
y
loara-Dcva,

F'MULfclAKI U1IN IUAIC IAKILC, um i i-vn i

Jo<, 21 iunie 1962 4 PAGINI 20 BANIANUL XIII. — Nr. 663

166

în

bilanțul întreprinderii este contribu
ția întregului colectiv din această 
secție condusă de tovarășul Groza 
Nicolae.

data de 18 iunie a.c. în- 
planului semestrial pînă 
dată în proporție de

Delegajia de partid 
și guvernamentală a 
U. R. S. S. în frunte cu 
tovarășul Nikita Serghe- 
evici Hrușciov sosește azi 
în regiunea noastră

Bun sosit in regiunea noastră, 
scumpi oaspefi sovietici!

. Vestea sosirii în Republica Popu- 
j®ră Romînă a delegației de partid 

■•și guvernamentală a U.R.S.S. în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov a 
fost primită de la un capăt la altul 
al țării cu un sentiment de profun
dă bucurie. Toți oamenii muncii văd 
în acest eveniment o nouă și însem
nată contribuție la dezvoltarea prie
teniei dintre popoarele noastre, pusă 
în slujba cauzei socialismului și 
păcii. De aproape o lună de la pri
mirea acestei vești îmbucurătoare 
întreaga noastră țară se pregătește 
ca pentru o mare sărbătoare. Și de 
atunci pînă acum peste tot în uzi
ne, în fabrici, pe ogoare, în labora
toare domnește aceeași caldă însu
flețire, aceeași adîncă dorință, a- 
ceeași mare chemare: veniți și la 
noi scumpi oaspeți!

In dimineața zilei de 18 iunie, 
Capitala patriei noastre a întîmpi- 
nat cu dragoste pe solii gloriosu
lui popor sovietic. Gara Băneasa, 
marile bulevarde, străzile Capitalei 
împodobite festiv au primit sărbăto
rește pe înalții oaspeți sovietici. A- 
lături de conducătorii partidului și 
guvernului nostru în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au 
vend în întîmpinarea delegației so
vietice numeroși oameni ai muncii. 
In fiecare salut de bun sosit, în fie
care floare dăruită oaspeților dragi 
era înmănuncheată bucuria unanimă 
a întregului nostru popor muncitor, 
dragostea lui nețărmurită pentru 
marea noastră prietenă, Uniunea 
Sovietică. Și fiecare om al muncii 
simțea în inimă cît de adîncă și de 
nezdruncinată este prietenia noastră 
cu gloriosul popor sovietic.

Din acel moment știrile transmise 
ia radio sînt ascultate cu regulari
tate, ziarele care vestesc modul cum 
decurge vizita sînt citite cu tot mai 

interes. Vibrînd de emoția rrrtîl- 
nni. de sentimentul adînc și cald 

dragostei și prieteniei, atît rnine- 
“ dm Valea Jiului, cît și furnaliștii 

miile de muncitori de la Să-p»

vinești, colectiviștii Bărăganului și ca 
ei atîția multi alții — întreg poporul 
nostru așteaptă vizita delegației so
vietice la locul lor de muncă, urmă-

(Continuare în pag. 4-a)

Spre noi succese în întrecere
Realizări

La moara „Nicolae Băfcescu" din 
Alba Iulia întrecerea socialistă ce 
se desfășoară între echipele de mo
rari are ca obiectiv principal, pe lin
gă îndeplinirea planului, calitatea 
produselor, ridicarea productivității 
muncii prin creșterea indicelui de 
utilizare a agregatelor. Și fiecare 
echipă se străduiește să fie în frun
tea întrecerii. Această preocupare a 
făcut ca lună de lună planul de pro
ducție să fie îndeplinit la toți îndi-

Secția turnătorie din cadrul între
prinderii de industrie locală „Flo
ria" se numără printre secțiile frun
tașe ale întreprinderii. Organizarea 
fci cele mai bune condiții a locului 
de muncă, aplicarea în procesul de 
producție a metodelor înaintate sînt 
factorii care au contribuit la obține
rea celor mai bune rezultate pe care 

au realizat turnătorii în întrecerea 
celelalte secții.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute, colectivul secției turnătorie a 
raportat la 
deplinirea 
la această 
la sută.

Consemnarea acestui Succes

Membrii gospodăriei colective din 
Totoi desfășoară o susținută bătă
lie pentru a întreține culturile în 
cele mai bune condiții. Participînd 
în număr mare la muncă, colecti
viștii au terminat prașila I-a la po
rumb și au început prașila a Il-a. 
Pînă în prezent, prașila a Il-a s-a 
efectuat pe o suprafață de peste 30 
la sută, fruntașă fiind brigada I-a 
de cîmp.

prețios
cova au fost expuse ma
șini și unelte 
productivitate, care 
tribuie la obținerea 
producții mari de cereale.

Peste tot în colhozuri și 
sovhozuri se desfășoară o 
muncă însuflețită pentru 
îndeplinirea grandiosului 
Program al P.C.U.S. pen
tru a obține producții 
mari de cereale ia hectar. 
Din bogata experiență a 
prietenilor noștri dragi noi 
învățăm necontenit.

Am așteptat cu 
nerăbdare pe solii 
lui popor sovietic în 
cu tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov. Sîn- 
tem nespus de fericiți că 
în aceste zile îi salutăm 
în mijlocul nostru. Dorim 
din toată inima să simtă 
toată căldura sentimen
telor noastre adinei căre 
ne leagă de înalții noștri 
oaspeți, de întregul popor 
sovietic.

BOLUNDUȚ AUREL 
Director S.M.T. Alba Iulia

Peste puțin timp se îm
plinește un an de cînd, a- 
lături de alți lucrători din 
agricultură, am vizitat U- 
niunea Sovietică. Multe 
am văzut și multe am 
învățat de ia poporul fra
te sovietic. Aș putea să 
vorbesc ceasuri întregi 
despre ce am văzut în a- 
ceastă țară cu oameni 
harnici și talentați. N-am 
să uit niciodată marea 
dragoste cu care am fost 
primiți în colhozuri cit și 
de muncitorii sovietici, de 
conducătorii de partid și 
de stat cu care ne-am în- 
tîlnit. Am cunoscut Mos
cova, acest mare și fru
mos oraș, am vizitat col
hozuri și sovhozuri, am 
vizitat Expoziția Unională 
din Moscova.

Ceea ce mi-a rămas în
tipărit în minte este buna 
organizare a muncii în 
colhozuri și sovhozuri, do
tarea lor cu cele mai per
fecționate mașini agricole.

La expoziția din Mos-

de inaltă 
con- 

i de

multă 
rnare- 
frunte

Sînt unul dintre țăranfi 
colectiviști, care am avut 
fericirea să vizitez marea 
țară a constructorilor co
munismului, Uniunea So
vietică.

Ceea ce m-a impresionat 
în mod deosebit, ca de alt
fel pe toți membrii dele
gației din care am făcut 
parte, a fost primirea 
prietenească, frățească ce 
ne-a fost făcută de oa
menii sovietici, dragostea 
cu care am fost înconju
rați peste tot.

Timpul petrecut în U- 
niunea Sovietică a fost 
scurt, dar ceea ce am vă
zut aici îmi va rămîne 
veșnic în minte, ca una 
dintre cele mai plăcute a- 
mintiri din viața mea. Am 
vizitat orașul Moscova, cu 
împrejurimile, expoziția u- 
nională, colhozuri. Peste 
tot am văzut entuziasmul 
cu care muncesc oamenii 
sovietici pentru a da via
ță sarcinilor trasate de 
gloriosul Partid Comunist 
a! Uniunii Sovietice.

de seamă
cii și chiar depășit. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă la 18 iunie 
a.c. planul a fost îndeplinit în pro
porție de 103,10 la sută, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 3,50 la 
sută. In aceeași perioadă s-au rea
lizat economii la consumul de ener
gie electrică de 2.5 kăV/tonă.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit întregul colectiv de mun
că, evidențiîndu-se în mod deosebit 
echipa condusă de maistrul morar 
Ciontea Silviu.

Secție fruntașă

Sectorul Almaș al 
întreprinderii „Gh. Do- 
ja“ din Zlatna se nu
mără în rîndul sectoa
relor fruntașe în stră
duința de a îmbunătăți 
continuu calitatea mi
nereului extras, in luna 
mai, de pildă, indicele 
de calitate a fost de
pășit cu 11 la sută. In 
același timp și sarci
nile de plan au fost 
îndeplinite lună de lu
nă. In primele 15 zile 
ale acestei luni la 
minereu extras s-a 
dat peste plan cu 4,4 
la sută mai mult. In 
clișeu : Inginerul V. 
Rascol, șeful sectoru
lui, verifică calitatea 
minereului.

Delegația din care am 
făcut parte a participat Ia 
o întîlnire cu fruntașii re
coltelor bogate. Aici, mai
ștri agriculturii sovietice 
ne-au vorbit cu toată dra
gostea despre metodele 
lor de muncă, despre re
zultatele obținute. Din 
cele arătate am reținut că 
pentru a obține recolte 
bogate se cere o bună or
ganizare a muncii. Ținînd 
cont de acest lucru, și în 
gospodăria noastră colec
tivă am aplicat, la condi
țiile noastre, din expe
riența bogată a colhozni
cilor sovietici, și am obți
nut rezultate pozitive.

Azi regiunea noastră 
primește fti vizită prieteni 
dragi — delegația de 
partid sî guvernamentală a 
U.R.S.S.
varășul 
ciov.
adresează cu acest prilej 
solilor poporului sovietic 
un călduros: „Bun venit".
FENEȘER NICOLAE 

prelșefc!. G.'A.C. Bucordea

în frunte cu to- 
N. S. Hruș- 

Colectiviștii noștri

Același mesaj...
Un șuierat scurt și trenul se' 

pune în mișcare. De sus, de la fe
reastra deschisă privirile urmă
resc, iar mîi'nile flutură încă reci
proc. Se face un neînchipuit de 
frumos schimb de cuvinte. Cei ră
mași pe peron îi conduc cu pri
virile pe cei ce, deși duioși la des
părțire, îmbracă pe întreaga față 
haina mulțumirii, a bucuriei.

— La revedere! Concediu plă
cut! Aduceți-ne și nouă amintirea 
marii de topaz...

I

Jnsemnari
Factorul recitește ilustrată du

pă ilustrată și o așează la rînd.
— Aceeași adresă!

Da! Din tolba plină cu scrisori 
factorul ■ lasă în aceste zile zeci și 
zeci de ilustrate pe aceeași adre
să — Fabrica „Ardeleana". Vin 
din toate colțurile țării. Sînt rai
duri scrise de la cei plecați în con
cediu. Muncitoarea I Iaplea Maria 
sau familia Ciulea scrie de pe ma
lul însorit al mării, în timp ce fa
milia muncitorului Oprean Ioan 
scrie din neasemuitul peisaj al 
muntelui. Și în aceste zile scriu 
pe aceeași adresă zeci și zeci de’ 
muncitori. Scriu muncitorii frun
tași Boitor Elisabeta, Dany Ște
fan și Andrașovici Elisabeta, scrie 
familia muncitorului Ștef Zaharie. 
Cu toții transmit același mesaj: 
„Mulțumim din inimă partidului!. 
Mulțumim pentru condițiile mi
nunate create. Petrecem un con
cediu cum în trecut nici nu pu
team visa..."

•O*

In rîndul fruntașilor j
La gospodăria colectivă din O- 

breja munca pentru asigurarea u- 
nei recolte sporite se desfășoară în- 
tr-un entuziasm deosebit. Mobilizați 
de organizația de partid, colectiviștii 
execută lucrările de întreținere la 
prășitoare în cele mai bune condiții.

Astfel, pînă ieri ei au efectuat și 
prășitul al IlI-lea la porumbul de 
5.000 kg, prașila a Il-a la peste 30 
ha însămînțate cu porumb, la 18 ha 
cu cartofi, și 10 ha cu floarea-soarelui.

La lucrările de întreținere rezul
tatele cele mai bune au fost obținute 
de colectiviștii Ilațegan Viorica, 
Salcău Valeruța și Bobițan Eugen 
din brigada I-a condusă de Breazu 
loan, și de Dolgae Paraschiva, Mă- 
nărăzan Susana și Stanciu Eugen 

brigada a II-a condusă de Lu- 
Vasile.

din 
pe a

din sălile Școlii 
Cloșca și Crișan"

... Intr-una 
medii „Horia, 
a fost deschisă o interesantă ex
poziție cuprînzînd o seamă de lu
crări și obiecte executate de elevii 
claselor I-Vif.

...Azi, 21 iunie, cinematogra
ful „Victoria" din oraș redeschide 
grădina, complet renovată, cu fil
mul mexican „Cielito Lindo".

...Autogara I.R.T.A. — călă
tori — și-a mutat stația de auto
buze în strada Unirii, pe locul 
vechii piețe a orașului.



Pentru merite deosebite tn muncă
Vineri, 15 iunie, sala de festivități 

a Casei raionale de cultură a fost 
stapînită timp de cîteva ore în șir 
de freamătul tinereții. In această zi 
a avut loc plenara Comitetului raio
nal U.T.M., care, titr-o atmosferă 
de nestăvilit entuziasm, a dezbătut 
sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. din raion, sarcini izvorîte 
din hotărîrile Plenarei C. C. al 
P.M.R. și Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale din luna 
aprilie a.c.

Bogat în fapte și mobilizator, ra
portul prezentat in cadrul plenarei 
a scos în evidență munca avintată 
a tineretului din întreprinderile, in
stituțiile și satele raionului pentru 
îndeplinirea sarcinilor mărețe puse 
In fața tinerei generalii de partidul 
și guvernul patriei noastre. Sub con
ducerea și îndrumarea Comitetului 
raional de partid — s-a arătat in ra
port — organizația raională de ti
neret și-a adus alături de comuniști, 
un însemnat aport în munca desfă
șurată pentru încheierea colectivi
zării raionului și pentru întărirea e- 
conomicâ a gospodăritkr colective. 
Mii de tineri, mobilizați de rgaci- 
zațiile U.T.M.. partidpâ cu ent. - 
ziasm ia lupta pentru roade mari 'a 
hectar, pentru sporirea efectivei-r 
de animale proprietate obșteasca și 
creșterea productivității acestora. 
Așa. bunăoară, in acțiunea de ferti
lizare a solului, tinerii colectiv.?? 
și-au adus o prețioasă contrit*»- 
tie la transportarea pe terenuri 
a peste 70.000 tone îngrășăminte 
naturale și la incorporarea in sol a 
peste 40 tone îngrășăminte chimice. 
In campania agricolă de primăvară, 
tinerii din gospodăriile colective. . - 
măr la umăr cu cei vîrstnici. u par
ticipat activ la pregătirea și execu
tarea la timpul optim a însă- .ir. țâ
rilor. O atenție sporită s-a acordat 
obținerii a 5.000 kg porarr.' boabe 
în teren neirigat, exemplu în acest 
sens fiind tinerii <->rg r
U.T.M. din G.A.C. Mihalț, Otreja, 
Sîntimbru. Totoi și altele.

Relevînd importanța ce ' ret'e- 
zintă pentru raionul nostru legumi
cultura. viticultura și r» - -xiv* ' . 
raportul a oglindit fao'e de se - 
mă și in ce privește aportul tine
retului pentru dezvoltarea acest- - 
ramuri aducătoare de mari venituri 
La Wicești. Teius și \lba lulia or
ganizațiile U.T.M. avi mobiliza;

--------- *4----------
Pregătiri pentru campania 

de recoltare
Gata pentru recoltare
Membrii gospodăriei colective din 

Benic acordă în aceste zile o aten
ție sporită pregătirilor în vederea 
strîngerii recoltei. Paralel cu între
ținerea culturilor, colectiviștii au e- 
fectuat 6 serie de lucrări la cele 
două batoze, la tractor și motorul, 
mobil, revizuindu-le și reparîndu-le. 
De asemenea, tot în cadrul gospo
dăriei s-au pregătit atelajele și lo
curile destinate înmagazinării recol
tei, astfel îneît campania de recoltare 
să-i găsească pe deplin pregătiți.

Ce se mai așteaptă 
la Pețelca și Henig ?

Peste puține zile vom începe una 
dintre cele mai importante campanii 
ale anului — campania de strînge- 
re a recoltei. Firesc ar fi ca pregă
tirea pentru această campanie să 
fie în centrul preocupărilor tuturor 
conducerilor gospodăriilor colective. 
Din păcate n-u peste tot aceasta este 
privită cu răspundere.

La Henig, de pildă, nici pînă azi 
nu s-a terminat repararea celor 
două batoze și a tractorului. Aș
teaptă oare conducerea gospodăriei 
să înceapă mai tatii secerișul și a- 
poi să ia măsuri pentru terminarea 
reparațiilor?. O astfel de situație se 
poate întîlni și la Pețelca, unde de 
asemenea nu s-a terminat repara
rea batozei și tractorului.

Timpul e destul de înaintat. De 
aceea, sfaturile populare și comitetele 
comunale de partid au datoria de a 
lua măsuri corespunzătoare ca pre
gătirile în vederea recoltărilor în 
gospodăriile colective să fie grabnic 
încheiate. . , _ ( 

nerii la pregătirea materialului 
săditor. la plantarea și întreținerea 
legumelor, recomandînd pe cei mai 
buni să muncească în acest sector. 
In prințul trimestru al anului în 
curs, tinerii din raion au plantat 
peste 12.000 pomi fructiferi și au 
pregătit terenul pentru plantarea a 
5 ha cu viță de vie.

Dezvoltarea sectorului zootehnic a 
stat de asemenea în atenția organi
zațiilor U.T.M. Pentru a insufla ti
nerilor dragostea față de profesiu
nea de crescător de animale, în mul
te organizații U.T.M. au fost pre
zentate expuneri pe teme ca : „Cins
tea de a fi crescător de animale". 
„Creșterea șeptelului — problemă 
de mare importanță". Și rezultatul? 
Aproape 13) de tineri muncesc în 
prezent în sectorul zootehnic, mulți 
dintre ei fiind fruntași în îndeplini
rea și depășirea planului de produc
ție. in munca pentru lărgirea bazei 
furajere și a executării de construc
ții zootehnice.

îndrumată kt permanență de Co
mitetul raional de partid, organiza
ția raională de tineret a obținut 
succese de seamă. Și acest fapt, 
mindrie legitimă a ftifuror tinerilor 
din raion, a fost consemnat prin a- 
cordarea Comitetului raional U.T.M. 
Alba a Diplomei de onoare a Comite
tului regional U.T.M. Hunedoara și 
a Drapelului de raion U.T.M. frun
taș in acțiunile de muncă patrio
tică.

Mobilizați de succesele obținute, 
tinerii din raionul nostru pășesc ho- 
tariți spre înfăptuiri și mai mărețe. 
Forța pentru aceasta le-o dă parti
dul. viața lor nouă și anii lor tineri.

Să asigurăm sămînță de cea mai bună 
calitate pentru anul viitor

IN CLIȘEU : Copilitul roșiilor la G.A.C. Șard.

Plenara C. C. al P.M.R. din iu- 
nie-iulie 1961 a trasat sarcina ca în- 
cepind cu recolta anului 1963 la 
grîu și cu recolta anului 1964 la 
porumb, întreaga suprafață culti
vată cu aceste plante să fie insă- 
mințată cu semințe de soiuri și hi
brizi de mare productivitate.

in scopul îndeplinirii acestei pre
vederi, în raionul nostru incă din 
anul trecut s-au luat o serie de mă
suri care vor asigura semințe de 
calitate din soiurile și hibrizii cei 
mai productivi, cu calități deosebite 
ca: rezistența la ger, secetă, boli, 
dăunători, rezistență la cădere, șiș- 
tăvire etc.

Pentru asigurarea semințelor din 
soiurile cele mai productive diferi
telor sole, atît la grîu pentru însă- 
mînțările din toamnă cît și la alte 
culturi ce se vor însămînța în pri
măvara anului viitor, este necesar să 
se facă recunoașterea in cîmp a cul
turilor de sămînță înainte de recol
tarea lor. Această operațiune de i- 
dentificare și recunoaștere are ca 
scop stabilirea purității biologice a 
soiurilor ameliorate, identificarea și 
aprecierea soiurilor și populațiilor 
locale valoroase, controlul aplicării 
regulilor agrotehnice care asigură 
producții ridicate și de calitate su
perioară. Ca această operație să-și

întreținerea culturilor— o lucrare hotărîtoare pentru recoltă
Fiecare clipă folosită din plin Prășitul porumbului trebuie intensificat

Hotărîți să obțină în acest an re
colte sporite atît la cultura cereale
lor cît și la vii și în grădina de le
gume colectiviștii din Șard au efec
tuat toate lucrările de întreținere a 
culturilor la zi.

Odată cu executarea lucrărilor de 
întreținere în cîmp, la vie și în gră
dină, colectiviștii din Șard lucrează 
de zor și la construcții. Pînă în pre
zent s-a construit un saivan pentru 
SOI oi. se lucrează la zidirea unei 
noi maternități pentru 50 scroafe și 
sînt pe terminate lucrările de ame
najare a magaziilor pentru cereale.

Printre fruntași se numără colec
tiviștii Brișcaș Octavian, Meteș Pe
tru, Gherman Domiția, Muntean I- 
leana și Bolea Petru.

Rămași în urmă
La gospodăria colectivă din Oar

da de Jos lucrările de îngrijire a 
■culturilor continuă să fie mult ră
mase în urmă.

Ținind seamă că orice întîrziere 
în executarea prașilei aduce serioa
se pierderi de recoltă, conducerea 
gospodăriei colective din Oarda de 
Jos, sprijinită cu toată răspunderea 
de către organizația de partid și 
sfatul popular comunal, trebuie să 
mobilizeze toate forțele și să-și or

ganizeze în așa fel munca, pentru a 
prăși porumbul în cel mai scurt 
timp.

atingă scopul, iar eforturile depuse 
să fie recompensate prin obținerea 
unei semințe de calitate superioară, 
lucrările și aprecierile care se fac 
cu această ocazie trebuie să fie cît 
se poate de riguroase. încadrarea 
corcLtă, de către specialistul care 
face recunoașterea culturii, a fiecă
rui lot pe care se produce sămînța 
în categoria corespunzătoare purită
ții biologice constatate la data exe
cutării lucrărilor de recunoaștere 
este o obligație profesională și ce
tățenească de mare răspundere a 
tuturor inginerilor agronomi.

Pentru buna desfășurare a aces
tei acțiuni, în zilele trecute, Consi
liul agricol raional a organizat o 
ședință de instructaj cu inginerii a- 
probatori în vederea reîmprospătării 
cunoștințelor și a stabilirii sarcini
lor de recunoaștere pe unități, spe
cii, soiuri și cantități. Cu această 
ocazie s-au stabilit și dalele cînd 
inginerii aprobatori trebuie să se 
deplaseze în unitățile repartizate 
spre a identifica culturile cele mai 
corespunzătoare pentru sămînță, să 
dea indicații pentru purificarea a- 
cestora de alte plante de cultură, de 
alte soiuri și buruieni.

In faza optimă de recunoaștere, 
cînd caracterele morfologice speci
fice de soi se disting ușor, este ne

Mobilizați de organizațiile de 
partid, harnicii colectiviști din majo
ritatea gospodăriilor colective din 
raion muncesc în aceste zile cu mul
tă însuflețire la întreținerea culturi
lor, efectuînd totodată lucrări de ca
litate în scopul obținerii de recolte 
tot mai sporite la hectar. Multe gos
podării colective din raion au termi
nat prașila I-a la toate culturile și 
au trecut cu toate forțele la prașila 
il-a. Printre aceste gospodării pu
tem aminti pe cele din Galtiu, Te-

Stropitul viilor după înflorit
Temperaturile scăzute și umezea

la insuficientă din decada l-a și a 
Il-a a lunii iunie au împiedicat a- 
pariția și înmulțirea ciupercii de 
tnanâ la vița de vie. Aceste condiții 
pot însă deveni acum prielnice pen
tru înmulțirea ei, atît pentru forma 
de iarnă de la noi cît și pentru să- 
mînța de vară care este adusă de 
vînt din alte podgorii unde s-a 
produs infecția și ă evoluat în for
mă de răspîndire. Cum înmulțirea 
și răspîndirea bolii se poate pro
duce tocmai în perioada de formare 
și de creștere a boabelor, atacul este 
mai iminent și sub diferite forme, 
preferind — la umezeală mare — 
forma cea mai primejdioasă „pu
tregaiul cenușiu" al bobițelor tine
re, periclitînd astfel întreaga recol
tă.

Pentru a evita acest atac și a 
pune în siguranță frumoasa recoltă 
de struguri ce se arată, preocupa
rea și sarcina principală a gospo
dăriilor colective și de stat este să 
facă îndată după terminarea înflo
ritului stropitul al doilea la vie, 
care este recomandat de minimele

Vești de la corespondenți

în rîndul femeilorActivitate rodnică
Dovedind o permanentă preocu

pare pentru ridicarea nivelului poli
tico-cultural al femeilor, comitetul 
comunal al femeilor din comuna 
Zlatna organizează cu regularitate 
diverse acțiuni care sînt frecven
tate de un număr tot mai mare de 
tovarășe.

Nu de mult, bunăoară, în fața a 
peste 500 de femei din comună a 
fost prezentat simpozionul : „Con-

Cea mai nouă formație artistică a clubului
Formația de păpușari din cadrul 

■ Clubului muncitoresc Teiuș este o 
I' formație fînără. A luat ființă nu de 

mult. Dar, cu toate acestea ea des
fășoară o susținută activitate, fie-

cesar ca aprobatorii să meargă din 
nou la unitățile respective, pentru a 
executa recunoașterea propriu-zisă, 
potrivit tehnicii stabilite pentru fie
care cultură în parte. In timpul e- 
fectuării recunoașterii, inginerii a- 
nrobatori trebuie să acorde o deose
bită atenție respectării normelor și 
indicațiilor prevăzute în instrucțiu
nile de recunoaștere a culturilor. De 
asemenea este necesar să se urmă
rească felul cum se fac recoltarea, 
condiționarea și păstrarea semințe
lor.

Gospodăriile de stat din raon și 
multe gospodării colective, ca Mi
halț, Teiuș, Galda de Jos, Sîntim
bru, Cistei și altele, trebuie să pro
ducă însemnate cantități de semințe 
pentru schimb. Conducerile acestor 
unități trebuie să dea, în perioada 
ce urmează, atenția cuvenită cultu
rilor și să urmărească buna execu
tare a lucrărilor de îngrijire.

Pentru a se asigura cantități cît 
mai mari de semințe de calitate, 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective trebuie să acorde tot 
sprijinul inginerilor agronomi, pen
tru ca aceștia să poată executa în 
bune condiții și la timp recunoaște
rea culturilor.

De modul cum se va executa re
cunoașterea culturilor și se asigură 
semințe de calitate superioară de
pinde în mare măsură obținerea u- 
nor producții sporite de cereale în 
anul viitor.

Ing. SUCIU MATEI 

iuș, Vințul de Jos, Totoi și altele.
Din păcate, în raion se mai afla 

și gospodării colective rămase în 
urmă la întreținerea culturilor. La 
gospodăria din Dumitra, de exem
plu, din cele 143 ha cu porumb au 
fost prășite doar 87 ha. In urmă 
este rămasă și gospodăria colectivă 
din Hăpria.

Conducerile acestor unități, spri
jinite de organizațiile de partid, tre
buie să mobilizeze de urgență toate 
forțele, pentru a termina din timp 
prășitul porumbului.

viticole ca stropit de siguranță și 
obligatoriu după înflorit.

Efectuarea acestui stropit se va 
face între 21-28 iunie cu zeamă bor- 
deleză care să conțină 750 grame 
piatră vînătă, 375 grame văr 
stins (pastă) și 120 grame piatră 
acră la 100 I. apă.

Pentru preîntâmpinarea irnui a- 
tac de oidium care se poate produ
ce datorită căldurilor ce au înce
put, e necesar ca în zeama borde- 
leză pregătită să se pună și 
muiabil socotit 0,4 la sută, adică 
400 grame la 100 litri zeamă, care 
se dizolvă intr-un vas separat, apoi 
se amestecă cu zeama bordeleză.

La executarea stropitului se va a- 
vea gri jă să se pulverizeze bine stru
gurii, lăstarii și dosul frunzelor, iar 
pentru o mai bună reușită și asigu
rarea unui efect al acestor tratamen
te mixte, recomandăm și aplicarea 
celorlalte minime viticole: termina
rea plivitului întîrziat, ciupitul și le
gatul lăstarilor și prășitul viilor, 
care toate duc la o sporire a rțcol- 
tei de struguri.

Stafia de avertizare a manei 
I.C.H.V. Ighiu - Alba

tribuția femeii la construirea so
cialismului în țara noastră". Bine 
pregătit, simpozionul s-a bucurat de 
o deplină reușită.

Simpozionul a fost urmat de un 
bogat program, artistic compus din 
cîntece, recitări, dansuri și piesa de 
teatru „Neamurile", fiecare punct 
din program fiind îndelung aplau
dat.

ELENAPORAN

care minuitor de păpuși străduin- 
du-se a-și perfecționa neîncetat mă
iestria artistică.

Recent, membrii formației de pă- 
nușari din Teiuș au participat la 
faza regională a Festivalului bienal 

! de teatru „I. L. Caragiale", fapt ce 
i le-a stimulat și mai mult activita- 
i tea. întorși, după ce au prezentat o 
! seamă de spectacole în cadrul clu- 
i bului, cu piesa de teatru „Vulpoiul 

croitor" s-au deplasat la Mihalț.
Potrivit unui plan întocmit de 

I conducerea clubului, formațiile ar- 
■ tistice din Teiuș vor efectua în pe

rioada de vară o seamă de depla- 
; sări ii așezările învecinate. In ve- 
! derea acestui fapt, artiștii amatori 
I din Teius se pregătesc de zor.

V. TÎRTESCU

Atenție sporită calității plinii
In ultimul timp, și mai ales după 

concursul organizat pe țară „pen
tru pline de cea mai bună calitate", 
în unitățile de desfacere a pîinii din 
orașul nostru s-au făcut adesea au
zite cuvinte frumoase la adresa 
muncitorilor brutari. Și, pe bună 
dreptate, dată fiind calitatea mereu 
îmbunătățită a produselor de pani
ficație puse în vînzare.

Sînt însă și unele zile cînd în u- 
nitățile de desfacere e adusă și pîi- 
ne de o calitate mai slabă. De ce 
acest lucru? De ce uneori plinea nu 
e deajuns de coaptă?

Lipsei de atenție din unele zile în 
fabricarea pîinii, trebuie să i se pu
nă capăt. Pentru aceasta, conduce
rea întreprinderii de panificație, prin 
inginerii și tehnicienii săi, trebuie 
să îndrume cu toată competența 
munca brutarilor, să-i ajute pentru 
a da oamenilor muncii, zi de zi, 
pîine de cea mai bună calitate.

CTRLAN LENINA
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întrecerea pașnică între cele două sisteme
In 1961 Uniunea Sovietică a rea

lizat noi progrese î>n toate ramurile 
economiei naționale. Creșterea pro
ducției industriale a fost în 
U.R.S.S. de 9,2 la sută, în timp ce 
în S.U.A. a fost de 1 'la sută. A- 
cesta este principalul bilanț al în
trecerii în acest domeniu dintre cele 
două mai mari puteri ale lumii.

Uniunea Sovietică a atins încă în 
anii precedenți un astfel de nivel in
dustrial încît ritmurile mai rapide 
înseamnă, de asemenea, o creștere 
absolută a producției principalelor 
articole industriale în comparație cu 
S.U.A. Să luăm, de pildă, siderur
gia. Anul trecut, producția de oțel 
a U.R.S.S. a crescut cu 5,4 milioa
ne de tone, de fontă — cu 4.1 mi
lioane de tone, de laminate — cu 
4,3 milioane de tone, în timp ce în 
S.U.A. producția de metale feroase, 
departe de a crește, a scăzut. Creș-

La Leningrad, sub conducerea 
proiectantului Măriei Golovina, in 
trecut muncitoare la uzina construc
toare de mașini-unelte „Sverdlov", 
a fost realizată o mașină, care va 
înlocui în întreprinderile construc
toare de mașini un sector întreg de 
utilaj greu pentru așchierea meta
lelor.

Mașina-gigant. de înălțimea unei 
case cu două etaje, cintareste peste 
400 
Pe 
are

de tone și este lungă de 25 m. 
gigantica mașină-unealtă. care 
54 de motoare electrice, piese

Au trecut mai bine de trei ani de 
cînd oamenii sovietici au trecut la 
înfăptuirea grandiosului plan septe
nal, al cărui scop principal îl cons
tituie ridicarea nivelului material și 
cultural de trai al poporului sovie
tic. Literalmente toate prevederile 
planului septenal sînt subordonate 
in ultimă instanță acestei sar
cini. Dezvoltarea industriei și a- 
gricuilturii, a transporturilor și tele
comunicațiilor, automatizarea pro
ducției și dezvoltarea științei — toa
te au drept scop crearea condițiilor 
care să asigure oamenilor sovietici 
o viață fericită.

De aceea, cînd se vorbește des
pre creșterea nivelului de trai al 
poporului sovietic, trebuie avut in 
vedere și cele 4.000 de întreprinderi 
industriale mari, cu un nivel înalt 
de mecanizare a procesului de pro
ducție, construite și date în exploa
tare în ultimii ani, și cele 327 mi
liarde de kWh de energie electrică 
produse de centralele din U.R.S.S. 
în 1961 și sporul anual mediu al 
producției industriale, care in pri
mii trei ani ai septenalului a fost 
de 10 la sută în loc de 8,3 la sută 
cît prevedea planul.

Toți acești indici economici au 
permis crearea de posibilități reale 
pentru creșterea rapidă și continuă 
a nivelului material și cultural de 
trai al întregului popor sovietic.

Una din cele mai importante rea
lizări obținute de Uniunea Sovieti
că în ultimii ani este creșterea bu
năstării categoriilor de muncitori 
și funcționari cu salarii mici. In- 
cepînd de la 1 ianuarie 1957 sala
riul acestora a crescut în medie cu 
aproximativ 33 la sută.

Creșterea salariului minimal lu- 
•nar, prevăzută în planul septenal 

terea producției de petrol s-a cifrat 
anul trecut în U.R.S.S. la 18 mi
lioane de tone, în timp ce în S.U.A 
nu a fost decît de 7 milioane de 
tone. La ciment, cifrele au fost res
pectiv de 5,3 și 1,7 milioane de to
ne. S-ar mai putea cita și alte e- 
xemple.

Succesele repurtate de U.R.S.S. în 
domenii atîlt de importante ca in
dustria oțelului, a petrolului, ener
giei electrice și cimentului „au re
dus și mai mult superioritatea pînă 
atunci necontestată a S.U.A. în 
producția industrială" — scria în 
legătură cu aceasta ziarul „New- 
York Times". •'

Intr-adevăr, decalajul dintre U- 
niuaea Sovietică și S.U.A. la pro
ducția principalelor articole indus
triale scade an de an; la unele pro
duse Uniunea Sovietică a depășit 
chiar Statele Unite.

cîntărind zeci de tone, vor putea fi 
frezate, găurite și strunjite interior.

Aceasta este una din cele trei gi
gantice mașini de frezat prin co
piere pentru prelucrarea unor piese 
cîntărind o sută de tone și a unor 
matrițe mari, a căror construire a 
început la uzina ..Sverdlov".

Toate aceste trei mașini, cu un 
înalt nivel de automatizare, vor fi 
dirijate de la distanță. Ele vor per
mite ridicarea productivității mun
cii de 2-2,5 ori.

1
s

■

In Uniunea So-
vietică electrifi-
carea a luat un
mare avînt.

ir.-.-t In clișeu: Ba-
rajul marn hi
drocentrale »V.I. 
Lenln* de la Kui- 
bîșev, pe Volga, 
a cărei putere 
este de 2500.000

Dinele poporului - telul suprem
de la 27-35 ruble la 50-60 ruble în 
majoritatea ramurilor industriei 
grele, a fost realizată de fapt încă 
la sfîrșitul anului 1961.

In U.R.S.S. a intrat în vigoare 
legea cu privire la desființarea im
pozitelor percepute la salariile unor 
muncitori și funcționari. Oamenii 
muncii, al căror salariu lunar nu 
depășește 60 ruble, au fost scutiți 
complet de impozite, iar cei care 
primesc pînă la 70 ruble, plătesc în 
prezent în medie cu 40 la sută mai 
puține impozite decît înainte de in
trarea în vigoare a acestei legi. Ca 
rezultat, salariul lor a crescut din 
primul an cu 360, iar în al doilea 
an cu 400 ruble.

Un rol la fel de important în ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor sovietici l-au jucat fondurile so
ciale de consum mereu crescînde. 
Dacă în 1957 plățile și înlesnirile a- 
cordate populației din fondurile so
ciale s-au cifrat Ia 20,2 miliarde 
ruble, in 1961 s-au ridicat la 26,4 
miliarde ruble. Din aceste mijloace 
statul plătește pensii de bătrinețeși 
de boală la peste 20 milioane de 
oameni, burse la 4 milioane de stu- 
denți, ajutoare la 7 milioane de 
mame. Peste 7 milioane de munci
tori și copiii acestora și-au petrecut 
anual concediile la casele de o- 
dihnă sau în sanatorii.

Printre măsurile sociale impor
tante înfăptuite în ultimii ani în 
U.R.S.S. trebuie menționată, de a- 
seimenea, trecerea tuturor oameni
lor muncii din Uniunea Sovietică la 
ziua de muncă de 7 și 6 ore. Săp- 
tămîna de lucru a scăzut cu șase 
ore jumătate, adică intr-un an cu

Ce reprezintă 1 la sută
Pe an ce trece un procent din 

producția țării sovietice capătă o 
valoare tot mai mare. Dacă în 
1940 1 la sută din producția de 
oțel, de pildă, reprezenta 183.600 
de tone, în 1961 s-a ridicat la 
707.000 tone. In aceeași perioadă 
1 la sută din producția de energie 
electrică a crescut de la 483 la 
3.270 milioane kWh, adică de a- 
proape șapte ori, in producția de 
tractoare 1 la sută a reprezentat 
o creștere de la 316 la 2.636 bu
căți — de peste opt ori !

★
crescut și ponderea unui pro- 
in producția bunurilor de

!I

A 
cent 
consum popular. In 1940 un pro
cent al producției de încălțăminte 
din piele reprezenta 2.110.000 pe
rechi, în 1955 — 2.712.000 perechi, 
iar in 1961 — 4.424.000 perechi: 
la ceasornice 1 la sută a repre
zentat respectiv — 28.000, 197.000 
si 260.000 bucăți; aparate de ra
dio — 1.605 bucăți, 35.490 și
42.290 bucăți; frigidere — 35 bu
căți, 1514 și 6.864 bucăți.

★
Depășirea planului de produc

ție pe anul 1962 numai cu unu la 
sută va însemna o producție su
plimentară de 1.703 mașini-unelte 
așchietoare de metal, 770.000 tone 
de oțel, 2.972 de tractoare. 
65.500.000 metri de țesături 
bumbac și multe alte produse.

)

aproape două luni. In același timp, 
salariile nu numai că nu au scăzut, 
ci, dimpotrivă, au crescut la majori
tatea oamenilor muncii.

Importante succese a obținut po
porul sovietic în domeniul construc
ției de locuințe. In ultimii ani au 
primit locuințe 50 milioane de oa
meni, adică aproximativ 25 la sută 
din întreaga populație a țării. Cal
culat pe cap de locuitor, în U.R.S.S. 
s-au construit de două ori mai mul
te locuințe decît în S.U.A. și Fran
ța, și de 2,5 ori mai multe decît in 
Anglia și Italia.

Ce schimbări vor avea loc in via
ța poporului sovietic în anii urmă
tori adică pină la sfîrșitul septena
lului, cum va crește nivelul lui de 
trai ?

In 1965, producția industrială a 
Uniunii Sovietice va crește cu 40 
la sută în comparație cu 1961. Dez
voltarea agriculturii și a industriei 
ușoare va permite satisfacerea de
plină a cerințelor de mărfuri de 
larg consum ale populației. Față de 
anul 1958, producția de carne va 
crește în 1965 cu 214 la sută, de 
produse lactate — cu 223 la sută, 
de zahăr — cu 176-190 la sută etc. 
Pînă la sfîrșitul septenalului se vor 
îmbunătăți condițiile de locuit ale 
circa 100 milioane de oameni.

In cursul actualului septenal sa
lariul minimal va ajunge la 50-60 
ruble pe lună. In același timp vor 
fi sporite salariile muncitorilor și 
funcționarilor cu salarii medii, ast
fel ca in cursul septenalului salariul 
mediu să crească cu 26 la sută, iar 
salariul minim cu 70-80 la sută.

Creșterea producției agricole și a

A
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Spre intinsul de nesfirșit al ogoarelor Țării sovietelor pornesc noi 
tractoare și mașini agricole. In clișeu : O coloană de mașini noi se 
indreaptă spre un sovhoz din regiu nea Kazahstanul de sud.

Prima fabrică 
de celuloză din stuf

reIn sudul Uniunii Sovietice, în 
giunea Herson. sint pe terminate lu
crările de construcție a primei. fa
brici de celuloză din U.R.S.S.. care 
va prelucra stuful ce crește pe 
cursul inferior al Niprului.

Noua fabrică, care va intra cu- 
rind Ml funcțiune, va livra produc
ția sa* fabricilor de hîrtie pentru în
nobilarea sorturilor hîrtiei de cali
tate superioară și pentru producția 

carton. .

Odihna de vară 
a copiilor sovietici

Sindicatele sovietice vor trimite a- 
nul acesta peste 4 milioane de copii 
să-și petreacă vacanța de vară în 
taberele de pionieri din afara'orașe- 
!■ r. Numărul acestor tabere ca și 
al caselor de odihnă și sanatonilor 
pentru copii a crescut în acest an 
din nou. Iar dacă se ține seama de 
marele număr de tabere turistice și 
sportive pentru copii rezultă că ma
rea majoritate a școlarilor sovietici 
iși vor petrece vara în afara ora
șelor.

Pentru copiii care dintr-un motiv 

productivității muncii in gospodăria 
obștească va mări veniturile reale 
ale colhoznicilor cu 40 la sută. Se 
vor îmbunătăți condițiile de mun
că și de trai ale lucrătorilor din a- 
gricultură. Se va termina electrif - 
carea tuturor colhozurilor și sovho
zurilor țării. In 1965 colhozurile și 
sovhozurile vor consuma circa 2-3- 
25 miliarde kWh energie electrică: 
40 la sută din această cantitate va 
fi folosită pentru satisfacerea nevoi
lor zilnice ale populației sătești. Va 
crește nivelul cultural al poporului 
sovietic. Se va construi o rețea vas
tă de școli. Muzica, arta, teatrul, te
leviziunea și turismul vor deveni an 
de an tot mai accesibile maselor 
largi de oameni ai muncii.

Pentru oamenii sovietici se construiesc locuințe tot mai multe. Su
prafața locativă construită anual în U.R.S.S. este echivalentă cu cea 
a 40 de orașe cu cite 200.000 locu tori.

■*'

sau altul vor rămîne în timpul verii 
în orașe, se creează tabere orășe
nești de pionieri în care anul a- 
cesta își vor petrece vacanța aproa
pe 500.000 de școlari. Copiilor din a- 
ceste tabere le vor sta în mod gra
tuit la dispoziție stadioane, bazine 
de înot, terenuri sportive etc.

Sute de mii de băieți și fete își 
vor petrece vara în călătorii fru
moase prin țară.

Televiziunea 
în extracția petrolului

La uzina de teleaparataj și apa
rate automate din Baku-capitala 
Azerdbaidjanului au fost construite 
nrimele aparate de televiziune pen
tru măsurarea presiunii în sonde.

Aparatura, proiectată de un co
lectiv de oameni de știință de la 
Institutul „Neîtehimavtomat", per
mite să se măsoare presiunea în 
aproape 200 de sonde, situate pe o 
rază de 10 km de Ia pupitrul de 
dispeceri.

Dezvoltarea construcției 
de mașini agricole

De la începutul septenalului (1959) 
și pină în prezent producția de ma
șini agricole în Uzbekistan a cres
cut cu 80 la sută, iar în acest an Va
fi atins nivelul prevăzut pentru a- 
nul 1965 — ultimul an al septenalu
lui.

In Uniunea Sovietică, Uzbekista- 
-<ml este principalul furnizor de teh
nică diversă pentru cultivarea bum
bacului și prelucrarea fibrelor de 
bumbac.

In anii septenalului aici vor fi 
produse 24.000 tractoare adaptate 
pentru cultivarea bumbacului, peste 
8.000 mașini de recoltat bumbac, 

i zeci de. mii de cultivatoare și alte 
1 unelte agricole.

Construcția de mașini în Uzbe- 
i kistan continuă să se dezvolte. Se 

nresupune că pînă în anul 1965 vo-
j lumul producției de mașini va crește 
I mai b;ne de două ori.



Bun sosit în regiunea noastră, 
scumpi oaspeți sovietici!

(Urmare clin pag, l-a)
resc cu înflăcărare care din ei se 
vor bucura de înalta cinste. Cu în
dreptățită mîndrie patriotică ei vor 
să le arate tot ce au făurit de cînd 
au deven t stăpîni pe destinul lor, 
să le vorbească despre minunatele 
condiții de viață create de partid și, 
totodată, să-și exprime recunoștința 
pentru valoroasele lucruri ce le-au 
învățat din experiența oamenilor so
vietici, pentru sprijinul frățesc, de
zinteresat primit din partea lor. Și 
fiecare îi însoțește cu căldura ini
milor lor peste tot unde vor călă
tori.

In acest moment, mii și zeci de 
mii de oameni ai muncii din regiu
nea Hunedoara măsoară cu nerăb
dare scurgerea vremii. Scumpii no
ștri oaspeți sovietici, răspttnzînd do
rinței muncitorilor hunedoreni de 
a-i avea în mijlocul lor, vor poposi 
azi pentru scurt timp la Hunedoara. 
Aici le vor arăta minunatul și im
punătorul combinat siderurgic, ora
șul înfrumusețat prin noile cartiere 
si blocuri de locuințe pentru cei ce 
muncesc, le vor arăta tot ce au în
făptuit în anii vieții noi prin munca 
lor creatoare, le vor arăta un oraș 
căruia politica partidului i-a dat o 
veșnică tinerețe. Privind astăzi pei
sajul înnoitor hunedorean, simți am
ploarea construcției socialiste, roa
dele muncii însuflețite a întregului 
popor condus cu înțelepciune de 
partid. Și toate acestea sînt com
pletate de măreția podoabelor în 
care orașul este azi pregătit pentru 
a primi pe înalții oaspeți, sînt în
tregite de înaltele sentimente de 
dragoste, de deosebita căldură prie
tenească cu care hunedorenii pri
mesc pe solii marelui popor sovie
tic. Fiecare om al muncii s-a pre
gătit și dorește din toată inima să 
dăruiască în această zi măcar o 
floare oaspeților dragi.

In acest minunat oraș industrial, 
’•nul din podoabele noi și printre 
cele mai frumoase ale regiunii noas
tre, ca și în multe alte colțuri ale 
patriei noastre, nu e greu să des
prinzi imaginile strînsei prietenii ro- 
mîno-sovietice, ale rodniciei colabo
rării frățești. Tot ce s-a realizat și 
se realizează, îți vorbește de marea 
si indestructibila prietenie.

Dar peste tot în tară. în tot ce 
este nou, frumos și înălțător în via
ta poporului nostru se vădesc roa
dele marii și profundei prietenii — 
cea mai înaltă prietenie din cîte au 
fost vreodată.

Această prietenie cu adinei rădă
cini în istorie s-a cimentat puternic 
în acești ani în care poporul nostru, 
Gttb conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, își făurește viața sa 
nouă, întruchipîndu-se în relațiile de 
tip nou socialist, într-o indisolubilă 
alianță și colaborare frățească.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu profund interes și ad
mirație realizările oamenilor sovie
tici în înfăptuirea grandiosului pro
gram trasat de cel de-al XXlt-lea 
Congres al P.C.U.S. în construirea 
desfășurată a comunismului, în dez
voltarea impetuoasă a economiei, 
științei și culturii. Victoriile repur
tate de poporul sovietic sub condu
cerea gloriosului Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, reprezintă o 
contribuție imensă la creșterea con
tinuă a forței și influenței interna
ționale a întregului sistem socia
list.

In izbînzile minunate ale cons
tructorilor comunismului, poporul 
nostru, împreună cu popoarele ce
lorlalte țări ale lagărului socialist, 
vede o imagine a propriului său 
viitor. Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
norul nostru a obținut o mare 
însemnată victorie: socialismul 
învins definitiv la orașe și sate, 
făptuind sarcinile trasate de
de-al IlI-lea Congres al P.M.R., oa
menii muncii obțin strălucite vic
torii în lupta pentru dezvoltarea e- 
conomiei, culturii, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

O importanță deosebită are pentru 
țara noastră colaborarea multilate
rală cu U.R.S.S., sprijinul frățesc 
rx-rn-anent pe care-1 primește în toa
te domeniile de activitate din partea 
Uniunii Sovietice.

Poporul nostru cunoaște și acor- 
lă o înaltă prețuire marilor merite 
pe care Uniunea Sovietică și Ie-a 
cîștigat în fata tuturor popoarelor 
prin eforturile neobosite, inițiativele 
îndreptate spre preîntîmpinarea răz
boiului, spre apărarea păcii.

împreună cu toate popoarele țări
lor socialiste, poporul nostru merge 
mină în mină în lupta 
tru făurirea unei vieți 
tru apărarea păcii.

Sa’utind cu căldură
peților sovietici pe pămîntul patriei 
noastre, întregul nostru popor mun
citor își manifestă, o dată cu marea 
sa bucurie, hotărîrea de a întări și 
dezvolta și pe viitor relațiile frățești 
cu Uniunea Sovietică.

Regiunea noastră ca 
țară a îmbrăcat haine

Pe clădiri în adierea 
tură falnice stindardele
Uniunii Sovietice și ale R.P.R.

Astăzi trăim cu toții marea bucu
rie de a primi pe dragii noștri oas
peți.

Alături de întregul nostru, popor, 
și oamenii muncii din raionul nos
tru urează din toată inima delega
ției de partid și guvernamentale so
vietice : „Bun sosit, scumpii noștri 
oaspeți!“

po- 
și 
a 

în
cet

comună pen- 
fericite, pen-

sosirea oas-

și întreaga 
sărbătorești, 
vîntului flu- 
înfrățite ale

Notă externă

Metamorfoza amintirilor
De Tanger, Addis Abeba și Dar- 

es-Salam colonialiștii vor fi legați, 
fără îndoială, prin triste amintiri. 
Din aceste localități — în cadrul 
audierilor făcute de Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru traducerea în 
viață a declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, a cărui sesiune 
în deplasare s-a încheiat la 8 iunie 
— s-au făcut auzite în întreaga lu
me glasurile pătrunse de durere și 
mînie a zeci de africani care au de-. 
mascat rolul nefast al colonialismu
lui.

La afirmațiile despre pretinsul rol 
„civilizator" al colonialiștilor în 
Africa au răspuns numeroși repre
zentanți ai celor care au simțit din 
plin „binefacerile civilizației colo
nialiste".

„fn 70 de ani de dominație brita
nică, nivelul de trai al populației 
din Zanzibar a rămas în același sta
diu mizer ca și în secolul trecut", 
spunea în fața comitetului Kamis 
Abdulla, secretar general al Fede-

rației sindicatelor progresiste din 
Zanzibar. „In insulele Zanzibar 
Pemba, preciza el, a fost creat un 
stat polițist și a fost instaurată te
roarea polițienească".

Vicepreședintele Partidului popu
lar din Bechuanaland, Matante, a 
vorbit despre „necesitatea lichidării 
imediate a pseudoconstituției în vi
goare în acest protectorat și a con
vocării unei conferințe constituțio
nale. Guvernul englez, a subliniat 
el, trebuie constrîns să acorde ime
diat independență poporului din Be
chuanaland".

Trupele dictatorului portughez 
Salazar, declara în fața comitetului 
Uria Simango, reprezentant al Co
mitetului Central al Uniunii națio
nale democratice din Mozambic, „a 
dezlănțuit o teroare fără precedent 
în această țară...

Comitetul special O.N.U., în ciuda 
împotrivirii reprezentanților puteri
lor coloniale, a adoptat o serie de 
rezoluții care spulberă orice spe
ranțe ale acestora din urmă de a-și 
legaliza dominația colonială.

și

Popoarele vor să trăiască în pace!
In intîmpinarea 

Congresului mondial
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, un grup de partizani ai păcii 
a organizat un marș 
pornind din Hanover 
Hampshire) pentru a 
Washington. Grupul 
marți la monumentul 
din Washington cu alte doui 
puri de partizani ai păcii porniți din 
Chicago și Nashville (Tennessee). 
Pe de altă parte, un număr de par
tizani ai păcii din Washington se 
pregătesc în vederea organizării u- 
nor pichete și a unor demonstrații 
în fața clădirilor Comisiei pentru e- 
nergia atomică și Pentagonului.

★
ANGLIA. Organizația „Mișcarea 

pentru dezarmare nucleara", care 
luptă activ împotriva participării 
Angliei la cursa înarmărilor nuclea
re și la blocurile militare agresive, 
va trimite la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
de la .Moscova o delegație de obser
vatori alcătuită din 18 persoane. 
Delegația va fi condusă de canoni
cul John Collins, președintele Cornii 
teiului Executiv al „Aiișcării pentru 
dezarmare nucleară", și de Kings
ley .Martin, fost redactor-șef al re
vistei

de 550 mile, 
(statul New 

ajunge la 
se va întîlni 
lui Lincoln 

gru-

FR

laburiste „New Statesman".
★

î.NȚA. In prezent
ii ale Franței se 
manifestații ale

în diferite 
desfășoară 

luptătorilor 
dezarmării

mari
pentru pace sub lozinca
generale și a coexistenței pașnice. 
Una dintre aceste manifestații a 
pvut loc la 17 iunie în orașul Nar- 
honne din sudul Franței. Au parti
cipat peste 5.000 de persoane 
șase departamente.

★
IRAK. „Poporul irakian se

din

pro
nunță în sprijinul Congresului păcii 
de la Moscova". „Cerem dezarmare 
totală și generală", „Jos experien
țele nucleare", „Jos colonialismul" 
— sub aceste lozinci a avut loc la 
Bagdad un miting al partizanilor 
păcii consacrat pregătirilor în ve
derea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

A fost recunoscut dreptul inalie
nabil al popoarelor din Basutoland, 
Bechuanaland și Swaziland Ia au
todeterminare și independență. „Au
toritățile engleze, s-a subliniat în 
rezoluția respectivă, nu au tradus 
pină în prezent în viață declarația 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței a- 
cestor teritorii și nu au luat măsuri 
pentru transmiterea tuturor dreptu
rilor și împuternicirilor popoarelor 
din aceste protectorate".

Comitetul a sprijinit cererea ma
jorității covîrșitoare a populației din 
Nyassaland de a se desființa fede
rația cu Rhodesia și de a se acorda 
Nyassalandului independența na
țională.

Angliei i s-a cerut să elibereze pe 
toți deținuți! politici din Zanzibar și 
să suspende starea excepțională pe 
acest teritoriu.

După cum se vede, colonialiștii au 
de ce să fie întristați. Pînă nu de 
mult ei își puteau împărtăși prin ca
fenele și cluburi numai amintiri plă
cute: cotropiri, îmbogățiri, subjugări 
etc. Și iată că de cîtva timp încep 
să se adune din ce în ce mai multe 
amintiri triste. Sînt retezate tot mai 
multe tentacule ale caracatiței co
lonialismului. (AGERPRES)

Oameni de știință americani cer si nu se efectueze 
la mare altitudineexperiențe nucleare

NEW YORK (Agerpres). — La 
New York și-a încheiat lucrările 
conferința oamenilor de știință a- 
mericani care luptă pentru pace. La 
această conferință, care a durat trei 
zile, au participat peste 700 de per
soane. Conferința a hotărît să. cree
ze o organizație permanentă .pentru 
sprijinirea cauzei păcii, care a fost 
denumită „Congresul oamenilor de' 
știință pentru menținerea existenței".

Cu asentimentul participanților 
Ia conferință, Chaunsey Leake, pro
fesor de farmacologie, fost preșe
dinte al Asociației americane pentru 
promovarea științei, președintele con
ferinței, a adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy, o telegramă prin 
care se cere renunțarea la experien
țele nucleare la mare altitudine.

Luînd cuvântul la conferință, mai 
mulți participant! au arătat că in
staurarea unei păci trainice este îm-

—---- ♦♦--------

Proteste împotriva înarmării 
nucleare a Angliei

LONDRA — (Agerpres). — Un 
grup de partizani englezi ai dezar
mării nucleare au organizat la 
Bromley, lîngă Londra, o demons
trație cțe protest, împotriva conți-, 
nuării cursei înarmărilor nucleare de 
către Anglia.

Primul ministru, Macmillan, care 
a luat cuvîntul la Bromley la un mi
ting al Asociației conservatoare din 
localitate, a reafirmat intenția Angliei 
de a continua cursa înarmărilor nu
cleare. De îndată ce primul minis
tru a părăsit parcul unde se desfă
șura mitingul, aproximativ 30 de 
partizani ai dezarmării nucleare s-au 
așezat pe șosea, barînd calea auto
mobilului lui Macmillan.

★
LONDRA (Agerpres). — La pri

măria din St. Pancras (cartier al 
Londrei) și-a încheiat lucrările cea 
de-a 4-a conferință anuală a „Miș
cării pentru dezarmarea nucleară".

Participanții la conferință au a- 
doptat o rezoluție extraprdinară, 
prin care cer din nou guvernului 
englez nu numai să renunțe imediat 
la armele nucleare proprii, ci și să 
ia inițiativa ieșirii Angliei din toate 
alianțele militare.

piedicată de industriașii americani' 
producători de armament și de bi
rocrația Pentagonului. Fleming, pro
fesor la Universitatea Vanderbilt,, 
autorul multor cărți despre rerațiile- 
internaționale, a declarat, printre 
altele, că S.U.A. nu iau măsuri pen
tru slăbirea încordării internaționa
le, deoarece „eroii războiului rece 
și întregul nostru complex militar- 
industrial nu doresc acest lucrui. In. 
locul unor asemenea măsuri ei do
resc intensificarea cursei înarmări
lor". Fleming a subliniat că numai 
presiunile dn partea poporului pot 
duce la o modificare a politicii 
Washingtonului.

Conferința a adoptat de ase-^Ra 
o rezoluție î'n care sînt expuse țelu
rile înființării „Congresului oame
nilor de știință pentru menținerea 
existenței". In rezoluție se spune că 
congresul are datoria „de a uni e- 
nergia oamenilor de știință și a or
ganizațiilor lor în promovarea unuf 
program pozitiv de luptă pentru 
pace".
j|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllilllllHII!lllllllilllllLj||[^

UZINELE METALURGICE
P CHIMICE ZLATNA —

Raionul Alba, reg. Hunedoara

VIND IMEDIAT
din stoc supranormativ, 
direct soiicitantilor s 
următoarele materiale:

— fosfat trisodic î
— țesătură neagră din | 
sîrmă (grosime 3 m/m | 
cu ochiul de 3 cm3 |
— diferite piese uWl 
schimb auto (pentru |

GAZ 67).

CERERILE se vor adresa

direct uzinelor vinzătoare.

ț AUTOBAZA I.R.T. A. ALBA IOLIĂ » t
A Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor A
¥ de masă autobuze confortabile și de mare
v capacitate pe orice distanță pentru excursii. O’

y Pentru excursiile organizate în grupuri
se acordă mari reduceri tarifare, f

¥ Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei ¥
y prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic ¥
?= la sediul Autobazei sau la telefon 451—452. =¥
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0. C. L. COMERȚ MIXT ALBĂ IDLIĂ
FACE CUNOSCUT CONSUMATORILOR CĂ :

IN MAGAZINUL „autoservire"
ȘI IN MAGAZINUL „LACTATE"
J

se desface zilnic lapte proaspăt către consumatori ț= 
pe bază de abonament, la orele dorite!

Abonamentele pe durata solicitată dejeumpărători 
se achită odată cu întocmirea abonamentului.
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