceste zile, o vie activi
tate. In cîrnp la recoltări și la pre
gătirea terenului, în sectorul zoo
tehnic și alte ramuri de producție 
se muncește c'u aceeași însuflețire.

Spre a asigura o puternică bază 
furajeră celor aproape 60 de bovine 
și 380 de oi ale gospodăriei, mem
brii gospodăriei au tocat și însilo- 
zat pînă în prezent peste 500 tone 
porumb, iar în aceste zile colectiviștii 
Coman Gh., Kast M., Comun A. și 
a'ții, dau zor pentru a însiloza ulti
mele tone de nutreț.

Gospodăria din Berghin, care a 
contractat cu statul o cantitate im
portantă de tutun și a acordat toa
tă atenția întreținerii acestei cul
turi, a reușit să depășeasdă produc
ția de foi planificată. Intrecîndu-se 
în Indemlnare și hărnicie, colecti
vistele Suciu Elisabeta și Kast Ma
ria au făcut un număr sporit de șire.

Hotărlți să obțină o recoltă spo
rită de cereale în anul viitor, Co
lectiviștii acordă toată importanța 
nregătirilor de toamnă. Pe supra
fața eliberată de culturi, tractoriștii 
Sehaser Martin . și Kast Mihai au 
și pregătit p-ntru însămînțări peste 
40 de hectare. La condiționarea se
mințelor muncesc cu mult elan co
lectivistele Seghedi Maria și Kast 
Reghirui, care au triorat peste 70 
la sută din griul de sămînță. To
todată, pentru a introduce în cul
tură grîu cu o productivitate spo
rită, colectiviști au hotărit să în- 
sămînțeze în toamna adeasta un 
lot de cel puțin 10 hectare cu grîu 
valoros, schimbat la baza de. re
cepție, care va fi semănat in teren 
îngrășat cu gunoi. de grajd.

Stimulați de rezultatele frumoase 
obținute în sectorul zootehnic, de la 
care au realizat în acest an, pînă 
în prezent, un venit de peste 
120.000 lei, colectiviștii din Berghin 
îndrumați, de organizația de partid,

Cu toată răspunderea pentru însilozarea porumbului
La gospodăria agricolă colectivă 

din Obreja, datorită faptului că 
munca nu a fost organizată cu 
simț de răspundere și nu se folo
sește în întregime ziua de ludru, se 
pierde zilnic timp prețios, din care 
cauză lucrările de însilozare sînt 
mult rămase in urmă. Ba mai mult, 
zilele trecute, cînd s-a defectat 
iocătoarea gospodăriei, consiliul de 
Conducere (președinte tov. Salcău 
Ionel), în loc să fi cerut ajutor 
de la S.M.T., a întrerupt insiloza- 
tul, așteptînd ca salvarea să vină 
din senin. Toate acestea au făcut 
ca pînă la data de 18 septembrie, 
din cele 2.600 tone porumb de însi- 
lozat să nu realizeze decit 100 tone.

Mai grav este faptul Că de tără
gănarea însilozărilor au rămas pa

toni- care au trecut din acest an, 
personalul de pe locomotive a de
pășit producția globală în tone 
brute km echivalate cu 9,51 la sută, 
productivitatea muncii crescînd pe 
cap de salariat cu 13,46 la sută 
față de plan. De asemenea, s-a re
dus consumul specific de combus
tibil față de plan cu 1,04 la sută1, 
economisindu-se astfel 890,9 tone 
combustibil convențional. Aceasta 
a dat posibilitate ca prețul de cost 
să se reducă cu 3,87 la sută. Nu
mai personalul de pe locomotive a 
economisit de la începutul anului 
pînă în prezent peste plan suma de 
352.000 lei.

Dintre brigăzile de locomotive 
s-au evidențiat în mod deosebit 
brigada de pe locomotiva Nr. 
50.110 condusă de mecanicul Man 
Eugen, care prin reducerea consu
mului specific, de combustibil a rea
lizat de la începutul anului o eco
nomie de 76,9 tone combustibil 
convențional, și cea de pe locomo
tiva 230.189, condusă de mecanicul 
Păcurar Ioan, care a realizat în a- 
cest an o economie de 67 tone com
bustibil, brigada condusă de comu
nistul Cristea Vasile, care în cin
stea zilei de 23 August a remor
cat 4 trenuri cu supratonaj, obți- 
nînd în luna august o economie de 
19,7 tone combustibil convențional.

Succese de seamă au obținut și 

au hotărit să dea o dezvoltare tot 
mai mare acestui sector și îndeo
sebi fermei de vaci. Deosebit in
teres acordă în acest scop colecti
viștii sporirii numărului de vaci 
din tineret bovin propriu, care nu
mără în prezent 17 capete și care 
este crescut cu deosebită atenție 
de îngrijitorii de animale. Dar, dez
voltarea creșterii animalelor fiind 
strins legată de asigurarea unor a- 
dăposturi corespunzătoare, gospo
dăria a luat toate măsurile pentru 
a mări'capacitatea de adăpostire a 
grajdului existent cu încă 25 ca
pete vite mari. In acest scop, peste

sivi și organizația de bază din gos
podărie și Comitetul executiv al 
Sfatului popular al comunei Mihalț, 
cere nu au tras la răspundere con
siliul de conducere pentru neînde- 
plinirea hotărîrii adunării generale 
a G.A.C. privind însilozarea porum
bului.

Deoarece timpul este foarte îna
intat și nopțile sînt tot mai răco
roase, și poate cădea brumă, ceea- 
ce . ar deprecia calitatea porumbu
lui pentru siloz, datoria consiliului 
de conducere de la G.A.C. Obreja, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, este de a lua cele mai efi
cace măsuri și, organizlnd lucră
rile de însilozare pe două schim
buri, să lupte pentru terminarea 
grabnică a acestei importante lu
crări.

muncitorii din atelier, care, așa după 
cum și-an luat angajamentul de la 
începutul anului, cu materialele e- 
conomisite în fiecare lună repară 
cu ocazia spălării cîte o locomtivă, 
realizînd lunar pe această cale o 
economie de 2.700 lei.

Printre fruntașii întrecerii se 
numără inovatorul Ivan Nicolae, 
lăcătușul Oniță loan, sudorul Jur- 
ca Emil și cazangiul Hîrbea Pom
pei. . ;

La obținerea acestor frumoase re-, 
zultate de către brigăzile de loco
motive de la Depoul C.F.R. Teiuș 
un rol însemnat l-a avut aplicarea 
metodelor de remorcarea trenurilor 
cu tonaje sporite, întreținerea loco
motivelor în cele mai bune condiții 
termotehnice, precum și realizarea 
sarcinilor în cele mai bune condiții 
de siguranță a circulației, introdu
cerea tehnicii noi, colaborarea în
tre turele de pe locomotive și ate
lier eto.

Colectivul Depoului C.F.R. Teiuș, 
în frunte cu comuniștii, sînt ferm 
hotărlți să lupte cu puteri sporite 
pentru a-și aduce din plin aportul 
lor la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de cel de-al 111-lea Congres al 
partidului nostru, privind creșterea 
capacității de transport pe calea fe
rată, corespunzător cu dezvoltarea 
economică și construirea socialis
mului în țara noastră.

70 la sută din cărămidă și mate
rial ’emnos au și fost asigurate, iar 
co'ectiviștii Kast Martin Pruscai, 
Kast Martin Krumăr, Sehaser loan 
si Seghedi Martin, dulgheri și zi
dari pricepuți, au și început pregă
tiri'e in veiderea prelungirii grajdului.

Sub îndrumarea permanentă a 
crgan-'zațDi de partid, colectiviștii 
din Berghin, în frunte cu comuniș
tii, muncesc cu multă însuflețire 
pentru în'ărirea permanentă a gos- 
rod'riei lor colective, izvorul bel
șugului și fericirii lor.

FI. BARABAȘ

V~afî abonai 
la presa sovietică?

In slujba adevărului și a celei 
mai înaintate tehnici și culturi, 
presa sovietică a devenit, încă cu 
ani în urmă, un bun al tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră. De aceea, în aceste zile cînd 
prin oficiile P.T.T.R., agenții și 
factorii poștali, difuzorii de presă 
din întreprinderi și instituții, se 
reînoiesc. abonamentele pe anul 
1961 și se fac altele noi, întreba
rea: — v-ați abonat la presa so
vietică? — este cît se poate de 
firească.

Muncitori, tehnicieni și ingi
neri I Pentru a cunoaște cele mai 
înaintate metode de muncă, pen
tru a afla cele mai noi descope
riri și inovații din tehnica mon
dială, abonați-vă la publicațiile 
sovietice tehnice de specialitate.

Oameni ai muncii de la sate! 
Abonați-vă pentru anul 1961 la 
ziarele și revistele agricole so
vietice. Veți cunoaște cele mai 1 
noi metode de muncă, veți fi la , 
curent cu ultimele cercetări în do- 1 
meniul agrotehnicii și zootehnicii. ;

învățători și profesori ! Citiți 
și folosiți în munca voastră pu
blicațiile sovietice de specialitate,; 
reînnoiți-vă abonamentele și fa- < 
ceți altele noi. <

Părinți ! Abonați-vă copiii la j 
revistele pentru pionieri și șco- < 
lari, acestea fiindu-le de un real ’ 
folos în munca lor de zi cu zi, < 
pentru îmbogățirea cunoștințelor < 
primite în școală.

Activiști culturali ! Revistele < 
sovietice cuprind articole, studii 
și informații privind problemele 
culturii din întreaga lume. Abo- 
nați-vă deci la publicațiile so- s 
cial-politice și culturale. Veți fi ) 
la curent cu tot .ee e nou în lite- j 
ratură, teatru, cinematografie, mui- J 
zică, arte plastice. )

Medici, oficianți și surori! î 
Dorind să fiți înarmați cu în-( 
semnatele realizări ale științei me- ) 
dicale sovietice, cu cele mai noi < 
cuceriri ale medicinii din întrea- > 
oa lume, abonați-vă la publica- ? 
țiile medicale sovietice. (

Abonamentele se primesc de > 
către oficiile1 P.T.T.R., agenții si ? 
factorii poștali, difuzorii de presă '( 
din întreprinderi și instituții pînă > 
la 30 octombrie 1960.
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Cuba condamnă noile
provocări ale S. li. A.

Seclarafia tovarășului N. S. HRUȘCIOV
(Urmare din pag. l-a) )

însemnate de cel de sus, ci pentru că ele sînt cele mai puternice din J 
punct de vedere economic și înarma'e cu armamentul cel mai puter- ) 
nic și modern. Dacă divergențele dintre noi se vor adinei, dacă oa- ( 
menii de stat din aceste două țări nu vor tinde să pună capăt acestei ) 
orientări în dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, este limpede 2 
pentru oricine ce primejdie va aduce aceasta nu numai pentru Statele ( 
Unite și Uniunea Sovietică, ci și pen'ru întreaga lume. >

Noi înțelegem acest lucru, ne străduim să facem tot ce este posibil / 
pentru a orienta dezvoltarea relațiilor noastre în direcția regiemen- ( 
tării pașnice a problemelor arzătoare, în direcția asigurării păcii ge- ) 
nerale. 2

In politică nu trebuie să se dea întîietate sentimentelor, emoțiilor. < 
In acest domeniu este nevoie să te călăuzești în primul rînd dupăra- ) 
țiunea sănătoasă, să cîntărești calm toate faptele. Aceasta este soarta 2 
oamenilor de stat; ei se duc în vizită nu numai la prietenii apropia- J 
ți, ci și acolo unde îi cheamă interesele poporului lor și ale cauzei > 
generale a tuturor popoarelor — cauza întăririi păcii în lumea în- } 
treagă. , ■ is; (

Uniunea Sovietică acordă o însemnătate primordială problemei a- 2 
sigurării unei păci trainice. Pentru asigurarea unei astfel de păci ) 
este nevoie ca toate țările, și în primul rînd Statele Unite ale Americii j 
și aliații lor, să se convingă că este necesar să se ajungă la un acord 2 
cu privire la dezarmare în condițiile unui strict control internațional. ) 

O pace trainică poate fi instaurată pe glob numai atunci cînd ar- ) 
mele vor fi aruncate. Dacă armele sînt încărcate și ținute în tocul de 2 
la centură, nici o parte, nici cealaltă nu vor fi niciodată liniștite că S 
undeva nu va izbucni în mod întîmplător un conflict. Guvernul U- 2 
niunii Sovietice s-a adresat Organizației Națiunilor Unite tocmai pen- ( 
tru a pune în discuția Adunării Generale problema fundamentală a j 
relațiilor internaționale contemporane — problema dezarmării generale 2 
și totale în condițiile unui strict control internațional corespunzător. ( 

Guvernul sovietic constată cu satisfacție că o serie de țări au privit ) 
cu toată seriozitatea această problemă și că numeroși conducători 2 
de state s-au situat în fruntea delegațiilor țărilor lor la Adunarea ) 
Generală a O.N.U. )

Din păcate, Unii oameni de stat se declară în vorbe pentru Organi- \ 
2ația Națiunilor Unite, îndeamnă la întărirea prestigiului ei, dar în ) 
realitate se ridică împotriva discutării la Adunarea Generală a ? 
O.N.U. a problemei dezarmării. Ce înseamnă asta dacă nu o minima- ( 
lizare a rolului organizației internaționale care este în primul rînd ) 
chemată să asigure pacea între popoare ? <

De aceea, recunosc, mi-a părut ciudată recenta declarație a secre- ) 
tarului de stat dl. Herter că Hrușciov pleacă, chipurile, în America 2 
în scopuri propagandistice, că propunerea sovietică cu privire la par- ' 
ticiparea conducătorilor de state la discutarea în Adunarea Generală S 
a problemei dezarmării este „cu totul absurdă". Stranie logică! 2

Dezarmarea reprezintă doar cea mai importantă problemă interna- ( 
țională cu care de mulți ani își bat capul reprezentanții diferitelor sta- ) 
te, discutînd-o fără succes în tot felul de comisii la diferite niveluri. 2 
Și iată că atunci cînd guvernul sovietic propune ca la discutarea a- ( 
cestei probleme în Adunarea Generală să participe conducătorii de ) 
state, pentru a se urni această problemă din punctul mort și a se gă- 2 
si rezolvarea ei, această propunere este denumită propagandă. In- 2 
tr-adevăr, stranie logică! Oamenii care doresc ca problema dezarmării 2 
generale și totale să fie rezolvată nu pot să înțeleagă o astfel de logică. (

Dacă unii oameni politici declară că Hrușciov a venit la Aduna- \ 
rea Generală a O.N.U. pentru a face propagandă, nu am decît să mă 2 
mîndresc cu această misiune propagandistică în favoarea păcii. Și, ( 
neprecupețindu-mi eforturile, voi desfășura o asemenea propagandă ) 
pînă cînd și cei obtuzi se vor fi convins de necesitatea de a se rea- ' 
liza un acord cu privire la dezarmare și de a se asigura astfel pa- < 
cea în întreaga lume. $

Nu știu dacă am înțeles bine și dacă ultima hotărîre a guvernului ( 
american înseamnă că președintele Statelor Unite, domnul Eisenho- > 
wer, va participa la lucrările Adunării Generale. Posibil că Statele 2 
Unite să-și fi revizuit acum atitudinea față de ședințele Adunării și 2 
să fi ajuns și ele la concluzia că la O.N.U. se pot duce tratative se- 2 
rioase pentru realizarea unui acord cu privire la dezarmare. Dacă 2 
este vorba nu de o acțiune de paradă, ci de participarea reală, con- 2 
structivă la lucrările Adunării, noi am saluta această hotărîre. #

In încheiere, aș'vrea să exprim respectul meu profund întregului 
popor american și să-i urez succese. \

Am păstrat cele mai bune sentimente din vizita făcută anul trecut 2 
în Statele Unite, din întîlnirile cu poporul american. Nici acum nu 2 
am uitat impresia bună pe care mi-au lăsat-o convorbirile cu fruntași > 
ai vieții publice, oameni de stat, reprezentanți ai cercurilor de afa- < 
ceri americane, cu americanii simpli — muncitori, fermieri, intelectuali. 2

Sînt convins că relațiile dintre marile noastre țări se vor îmbuna- 2 
tăți. Se știe doar că oricît de întunecoasă ar fi noaptea, zorile vin 2 
negreșit. Iată de ce sînt convins că oricît s-ar strădui forțele rele 2 
care vor să încingă atmosfera din relațiile dintre țările noastre, ele 2 
vor suferi fără doar și poate eșec. Vor sosi timpurile bune ale unor ( 
relații calde, prietenești, între popoarele noastre și între guvernele > 
noastre. In numele acestui țel care va contribui la îmbunătățirea re- 2 
lațiilor dintre toate țările lumii, Ununiea Sovietică este gata să de- 2 
pună și pe viitor eforturi perseverente, cinstite și constante. )

Delegația sovietică a sosit la New York la cea de-a 15-a sesiune a ( 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite în numele întăririi 2 
cauzei păcii și al rezolvării problemelor internaționale complicate. )

Ședința din 21 septembrie
NEW YORK (Agerpres).
La ora 11,07 (ora New Yorkului) 

a începui ședința de dimineață a 
Adunării Generale. In cadrul șe
dinței au luai cuvîntul reprezen
tanții țărilor care au devenit abia 
cu o zi în urmă membre ale O.N.U. 
Primul a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Ca
merun, Charles Ikala. El și-a ex
primat recunoștința pentru primirea 
țării sale în O.N.U. Glodurile tine
relor state, a declarat el, sînt în
dreptate în prezent spre cei care 
mai suferă încă sub jugul domina
ției coloniale.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Republicii Togo și Republicii 
Malgașe. Reprezentantul Republicii 

Malgașe, Rakotomalala, a subliniat 
că țcra sa consideră necesar ca, 
după obținerea independenței poli
tice, să lupte pentru independența 
economică.

Reprezentantul Republicii Soma
lia a subliniat că anul 1960 va in
tra în istorie ca un an al lărgirii 
considerabile a O.N.U.

După cuvîntările reprezentanților 
Republicii Dahomey, Republicii Ni
ger, Republicii Volta Superioară, 
Republicii. Coasta de Fildeș, Re
publicii Ciad, Republicii Congo cu 
capitala la Brazzaville, Republicii 
Gabon, Republicii Afrida Centra’ă 
și Republicii Cipru, președintele a 
declarat închisă ședința de dimi
neață a Adunării Generale.

Reprezentantul R.P.R. ales 
președinte al Comitetului 
pentru problemele sociale 

și umanitare
Miercuri după-amiază, principa

lele comitete ale Adunării Gene
rale s-au întrunit succesiv în șe
dințe plenare pentru a-și a'ege pre
ședinții. Eduard Mezincescu, mem
bru al delegației R. P. Romine, a 
fost ales în unanimitate, președinte 
al Comitetului pentru problemele 
sociale și umanitare. Candidatura 
reprezentantului romîn a fost pro
pusă de reprezentantul Arabiei Sau- 
dite și susținută de reprezentanții 
Birmaniei și Greciei, care au rostit 
scurte cuvlntări.

Delegatul Greciei a re'evat că 
candidatul romîn reprezintă o țară 
prietenă și vecină cu Grecia.

Președinții comitetelor care au 
fost aleși împreună cu vice
președinții Adunării Generale, aleși 
de p'enara Adunării Generale, și 
președintele sesiunii formează Co
mitetul General.

Este a treia sesiune consecutivă 
cînd un reprezentant al țării noas
tre face parte din Comitetul Gene
ral. In 1958 reprezentantul nostru 
a fost președinte al Comitetului po
litic special, iar anul trecut, vice
președinte al Adunării Generale.

Potrivit voinței de pace a popoarelor!
(Urmare din pag. l-a) 

favorabilă pentru o dezbatere se
rioasă și aprofundată, pentru cău
tarea celor mai eficace căi de so
luționare a problemelor internațio
nale arzătoare, ce figurează pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

Cea mai importantă și mai ur
gentă dintre aceste probleme este 
aceea a dezarmării. Deși a trecut 
un an de cînd tovarășul N. S. 
Hrușciov a prezentat, în numele 
guvernului sovietic, istoricele pro
puneri privind dezarmarea generală 
și totală, deși rezoluția adoptată în 
unanimitate de cele 82 de state ce
rea statelor să depună eforturi pen
tru înfăptuirea acestui deziderat al 
omenirii, încă nu s-au înregistrat 
progrese reale în această privință. 
Omenirea nu poate admite ca lu
crurile să rămînă în impasul în 
care se găsesc, ca urmare a pozi
ției puterilor occidentale de încîl- 
cire artificială a problemei dezar
mării, prin încercarea de a obține, 
sub pretextul controlului, „legaliza
rea" spionajului militar, prin rene
garea propriilor puncte de vedere 
în momentul cînd cealaltă parte 
vine în întîmpinarea lor, prin folo
sirea tratativelor ca perdea de fum 
pentru continuarea cursei înarmă
rilor. „Uniunea Sovietică acordă o 
însemnătate primordială problemei a- 
sigurării unei păci trainice — a spus
N. S. Hrușciov, în declarația făcu
tă la sosirea sa la New York. Pen
tru asigurarea unei astfel de păci 
este nevoie ca toate țările, și în 
primul rînd Statele Unite ale Ame
ricii și aliații lor, să se convingă 
că este necesar să se ajungă 
la un acord cu privire la dezarma
re în condițiile unui strict control 
internațional. O pace trainică poa
te fi instaurată pe glob numai a- 
tunci cînd armele vor fi aruncate".

Adoptarea de măsuri hotărîte în 
problema dezarmării, problemă fun
damentală a zilelor noastre, măsuri 
care să deschidă drumul spre o so
cietate fără arme, fără războaie — 
iată rezultatul major pe care po
poarele îl așteaptă de la actuala 
sesiune a Adunării Generale a
O. NIU. 1 1 ’ 1

Pe agenda Adunării Generale a 
O.N.U. sînt înscrise numeroase alte 
probleme importante ca interzicerea 
experiențelor nucleare, folosirea 
spațiului interplanetar, probleme 
privind drepturile popoarelor care! 
și-au cucerit sau luptă pentru cu
cerirea independenței naționale, u- 
nificarea pașnică a Coreei etcl O 
contribuție substanțială la cauza 
păcii în Europa și în lume poate a- 
duce examinarea cu succes a noii 
inițiative a Republicii Democrate 
Germane privind înfăptuirea dezar
mării generale și totale în ambele 
state germane.

Țările lagărului socialist se pro
nunță ferm pentru o soluționare

HAVANA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Cînd la 19 septembrie, seara Ur
ziți, la Havana s-a aflat de noile 
ofense care au fost aduse la New 
York primului ministru al Cubei, 
Fidel Castrd, și întregii delegații 
cabane care sosise la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U., locui
torii capitalei Cubei, răspunzînd 
chemării Confederației oamenilor 
muncii din Cuba, s-au adunat la 
un miting în fața palatului preșe
dintelui. i

In decurs de o oră și jumătate 
.in piața din fața palatului s-au a- 
dunat zeci de mii de cubanezi. Ei 
au purtat pancarte și lozinci în care 
se exprima protestul împotriva ac
țiunilor autorităților americane și 
sprijinul unanim față de guvernul 
revoluționar al Cubei în frunte cu 
Fidel Castro.

La acest miting au luat cuvîntul 
Raul Castro, primul ministru ad- 
interim al Cubei, ministrul forțelor 
armate revoluționare și Osvaldo 
Dcrticos, președintele Cubei. In nu
mele întregului popor cuban ei au 
protestat în modul del mai energic 
împotriva acțiunilor jignitoare ale 

constructivă a acestor probleme. 
Reprezentanții acestor țări vin la 
sesiunea Adunării Generale ca soli 
ai păcii. Interesul cu care sute de 
milioane de oameni au urmărit că
lătoria transoceanică a vasului Bal- 
tika și au citit zilnic, traduse în 
toate ’ limbile pămîntului, radiogra
mele sosite de pe vas, a oglindit 
viu încrederea, nădejdile pe care 
oamenii iubitori de pace le leagă 
nemijlocit de lagărul socialist, ca 
reazem de nădejde al forțelor păcii. 
Țările socialiste și-au afirmat vo
ința hotărîtă de a face tot ce de
pinde de ele pentru succesul sesiu
nii O.N.U., de a-și uni eforturile cu 
ale tuturor statelor care vor acțio
na de pe pozițiile coexistenței paș
nice și colaborării internaționale.

Din păcate, o serie întreagă de 
manifestări ale unor cercuri din 
S.U.A. contrastează profund cu po
ziția constructivă a statelor socia
liste. In toate țările lumii, inclu
siv în Statele Unițe, a produs o 
impresie penibilă și au fost deza
probate asemenea acte inamicale ca 
restricțiile de călătorie impuse unor 
delegații — acte menite să creeze 
o atmosferă defavorabilă desfășu
rării cu succes a lucrărilor de la 
O.N.U.

Este evident pentru oricine că 
problemele complexe care stau în 
fața sesiunii O.N.U. pot fi rezol
vate cu "succes numai dacă toți par
ticipant la sesiune ver vădi o ati
tudine rezonabilă, spirit construc
tiv, dorința de a se face pași reali 
în direcția slăbirii încordării inter
naționale și consolidării păcii.

O cerință importantă în această 
privință este aceea ca O.N.U. să-și 
întărească și mai mult caracterul 
său reprezentativ prin acordarea 
locului ce i se Cuvine Republicii 
Populare Chineze. Este contrară 
intereselor păcii situația absurdă 
și artificială în care locul la O.N.U. 
al Chinei ponulare este uzurpat de 
cadavrul politic ciankaișist, care ar 
fi trebuit de mult trimis la singu
rul loc cuvenit — alături de Li Sîn 
Man, în lada de gunoi a istoriei.

In ziua deschiderii celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., popoarele așteaptă și cer 
ca, în cadrul ei, rațiunea să trium
fe, ca toate delegațiile să înțeleagă 
și să țină seama de realitățile zi
lelor noastre, îneît această sesiune 
să devină un moment de răscruce 
în viața internațională, să determi
ne o schimbare radicală în direcția 
micșorării încordării și consolidării 
păcii.

In ce privește poziția țării noas
tre, ea a fost amplu fundamentată 
în Ranorti»! prezentat de tovarășul 
Gh. Ghecrghiu-Dei la recenta- se
siune extraordinară a Marii Adu
nări Naționale. Republica Populară 
Romînă luptă neobosit pentru a 
contribui la slăbirea încordării și 
triumful principiilor coexistentei 
pașnice, la zădărnicirea uneltirilor 

autorităților americane față de Fi
del Castro și persoanele care îl în
soțesc.

Dușmanul este stăplnit din ce 
în ce mai mult de furie, a spus 
printre alte'e Raul Castro, văzînd 
cum noi, în fața amenințărilor lui 
devenim tot mai. puternici și mai 
fermi. Oricît insă, și-ar ieși el din 
fire, niciodată nu va putea opri re
voluția cubană.

Președintele Dorticos a subliniat 
că sînt zadarnice toate încercările 
autorităților americane de a înă
buși glasul iubitor de libertate al 
poporului cuban. La provocările și 
ofensele lor, Cuba dă un răspuns 
cit se poate de serios șl demn.

Dcrticos a dat apoi, citire unei 
declarații a guvernului revoluționar 
cuban în care se protestează vehe
ment împotriva acțiunilor jignitoare 
ale autorități'or americane față de 
delegația cubană în frunte cu Fi
del Castro.

Protestul nostru, se spune în de
clarație, este protestul întregii Cu
be: el înseamnă o unitate și mat 
mare, un nivel de producție și mai 
înalt, o rezistență și mai mare față 
de agresor și o fermitate și mai 
mare în apărarea demnității națio
nale, al cărei stegar este primul 
nostru ministru, Fidel Castro.

agresive ale cercurilor militariste,, 
la obținerea unor progrese efective 
pe linia dezarmării generale și to
tale, la apărarea intereselor inde
pendenței naționale ale popoarelor,, 
la dezvoltarea colaborării multilate
rale între toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Această poziție va fi exprimată’ 
de la înalta tribună a O.N.U. de 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, — tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, care va da glas hotărîrii nes
trămutate a oamenilor muncii din
țară noastră, de a-și consacra toate 
forțele cauzei păcii. Delegația ro
mînă aduce cu sine mandatul de 
pace încredințat de poporul nostru,, 
care în întreg răstimpul scurs de 
la sesiunea Marii Adunării Națio
nale și-a manifestat, în cadrul unor 
însuflețite adunări, discuții, con
vorbiri, prin luări de poziție în pre
să, sprijinul entuziast și unanim pe- 
care îl acordă politicii de pace a 
țării noastre.

Poporul nostru salută c.u căldură 
declarația tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la sosirea sa la New York, 
declarație în care se spune: „Con- 
jtigîndu-ne eforturile cu ale celor
lalte state iubitoare de pace, al că
ror număr crește fără încetare în 
vremea noastră, atît de bogată îrr 
prefaceri, Republica Populară Ro
mînă va face, din partea ei, tot ce-f 
stă în putință pentru a contribui la 
consolidarea păcii, pe care o do
resc arzător toate popoarele pla
netei noastre".

întregul nostru popor, cu inima 
și mintea alături de delegația ro
mînă, va urmări cu cea mai mare 
atenție lucrările sesiunii, sprijinind 
prin fapte, prin noi succese în con
strucția socialistă, activitatea dele
gației noastre la O.N.U., lupta po
poarelor pentru apărarea păcii.

Din dorința sinceră de a-și aduce 
o contribuție proprie la preîntîmpi- 
na.rea războiului și destinderea in
ternațională, guvernul romîn a pro
pus înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii O.N.U. a punctelor cu pri
vire la îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate dintre statele euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite și cu privire la 
promovarea ideilor păcii în rîndtirile 
tineretului — cu încrederea că a- 
ceste acțiuni, pătrunse de spiritul 
coexistenței pașnice, vor găsi a- 
probare și adeziune din partea par- 
ticipanților la sesiune în interesul 
cauzei păcii.

Poporul romîn, sincer atașat cau
zei păcii, va susține eforturile tu
turor delegațiilor care vor aduce o 
contribuție pozitivă la destinderea 
încordării internaționale, la victo
ria cauzei scumpe a tuturor popoa
relor — pacea.

Succes denljn celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
în interesul întăririi păcii mondiale 
— potrivit voinței popoarelor!
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