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Lucrările sesiunii extraordinare a Marii
Adunări Naționale au luat sfîrșit

1
 Intre 27-30 aprilie s-au desfășurat la București, Capitala patriei noas- > 
tre dragi, lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale < 
consacrate mărețului eveniment istoric în viața poporului nostru — in- ( 
cheierea colectivizării agriculturii. Sesiunea a făcut bilanțul uriașei ac- ? 
tîvități desfășurate de oamenii muncii, sub conducerea înțeleaptă a < 
partidului, în domeniul transformării socialiste a agriculturii, a dezbă- ) 
lut probleme de mare importanță privind creșterea continuă a produc- < 
ției agricole, reorganizarea conducerii agriculturii corespunzător cu ce- S 
rințele noii sale etape, asigurarea agriculturii socialiste cu cadre de spe- ( 
ciaiiști. )

In cadrul discuției generale la Raportul cu privire la încheierea colec- ) 
( tivizării și reorganizării agriculturii prezentat de tovarășul Gheorghe ? 
) Gheorghiu-Dej au luat parte numeroși președinți de gospodării colec- s 

^țjiye, mecanizatori și directori ai gospodăriilor agricole de stat, agro- ) 
> uo.ni și cercetători, reprezentanți străluciți ai intelectualității noastre, < 
( activiști de partid și de stat, ca re și-au împărtășit experiența lor în ; 
< muncă, au făcut propuneri importante pentru rezolvarea mărețelor sar- ? 
) cini de viitor ale agriculturii noastre colectivizate. In cadrul sesiunii a \ 
< fost adoptată Legea cu privire la înființarea Consiliului Superior al A- > 
) griculturii și a consiliilor regionale ș i raionale. C
; in încheierea discuției generale a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe j 
) Gbeorghiu-Dej.

HOTARIRE
Sesiunea extraordinară a Ma

rii Adunări Naționale, consa
crată încheierii colectivizării 
agriculturii, aprobă Raportul 
prezentat de președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — în 
care se face un bilanț cuprin
zător al strălucitelor victorii 
obținute pe drumul construcției 
socialiste și se trasează sarci
nile ce stau in fața întregului 
popor pentru continua dezvol
tare a agriculturii socialiste.

Marea Adunare Națională 
consideră acest raport un în
dreptar pentru întreaga activi
tate viitoare a organelor cen
trale și locale de stat, a orga
nelor agricole și a tuturor oa
menilor muncii din agricultură.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși și tovarășe,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn transmite mem
brilor organizației revoluționare a 
tineretului, întregii generații tinere 
din patria noastră, un salut fierbin
te cu ocazia aniversării a 40 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și. a sărbătoririi „Zilei Ti
neretului din Republica Populară 
Romînă". (Aplauze puternice).

Minunatul nostru tineret a parti
cipat cu elan la lupta poporului pen
tru libertate și progres social, a a- 
dus o mare contribuție la toate bă
tăliile duse de partid, de clasa mun
citoare din Romînia, la înfăptuirea 
tuturor victoriilor noastre.

In anii avîntului mișcării munci, 
torești din Romînia, Partidul Comu
nist a creat Uniunea Tineretului Co
munist, organizînd în rîndurile sale 
partea cea mai înaintată, mai con
știentă și mai combativă a tineretu
lui. U.T.C.-ul a chemat masele de 
tineri să ia parte activă la lupta de 
eliberare a celor ce muncesc, la fău
rirea unei societăți mai bune și mai 
drepte.

Infrimtînd teroarea și închisorile 
regimului burghezo-moșieresc, dă- 
ruindu-se trup și suflet cauzei po
porului muncitor, sacrificîndu-și 
chiar viața, mulți tineri comuniști

au intrat pentru totdeauna, prin 
faptele lor, în istoria eroică a lup-: 
tei revoluționare din țara noastră. 
La chemarea partidului, tineretul a 
participat cu bărbăție, împreună cu 
masele largi ale poporului la înfăp
tuirea actului istoric de la 23 Au
gust, care a eliberat pământul pa
triei de sub jugul fascist; mii și mii 
de tineri au luptat în rîndurile for
țelor patriotice și ale armatei pen
tru victoria finală asupra fascismului.

■ Tineretul muncitoresc, sătesc și 
studios s-a avîntat în iureșul luptei 
revoluționare pentru îjnfrîngene'a 
reacțiunii și cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare, a muncit plin 
de abnegație pentru vindecarea ră
nilor războiului, făcînd să răsune 
văile și munții în epopeea tinereas
că a brigăzilor de muncă patriotică 
de la Agnita-Botorca, Bumibești-Li- 
vezeni și Salva-Vișeu.

Revoluția socialistă, epoca înfăp
tuirii marilor planuri elaborate de 
partid pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii, pentru înflorirea știin
ței și culturii socialiste, au dat și mai 
mult elan energiei creatoare a tine
retului. Atașamentul față de partid, 
dragostea fierbinte față de popor, 
dorința de a săvîrși fapte mari spre

(Continuare în pag. 4-a)
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Pentru o recolta bogată

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la încheierea 

discuției generale

IN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT IN BROȘURĂ :

Tcvarăși deputați și invitați, 
Lucrările sesiunii noastre au 

juns la sfîrșit. Au fost patru zile de 
însuflețitoare dezbateri, de schimburi 
de idei impresionant de bogate, 
schimburi de experiențe extrem 
valoroase prin învățămintele 
practice.

Această minunată construcție, 
re a adunat sub cupola ei, toată lu
mina și tot seninul cerului acestei 
primăveri — operă minunată a ar- 
hilecților și constructorilor noștri, a 
fost parcă anume concepută cu ttn 
sens adînc simbolic pentru acest 
mare sfat al poporului, adunat pen
tru a sărbători una din strălucitele 
•jătei izbinzi. (Aplauze puternice).

< însuflețiți de entuziasmul victori
ei, am hotărît aci, tot în atmosferă 
sărbătorească și sarcinile de înde
plinit mai departe, și mijloacele de 
consolidare a realizărilor obținute, și 
perspectivele celor ce vor urma.

8-au perindat la această tribună 
președinți de gospodării colective, 
mai vechi și mai noi, mecanizatori 
si directori de gospodării agricole de 
stat, agronomi și cercetători, repre
zentanți străluciți ai intelectualită
ții, activiști de partid și de stat.

Opiniile și propunerile făcute ne 
sini de mare preț pentru rezolvarea 
justă și eficace a marilor probleme 
ridicate de etapa actuală de dezvol
tare a societății noastre.

Toți vorbitorii, ca un singur glas, 
au adus o înaltă prețuire și o apro
bare deplină politicii Partidului Mun
citoresc Romîn, Comitetului său Cen-

a-

de 
de 
lor

ca-

trai, guvernului Republicii Populare 
Romine. (Aplauze).

Pentru partidul nostru și condu
cerea sa nu există nimic mai scump 
'■’"cd această prețuire a aleșilor și 
trimișilor poporului nostru muncitor, 
mărturie a legăturii depline și de 
nezdruncinat între popor și partid. 
(Aplauze puternice).

Această prețuire i-a revenit parti
dului și guvernului pentru devota
mentul și consecvența cu care slu
jesc neobosit înflorirea economică și 
culturală, bunăstarea poporului, vii
torul său fericit, triumful deplin al 
socialismului și comunismului spre 
ridicarea pe cea mai înaltă treaptă 
a patriei noastre socialiste (Aplauze 
prelungite).

Partidul nu cunoaște nepotrivire 
între vorbă și faptă. Poporul nostru 
a fost necontenit și umilitor înșelat 
de nesfirșitul șir de guverne care 
s-au perindat în trecut la cîrma țării 
și ale căror promisiuni se desfă
ceau în vînt, ușoare, ca puful de 
păpădie.

Partidul nostru, partid al clasei 
muncitoare, trup din trupul poporu
lui, schimbă aidoma în faptă fiecare 
literă din programul său. El nu face 
promisiuni ci planuri; el transformă 
consecvent, an de an, în realitate vie, 
visurile generațiilor de oameni ai 
muncii, pentru care atîția luptători 
și-au vărsat sîngele. (Aplauze).

Ati văzut cu toții aci, din tabloul 
vieții din țara noastră, întregit de 
mărturiile vorbitorilor cum, sub con-

(Continuare în pag. 4-a)

Sosirea invitaților raion de Ia sesiunea Marii Adunări Naționale.

Uu LUjaldeui

; Gheorghe Gheorghiu-Dej

1
1a sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale

— 27 aprilie —

Peste tot, în cîmp, la grădina de 
legume și în pepinieră, harnicii co
lectiviști din Cistei muncesc cu mul
tă însuflețire pentru a obține o re
coltă bogată în acest an.

Ajutați de S.M.T., ei au fast prin
tre primii care au terminat însămîn
țările din actuala campanie agrico
lă.

In aceste zile, colectiviștii din Cis
tei se preocupă intens de grădina 
gospodăriei în scopul obținerii de cît 
tnai multe legume timpurii. Echipa 
de la grădină a și plantat varza pe

o suprafață de 1 ha. De asemenea, 
au plantat înseninate suprafețe cu ar
pagic, roșii și alte legume. ■

IN CLIȘEU: Plantatul viței devie în pepinieră la G.A.C. Cistei.

Să terminăm grabnic 
însămînțările

Folosindu-sc cu pricepere întreaga 
capacitate de lucru a tractoarelor, 
mașinilor agricole și a atelajelor 
proprii, semănatul porumbului în 
majoritatea gospodăriilor agricole 
colective din raionul nostru este 
terminat. Există însă și rămîneri în 
urmă din cauza inundațiilor la une
le gospodării colective, ca Pețelca, 
Căpud, Oarda de Jos și Vințul de 
Jos, unde se cere ca în aceste zile 
să se ia toate măsurile pentru ter
minarea însămînțărilor. In acest 
scop, trebuie organizat controlul zil
nic al solului, iar pe parcelele unde 
se pot executa arături, ele să fie e- 
fectuate cu atela jele proprii și să nu 
se aștepte pînă ia zvîntareia întregii 
suprafețe. Nejustificată este rămîne- 
rea în urmă a gospodăriei agricole 
colective din Pețelca, unde pînă la 
3 mai au fost însămînțate doar 3S 
ha față de 217 ha cît este planificat,- 
deși aici stat parcele unde se puteau 
face însămînțări.

Vom înfăptui cu cinste noile sarcini?
O liolărire unanimă
Lucrările sesiunii extra

ordinare a Marii Adunări 
Naționale consacrate în
cheierii colectivizării a- 
griculturii au luat sfîrșit 
de cîteva zile, însă mă simt 
parcă și acum în uriașa 
sală, la sfatul impresio
nant de măreț al țării. Am 
avut de învățat aici lucru
ri deosebit de prețioase. 
In mod deosebit Raportul 
prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiune constituie pen
tru noi un îndreptar pre
țios de mare valoare în ve
derea consolidării gospo
dăriei noastre. Și asigu
răm partidul că, sub 
conducerea organizației de 
bază, vom îndeplini sarci
nile mărețe (te ne revin. 
Dat fiind caracterul pro
nunțat legumicol al gos
podăriei noastre, ne vom 
îndrepta în continuare și 
mai mult atenția spre spo
rirea producției de legu
me, spre a asigura într-o 
mai mare măsură aprovi-

zionarea Hunedoarei, Văii 
Jiului, Zlatnei și a orașu
lui Alba Iulia cu legume 
de cea mai bună calitate. 
In acest an, valoarea le
gumelor ce le vom pune 
la dispoziția populației va 
fi cu circa 800.000 lei mai 
mare ca în anul trecut. In 
scopul dezvoltării bazei 
pentru producerea legume
lor timpurii, vom termina 
în acest an construcția se
rei planificate, iar în ve
derea creșterii productivi
tății la hectar, vom spor; 
cultura dublă a legumelor 
de patru ori față de 1961.

Noile sarcini ce ne stau 
în față nu sîht tocmai u- 
șoare. Ne așteaptă o mun
că susținută, la capătul 
căreia vom avea și satis
facția belșugului. Condiții 
avem în gospodărie, avem 
și oameni harnici, între
prinzători,, Și în plus avem 
voință.

DAN TRAIAN 
președintele G.A.C. Micești

pa-
fost 

entu-
mai 
unei

Cu încredere spre 'viitor
Am avut nespusa bucu

rie de a participa ca invi
tat la lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale, de a 
participa astfel la sărbă
torirea unui eveniment 
măreț de importanță is
torică — încheierea colec
tivizării agriculturii 
iriei noastre. Am 
martorul unui 
ziasm cum n-am 
văzut niciodată, a
manifestări de adîncă re
cunoștință față de partid, 
de Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Sesiunea la care am par
ticipat a avut caracter de 
lucru și cu toții am avut 
multe de învățat. Rapor
tul prezentat la sesiune de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej constituie pentru 
noi o călăuză ta întreaga 
activitate de viitor. El ne 
mobilizează să muncim și 
maă hotărîți spre a ne dez
volta continuu gospodă
ria. De altfel aceasta este

hotărîrea tuturor colecti
viștilor noștri și, mînați de 
acest sentiment, desfășu
răm în acelste zile o bătă
lie susținută spre a asi
gura baza recoltei din a- 
cest an, a ne dezvolta noi 
ramuri de producție. In 
momentul de față, paralel 
cu ultimele lucrări la în- 
șămînțat, în gospodărie au 
început lucrările de îngri
jire a culturilor, se plan
tează de zor vița de vie. 
Pînă în prezent, din cele 
9 ha planificate au fost 
plantate cu vie mai mult 
de jumătate. Se dezvoltă 
sectorul zootehnic.

Noile sarcini reieșite din 
Raportul prezentat la se
siune ne mobilizează și 
mai mult spre ,a dezvolta 
continuu gospodăria noas
tră colectivă, a o întări. 
Si sub conducerea orga.it- 
zațidi de bază vom dovedi 
că ne vom îndeplini cti 
cinste sarcinile ce ne re
vin.

BEDELEANU GH. 
președintele G.A.C.-Mihaiț



„Pravda” eroică - stegar al presei comuniste
La a 50-a aniversare 
a ziarului „Pravda"

Combinatul „Pravda"... Nici pen
tru un minut nu încetează ritmul ac
tivității clocotitoare ce se desfășoa
ră între zidurile impunătoarei clă
diri. Ziua, în jurul ei forfotesc ma
șinile, la intrări domnește întotdea
una o mare animație: redacția orga
nului central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice este vizitată zil
nic de mii de oameni. Vin aici mun
citori, scriitori, oameni de știință 
din Moscova, specialiști, colhoznici, 
activiști de partid sosiți din diferite 
regiuni ale țării.

Toți aceștia vin la „Pravda" să-și 
împărtășească necazurile sau bucu
riile, să facă propuneri sau să cea
ră un sfat — șr în aceasta se mani
festă marea dragoste a oamenilor 
sovietici față de „Pravda", leninis
tă, acest lucru oglindește marea 
popularitate a ziarului.

Ziarul „Pravda" primește cea 
mai voluminoasă corespondență. Ni
ci un ziar din lume nu are aseme
nea legături cu cititorii săi ca orga
nul central al partidului leninist. 
Pentru „Pravda" a devenit un lucru 
obișnuit să primească circa 1.500 
de scrisori zilnic. In imensa țară 
sovietică nu există așezare de unde 
să nu se scrie ziarului „Pravda". In 
fiecare oraș, așezare muncitorească 
sau sat „Pravda" își are corespon
denți permanenți. Toți aceștia îi 
scriu în limbile rusă, ucraineană, 
moldovenească, iacută...

In întreaga Uniune Sovietică 
s-au desfășurat larg pregătirile în 
vederea aniversării a 50 de ani de 
la data de 5 mai 1912, cînd a apă
rut primul număr al ziarului mar
xist leva! „Pravda". In acele tim
puri ziarul se edita cu ajutorul co
tizațiilor plătite voluntar de munci
tori. Muncitorii difuzau ziarul în 
rîndul tovarășilor lor, îl considerau 
o călăuză în viață.

Astăzi „Pravda" primește multe 
scrisori de la vechi comuniști, în 
care aceștia îsi împărtășesc din a- 
mintirile lor. De pildă, recent ziarul 
a primit o scrisoare din Minsk, 
de la G. Z. loannisiani, mem
bru al P. C. U. S. din 1906, în 
care el scrie printre altele: „In în- 
depărtatii ani 1912-1914 am făcut 
parte dintre aceia care difuzau 
„Pravda" la Baku, la exploatările 
petroliere Bibi-Eibat, dintre aceia 
care organizau strîngerea de fondu
ri pentru „Pravda". Existau pe a- 
tunci cercuri care răspîndeau ziarul, 
din care făceau parte nu numai bol
șevici, ci și muncitori fără de partid. 
Nu am cuvinte să descriu cum iu
beau ei „Pravda", cît de revoltați 
și de indignați erau ei cînd guver
nul țarist confisca unele numere sau 
interziceau apariția ziarului!

In acei ani scriam corespondențe 
în „Pravda" desnre viata muncitori
lor de la exploatările petroliere. 
..Pravda" a jucat un rol important 
în organizarea și unirea muncitori
lor petroliști din Baku în timpul ce
lor două mari greve generale d n 
anii 1913-1914, le-a arătat calea de 
’"otă pentru cauza clasei muncitoa
re, pentru victoria ei în această 
luptă".

O scrisoare emoționantă a trimis 
redacției ziarului „Pravda" un ve
chi cititor al lui, pensionarul M. Ia- 
roslavțev, fost muncitor în Ural. „Ci
tesc ziarul „Pravda" din 1912, cînd 
lucram ca muncitor la uzina Ciusov. 
Noi am organizat un grup de „prav- 
diști“ care difuzau ziarul, populari
zau ideile lui. Cînd a izbucnit răz
boiul din 1914, „Pravda" a fost ne
voită să-și înceteze apariția. Dar 
muncitorii plecau pe front ascun- 
zînd la pieptul lor numere ale zia
rului. M-am reîntîlnit cu ziarul meu 
la primul congres al ostașilor, în 

iunie 1917, și de atunci nu m-am 
mai despărțit de el".

laroslavțev îsi încheie scrisoarea 
cu cuvintele: „Sînt fericit că am a- 
iuns să trăiesc cea de-a 50-a ani
versare a scumpului meu ziar „Prav
da".

In zilele noastre „Pravda" conti
nuă tradițiile leniniste, zi de zi în
tărește tot mai mult legăturile cu în
tregul popor, cu miile de cititori din 
alte țări. „Pravda" este ziarul cel 
mai răspîndit din lume.

...Deasupra Moscovei se lasă sea
ra. In instituțiile capitalei s-a termi
nat activitatea. Numai ferestrele lar
gi ale Combinatului „Pravda" con
tinuă să fie puternic luminate. In 
tipografii, ca și în birourile redac
ției, cu fiecare oră ce trece, munca 
este tot mai intensă. Răsună ritmic 
teletipurile — la redacție se primesc 
știri din toate colțurile globului pă- 
mîntesc.

Pe pupitrul biroului de stenogra
fie se aprind mereu becuri roșii — 
aceasta înseamnă că neobosiții co
respondenți ai ziarului cer o steno
dactilografă. De pildă, Aleksandr 
Smakov transmite o știre că munci
torii din Magnitogorsk au organizat 
schimburi de onoare în cinstea lui 1 
Mai și a celei de-a 50-a aniversări 
a ziarului „Pravda". Un corespon
dent din Kiev al ziarului dictează o 
corespondență despre cultivatorii de 
porumb din Ucraina, care au înce
put lupta pentru o recoltă bogată în 
cel de-al patrulea an al septenalu- 
lui. Știri despre noi victorii ale con
structorilor comunismului se pri
mesc din Tașkent, Habarovsk, No
vosibirsk, Țelinograd...

E miezul nopții. Munca la numă
rul curent ai ziarului „Pravda" s-a 
terminat. Prin porțile combinatului 
trec una după alta șuvoiul de ma
șini. Ele gonesc spre aeroporturile 
Moscovei, pentru a duce matrițele 
ziarului. Dimineața „Pravda" tre
buie să fie în mîinile cititorului, ori- 
cît de departe ar locui el de capi
tală. Peste 2-3 ore, după aceste ma
trițe „Pravda" va fi tipărită în 22 
de orașe ale U.R.S.S. Ea este aștep
tată de cititori, ea este așteptată cu 
emoție și dragoste...

pravdaînanuii9i3* Din amintirile unui vechi colaborator al „Pravdei"
Autorul notelor de față despre 

viața „Pravdei" — primul cotidian 
muncitoresc din Rusia — în anii 
dinaintea revoluției este un vechi 
fruntaș al presei bolșevice. Aminti
rile sale prezintă un deosebit inte
res, întrucît Leonti Kotomka ne re
latează despre greutățile și piedicile 
de neînchipuit pe care orînduirea 
capitalisto-moșierească le punea în 
calea presei muncitorești, despre 
persecuțiile la care era supusă „Prav
da" și despre încercările de a su
gruma ziarul muncitorilor. Totoda
tă, aceste amintiri reflectă în mod 
pregnant simpatiile cîștigate în scurt 
timp de „Pravda" bolșevică în rîn- 
durile clasei muncitoare din Peters
burg și din întreaga Rusie, precum 
și rolul es în dezvoltarea conștiinței 
socialiste a celor mai largi pături 
ale oamenilor muncii.

Surprize
Pe „Bolșoi Prospekt" din car tie - 

■ rul „Petersburg", în dreptul unei 
| farmacii, obișnuia să-și vîndă zia- 
I rele un băiețandru tare dezghețat.

— Ultimele știri! Noutăți de ulti
ma oră — striga el.

Vocea sonoră a băfețandrului îi 
| atrăgea pe trecători. Ochii de ștren- 
j gar și gesturile lui energice stîrneau 
i zîmbete.

— Ce ziar doriți?
Și pe dată scotea din teanc ziarul 

I cerut, dîndu-i-1 cumpărătorului. Ad- 

mirîndu-1 involuntar, l-am întrebat: 
— Ai „Den"?
— Care „Den": de 5 sau de 7 co

peici? j
— Care e deosebirea?
— Cel de 7 are o surpriză. Asta-i 

toată deosebirea... Numai că... la 
surpriză vă uitați acasă.

Așa am aflat că în ziarul „Den" 
el ascundea „Pravda".

Iată însă că într-o zi ploioasă, pe 
cînd mă apropiam de farmacie, am 
auzit țipetele desperate ale băiețan- 
drului, pe care un comisar de poli
ție îl tîra de guler. Băiatul se zbătba 
în mîinile polițistului vînjos, ținsn- 
du-și cu greu tașca cu ziare.

Păcat... Va trebui să caut un alt 
vînzător de ziare, de la care să-mi 
pot procura „Pravda".

Mare mi-a fost însă mirarea a 
doua zi dimineața, cînd l-am găsii din 
nou vînzînd ziare, rîzînd și glu
mind.

— Parcă ieri am văzut că te în- 
hățase comisarul 1

Pe fața băiatului înflori un zîm- 
bet șiret.

— O fi trăncănit vreun nătărău 
că vînd „Pravda". Așa că m-au in
vitat amabil fa poliție.

— Și ce-au făcut cu surpriza?
— Dar ce, sînt prost? Uneori as

cund „surprizele" în „Reci", alteori 
în „Sovremmennoe slovo" sau în 
„Birjevîie vedomosti".

— După cum văd, te descurci — 
spuse zîmbind un muncitor ce se a- 
propia.

— Păi, altfel nu se poate...

In ajunul lui 1 Mai
Era la 19 aprilie 1913, la o întru-

I nire a tineretului muncitor. Citeam 
„Pravda". Cele mai multe discuții 
le-a stîrnit articolul „Istoria se re
petă".

' „Cititorii „Pravdei", de bună sea
mă, n-au uitat — se spunea în ar- 

.ticol — cum anul trecut, în ajunul 
zilei de 1 Mai, poliția secretă a nă
vălit noaptea la redacția ziarului so- 
c’al-democrat „Pravda", care pe 
atunci de-abia își începuse existen
ța".

— Cum să uiți? Avem și noi zia
rul nostru, și iată că pe neașteptate, 
în ajunul sărbătorii, redacția este 
atacată.

— Pe Bolșoi Prospekt ce i-am mai 
cotonogit pe polițiști... Să nu se 
mai lege de steagurile noastre ro
șii. Să nu mai devasteze redacția 
„Pravdei"!

Satisfăcut de efectul primelor rîn- 
duri, tînărul care citea continuă cu 
ivînt:

..De atunci a trecut un an... Și ia
tă că istoria se repetă... Un nou a- 
tac împotriva redacției și tipografiei 
tinde apare „Pravda". Au fost per
cheziționați absolut toți lucrătorii, 
inclusiv zețarii".

— Năpîrcile !
— Cîtă rîvnă pe ei, slugoii!

In anii 1912-1914, cititorii gă
seau adesea în ,,Pravda" articole 
și note pe terne internaționale, nu 
prea mari ca întindere, dar cu un 
conținut extrem de bogat și o te
matică foarte vastă: mișcarea 
muncitorească internațională si
tuația clasei muncitoare, situația 
politică din diferite țări, mișcarea 
de eliberare a popoarelor din Asia.

Autorul acestor articole și note 
era Vladimir Ilici Lenin, creatorul 
partidului Comunist, întemeietorul 
„Pravdei", inspiratorul ziarului și 
cel mai activ corespondent al său.

Rostind apăsat fiecare cuvînt, tî- 
nărul continuă cu indignare:

„Au fost confiscate ma-nu-scri-se- 
le, articolul la care se lucra, regis
trele de evidență contabilă... Auto
ritățile noastre birocratice nu se pot 
împăca nici cu simplul fapt al exis
tenței unui ziar muncitoresc, care 
prezintă zi de zi maselor de munci
tori întreaga diversitate a vieții co
tidiene și care le formează o 
conștiință de clasă..."

Cu greu i-ai fi putut opri pe to
varăși de a-și exprima pe dată gîn- 
durile ce-i frămîntau și de a-și da 
frîu liber sentimentelor.

— Mergem cu toții ca unul Ia de
monstrație!

— O să susținem „Pravda" din 
toate puterile noastre!

Un dar prețios
In cartierul Vîborg am întîlnit în 

primăvara anului 1914 un muncitor 
pe care-1 cunoscusem într-un cerc 
bolșevic unde ne întruneam în 1913. 
Cînd se adresa cuiva avea obiceiul 
să-i spună „suflețelule", — și așă- 
i-a rămas numele.

— O să vină „Suflețelul" și o să 
ne spună ce s-a întîmplat la Duma 
de stat — spuneau prietenii săi.

La căminul pentru muncitori de 
pe strada Plutalov din cartierul Pe
tersburg, „Suflețelul" aducea cu un 
aer triumfător „Pravda", și chema 
la el în odaie pe tovarășii din alte 
camere. Punea cu grijă ziarul pe 
masă, îl deschidea atent, îl mîngîia 
cu dragoste și, privindu-și vesel to
varășii, îi întreba :

— Ne apucăm de citit?
Amîndoi ne-am bucurat tare mult 

că ne-am întîlnit.
— Ești teafăr, suflețelule? încă nu 

te-au trimis în Siberia? — se revăr
sară întrebările lui. — Eu am stat 
acolo un an întreg. Ce-ar fi să bem 
un ceai? Ce zici? Am închiriat pa 
aici, prin apropiere, o cameră la o 
femeie.

In timp ce beam ceaiul, „Suflețe
lul" se animă pe neașteptate.

— Știi., am primit un dar de la 
un vechi prieten. Și încă ce dar! 
Nici nu mă așteptam. El e cam ciu
dat, își ascundea sentimentele, se 
sfial... Stai, nu te grăbi, o să te bu
curi și tu imediat.

Și „Suflețelul" scoase cu grijă 
dintr-o lădiță de lemn făcută de el 
numărul jubiliar al „Pravdei" din 
1913.

— Nu l-am putut primi în depor
tare. Taigaua... nici nu e de mirare! 
Și să vezi ce comoară e numărul 
ăsta... Cîte am obținut într-un an de 
muncă... Și uite, suflețelule, că to
varășul meu... mi l-a păstrat...



VIAȚA DE PARTID

Agitație vizuală concretă, operativă
întrecerea socialistă ce se desfă- 

•șoară la moara „Nicolae Bălcescti" 
-din Alba lulia are ca obiectiv prin
cipal calitatea producției. Fiecare 
muncitor, maistru, inginer, întregul 
colectiv de muncă este preocupat de 
-îndeplinirea acestui important obiec
tiv.

Desfășurînd munca politică de 
masă, organizația de bază orientea
ză conținutul acesteia în sprijinul 
luptei pentru îndeplinirea planului 
de producție la toți indicii. Rezul
tatele acestei munci sînt oglindite 
în îndeplinirea planului atît pe pri
mul trimestru cît și pe luna aprilie 
1962, obținîndu-se produse de ca
litate superioară.

O latură importantă a muncii po
litice de masă, de care se preocupă 
organizația de bază de la moara „N. 
Bălcescu" o constituie agitația vi
zuală, care, așa cum o dovedește 
practica, contribuie la mobilizarea 
colectivului de muncă în lupta pen
tru îndeplinirea planului de pro
ducție.

Preocuparea biroului organizației 
de bază în această privință se con- 

.-cretizează mai ales spre a realiza o 
TSgftație vizuală concretă, operativă, 

care să atragă atenția colectivului 
asupra celor mai importante sarcini 
•ce-i stau în față.

In acest scop, a fost format un 
colectiv care se ocupă de organiza
rea agitației vizuale. Acest colectiv 
este îndrumat și controlat de biroul 
■organizației de bază, care îl spri
jină pentru a putea oglindi în mod 
operativ, printr-o agitație vizuală di
ferențiată și mobilizatoare, preocu
pările fiecărei secții, pentru realiza
rea unei calități superioare a produ
selor.

Biroul organizației de bază se 
preocupă, ca atît prin conținutul cif 
prin formele ei, agitația vizuală 
să contribuie la popularizarea frun
tașilor în producție și a experienței 
înaintate, la combaterea lipsurilor și 
la întărirea disciplinei în muncă, fo
losind în acest scop gazeta de pe
rete, panouri, lozinci. Iată cîteva 
texte de lozinci: „Valțeri, sînteți 
cheia calității produselor noastre", 
„Calitatea este onoarea întreprinde
rii", „Ciurari. executați o bună cu- 
vătire si condiționare a materiei pri
me !“

In afară de acestea, în mod su
gestiv, au fost confecționate și afi
șate la loc vizibil două panouri. U- 
nul, în mod grafic oglindește felul 
fjm se îndeplinește planul produc
ției globale în fiecare lună, precum 
și care este productivitatea muncii 
pe fiecare muncitor în cursul anului 
1962. Al doilea panou înfățișează 
grafic felul cum se desfășoară în
trecerea pe schimburi pentru cea 

mai bună calitate și în ce procent 
este îndeplinit planul de producție 
de fiecare schimb.

Popularizarea prin gazzta de pe
rete la rubrica „Cinste fruntașilor în 
producție", publicarea unor materiale 
de experiență, criticarea lipsurilor în 
muncă fac obiectul preocupării bi
roului organizației de bază.

Cu toate acestea considerăm însă 
că agitația vizuală la moara „N. 
Bălcescu" poate și trebuie să fie 
îmbunătățită. In această privință în
ceputul este promițător. Au fost lua
te măsuri de a se confecționa lozin
ci, panouri. Atenția trebuie însă în
dreptată înspre conținutul acestora.

Mai sînt încă locuri de muncă un
de nu există nici o lozincă care să 
se refere la sarcinile concrete ale 
muncitorilor, iar în unele secții, chiar 
dacă sînt, ele au un caracter gene
ral, cum ar fi: „realizarea planului 
este o datorie de onoare a fiecărui 
cetățean" și alte asemenea lozinci 
care nu oglindesc sarcinile concrete 
de la locul de muncă.

Ținînd cont de importanța deose
bită și de aportul agitației vizuale 
în mobilizarea maselor la îndeplini
rea sarcinilor de producție, la obți
nerea unor produse de calitate su
perioară, biroul organizației de bază 
de la moara „N. Bălcescu" va tre
bui să-și îmbunătățească munca pri
vind această problemă, să organize
ze o agitație vizuală cît mai concre
tă, la fiecare loc de muncă, care să 
oglindească în obiective și cifre sar
cinile colectivului de muncitori, rea
lizările cele mai semnificative, să 
combată lipsurile ca, intr-adevăr, a- 
gitația vizuală să contribuie și mai 
mult la munca politică ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice.

Utilaj modern la moara „N. Bălcescu"

i
Zi de sărbătoare 
pentru mici și mari

Duminica trecută, cetățenii co
munei Zlatna au trăit clipe de 
înălțătoare sărbătoare. In această 
zi, ei au primit în dar din partea 
pa."*:dj'.ul și guvernului noul și ' 
impunătorul local de școală medie i 
terminat de curînd, compus din 16 ' 
săli de clasă, 2 laboratoare, 2 ate- , 
Here, dependințe, etc.

încă din orele dimineții, cu tot ' 
timpul nefavorabil, străzile Zlat- < 
nei au cunoscut o deosebită ani- 1 

t mație. Sute de cetățeni, tineri și J 
) vîrstnici, îndreptîndu-se spre ci- < 
< nematograful din comună unde < 
> urma să aibă loc festivitatea inau- 
? gurării noii școli, discutau cu a- < 
( prindere despre însemnata reali- j 
) zare, despre noile perspective des- < 
c chise pregătirii tinerei generații < 
(din această parte a raionului.
j In scurt timp, sala cinemato- ( 
( grafului a devenit arhiplină. Și, ) 
j în fața părinților și elevilor întru- ) 
? niți aici, tovarășul Vasile Farcaș, < 
J secretar al Comitetului raional al ) 
> P.M.R. Alba, vorbindu-le acestora < 

despre însemnătatea zilei de 1 )
> Mai, a accentuat asupra semnifi- > 
1 cației pe care o are darea în folo- ? 
j sință a noii școli în preajma măre- ( 
> ței sărbători a solidarității celor ) 
j ce muncesc. <
i După conferință, numeroși vor- ) 
• bitori. printre care tovarășii: Vie- ? 
[ tor Filimon, din partea comitetu- s 
i iui de părinți, Birăuț Ion, secretar > 
' al comitetului comunal de partid, ( 
' Pășteanu Victor, șeful Secției în- > 
vățămînt și cultură, Bătrîncea Lia, ? 
elevă, Scorțea Ion. directorul șco- < 
Iii, au mulțumit din inimă parti- > 
hi lui pentru prețiosul dar.

A urmat apoi un bogat program S 
artistic și vizitarea noului local ) 
de școală. <

Vesti din cuprinsul raionului
Cu planul îndeplinit

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă, colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la Uzinele me- 
talo-chimice din Zlatna a obținut în 
luna aprilie succese deosebite în în
deplinirea sarcinilor de plan. La pro
ducția marfă s-â înregistrat în luna 
aprilie o creștere a producției cu 
peste 1,6 la sută față de luna fe
bruarie. ț

Rezultatele cele mai bune în ca
drul uzinei au fost obținute de sec
țiile metalurgică și chimică, care 
s-au situat în fruntea întrecerii so
cialiste dintre secții.

La Clubul 
muncitoresc din Teiuș

Cu prilejul aniversării a 40 de^ 
ani de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a „Zilei Tineretului din 
Republica Populară Romînă", la 
Clubul muncitoresc din Teiuș a a- 
vut loc o întîlnire între tovarășul 
Ion Mărginean, secretar al Comite
tului raional al P.M.R. Alba și ti
nerii din comună și din Complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu.

In cadrul întîlnirii, tovarășul se
cretar Ion Mărginean a vorbit ce
lor peste 300 tineri întruniți la club, 
despre crearea Uniunii Tineretului 
Comunist din țara noastră și dru
mul glorios parcurs de acesta sub 
conducerea Partidului Comunist Ro- 
mîn.

Tot în aceeași zi, la clubul mun
citoresc din Teiuș a avut loc adu
narea festivă închinată zilei de 1 
Mai, conferința privind însemnăta
tea și semnificația marii sărbători 
fiind prezentată de tovarășul Ion 
Man, secretar al comitetului de partid 
din cadrul Complexului C.F.R. Te
iuș-Coșlariu. Conferința a fost ur
mată de un bogat program artistic 
compus din cîntece, recitări, dan
suri, și montajul literar-muzical „1 
Mai — stindard înflorit".

Coresp. V. TIRTESCU

Fruntașă, pe regiune
In cadrul regiunii noastre se des

fășoară o însuflețită întrecere, între 
secțiile de rețele și stații, pentru ce
le mai bune rezultate în muncă.

Zilele trecute, într-un cadru fes
tiv, s-a făcut bilanțul realizărilor ob
ținute, în fruntea întrecerii situîn- 
du-se Secția rețele și stații Alba 
lulia.

Realizările obținute se datoresc 
întregului colectiv, care a dat lu
crări de bună calitate, reușind în 
același timp, printr-o permanentă 
preocupare, să realizeze și să apli
ce în muncă șapte inovații, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit tov. fosa 
Petru, Vasiu R. și alții.

Pentru succesele dobîndite, Sec
ția rețele și stații Alba lulia a pri
mit drapelul de fruntașă pe regiune.

Muncă însuflețită, 
la plantatul puieților

In această primăvară, în pădurile 
din jurul satului Tăuți s-a desfășu
rat o însuflețită muncă la plantatul 
puieților. Pe o suprafață de 16 ha 
situate în „Părăul Zoapelor", „Ba
zinul principal" și „Valea cetății", 
prin munca depusă de utemiștii Giu- 
ra Jenica, Drăgan Valeria, Drăgan 
Gheorghe, Bodea Victoria, Haneș 
Lucreția și mulți alții, au fost să
pate gropile și au fost plantați mii 
de puieți.

La acțiunea de împădurire, cu a- 
ceeași însuflețire au luat parte și 
pionierii Școlii de 8 ani din Tăuți 
care, în cinstea zilei de 1 Mai, au 
plantat și ei 10.000 de puieți.

F. P.

In strînsă legătură cu 
preocupările colectiviștilor
îndrumați de comitetul comunal 

de partid, activiștii culturali din 
Berghin desfășoară o activitate din 
ce în ce mai rodnică și mai strîns 
legată de preocupările actuale ale 
colectiviștilor. Nu de mult, în fața a 
peste 300 colectiviști de aici, a fost 
prezentată conferința „Cum se pot 
obține 5.000 kg porumb boabe în 
teren neirigat și a fost prezentată 
piesa de teatru „Un iaz și o poveste 
cu haz".

Bine pregătiți, artiștii amatori Si- 
mescu Rodica, Gocea Ion, Mening 
Margareta și alții și-au interpretat 
cu măiestrie rolurile, reușind să 
transmită colectiviști for esențialul 
din piesă — căile întăririi economi
ce a gospodăriei colective.

Coresp. JELER EMIL

Directivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. preconizează o spo
rire însemnată a efectivelor de ani
male, a cantității de lapte, în ca
drul unităților de stat cooperatiste, 

‘în așa fel ca în anul 1965 să se ob
țină peste 50 milioane hectolitri lapte. 
Acest lucru este posibil prin spori
rea atît a efectivelor de1 vaci cît și 
a sporirii productivității acestora.

Traducînd în viață îndrumările 
partidului și guvernului, G.A.C. 
„Partizanii păcii" Cistei a obținur 
'în ultimii ani rezultate tot mai bune 
în dezvoltarea sectorului zootehnie, 
respectiv în sporirea livrărilor de 
lapte și carne.

Gospodăria noastră este așezată 
în zona de trecere spre Cîmpia 
Transilvaniei și anume în Podișul 
Tîrnavelor, unde se poate asigura 
din plin porumbul pentru siioz, fu
rajele suculente și fînurile de legu
minoase din producție proprie.

Producția de lapte realizată pe 
■cap de v<ăcă furajată în ultimii 3 
ani a fost de 1594 1 în 1959, 2030 1 
în 1960 și 2130 1 în 1961, urmîndca 
pînă în 1965 să ajungem la o pro
ducție de 3200 I.

După cum se vede, producția de 
lapte obținută în 1961 a fost cu mult 
mai mare față de 1959, aceasta da- 
torîndu-se în special furajării, în
grijirii și întreținerii animalelor, pre
cum și acțiunii de selecție.

Practica crescătorilor fruntași în 
creșterea animalelor a demonstrat 
rolul covîrșitor pe care-1 are alimen
tația asupra organismului animal. 
De aceea, în centrul preocupărilor 
noastre a stat și stă grija pentru a- 

•sigitrarea unei alimentații și îngri-

Baza furajeră — mijloc principal pentru 
creșterea animalelor și producției de lapte

jiri raționale, principali factori care 
ne pot ajuta în realizarea scopului 
propus, fiind cunoscut faptul că 
hrana modifică ereditatea organis
mului. influențează fecunditatea și 
prolificitatea animalelor și are ro
lul cel mai important în întărirea 
constituției și sănătății lor, fără de 
care nu se poate obține o producție 
ridicată.

In acest scop, baza furajeră în 
gospodăria noastră a fost asigurată 
atît calitativ cît și cantitativ cu fu
raje din producția proprie.

Rezultate bune în sporirea produc
ției de lapte și în reducerea costului 
de producție al acestuia se obțin nu
mai atunci cînd se iau măsuri pen
tru îmbunătățirea pășunilor și fîne- 
țelor.

Intrucît pășunea comunală ocupă 
terenul cel mai puțin productiv din 
hotarul gospodăriei și a fost folosită 
în decursul timpului în mod nerațio
nal, din punct de vedere al vegeta
ției, pășunea este ajunsă la stadiul 
de îmbătrînire, predominînd speciile 
de graminee cu tufa deasă, am fost 
obligați, pentru a putea obține re
zultate bune, să luăm o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea pășunii, 
pentru a putea obține o cantitate cît 
mai mare de masă verde la hectar.

Dintre măsurile luate pentru îm
bunătățirea pășunii a fost și aceea a 
curățirii anual a pășunilor de spini 
și ierburi dăunătoare animalelor, 

împrăștierea mușuroaielor, iar acolo 
unde a permis panta, grăpatul pă
șunii. Pentru a ridica producția ta 
pășune și în special a fînețelor slab 
productive din locul numit „Peri" 
s-a împrăștiat urină în cantitate de 
30.000 1/ha, urina diluată cu de 2 
ori apă.

Pentru exploatarea rațională a 
nâșunii s-a trecut la pășunatul pe 
parcele și în rotație, amplasarea ju
dicioasă a căilor de acces și respec
tarea programului zilnic de pășunat.

Aplicînd pășunatul prin rotație am 
ținut cont de talia plantei, starea 
pășunii, distanța de la grajd la pă
șune.

Astfel, după vite mari, fn special 
vaci, urmează tineretul, apoi oile. 
Vacile au fost repartizate pe parce
lele cu pante mai mici, pentru tine
ret și oi pantele mai mari. La par
celarea pășunii și stabilirea supra
fețelor parcelelor am ținut seama de: 
necesarul de masă verde pentru ci - 
readă sau • turmă, producția pășunii, 
numărul de zile cît pășunează pe 
parcelă. Toate acestea au făcut ca 
pășunea, cu toate că e slabă, să 
poată fi folosită cît mai bine și cu 
randament cît mai mare.

Pentru ca pășunea să poată aco
peri necesarul de masă verde pe 
timpul verii, colectiviștii au înființat 
conveierul verde care va înlocui cu 
masă verde lipsa pășunatului.

Tindem ca anul acesta conveie

rul verde să-l folosim, în cazul va
cilor, nu sub formă de pășune, ci 
mai ales sub formă de masă verde 
dată proaspăt cosită la grajd.

Ceea ce a stat la baza întocmirii 
conveierului la noi în gospodărie a 
fost că, analizînd producția ce se 
poate obține pe pășune a reieșit că 
trebuie să acoperim din culturi 
595,24 tone masă verde — aceasta 
a făcut să stabilim suprafețele cu 
plante ce vor intra în conveier.

In cadrul conveierului am stabilit 
următoarele plante în ordinea suc
cesiunii lor: borceag de toamnă, se
cară de toamnă, borceag de primă
vară, porumb furajer după borceag 
de toamnă, porumb furajer în miriș
te și lucerna.

Analizînd asigurarea masei, verzi 
pe luni, se vede că: borceagul de 
toamnă ne satisface nevoile pe luna 
mai, borceagul de primăvară pe iu
lie-, secara de toamnă pe iunie, po
rumb furajer 1 pe luna august, po
rumb furajer II pe luna septembrie, 
iar lucerna veche pe iulie-octombrie.

Al doilea factor asupra căruia 
ne-am îndreptat atenția a fost fac
torul om, timpunîndu-se ca o- sarcină 
permanentizarea și cointeresarea.lui 
în procesul de producție, calificarea 
și .ridicarea productivități muncii 
lui.

Activitatea mulgătorilor se desfă
șoară după un program de lucru sta
bilit împreună cu toți mulgătorii, 

respectilndu-se întocmai atît orele de 
lucru cît și cele libere.

Din sortimentele de furaje arătate 
mai sus au fost alcătuite rații fura
jere în funcție de individualitatea 
vacilor, asigurîndu-se pentru fiecare 
unitate nutritivă 90-100 gr albumină 
digestivă precum și raportul fosfo- 
calcic și carotenul necesar.

Hrănirea vacilor de lapte se face 
diferențiat, în funcție de producția 
de lapte pe care acestea o dau, în 
funcție de perioada fiziologică în 
care se găsesc: gestație în fază in
cipientă, repaus mamar sau în plină 
lactație.

Mare atenție se acordă asigurării 
vitaminelor în proporție normală în 
rație, care în timpul verii se asigu
ră prin masa verde de lucerna, tri
foi, borceag, precum și prin pășune, 
iar în timpul iernii prin fîn de bună 
calitate, sfeclă furajeră, siloz etc.

In alcătuirea rațiilor nu sînt ne
glijate nici sărurile minerale, care 
constituie elementul principal în a- 
sigurarea și menținerea echilibru
lui acido-bazic. Pentru a., acoperi 
deficitul de săruri minerale, în rație 
se administrează precipitatul de oase 
sau cretă furajeră.

Mergînd pe linia asigurării unei 
baze furajere îndestulătoare, a hră- 
nirii raționale a vacilor, a creșterii 
dirijate a tineretului, a aplicării unei 
selecții permanente sîntem convinși 
că G.A.C. Cistei și celelalte gospo
dării vor obține și în viitor rezultate 
frumoase în producție, realizînd ast
fel sarcinile trasate de partid și gu
vern.

Ing. DARĂMUȘ IOAN 
G.A.C. Cistei



Cuvântarea tovarășului 
Glieorcjlie GIieor<yIiiu~Dej
(Urmare din pag. l-a)

binele patriei, optimismul și încre 
derea nestrămutată în viitor — iată 
ce caracterizează tineretul țării 
noastre. (Aplauze).

Organizație revoluționara a între
gului tineret din patria noastră, U- 
niunea Tineretului Muncitor, finind 
sus steagul glorios de luptă al 
U.T.C.-ului. îndeplinește cu cinste 
sarcinile încredințate de part'd, de 
educare și mobilizare a tineret ulm 
în opera de construire a socialismu
lui. U.T.M. și-a cîștigat pe merit 
dragostea și prețuirea partidului și 
petrului nostru. (Aplauze).

Tovarăși. ...............
Sărbătorim aniversarea împlinirii 

a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist în plină des
fășurare a luptei oamenilor muncii 
de la orașe și sate pentru desăvîr- 
șirea construirii socialismului.

Primăvara aceasta va rămîne scri
să cu litere nepieritoare în Cartea de 
Aur a poporului romîn. Pe întreg 
cuprinsul țării, la orașe și sate, so
cialismul a învins definitiv. (Aplau
ze puternice). Această măreață yc- 
torie umple de bucurie și mîndrie i- 
nimile tuturor oamenilor muncii, he 
ei tineri sau vîrstnici. reprezintă în
făptuirea celor mai înalte aspirații 
ale maselor muncitoare, întruchipa
rea idealurilor pentru care au luptat 
și s-au jertfit cei mai buni fii ai po
porului. (Aplauze).

Recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Sesiunea extraordinară a 
-Marii Adunări Naționale au făcut 
bilanțul minunatelor succese ale po
porului nostru, stabilind sarcini co
respunzătoare noii etape de dezvol
tare în care a intrat țara noastră. 
Toate acestea, dragi tovarăși, pri
vesc nemijlocit și tineretul, chemat 
să săvîrșească fapte mari, să-și dă
ruiască cu generozitate eiiergia și 
talentul cauzei înfloririi patriei, bu
năstării si fericirii poporului.

Organizațiile U. T. M. trebuie să 
pregătească tineri constructori ac
tivi și conștienți ai socialismului, a- 
nimați de patriotism socialist, deho- 
tărîrea de a pune în slujba patriei 
toată energia și elanul tineresc, de 
a fi gata oricînd să o apere la ne
voie.

Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei noastre socialiste pune în fața 
tineretului muncitoresc sarcina de 
cinste de a-și însuși cu pasiune co
munistă tehnica nouă, de a lupta cu 
perseverența, alături de muncitorii 
vîrstnici, învățînd de la ei, pentru 
promovarea a tot ceea ce este îna
intat în producție. Un cîmp vast de 
activitate creatoare se deschide tine
retului nostru de la sate, care este 
chemat să muncească cu hărnicie 
pentru consolidarea economico-orga- 
nlzatorică a gospodăriilor agricole 
colective și întărirea tuturor unită
ților socialiste din agricultură. Ți
nerii au datoria să-și ridice necon
tenit nivelul cunoștințelor agroteh
nice. să aplice în producție cele mai 
noi cuceriri ale științei, să munceas
că într-un mod nou, corespunzător 
cerințelor marii agriculturi socia
liste.

Partidul și guvernul au descais 
în fața tineretului nostru posibilita
tea de a cuceri cele mai înalte 
culmi ale științei, de a-și îndeplini vi
surile cele mai cutezătoare. Este o 
adevărată bucurie să înveți în n- 
rînduinaa noastră socialistă, care 
creează asemenea posibilități pe care 
nici nu le poate visa tineretul din 
țările capitaliste.

Elevii și studenții, studiind cu 
conștiinciozitate trebuie să se pregă
tească pentru a deveni muncitori și 
intelectuali cu o înaltă calificare, ca
pabili să rezolve problemele com
plexe ale construcției economice și 
culturale, să-și aducă contribuția ac
tivă acolo unde vor fi trimiși să 
muncească, în fabrici, mine, pe în
fiere, în agricultură, în instituțiile 
de artă și cultură. Cadrelor didacti
ce, organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri le revine o mare răspundere în 
pregătirea temeinică a tineretului din 
școli și institute de învățămînt su
perior, în îmbinarea strînsă a stu
diului teoretic cu practica, în edu
carea tinerilor în spiritul dragostei 
față de muncă, dezvoltîndu-le dorința 
de a lucra nemijlocit în producție, a- 
colo unde se făuresc bunurile ma
teriale ale societății. (Aplauze).

Utemiștii, toți tinerii trebuie să 
fie oameni de voință și caracter, 

cinstiți și modești, pregătiți să lupte 
cu orice greutăți, prezenți mereu a- 
colo unde se hotărește îndeplinirea 
sarcinilor, intransigenți față de con
cepțiile înapoiate, față de orice ma
nifestare a ideologiei burgheze.

Tovarăși,
In competiția dintre socialism și 

capitalism pe plan mondial socia
lismul se afirmă tot mai mult ca 
factor hotărîfor al dezvoltării isto
rice, cucerind inimile și mințile mi
lioanelor de oameni de pretutindeni. 
Creșterea continuă a forțelor păcii 
și socialismului creează tot înai mul
te posibilități pentru preîntâmpina- 
rea războiului, pentru înseninarea 
orizontului vieții internaționale și 
dezvoltarea colaborării pașnice în
tre state.

Tineretul reprezintă un detașa
ment puternic al luptei' pentru tri
umful cauzei socialismului și păcii 
în lumea întreagă.

Dorința cea mai arzătoare a tine
rei generații, care a dat întotdeauna 
în războaie cel mai greu tribut de 
singe este de a împiedica o confla
grație termonucleară, de a instaura 
o Dace trainică pe pămînt.

însuflețiți de principiile coexisten
ței pașnice, tineretul țării noastre a- 
duce, alături de tinerii de pe toate 
meridianele pămîntului, o contribu
ție importantă la triumful cauzei 
păcii și prieteniei între popoare. U- 
niunea Tineretului Muncitor, în 
strînsă și frățească prietenie cu li- 
neretul Uniunii Sovietice și al ce
lorlalte țări socialiste, militează ne^ 
obosit pentru întărirea continuă a 
colaborării internaționale cu tinerii 
din toată lumea în lupta pentru ză
dărnicirea războiului, pentru lărgi
rea și consolidarea marelui front 
mondial al păcii. (Aplauze prelun
gite)- . .

Dragi tovarăși, tineri și tinere,
Uniunea Tineretului Muncitor a 

fost decorată prin hotărîfea condu
cerii de partid și de stat cu ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romfae" 
cl. I. ca semn de înaltă prețuire a 
contribuției aduse la lupta revolu
ționară a oamenilor muncii, la o- 
pera de făurire a ormduirii so
cialiste.

De acum înainte, această distinc
ție va străluci pe drapelul roșu al 
Uniunii Tineretului Muncitor, sim- 
bolizînd patriotismul fără margini 
al tineretului nostru, crescut cu dra
goste și grijă părintească de partid 
și de clasa muncitoare. (Aplauze 
furtunoase).

De asemenea, au fost decorați cu 
ordine și medalii un mare număr de 
activiști ai U.T.M.-ului care s-au 
distins în activitatea lor. Tuturor le 
urăm spor la muncă și noi succese! 
(Aplauze).

Fiți demni de această cinstire, im
bold pentru a munci cu și mai mult 
elan, cu pasiune tinerească, pentru 
cea mai frumoasă și mai nobilă cau
ză din cîte a cunoscut vreodată o- 
menirea — triumful socialismului și 
comunismului, al păcii și frăției în
tre popoare. (Aplauze).

Pentru a-și îndeplini marile sar
cini ce-i revin, ca ajutor de nădejde 
al partidului în educarea și mobili
zarea tineretului la opera de desă- 
vîrșire a construirii socialismului, U- 
niunea Tineretului Muncitor trebuie 
să-și lărgească r'mdurile cu cei mai 
buni tineri de la orașe și sate, să 
ridice pe o treaptă mai înaltă în
treaga sa muncă politică și organi
zatorică în rîndurile celor mai largi 
mase de tineret. •

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn își exprimă con
vingerea că Uniunea Tineretului 
Muncitor se va dovedi și de aici îna
inte la înălțimea glorioaselor sale 
tradiții revoluționare, că din rîndu
rile sale se vor ridica mii si mii de 
tineri demni de a primi înaltul titlu 
de membri ai partidului. (Aplauze).

Tineretul va înscrie noi și noi pa
gini eroice în lupta întregului popor 
pentru triumful politicii partidulu1, 
pentru desăvîrșirea construirii so
cialismului și trecerea treptată la 
comunism. (Aplauze). Trăiască U- 
niunea Tineretului Muncitor și în
tregul tineret al patriei noastre! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască inițiatorul și organizato
rul tuturor victoriilor, conducătorul 
înțelept și încercat al întregului po
por în lupta pentru victoria deplină 
a socialismului — Partidul Munci
toresc Romîn! (întreaga asistență în 
picioare ovaționează și aplaudă în
delung).

Lucrările sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale au luat sflrșit 
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ducerea partidului, țărănimea noas
tră colectivistă, într-un înălțător a- 
vînt al muncii creatoare și-a înmă
nuncheat forțele pe calea arătată de 
minunata noastră clasă muncitoare, 
forța conducătoare a societății.

Orașe și sate își schimbă înfățișa
rea de la o zi la alta. Oriunde ne 
aruncăm privirea, în orice colț al 
țării, vedem noi uzine și fabrici, noi 
schele și tot mai întinse și mai rod
nice ogoarele gospodăriilor colec
tive și de stat. (Aplauze).

Sesiunea de. față va fi un nou în
demn și va da un și mai puternic a- 
vînt muncii pline de măreție a po
porului nostru, pornit cu tot sufletul 
la construirea socialismului. (Aplau
ze puternice).

Ecoul celor înfățișate aici a răsu
nat de sub această cupolă peste mări 
și țări. Prieteni și neprieteni au ur
mărit cei dinții cu dragoste, cei de-ai 
doilea cu nu mai puțin interes lu
crările noastre și rezonanța lor pu
ternică in opinia publică din multe 
țări.

Au asistat, auzind totul și văzînd 
cu ochii cine sînt vorbitorii, mulți 
ziariști străini.

I-am primit cu ospitalitate pentru 
a ne cufioaște cu adevărat și oame
nii și faptele, ca să-și dea seama de 
munca noastră pașnică, creatoare, 
de tot ce dorim să înălțăm aici, de 
tot ce voim în viitor. (Aplauze).

Sesiunea noastră a fost închinată 
unei mărețe victorii a poporului nos
tru. Ea a fost cu putință numai prin 
munca încordată a organelor noas
tre de partid și de stat, a nenumă- 
raților lucrători de partid și fără 
partid care nu au cruțat ninrc pen
tru a duce la îndeplinire misiunile 
ce le-au fost încredințate.

Sesiunea aceasta a fost și ea e 
sesiune de lucru, de mare folos prin 
contribuția directă și fără preț a lu
crătorilor din agricultură. Ea a pus 
temelia și ă orinduit o nouă etapă 
a muncii noastre, a tuturor. Ea ne 
cere noi eforturi. Nimeni dintre dv. 
nu-și închipuie, firește, că de acum 
ne punem pe odihnă.

Hotărârile ce vor fi adoptate de 
sesiune cer în continuare o muncă 
și mai intensă, ale cărei roade vor 
fi și mai strălucite. In această mun
că trebuie să se considere mobili
zate mai departe masele muncitoare, 
organele de partid și de stat, cu 
toții laolaltă râvnind să-și îmbună
tățească munca. In fiecare gospo
dărie colectivă și de stat, în fiecare 
brigadă, să fie prezentă chemarea 
partidului, sufletul său.

Organelor locale ale puterii de 
stat, sfaturilor populare le vor re
veni, prin hotărîrile acestei sesiuni, 
noi sarcini de mare răspundere. Ele 
vor avea de dezbătut temeinic si a- 
mănuntit toate aceste hotărîri, luîn- 
du-și fiecare partea ce i se cuvine, 
cu gîndul mereu treaz, de a întări 
și dezvolta gospodăriile noastre co
lective, de a le asigura recolte tot 
mai bogate, de a realiza noi și noi 
nrogrese în toate sectoarele activi
tății economice și social-culturale.

Oamenii muncii de la orașe și sate 
întîmpină ziua de 1 Mai, sărbătoa
rea muncii, cu succese remarcabile 
în toate ramurile economiei și cul
turii.

Sîntem convinși că eroica noastră 
clasă muncitoare, harnica țărănime, 
intelectualitatea, însuflețite de mă
rețul program al desăvîrșirii cons
trucției socialiste adoptat de Con
gresul al III-lea al partidului, vor 
munci și pe viitor cu entuziasm, per
severență, patriotism înflăcărat pen
tru realizarea planului de șase ani, 
pentru continua dezvoltare a indus
triei, pentru avîntul agriculturii, pen
tru înflorirea culturii noi, spre a 
face patria noastră socialistă tot 
mai bogată, traiul celor ce mun
cesc tot mai îmbelșugat și mai feri
cit. (Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Toată politica noastră internă și 

toate preocupările de a spori conti
nuu bunăstarea poporului sînt orga
nic legate de grija pentru îndeplini
rea năzuinței supreme a întregii o- 
meniri, apărarea și consolidarea pă

cii între popoare, condiție funda
mentală pentru ca toate popoarele 
să facă prin munca lor acest pămînt 
mereu mai luminos, pentru ca i- 
mensele resurse ale științei și tehni
cii, ale geniului uman să nu slujeas
că nimicirii vieții milioanelor de oa
meni și distrugerii tezaurului de ne
prețuit adunat de omenire de-a lun
gul atîtor veacuri, ci progresului 
spre culmile cele mai înalte și me
reu mai înalte ale civilizației umane. 
(Aplauze puternice).

Această nobilă năzuință se află la 
temelia muncii poporului nostru, a 
luptei sale, alături de celelalte țări 
socialiste, pentru pace trainică, pen
tru coexistență pașnică între toate 
statele lumii, pentru excluderea răz
boiului din viața societății. (Aplau
ze puternice).

Dați-mi voie, dragi tovarăși, ca 
acum, la încheierea lucrărilor noas
tre, să vă urez spor la muncă, suc
ces în îndeplinirea sarcinilor voas
tre, fericire și bucurie. (Vii aplauze). 
Pasul de aici, din sesiune, duce di
rect pe ogoare unde acum încolțește 
sămînța.

Duceți în satele voastre imaginea
------------♦♦------------

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în orașul nostru

In orașul nostru, ca și în întreaga 
țară, oamenii muncii au sărbătorit 
cu un înflăcărat entuziasm tradițio
nala zi de 1 Mai — Ziua solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, a luptei unite a clasei munci
toare pentru pace, democrație și so
cialism.

Încă din ajunul zilei cta 1 Mai, în
treg raionul a îmbrăcat veșmînt de 
sărbătoare. Orașul Alba Iulia arbora 
și el steaguri roșii și tricolore. Pa
nourile purpurii aveau înscrise pe 
ele urări în cinstea zilei solidarită
ții internaționale a celor ce muncesc.

In ferestre, împodobite cu ghir
lande de flori erau puse la loc de 
cinste portrete ale membrilor Birou
lui Politic al C. C. al P.M.R. Fie
care casă te saluta prin fluturarea 
flamurilor roșii înălțate în> cinstea a- 
cestei sărbători. Totul îți vorbea de 
dragostea și entuziasmul cu care 
oamenii muncii sărbătoresc prima 
zi de mai.

In ciuda ploii ce s-a revărsat pes
te oraș, numeroși oameni ai muncii 
încă din primele ore ale dimineții se 

; îndreptau spre sala Casei raionale
■ de cultură. In preajma orei 9 sala
■ a devenit neîncăpătoare. 

AUTOBAZĂ I.R.T.A. ALBA IULIA
Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor 
de masă autobuze confortabile și de mare 
capacitate pe orice distanță pentru excursii.

Pentru excursiile organizate in grupuri 
------- =- se acordă mari reduceri tarifare.

Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei 
prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic 
la sediul Autobazei sau la telefon 451—452.

nepieritoare a acestui mare sfat, 1® 
care poporul însuși prin cei mai 
vrednici fii ai săi a luat hotărîri de 
seamă pentru fericirea tuturor. 
(Aplauze).

Spuneți acolo, tovarășilor colecti
viști, că aci ați găsit laolaltă, întru
niți în același gînd de propășire a 
patriei, colectiviști din toată țara, 
muncitori din uzine și fabrici, intelec
tuali, și că ați simțit marea forță de 
neînvins pe care o reprezintă po
porul nostru astfel întrunit, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului. (A- 
plauze puternice, îndelungi).

Să o spuneți ca să o simtă și să 
o țină minte și copiii voștri! (A- 
plauze).

Trăiască patria noastră, Republi
ca Populară Rornînă! (Aplauze fur
tunoase, urale).

Trăiască clasa muncitoare, țără
nimea colectivistă, intelectualitatea, 

•toți oamenii muncii constructori har
nici ai socialismului! (Aplauze înde
lungi, urale).

Trăiască pacea și socialismul*? 
(Aplauze furtunoase, îndelung re
petate. Participanții la sesiune, Îrîr 
picioare, ovaționează minute în șir).

In cadrul adunării festive a oame
nilor muncii din orașul nostru, con
sacrată zilei de 1 M-ai, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Bretoiu Vasile, preșe
dintele Consiliului local al sindica
telor Alba, care a vorbit despre în
semnătatea zilei de 1 Mai și despre- 
succesele dobîndite de oamenii mun
cii din raionul nostru hi întâmpina
rea acestei mărețe sărbători.

Cuvîntarea sa a fost subliniată de 
aplauze puternice. In sală au răsu
nat lozinci prin care oamenii muncif 
și-au exprimat dragostea și atașa
mentul pentru conducătorul încer
cat, inspiratorul și organizatorul tu
turor- victoriilor poporului nostru, 
Partidul Muncitoresc Romîn, pentru 
Comitetul său Central în frunte cptr 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Del?

In partea a doua a adunării festi
ve, pe scenă s-au perindat numeroși1 
artiști amatori, care au >prezdntat ure 
bogat și frumos program artistic.. 
Pînă tîrziu au răsunat cîntece în
chinate vieții noastre luminoase de 
astăzi, muncii libere tot mai însufle
țite, Partidului iubit. •
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