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MOSCOVA (Agerpres). —
La 1 august la Kremlin au început convorbirile între delegația de 

' partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, care se află. 
? la Moscova, și conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.

Din partea romînă la convorbiri au participat: Gheorghe Gheorgniu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. Romîne; Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, vicepreședinte al Con uliului de Stat al R.P. Romîne; Ni
colae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secre
tar al C.C. al P.M.R.; Leonte Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R,, șeful Direcției de Propagandă și Cultură a 
.C.C. al P.M.R.; Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne; Corneliu Mă-
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întregul nostru popor a primit 
cu un puternic sentiment de recu
noștință, cu o nestăvilită bucurie 
Hotărîrea Comitetului Central al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind creșterea salariilor muncito
rilor, cadrelor didactice și medico- 
sanităre, a altor cadre de specialitate 
și personalului administrativ, pre
cum și reducerea prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la unele bu
nuri de consum și a unor tarife.

Metalurgiștii ZIatnei, minerii Ha- 
neșului și Văii Dosului, ceferiștii 
Teiușultii și Coșlariului, masele 
largi de țărani muncitori din raion, 
cadrele didactice și medico-sanitare, 
întreaga populație a raionului văd 
în noile rriăsuri luate prin recenta 
hotărire grija părintească a parti
dului și guvernului pentru bunăsta
rea oamenilor muncii. De altfel, 
entuziasmul nestăvilit care a cu
prins întregul raion este oglindit 
de mitingurile însuflețite care au 
avut loc în întregul raion. Dînd 
glas simțămintelor de bucurie, mun
citorii, 
son a tul 
Zlatna, 
na, de -------- -------

Jelierul central de reparații, 
ii prinderea

DAU PARTIDU-
ȘI GUVERNULUI POSI- 

INFAPTUIASCA

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Succesele minerilor

Minerii din cadrul sactoarelor 
Exploatării „Gh. Doja" din Zlatna 
obțin zi de zi rezultate tot mai fru
moase în întrecerea socialistă des
fășurată în cinstea Zilei minerului. 
In cursul lunii iulie, ei și-au înde
plinit cu 3 zile înainte de termen 
sarcinile de plan, dînd minereu de 
cea mai bună calitate.

Titlul de sector fruntaș i-a reve
nit și de această dată sectorului 
Haneș, condus de tov. Crăciun P.,

care și-a depășit planul pe iulie cel 
mai mult. In cadrul întrecerii desfă
șurate rezultate deosebite au fost 
obținute de brigada de tineret con
dusă de comunistul Jorza Pavel de 
la minus 80, care pe lingă că și-a 
depășit cu mult sarcinile 
a reușit să reducă sterilul 
sută sub cel admis și să 
o economie de 3 la sută 
de mină și explosiv.

de plan, 
cu 2 la 
realizeze 
la lemn

inginerii, tehnicienii și per- 
administrativ de la U.M.C. 
E. M. „Gh. Doja" din Ziat- 
la fabrica „Ardeleana", A- 

, , între- 
i „Horia" din Alba Iulia, 

de la Complexul C.F.R. Teiuș-Coș- 
lariu și din alte întreprinderi, în- 
tr-un entuziasm deosebit s-au an
gajat să răspundă grijii partidului 
și. guvernului prin realizarea de 
noi și importante succese în înde
plinirea și. depășirea sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea calității produ
selor și, reducerea prețului de cost 
al acestora.

La baza noilor măsuri luate în 
scopul bunăstării celor ce muncesc 
stau succesele pe care poporul nos
tru, sub înțeleaptă conducere a 
partidului le-a obținut în înfăptui
rea programului măreț elaborat de 
cel de-al III-lea Congres al partidu
lui în dezvoltarea bazei economice 
a socialismului în patria noastră. 
Noile măsuri sînt reflectarea juste
ței politicii partidului, a caracteru
lui ei profund științific. Avem o eco
nomie națională sănătoasă, care 
șe dezvoltă armonios pe o linie 
mereu ascendentă. Aceasta este re
zultatul preocupării partidului, a 
luptei neîncetate pentru industriali
zarea socialistă a țării în care se 
acordă atenție îndeosebi industriei 
grele, ca bază a dezvoltării armo
nioase a întregii economii.

In primul an al șesenalului și în 
primul semestru al acestui an, mun
citorii, tehnicienii, inginerii și cei
lalți oameni ai muncii au desfășu
rat o luptă avîntată dobîndind suc
cese deosebite în creșterea produc
ției și productivității muncii, redu
cerea prețului de cost și îmbunătă
țirea calității producției. In cele 18 
luni din planul de 6 ani, valoarea 
producției industriale obținute se 
ridică la circa 4,5 miliarde lei, iar 
economiile realizate din reducerea 
peste plan a cheltuielilor de produc
ție în industrie se ridică în aceeași 
perioadă la 1,2

„SUCCESELE 
DEZVOLTAREA 
TIONALE ȘI 
VENITULUI NAȚIONAL 
arătat tovarășul Gheorghe Gheor

ghiu-Dej
LUI
B1LITATEA SĂ
IN MOD SISTEMATIC MĂSURI
LE DESTINATE RIDICĂRII NI
VELULUI DE TRAI MATERIAL 
ȘI CULTURAL AL POPORULUI, 
SCOP AL ÎNTREGII NOASTRE 
ACTIVITATE SOCIALISMUL SE 
CONSTRUIEȘTE TOCMAI PEN
TRU CA CEI “ -------------
SE BUCURE 
MAI BUNĂ, 
CIVILIZAȚIE

In acest scop grija principală 
partidului este îndreptată spre în
făptuirea în mod consecvent a ho- 
hoțărîrilor Congresului al III-lea al 
partidului care subliniază că în 
cursul planului de 6 ani se vor lua 
noi măsuri pentru ridicarea bunăs
tării poporului muncitor, se va a- 
plica în continuare politica de coin
teresare materială a oamenilor 
muncii potrivit principiului socia
list al retribuției după cantitatea 
și calitatea muncii depuse.

Recenta hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri prevede 
sporirea salariilor tarifare ale mun
citorilor în medie cu 10 la sută, di
ferențiat pe ramuri și categorii de 
calificare și în mod special a spo
ririi salariilor la categoriile inferioare 
de salarizare astfel ca salariul tarifar 
minim pe economie să fie de 520 
lei. In legătură cu sporirea salarii
lor s-a stabilit ca majorarea să fie 
eșalonată pe ramuri in perioada de 
la 1 august 1961 la 1 noiembrie 
1962. In ramurile panificație și 
morărit, alimentară, de confecții, 
textilă și în industria constructoare

CE
DE

DE
TOT MAI ÎNALT".

IHMHMTE DE TERMEN
secțiile Uzinelor Metalo-Chi- 
din Zlatna, sfîrșitul lunii tre- 
a fost marcat prin noi și în- 

so-

MUNCESC SA 
O VIAȚĂ TOT 
UN NIVEL DE

(Continuare în pag. 2-a)
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In 
mice 
cute 
semnate succese în întrecerea 
cialistă. Secțiile metalurgică și chi
mică, de pildă, și-au realizat pla
nul-pe luna iulie încă la 28 iulie. 
De asemenea, prin hărnicia munci
torilor care au executat reparația 
periodică capitală la instalația Nr. 
1 s-a reușit să se scurteze 
zile timpul de reparații. .

In ce privește economiile, 
mul semestru colectivul de 
din cadrul uzinelor a realizat 
82.000 lei mai mult decît avea . 
gajamentul pe această perioadă.

In cadrul întrecerii rezultatele

cele mai bune au fost obținute 
prim-topitorul Tomotaș Petru, 
muncitorii Turlea Virgil, Corpade 
Partenie, Avram Nicolae, Pășculeț 
Iosif, Jid Moise, Filus Anton, Nis- 
tor Sabin, Jurj Dumitru și alții.

de 
de

Fruntași la predarea 
griului contractat
Ajutați fiind în muncile de recol

tare și treieriș. de către mecaniza
torii de la S.M.T. și folosind din 
plin forțele proprii, colectiviștii de 
la cele două gospodării agricole .co
lective „Unirea” și „Mureșul" (Par- 
toș) din Alba Iulia au terminat în 
scurt timp recoltatul și treierișul or
zului și griului de pe o suprafață de 
aproape 250 hectare.

Considerînd în același timp ca o 
îndatorire de cinste a lor, colecti
viștii acestor unități au livrat la 
baza de recepție din primele boabe 
recoltate întreaga cantitate de grîu 
cuvenită statului pentru plata în 
natură a muncilor S.M.T., precum 
și obligațiile contractuale.

împart însemnate cantități de grîu la zile-muncă
cu 4

în pri- 
muncă 

cu 
an-

Muncind cu multă hărnicie și a- 
plicînd la cele 75 ha cultivate cu 
grîu lucrări agrotehnice corespun
zătoare, colectiviștii din satul Lim
ba au obținut o producție sporită 
de grîu, depășind cu 300 kg la hec
tar producția planificată.

Noul bloc de locuințe dat în folosință de curînd la Zlatna.

Recunoștință fierbinte partidului iubit

miliarde lei.
OBȚINUTE ÎN 

ECONOMIEI NA- 
IN SPORIREA 

a

Yom da produse de cea mai bună, calitate
In momentul cînd crainicul de la radio a început să 

expună Hotărîrea C. C. al P. M. R. și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne cu privire la 
creșterea salariilor muncitorilor și a altor categorii de 
oameni ai muncii și reducerea prețurilor de vînzare la 
unele mărfuri și a unor tarife, inima mi s-a umplut de 
bucurie și caldă recunoștință față de partidul și guver
nul nostru drag.

Ca brigadier brutar la secția panificație nr. 1 al
bituri (specialități) din Alba-Iulia, reîntors de curînd la 
locul de muncă de la București, unde am participat la 
concursul „Pentru pîinea de cea mai bună calitate" atît 
eu cît și tovarășii mei de muncă sîntem mîndri de aten
ția și grija părintească ce ne-o poartă conducerea par
tidului și statului cu privire la majorarea salariului sub 
formă de primă de calitate.

De aceea, angajamentul nostru, al muncitorilor bru
tari, este de a răsplăti dragostea pe care partidul și 
guvernul ne-a acordat-o printr-un nou efort în muncă, 
prin intensificarea întrecerii socialiste, pentru a asigura 
oamenilor muncii în fiecare zi produse de panificație 
de cea mai bună calitate, în sortimente variate și în 
cantități îndestulătoare.

GIURGIU GAVRILĂ 
brigadier brutar la secția panificație 

nr. 1 specialități Alba-Iulia

Puternic îndemn în munca noastră
Cu nespusă bucurie și dragoste nețărmurită față de 

partid am primit Hotărîrea C. C. al P. M. R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la sporirea veniturilor oa
menilor muncii, între care și a cadrelor didactice, prin 
sporirea salariilor și reducerea prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la unele bunuri de consum și a unor tarife.

Aceasta dovedește încă odată justeța politicii par
tidului, grija s-a pentru bunăstarea poporului muncitor. 
Majorarea salariilor tarifare ale cadrelor didactice din 
învățămîntul elementar și preșcolar în medie cu 10 la 
sută, iar ale profesorilor din învățămîntul profesional, 
mediu și superior în medie cu 15 la sută este o expre
sie vie a grijii partidului și guvernului față de cei că
rora li s-a încredințat misiunea nobilă de a instrui și 
educa tînăra generație, de a răspîndi flacăra culturii în 
mase și aceasta cu atît mai mult cu cît aceste majorări 
se adaugă la importantele sporuri aplicate în ultimii ani 
la salariile noastre.

Fiind profund recunoscător partidului pentru grija 
pe care ne-o acordă nouă cadrelor didactice, îmi iau 
angajamentul de a munci cu și mai mult spirit de răs
pundere spre a-mi ridica și mai mult măiestria peda
gogică, pentru a pregăti, în școala în care predau, ca
dre de nădejde pentru construcția socialismului și co
munismului, iar pe tărîm cultural obștesc să lupt necon
tenit pentru extinderea flăcării culturii în mase.

DĂRĂMUȘ ION
prof. gr. II — Șc. medie H. C. C.

Alba-Iulia

Din recolta obținută, după ce 
inai întîi gospodăria a achitat 
muncile S.M.T. și sarcinile contrac
tuale către stat, a împărțit apoi 
membrilor ca avans de 40 la sută 
5 kg grîu la zi-muncă.

Printre colectiviștii, a căror mun
că a fost răsplătită cu un avans 
frumos de grîu, este și Muntean 
Teodor Toderică, care pentru cele 
240 zile-muncă efectuate, a primit 
cantitatea de 1.200 kg grîu. Canti
tăți asemănătoare au mai 
colectiviștii Bucur Toader, 
Ironim și alții.

★
Avansuri importante de 

au dus acasă și colectiviștii 
Ciugud, care au primit ca avans de 
40 la sută 4 kg grîu la zi-muncă.

Așa, de exemplu, pentru zilele- 
muncă lucrate în gospodărie, pînă 
la 15 iulie, colectivistul Stanciu 
Puiu Nicolae a primit ca avans 
1.140 kg grîu, Opruța Gligor 892 
kg, lancu Avram 850 kg. Asemenea 
lor, cantități importante de grîu au 
primit ca avans și colectiviștii Coz- 
ma Dumitru, Avram Gheorghe și 
mulți alții.

primit
Pleșa

cereale
din

jț O.C.L. Comerț mixt din Al
ba Iulia, pentru a îmbunătăți de
servirea populației 
najează un nou 
tribuire pe două 
Piața Eroilor Nr.

★ Cooperativa 
Alba Iulia, va deschide o nouă 
unitate pentru vulcanizare (în
călțăminte cauciuc, anvelope pen
tru biciclete, motociclete etc).

★ Intre 3-6 august, la cinema
tograful „Victoria" din Alba Iu
lia rulează filmul sovietic colorat 
„Dama de pică", la grădina de 
vară filmul „Van Gogh" cine
mascop, iar la cinematograful 
„23 August” filmul sovietic „Tre
nul prieteniei”.

★ Incepînd cu ziua de 1 au
gust, la „Librăria Noastră" din 
Alba Iulia și Zlatna s-au pus în 
vînzare manualele școlare pentru 
clasele VI1I-XI. La Teiuș manua
lele școlare se vor desface prin 
cooperație.

cu pîine, ame- 
centru de dis- 
schimburi în 

5.

„Progresul" din



oa- 
cer- 

un

așa,

Portretul unul
Se pare că nu există om pe fața 

pămîntului, căruia să nu-i placă să 
se vorbească despre el. Să fie bine 
văzut, apreciat de concetățenii lui, 
mă rog, să se vorbească cu respect 
despre el. Cînd trece pe stradă sau 
intră într-o instituție sau într-un 
magazin oarecare, oamenii sa-1 sa
lute, să șoptească cuvinte de admi
rație la adresa lui...

Și, totuși, există și altfel de 
meni. O spun aceasta cu toată 
titudinea, pentru că eu cunosc 
astfel de om.

Prietenul meu (îl consider 
deoarece cînd ne întîlnim ne strîn- 
gem mîna, ne întrebăm de sănătate 
și aceasta se petrece de aproape un 
an de zile), n-are ambiții. Nu. E 
tare modest, lui nu-i place să se 
facă vîlvă fa jurul lui. Și eu, ca 
bun prieten ce îi sînt, îl înțeleg. 
Pentru a fi bine văzut, apreciat și 
respectat trebuie să te distingi prin 
ceva, prin muncă, corectitudine sau ■ 
să fii vreun inovator sau inventa
tor. Ori, la prietenul meu, tocmai 
aici e ața mai slabă.

Dar, înainte de a mai vorbi des
pre el, să vi-1 prezint. O fac, con
vins fiind că nu-1 voi supăra, ci 
din contră, se va simți măgulit, iar 
ca mulțumire cînd ne vom întîlni 
îmi va strînge mai cordial mîna, 
îmi va zîmbi mai ispititor și mă va 
întreba, poate, de două ori de să
nătate. O mai fac și pentru că, îm
potriva voinței lui, vreau să-l cu
noască cît mai mulți oameni din 
raiopul nostru și pentru a-1 cunoaș
te și cetățenii din satul și comuna 
unde funcționează el ca director de 
cămin cultural. Fac acest lucru 
convins că așa e bine, că dacă e 
omul de un an de zile ta sat, și 
nu-1 cunosc toți locuitorii, nu-i bine.

Prietenul meu, adică Puican An
drei, este cum am amintit mai sus, 
director de cămin cultural la Șard, 
cu normă întreagă. Pînă aici toate 
bune, veți spune, nu?

Cei ce nu-1 cunosc, așa vor spu
ne, dar cei ce-1 cunosc (și-s puțini 
la număr aceștia) zic altfel. Zic, 
ca și mine, că nu-i bine. Să te 
duci de 3-4 ori în Șard și să-l ca
uți pe director la cămin și să nu-1 
găsești, e bine? Vei spune atunci 
că e normal să nu fie omul în sat, a- 
cum, ci pe cîmp, sau la arie acolo 
unde colectiviștii muncesc de zor 
pentru strîngerea în bune condiții 
și la timp a recoltei, însoțind o 
echipă artistică. Decepția ți-e și 
mai mare cînd nici acolo nu e, nu 
e nici la sfat, unde, vorba aia, 
răcoare este cîtă vrei și nici la do
miciliul dînsului nu-și face siesta.

Nu prin Șard trebuie căutat to
varășul și prietenul meu. De ai 
treabă cu el, caută-1 atunci în oraș, 
la Alba Iulia, indiferent la ce oră, 
îl vei găsi mai mult ca sigur.

Bine, vei spune, dar omul ăsta 
cînd își face datoria? Ehei! Are 
el socotelile lui. De la începutul a- 
nului doar a organizat 30 de au
diții radio (învîrtiți butonul radiou- 
—.Z-X,.—

Pentru fericirea poporului muncitor
(Urmare din pag. l-a)

de mașini, majorarea salariilor va 
fi făcută pînă la sfîrșitul acestui an. 
Tot în cuprinsul acestei hotărîri se 
prevede îmbunătățirea sistemului 
de premiere a muncitorilor, stimu- 
lîndu-se în mod deosebit obținerea 
unei producții de cea mai bună ca
litate. Hotărîrea mai prevede apoi 
ca în scopul stimulării muncitori
lor cu o înaltă calificare, promo
varea lor în categorii superioare să 
se facă pe bază de probă practică, 
susținută în fața unei comisii teh
nice din întreprindere, acordîndu-se 
prioritate muncitorilor cu un 
stagiu îndelungat în producție, care 
au o bogată experiență în produc
ție, oameni cu dragoste față de 
meseria ce o practică, hotărîți 
să-și aducă toată contribuția la 
bunul mers al muncii.

Acordînd o deosebită grijă celor 
chemați să educe în chip nou, so
cialist, tînăra generație, s-o călău
zească spre drumul luminos al 
științei, Hotărîrea prevede majora
rea salariilor cadrelor didactice din 
învățământul elementar și preșcolar 
— în medie cu 10 la sută, din în- 
vățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic — în medie cu 
15 la sută și a cadrelor didactice

necunoscut• • •
lui și gata), a făcut cîteva repe
tiții în 6 luni cu piesa „In ajunul 
zilelor de luptă" și a prezentat-o o- 
dată, în cadrul „Concursului cultu- 
ral-sportiv al tineretului", etc.

Dar, cred' că s-a strecurat o greșeală 
în ce am spus eu. Etc, este de pri
sos pentru că cu altă activitate nu 
se poate lăuda. Și să vedeți de 
ce. Text nou de brigadă, tovarășul 
director Puican nu se grăbește să 
găsească, seri literare, culturale 
sau șezători cu temă nu organizea
ză în cadrul căminului, adică... nu 
prea face nimic. Atunci mă veți în
treba: ce face prietenul dumnea- 
tale? Face. Și încă bine. Ia salariu.

Ce-ar fi oare dacă comitetul co
munal de partid și sfatul popular 
(a cărui președinte răspunde direct 
de activitatea culturală) i-ar da o 
mînă de ajutor? Rezultatul parcă-1 
văd. Ar fi că prietenul meu s-ar 
pune pe treabă și-n scurt timp va 
face și el parte printre cei mulți, 
printre cei cărora le place să le 
fie lăudată munca, să fie respec
tați pentru activitatea lor. Trebuie 
să înțeleagă că numai schimbîn- 
du-și atitudinea față de obligațiile 
ce le are în muncă, prietenul meu 
Puican Andrei nu va mai fi un ne
cunoscut între concetățenii lui, ci 
un bun director de cămin, așa cum 
de fapt are datoria să fie.

D. PETRU

O stradă dată uitării
Multe stat străzile din Alba Iu

lia cărora' o reparație grabnică nu 
le-ar strica de loc. Strada Leonte 
Filipescu se pare, însă, a fi cea mai 
distrusă dintre toate.

Șoferii ce se aventurează pe a- 
ceastă stradă scot foarte greu ma
șinile din gropile mari și veșnic 
pline cu apă și noroi. Un aspect 
urît și nesănătos îl are apoi guno
iul ce-1 depozitează, lîngă lăzile de 
gunoaie, măturătorii de la I.G.O., 
precum și unii din locatarii străzii.

Este bine, și are și obligația, de 
altfel, ca în cel mai scurt timp Sfa
tul popular al orașului să ia măsu
rile necesare a se repara această 
stradă.

Sînt dar... lipsesc
In cele două exploatări forestiere 

de pe raza comunei Feneș lucrează 
un însemnat număr de muncitori. 
Ei se bucură din plin de condițiile 
bune create, fapt care face ca ei 
să-și îndeplinească lună de lună 
sarcinile de plan.

Există însă unele lipsuri cu care 
muncitorii de aici nu stat de acord 
și, credem, că nici cei în cauză, nu 
trebuie să fie.

Nu stat la U.R.C.C. legume și 
zarzavaturi? Nu sînt condiții de a- 
provizionare? Sînt suficiente. Dar 
cu toate acestea la exploatările fo
restiere .din raza comunei Feneș a- coloanele ziarelor, fapte care

din învățămîntul superior — în me
die cu 15 la sută. Sînt prevăzute 
apoi mărirea salariilor tarifare per
sonalului din rețeaua medico-sani- 
tară, altor cadre de specialitate și 
personalului administrativ. Astfel, 
cadrele sanitare medii vor beneficia 
de o creștere a salariilor tarifare 
— în medie cu 10 la sută, iar cele 
cu pregătire superioară — în me
die cu 15 la sută. Salariile persona
lului administrativ vor crește — în 
medie cu 10 la sută, creșteri în
semnate asigurî]ndu-se categoriilor 
inferioare de salarizare.

Odată cu aceste importante mă
suri de creștere a salariilor, Hotă
rîrea prevede reducerea prețurilor 
de vînzare cu amănuntul la unele 
articole electrice de uz casnic, re
chizite școlare și de birou, țesături 
și confecții de in, stofe de fire ar
tificiale tip lină, unele sortimente de 
încălțăminte cu talpă de cauciuc, 
mașini de cusut. Se va reduce cu 
începere de la 15 august cu 27 la 
sută tariful la energia electrică pen
tru iluminat și utilizări casnice și 
cu 20 la sută prețul de deviz al lu
crărilor pentru branșamente și in
stalații interioare.

Aplicarea acestor importante mă
suri prevăzute de plenară va asi
gura o nouă creștere a veniturilor
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Ce se mai așteaptă oare ?
In urmă cu un 

zine de desfacere, 
rativei „9 Mai 1945' 
le-au fost repartizate presolare pen
tru vitrine.

Respectiva cooperativă a făcut, în 
urma primirii acestora, o comandă 
la I.G.O. Alba Iulia, pentru a i le 
instala. A trecut mult timp, dar 
I.G.O. n-a instalat presolarele. De
cepționată, cooperativa în cauză a

an, la trei maga- 
ce aparțin coope- 

' din Teiuș,

VIITORII SERKCIȘTI
In fiecare nou an școlar crește 

numărul tinerilor muncitori din U- 
zinele Metalo-Chimice Zlatna care- 
și îndreaptă pașii spre școală, spre 
cursurile serale.

De diferite profesii fiind, ca me- 
talurgiști, chimiști, mecanici, cum 
sînt tinerii Moldovan Gheorghe, Co- 
valenco Liviu, Wolf Ladislau, To- 
derici Ioan, Done Mihai și multi 
alții, au un țel comun, ei vor fi vii
torii seraliști, viitoarele cadre de 
rnîine, hotărîți să traducă cu curaj 
și abnegație hotărîrile partidului1 cu
--------------- ♦♦♦♦♦♦----------------- 

NOTE CRITICE
cestea lipsesc. Și, lipsesc, pentru 
că nu există preocupare din partea 
organelor U.R.C.C. pentru aprovi
zionarea cu legume și zarzavaturi 
a muncitorilor de la aceste locuri 
de muncă. E timpul să se pună ca
păt unor astfel de lipsuri.

Cu mai multă răspundere
Cu fiecare zi ce trece crește tot 

mai mult interesul oamenilor mun
cii față de citirea presei de partid. 
Și dacă, acolo unde exista preocu
pare, crește tot mai mult și numă
rul abonaților, apoi se cade ca a-î 
bonații să primească ziarul la timp.'

Din păcate însă, muncitorii sec-j 
torului Haneș al E. M. „Gh. Doja" < 
sînt puși nu de puține ori în situa-] 
ția să citească 3 ziare odată, dato-i 
rită faptului că nu se asigură a-' 
jungerea ziarelor la timp la sector, ] 
curierii, obligați să facă acest lu- - 
cru, muncesc fără răspundere, ast-] 
fel că ziarele stau zile întregi lai 
podul Almașului.

Comitetul de partid al E. M. „Gh. 
Doja" are datoria să acorde mai1 
multă atenție modului cum ajunge] 
ziarul în mîna cititorului.

Da ce nu sînt abonamente ?
Este bine știut faptul că presa 

de partid este de un mare ajutor 
în munca fiecărui om al muncii. Cîte 
fapte nu sînt publicate zilnic în 

irin

bănești ale salariăților și a altor 
categorii de oameni ai muncii cu 
circa 400 milioane lei în ultimele 
5 luni ale acestui an și cu peste 
2,5 miliarde lei în 1962. In 1963, 
cînd măsurile se vor lua pe un în
treg an în toate ramurile economiei 
naționale, acest spor va crește, față 
de 1961, la aproape 5 miliarde lei.

Măsurile luate în ultimii ani de 
partid pentru creșterea bunăstării 
celor ce muncesc confirmă cu tot 
mai multă putere faptul că socia
lism înseamnă un înalt nivel de 
trai și cultural, înseamnă o înain
tare fot mai repede '-pre culmile 
fericirii și bunăstării. Și în acest 
marș triumfător spre o viață în
destulată poporul nostru muncitor 
își dă tot mai bine seama de deo
sebirea profundă, fără egal între 
noua viață ce o trăiește azi, și via
ța de mizerie și chin trăită sub stă- 
pînirea burgheziei, de diferența în
tre viața nouă a poporului nostru 
și viața de mizerie pe care o tră
iesc oamenii muncii din țările ca
pitaliste.

Primind cu o deosebită bucurie 
noile măsuri luate de partid și gu
vern, oamenii muncii din raionul 
nostru pornesc cu și mai multă ho- 
tărîre la noi înfăptuiri, angajîn- 
du-se să-și aducă întreaga contri
buție la traducerea în viață a mă
rețelor sarcini trasate de Congresul 
al II 1-lea al partidului nostru. 

V,

făcut o nouă comandă, de astă dată 
către cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul". Dar nici aceasta nu i 
le-a instalat, cu toate că a început 
lucrările.

Oare aceste presolare sînt sortite 
a face stagiu 2-3 ani în magazie, 
înainte de a fi instalate? Un răs
puns calificat, credem, că poate da 
numai cooperativa, „Mureșul".

MAN MARIA și BUCUR E.

de
Ș> 

de 
nu

a-
se

privire la culturalizarea maselor, la 
cucerirea cetății științei.

Mai. sînt însă unii tineri ca, 
exemplu, Florea Alexandrina 
alții care, deși au posibilitatea 
a urma cursurile serale, încă 
s-au hotărît să se înscrie. Organi
zația U.T.M. din uzină are datoria 
de a sta de vorbă cu acești tova
răși, de a le arăta importanța 
cestor cursuri, de a-i lămuri să 
înscrie și ei la cursurile serale.

ISAILA LEON

conținutul lor vin direct în ajutorul, 
celor ce le citesc.

Se vede treaba însă, că pentru] 
cei de la stația C.F.R. Zlatna a-< 
cest lucru nu e valabil, nici chiar] 
pentru șeful stației, DamaschinMi-, 
hail. Numai așa se explică faptub 
că în cadrul stației nu pătrunde] 
nici un ziar. O asemenea atitudine, 
trebuie să dea de gîndit organiza-] 
ției de bază, care are datoria să] 
se preocupe cu mai multă răspun-i 
dere de pătrunderea presei centrale ] 
și locale în unitate. 1

O
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Asigurarea spațiului de depozitare a porumbului 
pentru siloz — o sarcină de mare importanță
Dezvoltarea creșterii animalelor și 

mărirea productivității lor depinde 
în măsură hotărîtoare de asigurarea 
unei baze furajere corespunzătoare, 
de cantitatea și calitatea ei. Așa 
cum se arată în Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara C. C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie ax., cultura po
rumbului de siloz se dezvoltă an de 
an, gospodăriile de stat și colective 
asigură pentru hrana animalelor 
cantități tot mai mari de nutreț în- 
silozat.

Unitățile agricole socialiste din 
raionul nostru, cum sînt gospodă
riile colective din Teiuș, Mihalț, O- 
iejdea, Cistei, Benic și altele, care 
s-au convins din experiență proprie 
din anii trecuți, cînd prin furajarea 
vacilor cu porumb siloz au obținut 
producții sporite de lapte, în acest 
an au sporit cantitatea de porumb 
siloz pe cap de vacă furajată. Mai 
multă importanță au acordat colec
tiviștii în anul de față și lucrărilor 
de întreținere a porumbului pentru 
siloz, care în cele mai multe gospo
dării colective a vegetat puternic.

Gospodăriile colective din Oiejdea, 
Teiuș, Cistei, Mihalț au cultivat po
rumbul pe terenul cel mai bun și în 
apropierea locului de însilozare, pen
tru ca transportul să se facă mai 
ușor și într-un timp cît mai scurt.

Pentru a asigura o bună însilo
zare a porumbului sau a altor plan
te de nutreț este nevoie de spații 
de depozitare corespunzătoare. In a- 
cest sens un bun exemplu îl consti
tuie gospodăria colectivă din Teiuș 
care, pe lingă volumul de peste 500 
metri cubi de spațiu de depozitare 
asigurat prin gropile cimentate, con
struite în anii trecuți, a luat din 
primăvară măsuri pentru săparea u- 
nei noi gropi cu o capacitate de 
peste 300 metri cubi. Gospodăria 
colectivă din Bucerdea Vinoasă și-a 
sporit și ea capacitatea de însilo
zare prin construirea și căptușirea 
cu cărămidă a unei noi gropi de 
un volum sporit, iar gospodăria din

â u

O vie activitate
Spre căminul cultural din satul 

Drîmbar țăranii muncitori își în
dreaptă pașii cu multă plăcere ta 
fiecare duminică. Aici li se cițeșc 
conferințe interesante, recenzii de 
cărți, li se prezintă piese de teatru 
și frumoase programe artistice for
mate din dansuri naționale, recită
ri, citiri artistice etc.

Mult elan pentru prezentarea u- 
nor programe cît mai reușite depun 
artiștii amatori ai cercului drama
tic. dip sat. Pe lîngă piesele „Prin- 
țtesja mofturoasă", „Scrie prefectu- 
le“, „O seară cu stele" și altele 
prezentate fa acest an, de curfad 
tinerii artiști 
prezentat și 
securea".

Printre cei 
tori din sat 
loan, i Iancu 
colae, Filimon Ioana, Iancu Maria, 
Josan Maria și mulți alții.

C. D.

amatori din sat au 
piesa „Cînd povestește

mai buni -artiști ama- 
șe numără Filimon 

Eleonora, Magda Ni-

Cu peste 375.000 
lei peste plan

Pe zi ce trece, magazinul de mo
bilă din Teiuș este vizitat de un 
număr țot mai mare de țărani , co 
lectiviști din comună și din satele 
din jur.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, de pildă, acest magazin a 
vîndut țăranilor muncitori 93 gan 
nituri de camere combinate, 53 dor
mitoare, 114 garnituri de bucătărie, 
184 biciclete, 46 aparate de radio, 
etc.

Planul de desfacere ce-i revenea 
magazinului în 
fost depășit în 
375.000 lei.

această perioadă, a 
acest fel cu peste

OȚOI ADRIAN

Vințul de Jos are, de asemenea 
o groapă cimentată pentru porumb** 
siloz în apropierea grajdului.

Pregătirea din vreme a spațiului 
de depozitare necesar însilozării 
porumbului destinat în acest scop 
nu s-a făcut însă în aceeași măsu
ră în toate gospodăriile colective 
din raionul nostru. Așa, de exem
plu, în gospodăriile colective din 
Sîntimbru, Galtiu, Coșlariu, Totoi, 
Stremț, Vurpăr, Straja, Hăpria, 
Galda de Jos și altele, unde con
ducerile acestor unități socialiste 
nu ăcordă importanța cuvenită 
problemei însilozării furajelor, nu 
s-a luat încă nici o măsură pentru 
săparea gropilor necesare însilo
zării porumbului.

In această direcție dezinteres do
vedesc și consiliile de conducere a 
unor gospodării colective mai ve
chi, ca cele din Șard, lghiu, Că- 
pud. Mesentea și altele, care nu au 
curățat gropile existente și nu au 
trecut la săparea unor noi gropi 
pentru a mări spațiul de însilozare 
a furajelor, în raport cu cerințele. 
Dacă spațiul pentru însilozarea po
rumbului și a altor plante de nu
treț în mai multe gospodării co
lective din raionul nostru este rea
lizat numai în procent de 27 la su
tă, aceasta se datorește în mare 
măsură comitetelor executive ale 
sfaturilor populare locale, care au 
acordat un slab sprijin gospodării
lor colective în aiceastă problemă.

Vremea însilozării porumbului se 
apropie tot mai mult. De aceea, în 
zilele ce urmează gospodăriile 
lective, îndrumate și sprijinite 
răspundere de organizațiile de 
tid și comitetele- executive ale 
turilor populare locale, trebuie 
ia cele mai potrivite măsuri pentru 
a se grăbi săparea gropilor și zi
direa lor, pentru a curăța și talu
za gropile existente, astfel ca la 
începerea lucrărilor de însilozare a 
porumbului, întregul spațiu necesar 
în acest scop să fie asigurat.

co- 
cu 

par- 
sfa- 

să



Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R. P. Romine

In Uniunea Sovietică
Au 
ai

început convorbirile cu conducători
P. C. U. S, și ai guvernului sovietic

(Urmare din pag. l-a)

ministrul Afacerilor Externe al R.P. Romîne; Nlcolae Guină, 
la Moscova.

S. Hrușciov,

nescu, 
membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul R.P. Romîne

Din partea sovietică la convorbiri au participat: N.
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri

; al U.R.S.S.; L. I. Brejnev, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.; F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S,, secretar al C.C. al P.C.U.S.; 
A. I. Mikoian, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării din U.R.S.S.; A. A. Grormko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

La convorbiri au participat de asemenea: din partea sovietică — 
1. V. Andropov, șef de secție la C.C. al P.C.U.S.; I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă; S. T. 
Astavin, șeful secției a 5-a pentru Europa din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; iar din partea romînă — Andrei Păcuraru, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., șef de secție la C.C. al P.M.R., și 
Constantin Lăzărescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.R.

Convorbirile au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere 
frățească, în cursul convorbirilor a fost abordat un cerc larg de pro
bleme privind colaborarea dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă, precum și problemele internaționale care intere
sează cele două părți.

Cu interes față 
de toate lucrările

Colectiviștii din satul Teleac des
fășoară în. aceste zile cu multă în
suflețire bătălia pentru terminarea 
grabnică a treierișului. Pînă la 
data de 29 iulie ei au și cărat la 
arie snopii de pe 85 la sută din su
prafață și au treierat grîul în pro
porție de 60 la sută din recoltă. In 
același timp ei acordă o mare a- 
tenție și asigurării bazei furajere 
pentru animalele gospodăriei. In a- 
cest scop au adunat și clădit în 
șire fîțiul cultivat de pe o suprafață 
de' 25 ha.

Paralel cu aceste lucrări, colecti
viștii din Teleac lucrează de zor 
și la construirea unui grajd pentru 
50 capete vite mari, folosind la ri
dicarea construcției pietriș, cără
midă și alte materiale procurate pe 
plan local, precum și meșteri zidari 
și dulgheri din rîndul colectiviștilor.

Toate batozele trebuie
Odată cu terminarea secerișului, 

oamenii muncii de pe ogoarele ra
ionului nostru dau bătălia cu forțe 
sporite pentru transportul snopilor 
la arie și executarea treierișului.

Desfășurînd o muncă susținută și 
bine organizată, colectiviștii din 
Bucerdea Vinoasă, Țelna, Benic, 
Alba lulia, Sibișeni au terminat tre
ierișul, și cu ajutorul dat de S.M.T., 
gospodăriile colective din Bucerdea 
Vinoasă, Țelna și Sibișeni au ter
minat și executarea arăturilor de 
vară. Colectiviștii din Mihalț, O- 
iejdea, Obreja, care au zorit trans
portul snopilor și au orga
nizat munca la arie în două schim
buri, dînd posibilitate batozelor să 
treiere din plin, fără întreruperi, 
au treierat și ei în cea mai mare 
parte recolta de grîu.

Procentul însă de 461a sută rea
lizat pînă la 3 august la treieriș pe

♦♦

„Bine ați venit dragi prieteni!“
MOSCOVA (Agerpres). — Presa 

'sovietică din 1 august a.c. publică nu
meroase materiale consacrate sosi
rii la Moscova a delegației de 

' partid și guvernamentale a R. P.
Romîne.

Ziarul „Pravda“ publică pe pri
ma pagină, sub un titlu mare pe 
patru coloane, „Bine ați venit, dragi 
prietenii", un reportaj în care 
subliniază căldura cu care locui
torii capitalei au întâmpinat pe 
solii poporului frate romîn. Tot în 
pagina întâia sînt publicate cuvîn- 
tările de salut rostite de tovarășii 
N..S. Hrușciov și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej pe peronul gării Kiev din 
Moscova, precum și informațiile cu 
privire la vizitele făcute de delega
ția de partid și guvernamentală a

R. P. Romîne conducătorilor Uniunii 
Sovietice. Materialele sînt însdȚite 
de o fotografie care înfățișează pe 
conducătorii celor două țări pe pe
ronul gării Kiev.

Ziarul „Izvestia" publică mate
riale privind sosirea delegației la 
.Moscova sub titlul: „întâmpinare 
cordială, frățească. Bun-venit — 
spun oamenii sovietici solilor po
porului romîn".

Ziarele „Komsomolskaia Prav
da”, „Trud”, „Krasnaia Zvezda", 
„Sovetskaia Rossia", „Literaturnaia 
Gazeta", „Moskovskaia Pravda", 
„Selskaia Jizn", subliniază că Mos
cova a întâmpinat pe trimișii po
porului romîn cu o excepțională 
căldură și cordialitate.

La G.A.C. — Coșlariu executarea arăturilor adinei de vară se des
fășoară cu forțe sporite.

Unii fruntași, alții... codași
Organizîndu-și bine munca și lu- 

crînd cu multă însuflețire la strîn- 
gerea recoltei, colectiviștii din sa
tele Țelna și Bucerdea Vinoasă, ce 
aparțin de comuna Ighiu, au ter
minat -încă de săptămîna trecută 
treierișul grîului.

Considerînd predarea obligațiilor 
cuvenite statului o îndatorire de o- 
noare, paralel cu treierișul ei au 
transportat la baza, de recepție,

Intre 10—12 august, la cinematograful „VICTORIA1* Alba Iulia, rulează filmul :

»IMAGINI ALE UNUI TRECUT GLORIOS"

la contract și pentru muncile S.M.T., 
grîu de cea mai bună calitate.

In același timp trebuie arătat că 
nu aceleași cuvinte frumoase se 
poate spune despre gospodăria co
lectivă „Ardealul" din Ighiu, care, 
datorită faptului că a tărăgănat 
strîngerea paielor rămase de la 
combină, a întârziat executarea a- 
răturilor. Totodată, datorită muncii 
lipsite de răspundere a conducerii 
gospodăriei, într-una din zile s-a 
transportat la baza de recepție pen
tru muncile S. M. T. 4 saci cu 
grîu de calitate inferioară. Pe viitor 
asemenea greșeli nu trebuie să se 
mai repete.

să treiere din plin
raion, ne arată că nu Jn toate unită
țile agricole socialiste se muncește cu 
același ritm la treieriș. La gospo
dăriile colective din satele Straja 
și Dumitra, unde conducerile aces
tor unități sînt sprijinite în 
slabă măsură de comitetul executiv 
al sfatului popular din comună, 
pînă la 30 iulie nici nu au fost or
ganizate ariile. La Straja și Dumi
tra, cu toate că secerișul s-a înce
put cu două săptămîni în urmă și 
a fost terminat, în cea mai mare 
parte grîul continuă să se afle in 
cîmp expus intemperiilor, în loc să 
fie transportat pe locul destinat tre
ierișului. Din această cauză, pînă 
la 2 august, aici treierișul nici nu 
începuse.

La aria din Galtiu, datorită proas
tei organizări a muncii, dimineața 
treierișul se începe cu întârziere, 
garnitura de treier lucrează cu în
treruperi mari peste zi, iar seara 
munca încetează cînd soarele este 
încă sus, astfel că batoza nu treieră 
deoît cu jumătate din capacitate.

Datorită faptului că se tărăgă
nează transportul recoltei la arie 
și munca este slab organizată, tre
ierișul continuă să bată pasul pe 
loc și la gospodăriile colective din 
Pețelca, Stremț, Galda de Jos, unde 
pînă la 3 august nu s-a treierat 
decît 2-10 la sută din recoltă.

Pentru ca toate batozele să treie
re din plin și treierișul să se ter
mine într-un timp cît mai scurt, e- 
vitînd astfel la maximum pierderile 
de recoltă, conducerile gospodării
lor colective, îndrumate și sprijini
te cu toată răspunderea de organi
zațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare de la 
comune, trebuie să mobilizeze toate 
forțele la transportul snopilor din 
cîmp, iar la arie munca să fie în 
așa fel organizată, pentru ca bato
zele să treiere cu întreaga lor capa
citate, de dimineața pînă seara 
târziu.

Paralel 
pierdută 
unităților 
arăturilor 
de bază 
Ploile din ultimele zile înlesnesc e- 
xecutarea arăturilor și permit ca 
această lucrare să se execute la un 
nivel agrotehnic ridicat. De aceea, 
în zilele ce urmează gospodăriile 
colective trebuie să folosească la 
maximum ajutorul dat de S.M.T. și 
să facă arături adînci pe în? 
treaga suprafață unde trebuie să 
se execute această lucrare.

cu treierișul, nu trebuie 
din centrul preocupărilor 
socialiste nici executarea 
adinei de vară — lucrare 
pentru recolta viitoare.

Zoresc treierișul și arăturile
Filmul „Imagini ale unui trecut 

glorios" realizat în studioul „A- 
lexandru Sahia" ne poartă pe dru
mul glorios pe care l-a străbătut 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, pentru a ajunge la via
ța luminoasă, liberă și demnă de 
astăzi.

Conceput ca o vizită la Muzeul 
de istorie a Partidului Muncitoresc 
Romîn, filmul reconstituie imagini 
din lupta partidului, iar numeroa
sele documente ce le cuprinde — 
printre care se află și fragmente 
din pelicule cinematografice ale 
vremii — se animă, capătă pe e- 
cran o deosebită putere emoțională. 

. Primele cadre ale filmului pre
zintă aspecte din Bucureștii zilelor 
noastre, trec în revistă noile cons
trucții, locuri unde plăci comemo
rative cinstesc amintirea unor mo
mente hotărîtoare și ai unor eroi 
ai luptei revoluționare pentru liber
tatea și fericirea poporului.

Filmul îl transportă pe spectator 
cu aproape o sută de ani în urmă, 
prezentîndu-i începuturile mișcării 
muncitorești din Romînia. Sînt e- 
vocate organizarea primelor acțiuni 
ale proletariatului, creșterea acțiu
nilor muncitorești în întreaga țară, 
răscoalele țărănești, lupta clasei 
muncitoare împotriva intrării Romî- 
niei în primul război mondial și 
uriașul răsunet pe care l-a avut 
Marea Revoluție Socialistă din Oc

tombrie în rîndurile proletariatului 
din țara noastră.

Sînt ilustrate apoi în documente 
emoționante eroicul an 1933, luptele 
ceferiștilor și petroliștilor care 
au dat o puternică lovitură politicii 
de pauperizare a maselor și de 
fascizare a țării. Filmul povestește 
despre valul de greve și demonstra
ții, redă — într-o dramatică succe
siune de imagini — înfruntarea 
dintre muncitori și armată la 16 
februarie 1933.

Imagini din jurnalele de actuali
tăți ale epocii marchează începutul 
războiului antisovietic, urît de ma
sele populare. Și iată-i pe comu
niști la posturile lor, plini de ab
negație, de răspundere pentru des
tinele poporului, gata să-și verse și 
sîngele pentru libertatea patriei a- 
flată în clipe de grea nenorocire.

Apare apoi Doftana, temnița bur- 
ghezo-moșierească pe care comu
niștii au transformat-o într-o înaltă 
școală a călirii cadrelor de partid.

Și iată-ne — după un drum plin 
de lupte și victorii — în zilele in
surecției armate. Nu poți privi fără 
un sentiment de puternică mîndrie 
imaginile filmate în acele zile fier
binți, înfățișînd pe muncitorii înar
mați, membri ai formațiilor patrio
tice luptând cot la cot cu unități 
ale armatei, ocupînd instituțiile 
publice, /alungînd pe fasciști sau 

scoțîndu-i din bîrlogurile lor și fă- 
cîndu-i prizonieri.

Cu ajutorul aparatului de filmat 
prinde viață pe ecran și istoria mai 
recentă a patriei — perioada cons
trucției socialiste. Imagini booate, 
oglindind o realitate pe care o cu
noaște și generația tânără, înfăți
șează astivitatea creatoare a clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității — sub conducerea 
înțeleaptă a partidului — industria
lizarea socialistă a statului, înflori
rea culturii, creșterea bunăstării 
poporului.

Ca o încununare a întregului 
film apare prezentarea imaginilor 
despre Congresul al IlI-lea al parti
dului și despre mărețul program de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
pe care l-a elaborat Congresul și 
pe care întregul popor îl înfăptu
iește cu entuziasm.

Acest film emoționant și răsco
litor, adevărată școală de educație 
comunistă, izbutește să arate în 
mod expresiv ceea ce se spune la 
un moment dat și în comentariu:

„...tot cc-i măreț, adevărat, pă
truns de frumusețe omenească în 
viața țării noastre, a crescut din 
lupta eroică, din jertfele și victo
riile celor mai buni fii ai poporu
lui — comuniștii".

La gospodăria agricolă colectivă 
din Cricău treierișul este în toi. La 
cele două arii munca colectiviștilor 
nu încetează din zori și pînă seara 
târziu, treierîndu-se pînă la 3 august 
recolta de pe 250 ha. Căruțe pline 
cu saci grei se îndreaptă spre baza

Suprafețe sporite de porumb furajer în miriște
Pentru a spori stocul de furaje 

ndcesare animalelor gospodăriei, 
colectiviștii din Drîmbar, după ce 
mai întâi au pregătit terenul cu a- 
jutorul S.M.T.-ului, pe o suprafață 
de 10 hectare au semănat porumb 
în miriște. 

> Colectiviștii din Oarda de Jos predau la baza de recepție grîul contractat.

de recepție cu grîul contractat.
Tot în acest timp, colectiviștii 

din Cricău, cu sprijinul mecaniza
torilor de la S.M.T. au executat 
arături adînci de vară pe o supra
față de 180 ha, punînd astfel bază 
trainică recoltei viitoare.

Totodată, pentru a asigura con
diții bune de rodire recoltei vii 
toare, colectiviștii grăbesc executa
rea arăturilor adînci de vară, lu
crare care a fost executată pînă la 
3 august pe o suprafață de peste 
100. ha.



Un strălucit document
al marxism-leninismului creator

Crește nivelul de viață al oamenilor

PROIECTUL DE PROGRAM 
Al PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

muncii din țările socialiste
In stațiunile balneare de la poalele muntelui Elbrus

( MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
S La 30 iulie „Pravda", organ al C.C. al P.C.U.S., a publicat pro- 
( iectul de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
i Proiectul de Program a fost aprobat în unanimitate dc 

din iunie a C.C. al P.C.U.S. In conformitate 
j proiectul de Program este prezentat tuturor
> oamenilor muncii din U.R.S.S. pentru o largă 

dezbaterii vor fi luate în considerare în cursul
J proiectului de Program.
J Noul proiect de Program al partidului va fi
( nare și aprobare celui de-al XXII-lea Congres 

nist al Uniunii Sovietice, care se va deschide
Proiectul noului Program al P.C.U.S. este alcătuit dintr-o introdu

cere și două părți. Prima parte este intitulată „TRECEREA DE LA 
CAPITALISM LA COMUNISM — CALEA DEZVOLTĂRII OME- 
niKli", cea de-a doua — „SARCINILE PARTIDULUI COMUNIST 

l AL UNIUNII SOVIETICE IN CONSTRUIREA SOCIETĂȚII COMU-
> NIȘTE".
; Prima parte a proiectului de Program cuprinde 8 capitole :
> biiitatea istorică a trecerii de la capitalism la 
! torico-mondială a Revoluției din Octombrie și
> în U.R.S.S.; sistemul mondial socialist; criza
> mișcarea revoluționară internațională a clasei 
[ eliberare națională; lupta împotriva ideologiei
> coexistența pașnică și lupta pentru pacea generală.
> Partea a doua a proiectului de Program al P.C.U.S. cuprinde 7 ca- 
1 pitole și o introducere „Comunismul — viitorul luminos al întregii o-

meniri".
1 Primul capitol este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul cons- 
i trucției economice, al creării și dezvoltării bazei tehnice-materiale a co- 
1 munismului". Acest capitol cuprinde trei subcapitole: dezvoltarea indus- 

triei, rolul ei în crearea forțelor de producție ale comunismului; dez-
> voltarea agriculturii și a relațiilor sociale la sate; conducerea econo

miei naționale și planificarea. j
Al doilea capitol este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul ri

dicării bunăstării materiale a poporului".
Cel de-al treilea capitol al părții a doua a proiectului de Program 

este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul construcției de stat și 
al dezvoltării continue a democrației socialiste". Acest capitol cuprin
de trei subcapitole: Sovietele și dezvoltarea principiilor democratice ale 
conducerii de stat; creșterea continuă a rolului organizațiilor obștești. 
Statul și comunismul; întărirea Forțelor Armate și a capacității de apă
rare a Uniunii Sovietice.

Capitolul patru este intitulat „Sarcinile 
lațiilor între națiuni".

„Sarcinile partidului în domeniul ideologiei, 
științei și culturii" sînt expuse în cel de-al 
prinde patru subcapitole ce stabilesc: sarcinile 
științei comuniste; fn domeniul învățămîntului public; în domeniul ști
inței; în domeniul construcției culturale, al literaturii și artei.

Capitolul șase este intitulat „Construirea comunismului tn U.R.S.S. 
și colaborarea dintre țările socialiste".

Capitolul șapte este intitulat „Partidul fn perioada construcției des
fășurate a comunismului".

Plenara 
cu hotărîrea Plenarei, 
.comuniștilor, 
dezbatere, 
examinării

tuturor 
Rezultatele 

definitive a

spre exami-prezentat
al Partidului Comu- 
la 17 octombrie 1961.

Inevita- 
socialism; importanța is- 
a victoriei socialismului 
capitalismului mondial; 

muncitoare; mișcarea de 
burgheze și reformiste;

partidului în domeniul re-

educației, învățămîntului, 
cincilea capitol care cu- 
în domeniul educării con-

In fările capitaliste nivelul de trai 
al oamenilor muncii scade continuu

Franța
PARIS (Agerpres). — Federația 

muncitorilor din industria textilă din 
Franța a dat publicității a declara
ție în care se spune printre altele: 
Franța este o țară cu salarii mici, 
unde numeroși muncitori din indus
tria de textile nu cîștigă mai mult 
de 30.000-35.000 franci francezi vechi 
pe lună, în timp ce productivitatea a 
crescut prin intensificarea muncii 
ceea ce a determinat concedierea a 
250.000 de muncitori.

Federația reamintește ta același 
timp condițiile de viață și muncă 
ale muncitorilor din industria tex
tilă, ale căror salarii au devenit din
tre cele mai scăzute, în timp ce pro
fiturile patronilor și, în special, ale 
marilor societăți nu au încetat să 
crească foarte mult.

PARIS (Agerpres). — Săptămî- 
nalul parizian „France Observateur"* 
publică un reportaj în care prezintă 
cheltuielile necesare unei familii o- 
bișnuite pentru anumite capitole ale 
alimentației ilustrînd creșterea pre
țurilor ta cursul ultimelor săptămtai 
la produse de larg consum, cum ar 
fi fructele și legumele.

Potrivit datelor analizate de re
vistă, IN CURSUL LUNII IUNIE 
ÎN PLIN SEZON DE PRODUCȚIE 
PRETURILE FRUCTELOR SI LE
GUMELOR S-AU SCUMPIT CU 
APROAPE 25 LA SUTA. „France 
Observateur" arată că „în plin se
zon de producție vara, anumite pro-

duse alimentare strict necesare sînt 
interzise celor cu salarii mici și 
chiar mijlocii".

Anglia
LONDRA (Agerpres). — „Con

tinua scumpire a prețurilor a înce
put să afecteze consumul în Anglia 
— relatează ziarul britanic „Finan
cial Times" într-un editorial intitu
lat „CRESC PREȚURILE". Prețurile 
de desfacere cu amănuntul s-au ur
cat din nou în iunie, pentru a zecea 
lună consecutiv și sînt acum cu 3,5 
la sută mai mari decît acum un an. 
La transport, întreținere, diferite ser
vicii publice și combustibil, prețurile 
și tarifele au fost cu respectiv 4 la 
sută, 4,2 la 
la sută mai 
luni".

sută, 5,3 la sută și 7,6
mari decît acum 12

R. F. Germană
.BONN (Agerpres), — Ziarul „Ge- 

neralanzeige" relatează că guver
nele englez, american și francez cer 
din nou guvernului vest-german să 
sporească alocațiile pentru întreține
rea trupelor puterilor occidentale a- 
flate în Germania occidentală. Zia
rul arată că guvernul federal este 
dispus să le satisfacă cererile dar că 
aceasta va antrena o nouă creștere 
a impozitelor.

Intre 1945 și 1960, relatează zia
rul, contribuabilii vest-germani au 
.plătit 69 de miliarde de mărci pen-

In regiunea pitorească de la poa
lele muntelui Elbrus unde se află 
stațiunile balneare cu ape minerale 
din Caucaz este un timp minunat. 
In sanatoriile și casele de odihnă, 
în tabere, în bazele turistice și la 
hotelurile-pensiune își petrec vilegia
tura peste 30.000 de oameni ai mun
cii.

Anul acesta în stațiunile balneare 
de la poalele muntelui Elbrus se vor 
odihni aproximativ 500.000 de oa
meni.

★
Mii de oameni ai muncii se odih

nesc în fiecare an în sanatoriile și 
casele de odihnă din Armenia.

In întreaga Uniune Sovietică-este 
bine cunoscută stațiunea balneară 
Djermuk situată la o altitudine de 
2.000 de metri deasupra nivelului 
mării. Apele sale minerale stat ase
mănătoare 
termale din

neară cehoslovacă Karlovy Vary, a 
căror temperatură ajunge la 55-64 
grade.

Incepînd din sezonul actual, sta
țiunea balneară Djermuk va func
ționa în tot cursul anului și va pu
tea găzdui peste 3.000 de oameni. 
I'n curînd, aici se v.a termina cons
truirea unui nou sanatoriu.

★
Un nou hotel a început să func

ționeze în stațiunea balneologică 
Arzni, cunoscută prin minunatele 
sale ape carbonate. In numeroase 
regiuni pitorești ale Armeniei — la 
stațiunea balneară Dilijan, situată 
ta mijlocul unei păduri de pini — pe 
malul lacului alpin Sevan, 
vîrnișurile muntelui Aragaț, 
durile de lîngă Kirovakan și 
locuri — anul acesta își vor
concediul de odihnă 35.000 de oa
meni «— cu 5.000 mai mulți decît a- 
nul trecut.

po-pe
în pă
ta alte 
petrece

cu cele ale izvoarelor 
cunoscuta stațiune bal-

In cel mai tînăr oraș al țării
Orașul Havirov, situat în cea mai 

industrială regiune a țării, în apro
piere de Ostrava, este cel mai tînăr 
oraș al R. S. Cehoslovace.

Construirea orașului a început în 
1947-1948. Dacă însă ta primii ani 
se construiau aici aproximativ 300 
de apartamente pe 
nii muncii primesc 
apartamente.

Numai în ultimii 
'ația orașului a

an, acum oame- 
anual 1.600 de

cinci
__ T„'.j a crescut .

26.000 de locuitori, iar la sfîrșitul

ani popu- 
cu peste

anului trecut numărul acestora s-a 
ridicat la peste 40.000. Conform pla
nului, orașul Havirov va avea o 
populație de 70.000 de locuitori.

Construcția de
In anii puterii populare s-a desfă

șurat pe scară largă construcția de 
locuințe la Sofia. S-au clădit nume
roase complexe frumoase de locuin
țe ca, de pildă, complexele „Lenin", 
„Stalin'*, „Zaimov". Construcția 
locuințe continuă și în prezent

Un oraș înfloritor
Orașul Tzișou 

din regiunea de 
Hunan, capitala _ 
Siansi-Tuțzia-miao care înainte 
eliberare nu avea decît 5.000 de lo
cuitori, s-a transformat astăzi în
tr-un oraș înfloritor. Industria, co
municațiile și învățămîntul se dez
voltă aici din plin. După- eliberare 
au fost construite aici peste 500 de 
clădiri, 
crescut 
apărut 
brării,

Cele 
mai mare parte au fost puse în func
țiune în ultimii ani, contribuie la 
transformarea acestei regiuni auto
nome într-o regiune dezvoltată din 
punct de vedere industrial. Aici se 
produc printre altele mașini agricole 
și utilaj pentru lucrările de irigații 
și drenaj.

In oraș există 15 școli medii ■ și 
elementare și o școală superioară. 
Peste. 600 de copii ai minorităților 
miao și tutzia, care înainte de eli
berare nu aveau posibilitatea să 
frecventeze nici măcar o școală e- 
lementară, urmează în prezent cursu
rile școlilor medii.

In afară de policlinicile existente 
aici, în ultimii ani, populația - din 
orașul Tzișou a primit în folosință 
un spital bine utilat cu un număr 
de 320 de paturi.

(R. P. Chineză) 
munte a provinciei 
regiunii autonome 

de

âiar numărul locuitorilor 
la 20.000. In ultimii ani au 
la Tzișou, magazine noi, H- 
cinematografe, teatre etc.
24 de fabrici, dintre care cea

de 
în

Pentru ocrotirea sănătății
In perioada 1957-1960, numărul 

instituțiilor medico-sanitare și profi
lactice din R.P.D. Coreeană a spo
rit de 2,9 ori, iar numărul paturi
lor din aceste instituții spitalicești 
— de 1,8 ori. In prezent, în R.P.D. 
Coreeană nu există „ri“ (cea mai 
mică unitate administrativă) unde 
să nu fie medici.

Populația republicii beneficiază de

tru întreținerea trupelor puterilor 
occidentale.

BONN (Agerpres). — După cum 
reiese din datele furnizate de bule
tinul economic Agefi, ta ultimele 
luni costul vieții în Germania occi
dentală a continuat să crească. Din 
datele buletinului reiese că între 15 
iunie și 15 iulie prețurile la legume 
au crescut cu 5 la sută, la fructe 
cu 12,9 la sută, la ouă cu 3,1 la 
sută, iar la îmbrăcăminte cu 2 la 
sută. Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, costul vieții a cres
cut în R.F.G. cu 2,9 la sută.

S. U. A.
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță agenția France 
Presse, potrivit ultimelor date sta
tistice publicate de Ministerul Mun
cii al Statelor Unite, „în S.U.A. in
dicele costului vieții a înregistrat în 
luna iunie o nouă creștere, atingînd 
cifra de 127,6 la sută față de pe
rioada anilor 1947-1949".

Ministerul Muncii subliniază că 
această nouă creștere a indicelui 
costului vieții a fost determinat în 
primul rînd de creșterea prețurilor 
la benzină, produse textile, fructe, 
legume și altele.

Grecia
ATENA (.Agerpres). — TASS 

transmite: La 27 iulie peste 3.000 de 
muncitori de la întreprinderile de 
morărit și fabricile de pîine din A- 
tena au organizat un miting de pro
test împotriva politicii guvernului, 
care îi condamnă la o existență mi
zeră. După miting, cînd muncitorii 
au vrut să meargă la primul mi-

asistentă medicală gratuită. Dato
rită vastelor măsuri profilactice, să
nătatea populației se îmbunătățește 
mereu. In 1960, în comparație cu 
1944 — ultimul an al dominației ja
poneze. — mortalitatea s-a redus la 
jumătate, iar sporul natural de 
populație a fost de 2,7 ori mai mare. 
Durata medie a vieții a crescut cu 
20 de ani.

nistru pentru a-i înmîna revendică
rile lor, au fost opriți de importante 
forțe de poliție. Ziarul „Avghi" a- 
rată că un comisar de poliție le-a 
spus muncitorilor: „încă un pas și 
vă vom ucide pe loc“. Numai după 
proteste vehemente ale muncitorilor 
autoritățile au permis unui mic grup 
de reprezentanți ai muncitorilor, 3 
escortați de cîteva sute de polițiști, 
să înmîneze revendicările lor șefului 
cancelariei primului-ministru.

Japonia
TOKIO (Agerpres). — In 

nia continuă să crească prețurile la 
mărfurile de larg consum. Indicele 
prețurilor la vînzările cu ridicata 
s-a urcat la 170,5 la sută față de 
nivelul prețurilor din vara anului 
1950. Se înregistrează o creștere 
deosebit de bruscă la prețurile pro
duselor alimentare.

Japo-

locuințe la Sofia
diferite raioane ale capitalei bul
gare.

Recent, în raionul Lozeneț s-a în
ceput construirea unui nou com
plex de locuințe, care v,a cuprinde 
clădiri cu trei, șase și unsprezece 
etaje pentru peste 5.000 de persoa
ne. Pentru viitorii locatari ai com
plexului se vor amenaja parcuri și 
scuaruri, magazine, un garaj public, 
o grădiniță de copii, o școală.

Se construiește un nou complex 
și în raionul Nadejda din partea de 
vest a Sofiei.

Noi așezări în 
voievodatul Kielce

Pe lîngă noile întreprinderi din 
voievodatul Kielce din R. P. Polonă, 
cresc noi așezări muncitorești. Ele 
dovedesc schimbările care au loc în 
acest voievodat, care se număra 
printre cele înapoiate înainte de răz
boi.

Una din noile așezări muncitorești 
care nu figurează încă pe harta Po
loniei este așezarea Gacki, de pe 
lîngă combinatul de ghips „Dolina 
Nidy“. Atît locuințele cît și clădirile 
destinate diferitelor organizații ob
ștești se construiesc aici din elemen
te prefabricate din ghips.

O altă așezare este Rudki (raio
nul Kielce) construită pentru mun
citorii și funcționarii minei „Stas- 
zic“. Aici s-a deschis un cinemato
graf cu ecran lat, iar acum se cons
truiește o școală modernă.

In ultimii ani au apărut noi așe
zări pe lîngă Fabrica de plăci fibro- 
lemnoase din Chezonstowa, pe lîngă 
minele locale de minereu de fier și 
uzina de materiale de construcție. In 
afară de aceasta s-au construit noi 
cvartale de locuințe la Kielce, Os- 
trowce, Skarzysko.
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