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Să creștem cît mal mult tineret 
taurin din prăsilă proprie

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie și 1 
iulie trasează sarcini deosebit de 
importante pentru oamenii muncii 
din agricultură privitor la dezvolta
rea creșterii animalelor.

Raportul, care constituie un pre
țios izvor de învățăminte, subliniază 
că pentru sporirea numărului de 
taurine este necesar ca fiecare gos
podărie colectivă să-și asigure elec
tivul de animale matcă prin păstra
rea și creșterea tineretului prove
nit în primul rînd din prăsilă pro
prie.

Prin condițiile de care dispun, 
prin ajutorul acordat de stat pe ter
men lung și din fonduri proprii, 
gospodăriile colective din raionul 
mostru, îndrumate și sprijinite de 
o.ganele de partid și de stat de la 
comune, și-au sporit simțitor numă
rul de animale și îndeosebi de vaci 
și juninci. Un edificator exemplu în 
această direcție îl constituie gospo
dăria colectivă din Berghin, care 
punînd accent deosebit pe spori
rea electivului de bovine din prăsilă 
proprie, astăzi dispune de 80 capete 
tineret bovin, din care 62 vițele și 
juninci. Tineretul mascul, în număr 
de 18, este și acesta crescut cu grijă 
și valorificat pe bază de contract 
la greutatea de peste 300 kg fie
care. Și ca urmare a faptului că co
lectiviștii au acordat o atenție deo
sebită cu ani în urmă creșterii de 
tineret bovin din prăsilă proprie, 
pînă la sfîrșitul anului va spori nu
mărul de vaci în producție cu încă 
5, din junincile crescute în gospo
dărie. Întregului efectiv de tineret 
bovin, i se acordă o atentă îngrijire, 
este frumos și bine dezvoltat.

Rezultate frumoase au obținut de 
jsemenea, colectiviștii din Oiejdea, 
Mihalț, Cistei și alții.

Trebuie să arătăm însă, că în 
raionul nostru sînt și unele unități 
agricole socialiste unde nu se a- 
cordă toată importanța creșterii de 
tineret taurin. Așa, de pildă, dacă 
gospodăria colectivă din Teiuș a 
obțnut unele rezultate în sporirea 
tineretului bovin din prăsilă pro
prie, care s-a dublat față de anul 
trecut, trebuie spus însă că aceste 
rezultate puteau fi mult mai bune, 
dacă conducerea gospodăriei s-ar fi 
preocupat cu mai multă răspundere 
de organizarea muncii în sectorul 
zootehnic.

Necorespunzătoare sînt rezultatele 
în ce privește creșterea de tineret 
bovin din prăsilă proprie și la gos
podăria colectivă din Obreja. La a- 
ceastă gospodărie, unde consiliul de 
conducere, în frunte cu Salcău Io
nel, președintele gospodăriei, obiș
nuiește să pună totdeauna pe ulti
mul plan creșterea animalelor, nu 
ia măsuri pentru a se construi adă
post în tabăra de vară pentru în
treg tineretul bovin, o mare parte 
din vițele sînt slabe și se dezvoltă 
necorespunzător.

------------♦♦------------

Concurs de motociclete
Duminica trecută, A.S.T.A. Alba 

Iulia, în colaborare cu U.C.F.S. ra
ionul Alba, a organizat în orașul 
nostru un reușit concurs de moto
ciclete.

La categoria 125 cm. c. pe locul 
I s-a clasat Goran Constantin, ur
mat de Stetz Vasile, pe locul II, 
la categoria 175 cm. c. locul I 
l-a cucerit tot Goran Constantin, 
iar la categoria nelimtat primul 
a terminat turele Gavrilă Petru.

Cea mai impresionantă întrecere 
a fost însă cea la categoria 350 
cm. c., la care Cioran Cornel, me
canizator la S.M.T., a ocupat locul 
I, în luptă strînsă cu ceilalți doi 
concurenți, Copoț Constantin și 
Perța Remus.

Coresp. TOMA PETRU

Indeplinirea sarcinilor în dome
niul creșterii animalelor depinde în 
același timp de asigurarea unei va
riate și puternice baze furajere, a 
asigurării de adăposturi corespun
zătoare. De aceea, conducerile gos
podăriilor colective trebuie să acorde 
toată atenția acestei probleme.

Dezvoltarea creșterii tineretului 
bovin din prăsilă proprie este în 
momentul de iața una din sarcinile 
cele mai importante pentru gospo
dăriile colective, sarcină la îndepli
nirea căreia medicii și organele 
tehnice zooveterinare de la comune 
și secția agricolă raională sînt che
mate să-și aducă o contrbuție de 
seamă. Acestea trebuie să se îngri
jească îndeaproape de sănătatea a- 
nimalelor, să indice colectiviștilor 
cele mai înaintate metode de creș
terea lor.

Așa cum se subliniază în Rapor
tul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta plenara a 
C.C. al partidului, la asigurarea e- 
fectivului de animale matcă în uni
tățile socialiste, în primul rînd prin 
păstrarea și creșterea tineretului 
taurin din prăsilă proprie, o princi
pală contribuție trebuie să-și aducă 
în această acțiune organele de partid 
și de stat de la comune, care trebuie 
să acorde tot sprijinul conducerilor 
gospodăriilor colective pentru înde
plinirea acestei importante sarcini.

Muncind cu entuziasm și perse
verență pentru traducerea în viață 
a măsurilor privind dezvoltarea ra
pidă a efectivului de animale, gos
podăriile colective din raionul nos
tru vor obține succese de seamă pe 
calea întăririi economice și organi
zatorice, vor aduce o contribuție de 
seamă la înfăptuirea sarcinilor Con
gresului al III-lea al partidului, pe 
drumul construcției socialiste la sate 
și dezvoltarea agriculturii.

Un grup de muncitori fruntași de la I. G. O. Alba Iulia.

Prin zgomotul continuu 
al sumedeniilor de mașini, 
gongul se face totuși au
zit. E ora prînzului. încet, 
încet, unul cite unul, 
strungurile sînt oprite, a- 
poi rabotezele, polizoarele, 
mașinile de găurit și-n 
sfirșit, zvonul prînzului 
străbate și-n colțul înde
părtat al halei, unde-și au 
sectorul de muncă monta- 
torii. Curînd, în marea 
hală a Atelierului central 
de reparații nu se mai 
aude decît clipocitul apei 
în care muncitorii își spa
lă miinile, urări de poftă 
bună...

La masa lungă instalată 
între mașini, brigada ce 
lucrează aici — brigada 
I-a mașini-unelte — mă- 
nincă cu poftă, oamenii 
sînt veseli. Și motive de 
bună dispoziție au sufi
ciente. Ei, și împreună cu 
ei pot fi mulțumiți toți 
muncitorii și tehnicienii a-

Avem o patrie minunată, frumoa
să și bogată. Zi de zi poporul prin 
munca sa o face și mai frumoasă, 
și mai bogată. Să ne cunoaștem 
patria cu bogățiile și frumusețile ei 
naturale — iată dorința fiecărui om 
al muncii. Și prin grija partidului și 
guvernului acest lucru este accesi
bil tuturor.

Spre cabane, spre stațiuni bal
neare și spre litoral, an de an tot 
mai mulți oameni ai muncii își în
dreaptă pașii în concediile de odihnă.

IN CLIȘEU : Cabana Caraiman 
din munții Bucegi.

Succese In industrie și agricultură
Indici calitativi

superiori
Colectivul de muncitori de la 

Secția L 11 C.F.R. Ama Iulia, în 
semestrul 1, a muncit cu multă în
suflețire în cadrul întrecerii socia
liste pentru a-și depăși lună de lună 
sarcinile planului de producție. Ast
fel fiind, pe lîngă faptul că planul 
de reparații în această perioadă a . 
fost realizat 100 la sută, la indicele 
km foarte buni, planul a fost de
pășit cu 1,53 la sută, iar producția 
globală cu 4 la sută. Aceasta a per
mis ca în acest semestru restricțiile 
de viteză să se reducă cu 26 la 
sută, iar economiile realizate să se 
ridice la 55.000 lei.,

Coresp. BIMBEA VIOREL

Peste 90.000 lei din valorificarea legumelor
Colectiviștii din Micești, care în 

acest an au cultivat cu legume o 
suprafață de peste 70 ha, în mare 
parte irigate, obțin venituri impor
tante.

Din vînzarea pe bază de contract;

Fruntașii
telierului. Cu 4—5 zile 
înainte de sfîrșitul semes
trului I al anului, ei și-au 
realizat planul de produc
ție, lucrările executate de 
ei au fost de cea mai bună 
calitate, iar angajamentul 
luat la începutul anului 
de a realiza economii în 
valoare de 180.000 de lei 
pe întregul an a fost de
pășit cu peste 40.000 de lei.

Pot fi mulțumiți deci de 
munca lor comunistul Bel- 
dean Nicolae, strungar în 
brigada I-a și Uyvari Ni
colae, tot strungar și Țim- 
pea Andrei, Dușa Nicolae, 
Trif Traian și toți ceilalți 
muncitori din brigadă.

In hala mare a atelie
rului, văduvit acum de 
zgomotul obișnuit al ma
șinilor, muncitorii își iau 
prînzul discutînd despre 
țreburi ce interesează în-

întrecerii
tregul colectiv de muncă 
de aici. Vorbesc despre 
munca lor, despre succe
sul obținut de ei în între
cerea în muncă 
urmă cu cîteva 
cele trei brigăzi 
rului, întrecere 
în luna trecută 
da Iha mașini-unelte.

La sfîrșitul semestrului 
unu al anului, brigada I-a 
a totalizat 
rezultate 
Muncitorii 
au depășit 
sută sarcinile de plan, s-a 
întărit disciplina în muncă, 
iar rebuturi n-au mai fost 
semnalate deloc.

O preocupare de seamă’ 
a membrilor brigăzii a 
fost în această perioadă 
și căutarea de noi me
tode de lucru — invenții 
și inovații. In acest scop

lansată în 
luni între 
ale atelie- 

cîștigată 
de briga-

cele mai bune 
în întrecere, 

acestei brigăzi 
cu peste 2 la

IRIIE^W IL HAT IE
Muncind cu multă însuflețire în 

întrecerea socialistă, colectivul revi
ziei de vagoane C.F.R. Coșlariu a 
încheiat un rodnic bilanț pe semes
trul 1. Bunăoară, pe această peri
oadă de timp planul de producție a 
fost îndeplinit în proporție de 113,25 
la sută, iar economiile realizate la 
materiale și lubrefianți însumează 
34.900 lei. In plus de aceasta s-a 
strîns și expediat oțelăriilor hune- 
dorene cantitatea de 30.500 kg fier 
și fontă veche.

Zilele trecute, harnicul colectiv al 
reviziei de vagoane C.F.R. Coșlariu 
a adăugat la succesele obținute noi 
realizări. El a îndeplinit planul de 

pe piață, și la chioșcul de desfacere 
de la Haneș, a guliilor, cartofilor, 
verzei, castraveților și a altor pro
duse legumicole recoltate pină în 
prezent, gospodăria a realizat un 
venit de peste 90.000 lei.

Din veniturile bănești obținute, 
gospodăria a repartizat pînă în pre
zent colectiviștilor, ca avans, 9 lei 
la zi-muncă și s-a construit o ma
gazie pentru depozitarea cerealelor.

Acțiuni patriotice

Un ajutor prețios
tori din cele trei sate au ajutat și 
la construcția propriu-zisă a loca
lului, executînd aproape -iul) ere 
muncă patriotică la lucrările neca- 
mioate, necesare construirii disp 
s; i ului.

Coresp. LUPEA ION

Zilele trecute a fost dat în folo
sință țăranilor muncitori din comuna 
Feneș un dispensar nou. La ridica
rea localului, în care a fost instalat 
dispensarul medical, țăranii munci
tori din satele Feneș, Galați și Pre- 
saca au dat un prețios ajutor. Ei 
au transportat prin muncă patriotică 
toate materialele ce se puteau pro
cura din resurse locale: piatră, ni
sip, var, etc.

Pe lîngă aceasta, țăranii munci-

comuniștii Faur Gheorghe, 
maistrul brigăzii și Fe- 
-hete Nicolae, strungar, 
au confecționat un platou 
aplicat pe strung, cu aju
torul căruia viteza de aș- 
Chiere a acestuia a crescut 
cu 50 la sută.

Se mai poate aminti apoi 
inovația comunistului Ispas 
Ioan, frezor în această 
brigadă, aplicată la mașina 
de rectificat plan pentru 
ascuțirea frezelor, care pînă 
acum erau aruncate după 
ce se toceau. Și însufle
țiți de succesele obținute 
pină în prezent, muncitorii 
brigăzii l-a sînt hotărîți 
ca pe viitor să culeagă și 
mai bune rezultate, în așa 
fel, îneît întrecerea dintre 
brigăzi să o cîștige tot ei.

Din nou gongul se face 
auzit. Muncitorii pornesc 
mașinile, și, curînd, marea 
hală a atelierului freamătă 
î n ritmul avîntat al 
munci.

FRUMOASE
producție pe prima decadă a lunii 
curente în procent de 104,5 la sută 
și a etanșat pentru transportul de 
cereale 710 vagoane în loc de 400, 
cît era planul.

La obținerea acestor succese s-a 
evidențiat întreg colectivul de muncă 
al reviziei și în mod deosebit tov.by 
Berindei Aurel, Radu Ironim, Mun-g|j 
tean Ioan II, Bretoi Ștefan II, Gea
măn Nicolae, Timiș loan și Mun- 
teanu Ioan I.

Au terminat secerișul
Hotărîți să obțină producții cît 

mai mari și să nu piardă nici un 
bob din noua recoltă, colectiviștii 
din Bucerdea Vinoasă au grăbit ter
minarea prașilei a IlI-a la porumb, 
stropitul în vii și transportul finu
lui la locul de depozitare înainte 
de seceriș. Fiind astfel eliberați de 
alte munci, ei și-au îndreptat toate 
forțele la strîngerea recoltei de ce
reale păioase. Muncind cu multă 
însuflețire, harnicii colectiviști au 
terminat de secerat grîul în 3 zile.

Folosind la maximum atelajele, 
colectiviștii grăbesa acum transpor
tul griului la arie și cu ajutorul dat 
de S. M. T. zoresc executarea arăt 
turilor de vară pe întreaga supra
față de pe care s-a strîns recolta.

In timpul vacanței
Pionierii și școlarii de la Școala 

medie din Zlatna, aflați în tabăra 
de muncă patriotică organizată de 
Comitetul raional U.T.M. Alba, des
fășoară o rodnică muncă pe ogoa
rele gospodăriei agricole de stat din 
Galda de Jos.

Din data de 3 iulie, de cînd a luat 
ființă această tabără, pionierii și 
școlarii au dat un sprijin prețios la 
întreținerea culturilor, la săpatul 
viei, la strînsul paielor și la alte 
lucrări agricole.

Coresp. POPA DOMNICA
-----------------«------------------

MM.S0HIM
| La prăvălia sătească | 

din Coșlariu, gestionarul ® 
servește uneori în stare ® 
de ebrietate. Ș

@ La necaz, adesea unii fâ
g beau să uite, beau și... bastalS
m dar la tine, tot necazul m
1 cred că vine... după asta. S
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Noutăți tehnice și științifice

în- 
țe- 
în-

au

; ...acad. N. N. Semenov,
> reat al premiului Nobel, conside- 
J ră că vor fi create materiale care
> vor înlocui actualele țesături 
1 lăturînd procese ca filatul și 
i sulul ? Cusutul hainelor va fi 
1 locuit cu încleierea.
' ...oamenii de știință uzbeci
i descoperit un desiș de meri săl- 
' batici ale căror fructe uriașe 

erau, toate, de aceeași culoare și 
mărime? S-a observat că, deși 

’ creșteau pe arbori diferiți, merele 
i erau aidoma pentru că în acel loc 

arborii nu s-au înmulțit prin se- 
' tnințe, ci printr-o singură rădă
cină. S-au numărat astfel aproape 

' 600 de arbori care au crescut din 
. aceeași rădăcină. Această minune 

a naturii i-a făcut pe cercetătorii 
Institutului de cercetări științifice 
de horticultură și viticultură din 
Uzbekistan să pornească la iute- , 

. resante experiențe asupra culturii ' 
viței de vie pe o singură rădăcină.

...creșterea părului capului va- < 
riază în funcție de mulți factori? < 
Părul crește mai repede vara de- 

' cit iarna, mai mult noaptea de- 
cît ziua, mai mult .la bărbați 
decît la femei. Părul din barba 
crește cu aceeași iuțeală fie 
este ras zilnic, fie că este ras 
dată pe săptămînă.

...pe fundul mărilor, la mari 
dîncimi, trăiesc niște peștișori 

' au grosimea unui ac cu gămălie? 
' ...dacă s-ar înconjura pămîntul 
i cu un fir de pinză de păianjen, 
' acesta ar cîntărî 450 de grame. 
I ...locul cel mai călduros de pe 
i glob este El Azizio (Libia)? Aici 
J temperatura la umbră se ridică 
i pînă la 58 grade.

că
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Afuncitorul estonian Kriis a con
ceput un aparat cu ajutorul căruia 
se poate produce un frig polar, 
arșița deșerturilor și orice altă tem
peratură. De o construcție cu totul 
originală, el poate să emită în a- 
celași timp raze ultraviolete și raze 
infraroșii.

Datorită însușirilor sale deosebite, 
cu acest aparat se va putea studia

O «

Un telescop de 105 tone
La observatorul astroii- 

zic din Crimeea al Aca
demiei de Științe a U.R. 
S.S. a fost terminată 
.montarea celui mai mare 
telescop cu oglindă din 
Uniunea Sovietică și din 
Europa.

Cu ajutorul acestui te
lescop gigantic astrono
mii sovietici vor putea so
luționa probleme de ac
tualitate ale astrofizicii 
moderne — studierea pro
ceselor care se desfășoară 
în cele mai îndepărtate 
regiuni ale Universului.

Oglinda principală a 
acestui înstrument-unicat, 
proiectat și‘ construit de 
oameni de știință și mun
citori sovietici, are un 
diametru de 2,6 m. Noul 
telescop este instalat în
tr-un turn de construcție 
originală, avînd înălțimea 
unei clădiri cu 9 etaje.

Instrumentul este com
plet automatizat.

El cîntărește 105 tone.

Descoperirea unor oameni de știință din Uzbekistan
Medicamentul de care este vorba 

este asemenea miraculoasei „ape 
vii" din basmele străvechi. Două 
picături de strofantină introduse în 
sîngele unui bolnav care suferă de 
o criză acută de insuficiență car
diacă, readuc omul la viață.

Planta medicinală din care se ob
ține strofantină crește numai în pă
durile tropicale din Africa răsări
teană și pentru procurarea ei statul 
cheltuia milioane de ruble.

Oamenii de știință din Uzbekis
tan și-au pus problema dacă nu 
s-ar putea obține acest medicament 
din plante' ce cresc în Asia Cen
trală, din care s-au preparat o serie 
de medicamente glucozide indigene: 
strofantină K, oiitorizida, korhori- 
zida și altele. Ei și-au propus să 
urmărească cum* acționează ele a- 
supra omului și dacă pot înlocui 
strofantină importată.

Oamenii de știință au studiat a- 
ceastă problemă ani de zile. S-a 
constatat că strofantină K și oiito
rizida dau absolut aceleași rezultate 
ca și strofantină de import. Munca 
îndelungată a botaniștilor și a chi- 
miștilor a fost încununată cu suc
ces, ea s-a bucurat de o largă a- 
preciere din partea organelor me
dicale competente.

Biroul secției de medicină clinică 
al Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S. a recomandat introducerea 
pe scară largă a noilor medicamente 
indigene în practica medicală.

Uzbekistanul și alte republici din 
Asia Centrală sînt bogate în plante 

de ori mai re-

decât aparatele 
acelorași sco-

influența diferitelor condiții atmos
ferice asupra materiilor plastice, a 
culorilor și a altor rrjateriale într-un 
timp de cîteva zeci 
dus ca pînă acum.

Mult mai eficace 
americane destinate 
puri, aparatul lui Kriis funcționează 
în mod automat.
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metodă de 
tuturor a-

Oțelul „PIROFERAL“
Pentru a da oțelului 

stabilitate chimică și re
zistență la temperaturi 
înalte i se adaugă nichel, 
crom, wolfram, vanadiu 
și molibden — metale 
care se găsesc în canti
tăți mici în scoarța pă- 
mîntului și a căror ex
tracție este dificilă,.

La Institutul național 
pentru materiale și tehno
logie din Praga a fost 
elaborată o 
înlocuire a 
cestor metale rare cu a- 
luminiu, care se găsește 
în scoarța terestră în can
tități practic inepuizabile. 
Oțelul inoxidabil și rezis
tent la temperaturi înalte 
obținut cu ajutorul acestei 
metode nu este cu nimic 
inferior celor mai bune o- 
țeluri crom-nichel, fiind 
în schimb mult mai ieftin 
și putînd fi topit în can
tități mult mai mari 
cuptoarele existente.

Noul oțel a fost 
numit „pir of erai".

în

de-

din care s,-au obținut noile, medica
mente. Aceasta înseamnă că întrea
ga rețea sanitară a țării poate fi 
asigurată cu strofantină ieftină in
digenă și că în felul acesta se pot 
realiza economii în valoare de mi
lioane ruble. .
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Ascensor cu 
itinerarul... spre nori

Cu cei 300 m pe care-i numără, 
turnul Eiffel este în prezent cea 
mai înaltă construcție din Europa. 
El își va pierde însă curînd locul 
fruntaș pe care-1 ocupă, fiind de
pășit de alt turn mult mai înalt.

Este vorba de noul turn de te
leviziune din cartierul Ostankina, 
(din Moscova) ale cărui lucrări de 
construcții sînt în momentul de Țață 
foarte avansate. înălțimea sa va în
trece 500 m.

Multe surprize rezervă noul turn 
moșcoviților ca și vizitatorilor ca
pitalei Uniunii Sovietice. El va a- 
vea diferite platforme și un restau
rant cu o capacitate de 300 locuri, 
care va funcționa „deasupra no
rilor".

Pentru a ajunge în vîrful turnu
lui vor fi puse la dispoziție ascen- 

' soare (acestea se află de acum în 
construcție) cu o viteză de 5 m 
pe secundă. Călătoria pînă la te
rasa restaurantului va dura doar 
80 de secunde.

Acest turn va purta antena nou
lui telecentru din Moscova.

In U.R.S.S. s-a realizat o insta
lație autopropulsată experimentală 
care servește la încărcarea noilor 
anvelope fără cameră cu presiune 
foarte joasă. Aceste anvelope de 
tip nou vor fi folosite la vehiculele 
pentru orice teren. Automobilele în
zestrate cu aceste anvelope nu se 
tem de drumurile impracticabile, ele 
pulînd circula pe nisip și zăpadă, 
putîndu-se urca pe scări și coborî 
în rîpe.

IN FOTO : Vedere de ansamblu 
a mașinii experimentale.

Reușite săpături arheologice 
ale Muzeului regional din Alba lulia

In ultimele zile ale lunii iunie, 
Muzeul regional din Alba lulia și-a 
început săpăturile arheologice pro
gramate pentru acest an, care, așa 
cum s-a stabilit la conferința ar
heologică ținută în primăvara aceasta 
la București, fac parte din planul 
general de săpături arheologice al 
Academiei R.P.R.

Săpăturile au început la cetatea 
feudală de la Tăuți. Așezată pe un 
vîrf de stîncă, în hotarul satului 
Tăuți, pe partea dreaptă a Ampoiu- 
lui, cetatea domină întreaga 
vale, putînd fi văzută de pe drumul 
Zlatnei, între Șard și Presaoa.

In «documente această cetate a- 
pare încă în ă' doua jumătate a se
colului al Xlll-lea, mai precis în 
1276, în 8 mai, cînd, episcopul 
Transilvaniei, Petru, cere voie ca- 
pitlului (locul unde se emiteau acte 
scrise în evul mediu pe lîngă o e- 
piscopie) din Alba lulia să zidească 
o cetate. Deși documentul acesta nu 
numește cetatea cu numele ei de 
mai tîrziu, totuși, considerăm, că 
acesta este actul de fondare a ei. 
In sejcolul al XlV-lea, cetatea apare 
în mai multe documente sub numele 
de „Piatra sfîntului Mihail". Ea a 
aparținut de la început episcopiei 
romano-catolice de Alba lulia și 
astfel a primit denumirea catedralei 
de aici. *

Scopul pe care-1 urmărea con
struirea acestei cetăți într-un aseme
nea loc, este lesne de înțeles. In- 
cepînd cu secolul al Xll-lea epis
copia ramano-catolică din Alba. lulia 

cei mai puter- 
Transilvania', care 
sa sute de moșii, 
cetăți, vămi, ocne

era unul din 
nici feudali din 
avea în posesia 
sate de iobagi, 
de sare, mine de aur și argint, etc.

I
CEI MAI VIRSTNICT CORIȘTI 

DIN LUME sînt fără îndoială cei 
22 de membri ai acestui cor din 
R.S.S.A. Abhază (U.R.S.S.), renu
mită prin numărul mare de bătrîni. 
“Vîrsta totală" a corului este de cel 
puțin... 2.200 de ani, dat fiind că 
în această formație artistică, unică 
în felul ei, nu sînt admiși decît cei 
ce au împlinit 100 de ani.

Sfaturi pentru gospodine

- : -

★ Periile de haine și cele de 
cap al căror păr devine moale, își 
recapătă tăria inițială dacă le ți
nem timp de 10 minute în apă 
sărată.

■jSr Dacă în urma unui mic acci
dent am făcut pe o carte o pată de 
grăsime amestecăm magnezie cal
cinată cu benzină pînă facem o 
pastă, frecăm pata cu acest ames
tec și apoi scuturăm cartea de 
praf.

★ Vi s-a uscat crema de ghete 
în cutie? turnați peste ea cîteva 
picături de oțet și va fi din nou 
bună de întrebuințat.

■A" Alimentele ce se prăjesc cîș- 
tigă în gust, dacă sînt puse în 
grăsime rece, neîncinsă.

---------------------

„B ilețel eu...

DELAPIDATORUL
Pe acel cu... mina lungă 
„Marea" de nărav îl scapă, 
căci mereu îi amintește 
vorba de... intrat la apă.

CHEFLIII
Cei ce gustă numai vinul 
ar putea și ei odată 
să închine sus, la „Borsec" 
numai... apă sifonată.

AUTORII DE TEXTE
Pentru cei ce fac satiră 
dar la haz nu prea au spor, 
ar fi indicat o lună 
să stea la... „Gura-Humor.

Cetatea de la Tăuți avea un ouulu 
scop: sa asigure prin lor ja aomma- 
ția episcopiei asupra îouaguor ae 
pe vaiea Arnpoiuiui, și sa oiere un 
ioc de refugiu în vremuri de res
triște preopior și călugărilor care-și 
puteau pune asuel ia auapost uria
șele lor averi stoarse ue pe spina
rea iobagilor.

Din punct de vedere arheologic, 
săpăturile de la cetatea lauțuiui au 
lămurit multe probleme in legă
tură cu rolul și termica de con
strucție a cetății.

Forma cetajn este foarte intere
santă și după cum s-a constatat și 
la săpăturile din anul trecut ae ia 
cetatea feudală de la Piatra craivii, 
meșterii au folosit cu pricepere a- 
vantajele terenului: pe latura de 
est, atit la Craiva, cit și la 1 ăuți, 
zidurile cetății sînt așezate chiar pe 
marginea prapasuei, iar in rest, pe 
pantele de vest și nord-vest.

Cetatea de la lauți este mai 
mare decît cea de la Craiva și este 
mai bine construită. Are trei incinte, 
adică trei rinduri de ziduri ce în
conjoară concentric stînca pe păr
țile neprăpastioase, avina m inijioc, 
chiar pe virf, un nucleu central for
tificat care 
rezistență, 
s-au putut 
construcții: 
Xlll-lea și 
secolului al XlV-lea.

Materialele găsite sînt de aseme
nea foarte interersante și se con * ? 
pun din numeroase fragmente ce--' 
ramice, ceea ce dovedește că ceta
tea a fost intens locuită, obiecte de 
fier, vîrfuri de suliță, cuțite, un 
fragment de sabie, cuie și țițini de 
fier, de asemenea foarte multă că
rămidă feudală și romană, uneori 
cu ștampila legiunii a Xlll-a Ge- 
mina și în sfirșit, blocuri mari de 
piatră cioplită, printre care și un 
portal romanic.

ANGHEL GHEORGHE 
muzeograf

reprezintă ultimul loc de 
După tehnica zidurilor 
deduce doua etape de 

una din secolul al 
alta apariinînd probabil

★ Dacă doriți să curățați nuci, 
fără a le sparge miezul, lăsați-le 
să stea timp de o noapte în apă 
îndulcită înainte de a le sparge.

îr Pentru a prepara mai repede 
salata verde, vă sfătuim să pre
gătiți într-o sticlă untdelemn și o- 
țet, în proporția dorită. Acest sos, 
ce nu se alterează, îl puteți între
buința de mai multe ori.

★ Oțetul poate contribui la păs
trarea aspectului îngrijit al mîini- 
lor, dacă înainte de a curăța fructe 
și legume, veți muia mîinile în oțet, 
ele nu se vor mai păta sau, în orice 
caz, mult mai puțin. Imediat după 
ce ați terminat curățatul, spălați 
mîinile cu apă caldă și săpun și 
numai după aceea continuați-vă tre
burile.

de Q_d±hjfă
la diferite stațiuni unde oarecari 
„prieteni" își pot face... tratamente

MODA TIFOS
Pentru coafura „tifos" 
stau cumva la îndoială 
de avem vreo stațiune 
să trateze... așa boală.

NEPOLITICOSUL
Am eu un prieten, care 
nu salută nici pe tata; 
oare, nu i-ar prinde bine 
stațiunea... „Căciulata"

CERTĂREAȚĂ
O soție cerțăreață
la „Predeal" își pierde... tonul, 
căci aici, orice ar spune, 
toate i le rabdă... „Omul".



Din activitatea organizațiilor de partid

f oaia voiama
La începutul campaniei agricole 

de primăvară, biroul organizației 
de bază de la S.M.T. Alba lulia a 
discutat intr-o ședință ce măsuri 
polilico-organizatorice vor trebui 
luate in sprijinul muncii mecani
zatorilor pentru executarea lucră
rilor din această campanie. Printre 
altele, s-a stabilit să se scoată o 
toaie volanta a gazetei de perete 
care să fie diiuzată in cimp, ia 
cele opt brigăzi de tractoriști.

Sprijinit de biroul organizației 
de oază, colectivul de redacție ai 
gazetei de perete a trecut la e- 
uitarea foii volante. După analiza 
decadală ce sg face în cadrul sta
țiunii, rezultatele obținute erau pu
blicate la gazeta de perete, și prin 
foaia volantă se făceau cunoscute 
aceste rezultate mecanizatorilor la 
locul lor de muncă, generalizîndu-se 
cele mai bune metode de muncă și 
popularizînd fruntașii.

în campania agricolă de primă
vară stațiunea de mașini și trac
toare și-a îndeplinit planul în pro-

Educarea membrilor și candidaților de partid
Organizația de bază de la Ate

lierul L. Regional, dovedește preo
cupare deosebită pentru educarea 
membrilor și candiaaților de partid, 
ca o sarcină de răspundere ce stă 
în fața tuturor organizațiilor de 
bază.

Jtît membrii cît și candidații de 
partid sînt încadrați în diferite 
lorme ale învățămîntului de partid, 
sînt ajutați ”sa-și însușească în
vățătura partidului, să-și ridice ni
velul ideologic și politic. In afară 
de acestea, biroul organizației de 
bază a încredințat fiecărui membru 
și candidat de partid sarcini con
crete, ca de pildă: agitatori, mem
bri în colectivul de redacție a ga
zetei de perete etc.

Dar, odată cu repartizarea sarci
nilor munca biroului organizației 
de bază nu s-a terminat. Cei ce 
au primit sarcini sînt îndrumați și 
sprijiniți prin diferite metode pen
tru a le putea duce la îndeplinire 
cu cele mai bune rezultate.

Una din aceste metode este aceea 
de a informa adunarea generală 
a organizației de bază de felul cum

Noi tovarăși în activul fără de partid
Activul fără de partid constituie 

un prețios ajutor în munca politică 
a organizațiilor de bază în atrage
rea și mobilizarea maselor la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Ținînd cont de acest lucru, or
ganizația de bază de la moara „N. 
Bălcescu" și-a completat numărul 
membrilor din activul fără de partid

----------- ♦♦

iMylqJLq, puricate.
Critica a fost justă

In numărul său din 30 iunie .a. c. 
ziarul „Steaua roșie" a criticat con
ducerea O.C.L. Comerț mixt din 
Alba lulia pentru slabul interes a- 
cordat aprovizionării cu răcoritoare 
(limonada, apă minerală, înghețată 
etc.) a chioșcurilor, cofetăriilor și 
magazinelor specializate din orașul 
nostru.

Găsind justă critica adusă de ziar, 
conducerea O.C.L.-ului a luat mă
surile necesare pentru o cît mai 
bună aprovizionare cu răcoritoare a 
consumatorilor. Astfel, în laborato
rul de preparare a înghețatei lu
crează acum 6 oameni, iar chioșcu
rile, cofetăriile și magazinele spe
cializate sînt aprovizionate din bel
șug cu apă minerală.

Neaji-insurile 
au fost înlăturate

Ziarul „Steaua roșie" a sesizat în 
urmă cu cîteva săptămîni slaba 
gospodărire a căminului cultural

„Tractoristul"
porție de 107 la sută, un însemnat 
aport aducîndu-și și foaia volantă.

Ținînd cont de faptul că această 
metooă noua a contribuit la gene
ralizarea metodelor bune de muncă, 
biroul organizației de bază a luat 
măsuri ca și in campania agricolă 
de vară foaia volantă să fie edi
tată și difuzată din zece in zece 
zile la brigăzile de mecanizatori, 
la locul de muncă, unde să fie 
ciiită de un agitator din cadrul 
brigăzii, făcind cunoscut mecaniza
torilor rezultatele obținute în munca 
lor, stimulînd în felul acesta între
cerea socialistă ce se desfășoară 
în rîndul mecanizatorilor pentru 
cele mai bune rezultate. Succesele 
obținute de tov. Șerbănuț Ștefan, 
Gruian Nicolae, Corcheș loan, La
zar Paulin, Crișan Cornel și alți 
mecanizatori fruntași au fost fă
cute cunoscutei prin foaia volantă, 
tuturor mecanizatorilor din stațiune 
aflați în diferite sectoare de muncă 
în cadrul raionului.

membrii și candidații noi primiți in 
partid își îndeplinesc sarcinile în
credințate.

O asiîel de informare a făcut tov. 
Maier Ion, in fața adunării gene
rale a organizației de bază ce a 
avui loc ui luna iunie. Tov. Maier 
a arătat felul cum a muncit ca a- 
gitator, muncă ce i-a fost încre
dințată, metodele folosite și rezulta
tele obținute, cum a studiat ca 
cursant la cursul seral de partid, 
ce a reușit să rețină din cele 
studiate și cum îl ajută cele 
însușite in procesul de producție. 
A arătat apoi că de mare folos în 
munca sa ue agitator îi sînt ziarele 
și broșurile la care este abonat și 
pe care le citește cu regularitate.

Membrii de partid care au luat 
cuvîntul la discuții în cadrul adu
nării generale au scos în evidență 
și rezultate deosebite obținute in 
producție de tov. Maier, cij. urmare 
a ajutorului primit din partea or
ganizației de bază, făcînd noi pro
puneri pentru continua îmbunătă
țire a muncii de educarea membri
lor și candidaților de partid.

cu noi tovarăși din rîndurile celor 
mai buni muncitori.

Asemenea măsuri au mai fost 
luate și de organizația de bază de 
la Autobaza I.R.T.A., cooperativa 
„Progresul" și altele.

Odată cu atragerea de noi tova
răși în activul fără de partid, bi
rourile organizațiilor de bază au 
trecut la instruirea lor cu sarcinile 
ce stau în față.

din Hăpria. In utma criticii aduse 
sfatul popular al comunei a luat 
măsuri pentru înlăturarea neajun
surilor. Căminul cultural din Hăpria 
a fost eliberat de materialele ce 
stînjeneau activitatea culturală și 
a fost dotat cu 110 scaune noi.

Acum orașul 
se gospodărește altfel

Pe data de 16 iunie a. c., în 
numărul 610 al ziarului „Steaua 
roșie" a apărut un material în care 
se vorbea despre orele nepotrivite 
pentru măturarea străzilor orașului 
nostru. Curînd după apariția aces
tui material, conducerea întreprin
derii jde gospodărire orășenească 
Alba lulia a schimbat orarul de 
curățire a orașului.

In răspunsul trimis la ziar se a- 
rată că au fost luate măsuri ca 
măturarea străzilor să se efectueze 
noaptea între orele 22 și 6 dimi
neața.

Strîngerea recoltei intr-un timp cit mai scurt
Însuflețiți de învățămintele cuprinse în Raportul prezentat de tova

rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra mersului împlinirii Directivelor 
Congresului al IlI-lea al partidului privind construirea socialismului 
la sate și dezvoltarea agriculturii, colectiviștii din raionul nostru mun
cesc cu forțe sporite la strîngerea recoltei de cereale păioase.

Recoltă sporită de grîu și orz
In aceste zile, la gospodăria a- 

gricolă colectivă „Mureșana" din 
Fartoș-Alba lulia bătălia pentru 
strîngerea recoltei se desfășoară 
cu intensitate sporită. Pînă a- 
cum harnicii colectiviști au recoltat 
cu forțe proprii și cu ajutorul unei 
combine de la S.M.T. Alba întreaga 
suprafață de orz de toamnă, reali- 
zînd o producție medie de 2500 kg 
la hectar.

Rezultate deosebit de frumoase au 
obținut însă colectiviștii pe lotul 
semincer de grîu „Ponca", unde

In stadiu avansat se situează cu 
recoltatul și gospodăria colectivă 
„Unirea" din Alba lulia care, aju
tată fiind de 4 combine de la S.M.T., 
a terminat recoltatul orzului de 
toamnă, la care a obținut o produc
ție medie de 2.940 kg la hectar.

De asemenea, colectiviștii au re-

Preocupare mai multă
Dacă cele mai multe gospodării 

colective din raionul nostru s-au 
pregătit temeinic pentru strîngerea 
în condițiuni optime a recoltei, nu 
același lucru se poate spune însă 
despre gospodăria colectivă din 
Stremț. Aici, datorită insuficientei 
preocupări a conducerii gospodăriei, 
la 9 iulie utilajul gospodăriei nece
sar în campania de recoltare și tre
ieriș era încă nepregătit. De ase
menea, pînă la aceeași dată nici în
căperile necesare depozitării grîului 
pentr’u sămînță nu erau încă ame
najate, cu toate că gospodăria a a- 
|vut toate condițiile să facă aceste 
(pregătiri din timp.
' Pentru ca la gospodăria colectivă 
din Stremț strîngerea recoltei să se 
facă la timp și fără pierderi, con
siliul de conducere din gospodărie, 
îndrumat și sprijinit de organizația 
pe partid și comitetul executiv al 
^fătului popular din comună, tre-

1

Unul din principalii factori de 
care depinde dezvoltarea creșterii 
animalelor și mărirea productivității 
lor este asigurarea unei baze fura
jere corespunzătoare cantitativ și 
calitativ. , i ]

Scoțînd în evidență sarcinile care 
stau în fața oamenilor muncii din 
agricultură pentru dezvoltarea creș
terii animalelor, Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. arată, în același timp impor
tanța ce trebuie să se acorde asigură
rii bazei furajere. In Raport se subli
niază că gospodăriile cu efective 
mari de animale practică cu rezul
tate foarte bune cultura dublă a 
porumbului și a altor culturi fura
jere pe suprafețele de pe care s-au 
recoltat secara, orzul, rapița, etc., 
ceea ce aduce sporuri considerabile 
de furaje. Ținînd seamă de pre
țioasele învățăminte ce se desprind 
din Raport, în aceste zile cînd 
strîngerea recoltei de păioase este 
în toi în raionul nostru, este momen
tul cel mai potrivit a se însămînța pe 
terenul eliberat de recoltă, porumb 
furajer pe suprafețe cît mai mari. 
Mergînd pe linia asigurării unei 
baze furajere cît mai îndestulate, 

producția medie la hectar pe cele 
6 ha recoltate este de 2.700 kg.

In prezent se lucrează în ritm 
sporit la recoltarea ultimelor hec
tare din cele 44 cultivate cu grîu 
din soiul „Cenad 117", care de a- 
semenea promite o recoltă bogată, 
urmînd ca apoi pe această supra
față să se execute arătură de vară.

Printre fruntașii în muncile de 
recoltare se numără colectiviștii 
Șucur Antonie, Secheli loan, Drîm- 
bărean Anghelina, Șandru Viorica 
și alții.

★
coltat pînă în prezent 50 la sută 
din suprafața cultivată cu grîu, ob- 
ținînd de pe suprafața recoltată o 
producție de pieste 2.500 kg la ha.

Printre fruntașii în muncile de re
coltare sînt colectiviștii Tîrnăveanu 
Mihai, Șeușan Mihai, Chirilă 
fron, Făgădar Teodor și alții.

Șo-

catoate măsurile pentru 
reparațiilor la utilajul 
treieriș, precum și pre-

buie să ia 
terminarea 
necesar la 
gătirea spațiului pentru depozitarea
seminței să se facă în cel mai scurt 
timp.

Paralel cu secerișul, colectiviștii din Mihalț continuă și lucrările de 
întreținere la grădina de legume.

colectiviștii din Cistei, care an de 
an au cultivat porumb furajer în 
cultdră dublă, în acest an, îndată 
ce au recoltat orzul, au arat terenul 
și au însămânțat porumb furajer pe 
o suprafață de 10 ha. Imediat după 
eliberarea terenului de păioase, au 
trecut la însămînțarea de porumb 
pentru furaj în miriște și colecti
viștii din Oiejdea, Bucerdea Vinoasă 
și .alte gospodării, dare prin culti
varea de porumb furajer în cultură 
dublă au avantajul că de pe aceeași 
suprafață de teren realizează în plus 
cantități njari de furaje, asigurîn- 
du-se o mai bună furajare a ani
malelor, o sporire a producției de 
lapte, carne etc.

In același timp trebuie arătat, 
însă, că nu toate gospodăriile colec
tive acordă aceeași importanță în- 
sămînțării porumbului pentru furaj 
în cultură dublă. Unele gospodării 
colective, ca cele din Ighiu, Stremț, 
Căpud, bunăoară, manifestă tendința 
de a însămînța porumb furajer pe 
suprafețe mult prea mici față de 
posibilități.

In asemenea situații organele 
tehnice agricole de la comune, pre
cum și inginerii agronomi și zoo- 
tehniști din gospodării și de la secția

Adună cu spor 
noua recoltă

Hotărîți să nu piardă nici un bob 
din noua recoltă, colectiviștii din
Vurpăr au început seceratul îndată 
ce grîul a dat în pîrgă. Muncind cu 
însuflețire, ei au secerat pină la 13 
iulie peste 90 la sută din recolta
de grîu.

Paralel cu secerișul ei au început 
transportul snopilor la arie, iar pe 
terenul eliberat de recoltă au hotă- 
rît să execute cu ajutorul S.M.T.-ului 
arătură adîncă de vară la adînci- 
inea de 25 cm.

Organizarea ariei trebuie 
grabnic terminată

La gospodăria agricolă din Ciu- 
gud munca ^ste slab organizată..;

Datorită faptului că aici conduce
rea gospodăriei se mulțumește să 
„organizeze" munca doar pe hîrtie 
și n<u pe teren, pînă la 12 iulie aria 
nu a fost organizată, cu toate că avea 
sarcină să facă acest lucru cu mult 
înainte.

Ținînd seamă că grîuil a fost re
coltat în proporție de peste 50 la 
sută și trebuie să se înceapă trans
portul lui la locul de treieriș, con
ducerea gospodăriei, sprijinită de 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, trebuie să ia cele 
mai potrivite măsuri pentru organi
zarea de urgență a ariei.

agricolă raională, au datoria să a- 
rate colectiviștilor pe bază de cal
cule foloasele mari ce se obțin cul- 
tivînd în miriște porumb furajer pe 
suprafețe cît mai mari. Să explice 
colectiviștilor pe bază de experiență 
că dacă se însămânțează porumb 
furajer în miriște îndată după eli
berarea terenului, pentru a se păs
tra cît mai multă umezeală în pă- 
mînt, se poate obține o producție 
de tulpini și știuleți de 15.000— 
35.000 kg la hectar.

O contribuție de seamă sînt che
mate să-și aducă în direcția sporirii 
suprafețelor cultivate cu porumb fu
rajer în cultură dublă comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune. Acestea trebuie să arate 
conducerilor gospodăriilor colective 
că mai ales acum cînd numărul de 
animale și îndeosebi de vaci și ju- 
ninci este mult crescut, sporirea 
cantității de furaj, prin cultivarea 
de porumb furajer după cereale 
păioase se impune cu toată tăria.

Cultivînd porumb furajer în cul
tură dublă pe suprafețe cît mai 
mari, colectiviștii vor realiza suc
cese tot mai mari pe calea dezvol
tării creșterii animalelor, a creșterii 
puterii economice a gospodăriilor 
colective,
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Rivalii ale în labara 

guvernanților sud-coreeni

luri Gagarin a fost distins cu medalia 
de aur a Societății interplanetare britanice

LONDRA (Agerpres). — TASS 
transmite: La Londra a avut loc 
o ceremonie în cadrul căreia s-a 
înmuiat lui 1. A. Gagarin medalia 
de aur a Societății interplanetare 
britanice, conferită persoanelor ce 
și-au adus o importantă contribu
ție la cercetarea spațiului Cosmic, 
i. A. Gagarin este distins primul 
cu această medalie.

In numele societății medalia a 
fost înmuiată de dr. Maxwell pre-

ședințele acesteia. Salutîndu-1 pe < 
primul cosmonaut, Maxwell a sub- ) 
liniat că Gagarin este cetățean al ? 
Uniunii Sovietice și că realizările ( 
lui oglindesc progresul științei și ) 
tehnicii țării lui. Totodată, a adău- < 
gat Maxwell, acest zbor remarca- ( 
bil a fost folositor întregii lumi. / 

In cuvîntul de răspuns, maiorul ( 
Gagarin a mulțumit Societății in- ) 
terplanetare britanice pentru înal- < 
ta distincție. S

Răsunetul grandioasei parăzi aeriene de la Tușino

„0 demonstrație cum încă nu a văzut lumea11
ViitaiA (Agerpres). — Ziarele din 

Viena continua să acorde o mare 
atenție parazii aeriene care a avut 
loc duminica pe aeroportul Tușino.

„LAb KLB1NE VvL-lXAttaAl 1" 
a publicat reportajul său despre pa
rada de la Tușino sub titlul: „So
vietele prezintă avioane fantastice".

Ziarul „NtaUES US lERKtlcrl" 
subliniază ca forțele aeriene mili
tare sovietice au demonstrat ta tim
pul parazii că „din punct de vedere 
tehnic smt în stare să transporte 
arma atomică ta orice punct al 
globului pamintesc". „Aceasta a fost 
o demonstrație a forțelor aeriene 
militare, scrie ta continuare „Neues 
Usterreich", cum nu a văzut pină 
acum lumea... Uniunea Sovietică a 
reușit să demonstreze tatr-un mod 
impresionant progresul său ta do
meniul tehnicii aeriene".

PARIS (Agerpres). — Ziarul pa
rizian „PArIS PRESSE LTN- 
TRANSIGEANiT" din 9 iulie apre
ciază parada aeriană de la Tușino 
ca o „gigantică demonstrație avia
tică", care, „dacă judecăm după fe
țele uimite ale observatorilor occi
dentali, a dovedit superioritatea de
plină a aviației militare sovietice a- 
supra aviației Occidentului".

„A fost o descoperire uluitoare, 
continuă ziarul. Pînă acum se părea 
că rușii s-au ocupat numai de cons
trucția rachetelor și reprezentanții 
țărilor occidentale puteau să creadă 
că mai dispun de o superioritate 
simțitoare în domeniul» avioanelor 
pilotate. La Tușino rușii au dovedit 
însă că stat capabili să-și consacre 
forțele concomitent cuceririi Cosmo
sului și construcției de avioane pe 
care le-au prezentat ieri. Nimeni nu

s-a gîndit că ei pot să aibă o a- 
semenea tehnică".

Publictad pe prima pagină cîteva 
fotografii făcute în timpul sărbăto
rii aviatice, ziarul scrie: „'loți au 
suferit un șoc cînd au zburat cele 
10 bombardiere de tip mediu ca
pabile, după cum a declarat cel 
care a făcut comentariul în timpul 
paradei, să zboare cu o viteză de
pășind de mai multe ori viteza su
netului. Experții N.A.T.O. n-au 
absolut nimic despre aceste 
oane".

Ziarul reproduce declarația 
expert occidental că puterile 
dentale „vor avea nevoie de cel 
puțin doi ani pentru a ajunge din 
urmă U.R.S.S. ta acest domeniu".

„Este evident că rușii au studiat 
toate problemele și că dispun de o 
uimitoare gamă de diferite avioane 
și mijloace de luptă".

știut 
avi-

unui 
occi-

Campanie în R. D. Germană 
pentru semnarea tratatului 

de pace
BERLIN (Agerpres). — La cea 

de-a 13-a Plenară a C.C. al P.S.U.G., 
Albert Norden, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., a pre
zentat un raport în legătură cu ale
gerile pentru organele locale ale 
puterii în R. D. G., care vor avea 
loc la 17 septembrie. In raport se 
subliniază că opinia publică din 
R. D. Germană desfășoară o largă 
discuție în legătură cu Tratatul de 
pace și soluționarea problemei Ber
linului occidental.

Alegerile în organele locale ale 
puterii, a subliniat în încheiere ra
portorul, se desfășoară într-o peri
oadă de importanță istorică. Vom 
transforma campania electorală în
tr-o campanie pentru tratatul de 
pace și construcția socialistă.

SEUL (Agerpres). — Din relată
rile corespondenților străini, rezultă 
că fostul prim-ministru, Tian Do En, 
înlăturat de la putere, și 44 de ofi
țeri din armata sud-coreeană — a- 
restați săptămîna trepută „pentru 
punerea la cale a unei lovituri de 
stat" 
Cijan 
tar — 
prime.

După cum anunță corespondentul

împotriva generalului Pak 
Hi și a guvernului său mili- 
vor fi condamnați cu as-

din Seul al agenției Associated 
Press, înlăturarea în masă a ofițeri
lor rivali a urmărit să consolideze 
situația generalului-maior Pak Cijan 
Hi. In cercurile autorizate se consi
deră însă că, și după înlăturarea 
lui Tian Do En, „rolul generalului 
Pak Cijan Hi, în calitate de con
ducător nr. 1 în guvern, nu este 
totuși atît de important după cum 
ar fi dorit el".

Luptele din Algeria
PARIS (Agerpres). — Cartierul 

general al Armatei de eliberare na
țională a Algeriei a dat publicității 
un comunicat in care anunță că 
in a doua jumătate a lunii iunie au 
avut loc puternice lupte intre uni
tățile armatei de eliberare și trupele 
iranceze. 28 de poziții militare fran
ceze au fost atacate și au fost or
ganizate opt ambuscade. Unitățile 
algeriene au distrus mai multe 
puncte de sprijin și au întrerupt în

„Războiul fâră chip"—o carte care demascâ 
atrocitățile colonialiștilor în Algeria

PARIS (Agerpres). —
In editura pariziană „Le Seuil“ 
aparut recent cartea „Războiula

fără chip", cuprinzînd însemnările 
unui ttaăr ofițer francez, Emile 
Mus, mort în luptele din Algeria, 
despre operațiile militare și „de pe
depsire" la care a participat împo
triva patrioților algerieni.

Ziarul „Le Monde" consacră a- 
cestei cărți o recenzie în care o a., 
precia „ca un document de o va

Mișcarea țărănească din Franța

A treia „conferință a mesei rotunde'4
PARIS (Agerpres). —- Agenția 

France Presse anunță că la 11. iu
lie s-a întrunit o nouă „conferință 
a mesei rotunde" la care participă 
reprezentanți ai organizațiilor țără
nimii și membri ai guvernului. A- 
ceasta este cea de-a treia conferință 
de acest fel din ultimele două săp- 
tămtai, celelalte eșuînd din cauza 
refuzului guvernului de a satisface 
revendicările oamenilor muncii de 
la sate.

Joseph Cour au, președintele Fede
rației naționale a sindicatelor agri
cultorilor, a declarat unui corespon-

dent al agenției France Presse că 
măsurile preconizate pină în prezent 
de guvern pentru rezolvarea crizei 
agrare sini msuiiciente. țaranu cer 
guvernului promovarea unei politici 
agrare de persepectivă, care sa pre
vadă ta primul nnd lărgirea deDU-. 
șeelor externe. Se știe, insă că gu
vernul francez, subordonind intere
sele Franței angajamentelor sale 
țață de „Piața comună", importă 
produse agricole ta timp ce ta țară 
se acumulează mari stocuri de ase
menea produse.

loare incomparabilă, cu privire la 
starea de spirit a trupelor iranceze, 
a luptelor, a felului ta care se ma
nifesta unitățile iranceze din Alge
ria". Însemnările și scrisorile aces
tui trnar onțer, martor la nume
roase represiuni ordonate de autori
tățile colonialiste, constituie, după 
cum scrie ziarul, documente și acte 
de acuzare împotriva colonialis
mului. (

Cartea cuprinde de asemenea co
mentarii pe marginea textelor tină- 
ruiui ofițer, scrise de tatal acestuia, 
Paul Mus, profesor la College de 
France și unul din cei mai cunos- 
cuți specialiști în problemele colo
niale. „Le. Monde" apreciază aceste 
comentarii ca o recunoaștere a jus
teței războiului de eliberare dus de 
poporul algerian, și mai ales ca o 
încercare de a trasa pentru mai tîr- 
ziu, după terminarea războiului din 
Algeria, o politică de colaborare 
intre Franța și Algeria independentă. 
„Este de dorit — scrie ziarul — ca 
ia reluarea tratativelor ta problema 
algeriană să se țină seama de a- 
ceastă carte, document dureros, dar 
care pledează pentru speranță...".

mai multe locuri căile de comuni
cație ale inamicului. Lupte deosebit 
de violente au avut loc in regiunile 
Alger, Constatine și Blida. Au tost 
capturate mari cantități de muniții 
și echipament militar. Un număr 
însemnat de soldați francezi au tre
cut de partea Armatei de eliberare 
naționala a Algeriei.

In același timp, ministrul de răz
boi al Franței, Messmer, răspunzind 
la o interpelare in parlament, a a- 
nunțat că în perioada 1 noiembrie 
1904—1 octombrie i960 ta cursul o- 
perațiunilor militare din Algeria 
și-au pierdut viața 15.200 de sol
dați și otițeri francezi. In afară de 
aceasta 23.000 de persoane au fost 
rănite.

------------------- -----------------------------

Scurte știri
ClUliu (Agerpres). — Muncitorii 

ecuauorieni ae la societatea „u. S. 
.simar construction company", care 
în iunie au declarat greva in senin 
de protest împotriva retuzului admi
nistrației societății de a le plăti sa
lariile restante, și-au reluat lucrul 
in urma satisfacerii revendicărilor 
lor. Victoria muncitorilor de la a- 
ceastă societate a fost obținută în 
urma unei lupte indirjite a greviș
tilor și datorită puternicei mișcări 
de solidaritate cu greviștii a nume
roase sindicate din întreaga țară.

SALISBURY (Agerpres). —
Intr-o rezoluție speciala, Partidul 

unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord îndeamnă poporul 
la „lupta dîrză" pentru cucerirea in
dependenței depline a țării. Această 
hotanre a fost adoptata în unan 
mitate la conferința partidului care 
se desfășoară în prezent la Brocken- 
Hih (Kuouesia de nord). După 
cum relatează agenția France 
Presse, in rezoluție se subliniază că 
în lupta împotriva Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului și a impe
rialismului poporul Rhodesiei de 
nord trebuie sa fie gata „să-și dea 
viața pentru independență".

o

Vizita de „bunăvoință" pe care a 
făcut-o timp de 18 zile în America 
de sud Adlai Stevenson, trimisul 
special al președintelui Kennedy, a 
luat sfîrșit. Scopul oficial al acestei 
vizite a fost de a pregăti conferința 
interamericană de la Montevideo, 
care urmează să se deschidă la 15 
iulie și să ia în discuție planul 
„ajutorului" american pentru Ame
rica latină, lansat sub numele de 
„Alianța pentru progres" și caruia 
cercurile oficiale și presa nord-ame- 
ricană i-au făcut o largă publici
tate. „Alianța pentru progres" este 
in fond menită scopului nemărtu
risit în mod oficial, dar recunoscut 
de altfel de întreaga presă ameri
cană, de a „ralia" tot continentul 
sud-american la planurile agresive 
urzite de S.U.A. împotriva Cubei.

Faptul că acest scop nu a putut 
fi recunoscut în mod oficial se ex
plică prin extrema nepopularitate a 
acestor planuri în rîndurile opiniei 
publice sud-americane. Dacă la con
ferința interamericană de la San 
Jose din august 1960 miniștrii de 
externe latino-americani au fost, 
cum spune ziarul parizian „Le 
Monde", „în mod practic constrînși" 
să voteze rezoluția anticubană pre
zentată de delegația S.U.A., în pre
zent, cînd prestigiul Statelor Unite 
mai ales în urma lamentabilului 
eșec înregistrat cu invazia în Cuba, 
a scăzut s-ar putea spune sub zero, 
cercurile oficiale americane nu au 
mai îndrăznit să anunțe în mod 
public adevăratul scop al vizitei 
lui Stevenson".

Comentariulzilei

Turneul lui Stevenson in America Latină
După cum a reieșit din relatările 

agențiilor de presă, Stevenson a 
încercat în cursul întrevederilor sale 
în capitalele sud-americane, să pre
zinte revoluția cubană drept un 
„pericol comun" și a îndemnat la 
o „acțiune comună" împotriva gu
vernului Fidel Castro. Rezultatele 
nu au fost însă cîtuși de puțin în
curajatoare. Este destul să arătăm 
că chiar în cursul desfășurării tur
neului lui Stevenson, șefi de state 
din America de sud — președinții 
Quadros (Brazilia), Frondizi (Ar
gentina), Velasco Ibarra (Ecuador), 
Haedo (Uruguay) — au făcut decla
rații publice de reafirmare a prin
cipiului neintervenției în treburile al
tor state de pe continentul ame
rican.

Agențiile americane de presă nu 
și-au ascuns dezamăgirea in legă
tură cu acest aspect negativ pentru 
guvernul de la Washington al vi
zitei lui Stevenson. Intr-o dare 
de seamă asupra primei săptămîni 
a turneului trimisului american, 
Associated Press sublinia că „ma
joritatea guvernelor țărilor sud-a- 
americane nu se arată dispuse să 
se ralieze la o acțiune comună îm
potriva regimului primului ministru 
cuban Fidel Castro".

„Există indicații sigure, spune și 

revista „U.S. News and World Re
port", că încercarea lui Stevenson 
de a realiza un acord privitor la o 
acțiune colectivă împotriva Cubei, 
nu a avut succes".

De altfel însuși Stevenson a de
clarat ziariștilor după întrevederea 
cu președintele Kennedy, căruia i-a 
prezentat un raport verbal despre 
vizita sa în America de sud, că 
„în întreaga Americă Latină se ma
nifestă o aprobare aproape unanimă 
a obiectivelor revoluției lui Castro 
in Cuba". (UPI).

Comentînd aspectele economice 
ale „Alianței pentru progres", zia
rul uruguaian „La Prensa" exprimă 
dezamăgirea cercurilor economice 
sud-americane față de cele 
500.000.000 dolari alocate acestui 
plan și sublinia că această sumă 
este cu totul neînsemnată în com
parație cu cifrele profiturilor reali
zate de societățile nord-americane 
de pe urma exploatării resurselor 
Americii Latine. Ziarul cita cifrele 
furnizate de Banca Mexicului am 
care reieșea că numai din Mexic 
în cursul anului 1960 societățile 
străine au scos sub formă de be
neficii suma de 850.000.0000 pesos. 
De altfel agenția UPI a menționat 
că cererile de ajutor prezentate lui 
Stevenson de guvernele sud-ame

ricane, printre care și de bunul prie
ten al Washingtonului, dictatorul 
Paraguayan Slroessner, se ridică 
la 3.000.000.000 dolari.

Ziarul argentinean „Noticias Gra- 
ficas" scrie la rindul său că 
în timpul întrevederii cu Stevenson, 
președintele Frondizi și-a mani
festat nemulțumirea în legătură cu 
politica economică a S.U.A. In 
timp ce anul trecut Argentina a 
cumpărat din S.U.A mărfuri în 
valoare de 250.000.000 dolari, ex
porturile ei în această țară nu s-au 
ridicat decît la 90.000.000 dolari. 
De asemenea, Frondizi a arătat 
că Argentina suferă prejudicii de 
pe urma concurenței S.U.A. pe pie
țele internaționale tradiționale ale 
Argentinei. O știre a agenției United 
Press International din caracas in
forma că tema discuțiilor dintre 
Stevenson și ministrul de externe 

venezuelian Briceno a constituit-o 
restricțiile puse de S.U.A. asupra 
importurilor de petrol din Venezuela. 
Guvernul venezuelian, subliniază a- 
genția americană, a protestat îm
potriva acestei comportări „absurde 
și injuste" a S.U.A.

Cît privește primirea făcută de 
masele populare din America de 
sud trimisului nord-american, ea nu 
se deosebește prea mult de cea fă

cută în trecut fostului președinte 
Eisenhower și fostului vicepreședinte 
Nixon. Este drept că „experiența" 
dobmdită de autoritățile din țările 
vizitate de Eisenhower și Nixon a 
determinat luarea unor masuri supli
mentare de „precauțiune" care să 
scutească pe Stevenson de „neplă
cerile" suferite de predecesorii săi. 
Dar nici intensificarea desfășurării 
de forțe polițienești, nici arestările 
„preventive." și gazele lacrimogene 
și nici schimbările neanunțate ale 
rutei lui Stevenson nu au putut îm
piedica manifestațiile ostile la a- 
dresa politicii S.U.A. La Montevi
deo, Santiago de Chile, La Paz, 
Lima, Quito, Bogota, pancartele 
manifestanților ' cu lozincile „Ste
venson cara-te acasă!" și „cuba da, 
yankeii nu!“ au arătat limpede că 
in America Latină Washingtonul se 
lovește de același spirit de rezis
tența, de aceeași hotarîre a maselor 
populare dej a apăra revoluția cu
bană care întruchipează năzuințele 
popoarelor din acest continent.

„Avijntul schimbărilor revoluțio
nare suflă în întreaga Americă La
tină mai puternic dtjcît oricînd îna
inte". Această recunoaștere apărută 
în revista „U. S. News and World 
Report" pe marginea turneului iui 
Stevenson arată cît de îndepărtate 
de realizare sînt speranțele cercuri
lor guvernante de la Washington de 
a permanentiza starea de dependență 
a continentului sud-american de in
teresele politice și economice ale 
Washingtonului.
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