
Despre vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovietice 

in Republica Populară Romină
Cuvîntarea radiotelevizată 

a tovarășului N. S. Hrușciov 
1 MOSCOVA (Ager preș). — TASS transmite textul cuvîntării rostite ( 

de N. S. Hrușciov la 2 iulie, la posturile de radio și televiziune sovie- ) 
tice, în legătură cu vizita delegației de partid și guvernamentale a U- < 
nitmii Sovietice în Republica Populară Romînă. )

Dragi tovarăși!
La noi s-a statornicit tradiția ca 

după întoarcerea din călătoriile fă
cute peste hotare delegațiile de 
partid și guvernamentale să împăr
tășească oamenilor sovietici impre
siile culese în cursul acestor călă
torii. Asemenea cuvîntări constituie 
un fel de dare de seamă a delega
țiilor în fața poporului sovietic. Ur- 
mînd această tradiție bună, îngă
duiți-mi să vă vorbesc astăzi des
pre vizita delegației de partid și gu
vernamentale sovietice în Romînia 
frățească.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui Republicii Populare Rotnîne, am 
fost oaspeți ai poporului romîn fra- 
,'e timp de șjpte zile. Vizita noastră 
în Romînia a fost rodnică, intere
santă și utilă. Intr-un timp relativ 
scurt prietenii romini au reușit să 
ne arate multe din cele create în 
anii puterii populare prin activita
tea muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor.

Vizita pe pămîntul romînesc ospi
talier va rămîne pentru totdeauna în 
amintirea noastră. Au fost zile de 
manifestare emoționantă a marii și 
trainicei prietenii care a unit pe 
veci popoarele țărilor noastre.

Putem spune cu un sentiment de 
mare satisfacție că vizita delegației 
de partid și guvernamentale sovie
tice în Romînia a contribuit la în
tărirea continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele sovietic și 
romîn, a fost folositoare pentru în
tărirea unității și coeziunii sistemu
lui mondial socialist.

In cuvîntarea pe care am rostit-o 
în fața minerilor romîni am spus că 
după ce vom sosi acasă ne Va fi 
greu să găsim cuvinte pentru a reda 
întreaga atmosferă emoționantă de 
cordialitate și adevărată frăție în 
care au decurs întilnirile noastre cu 
oamenii muncii din Romînia. Și, în- 
tr-adevăr, așa este, tovarăși. In ora
șe, uzine, gospodării agricole colecti
ve, solii poporului sovietic au fost 
primiți cu atîta dragoste și căldură 
încît uneori nu știam ce ne încăl
zește mai mult: razele dogoritoare 
ale soarelui darnic din Romînia sau 
căldura inimilor poporului care ne 
primea.

Pentru atenția și grija, pentru 
ospitalitatea și cordialitatea mani
festate față de delegația noastră, 
noi mulțumim încă o dată cu căl
dură poporului frate romîn, condu
cătorilor Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Republicii Populare Romîne.

Am vizitat mai multe orașe și sate 
din Romînia, am avut convorbiri 
prietenești cu conducătorii Partidu
lui Muncitoresc Romîn și guvernului 
Republicii Populara Romîne, cu mun
citori, țărani și intelectuali. Pretu
tindeni unde am fost, oamenii mun
cii din Romînia socialistă ne-au ru
gat să transmitem popoarelor Uniu
nii Sovietice un salut fierbinte și 
urări de noi succese în construirea 
comunismului. Același lucru ne-au 
rugat să-l facem și tovarășii Gheor- 
ghiu-Dej, Maurer și ceilalți condu
cători ai Republicii Populare Romîne.

■--------------------------------KZX

Importante cercetări arheologice în raionul nostru
Continuîndu-și munca începută 

anii trecuți, colectivul Muzeului re
gional Alba Iulia va întreprinde în 
acest an noi cercetări arheologice pe 
teritoriul raionului nostru. Din în
cuviințarea Academiei R.P.R., co
lectivul muzeului va efectya lucrări 
pentru stabilirea planului și fazelor 
de construcție a cetății feudale de 
la Tăuți, iar sub conducerea tova
rășului academician C. Daicovici va 

îndeplinesc cu bucurie, dragi tova
răși, această însărcinare plăcută a 
prietenilor noștri romîni.

Oricine vizitează astăzi Romînia 
nu poate să nu vadă marile trans
formări, survenite în viața poporu
lui romîn. In trecut, țară agrară să
racă, care se afla în dependență to
tală față de marile puteri imperia
liste, Romînia s-a transformat în 
prezent într-un stat socialist dezvol
tat și înfloritor.

Delegația noastră a fost în mari 
regiuni industriale ale țării, a vizi
tat asemenea întreprinderi admira
bile cum sînt Uzina „Grivița Roșie" 
și minele de la Lupeni, care au tra
diții revoluționare glorioase. Am vă
zut fabrici și uzine noi — roade ale 
industrializării socialiste a țării, am 
văzut orașe bine amenajate, care 
pînă nu de mult nici nu erau tre
cute pe hărțile Romîniei, am văzut 
noul sat romînesc în care socialis
mul aduce belșugul și cultura.

Am vizitat Onești-Borzești, un 
centru al industriei chimice și pe
troliere, am văzut clădirile luminoa
se și spațioase ale combinatului chi
mic, utilat cu aparatură modernă, 
încă acum cîțiva ani în acel loc era 
un sat. In prezent acolo se află un 
adevărat oraș socialist, oraș al ma
rii industrii chimice. Aceasta este o 
întreprindere tînără, nu numai pen
tru că a fost creată recent, dar și 
pentru că lucrătorii ei sînt în ma
joritate tineri care rezolvă cu în
drăzneală sarcinile mari încredin
țate de partid.

Intîlnirea cu siderurgiștii hunedo- 
reni a produs asupra noastră o pu
ternică impresie. Combinatul side
rurgic din Hunedoara constituie o 
întruchipare vie a prefacerilor gi
gantice care s-au petrecut în anii 
puterii populare pe pămîntul romî
nesc. Oamenii cu care ne-am întîl- 
nit acolo an vorbit despre creșterea 
rapidă a combinatului. Pentru noi a 
fost o plăcere să auzim ce apreciere 
înaltă dau siderurgiștii romîni cali
tății utilajelor fabricate în Uniunea 
Sovietică. Cînd am stat de vorbă cu 
muncitori ai combinatului și am vă
zut cum lucrează, m-am convins că 
sînt maeștri excelenți în specialita
tea lor, în stare să rezolve cele mai 
complexe sarcini de producție.

(Continuare în pag. 4-a)

— Zile de vară în colectivă
De după deal, soarele-și trimite 

solii dimineții —1 șutiți de lumină ce 
străbat bezna. Apoi, apare și el, 
strălucitor pe bolta senină scăldînd 
cu raze calde paiul griului pornit 
spre pîrgă, verdele lanurilor de po
rumb, silueta înaltă a vițelor devie.

E ora cînd satul se trezește. Se 
aud voci în ogrăzi. Apoi, se însu
flețesc ulițele. Pășind zoriți spre 
sediul gospodăriei, colectiviștii aduc 
vorba despre trebile deja împlinite, 
despre cele ce încă îi așteaptă.

Și, cu una cu alta, iată-i trecînd 
grupuri-grupuri pe sub poarta unde 
străjuiește de cîțiva ani, ca o încu
nunare a noului, inscripția: Gospo
dăria agricolă colectivă „Nicolae 
Bălcescu" — Șard.

fi cercetată cetatea dacică de la 
Piatra Craivei în scopul determi
nării acestei mari așezări din seco
lele I-II î.e.n.

Cercetări de mare însemnătate ar
heologică vor începe, de asemenea, 
în cartierul „Lumea nouă" pentru 
stabilirea genezei culturii Petrești 
și legăturilor multiple ale acesteia 
cu civilizațiile contemporane din 
Ucraina, Bulgaria și Jugoslavia.
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Expresie 

a avîntului continuu
Zilele trecute, în sala clubului a- 

scciației sportive „Auto" din Alba 
Iulia a fost deschisă „Expoziția 
tehnico-industrială a raionului Al
ba".

Interesul manifestat de oamenii 
muncii față de obiectele prezentate 
aici s-a dovedit încă din primele 
ore ale deschiderii expoziției. Zeci 
și sute de cetățeni au trecut apoi 
pragul acesteia în zilele următoare, 
admirînd rînd pe rînd exponatele în
treprinderilor din raion, inovațiile și 
graficele care constituie o vădită 
mărturie a puternicului avînt al dez
voltării industriei raionului, a creș
terii capacității și inventivității mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
în lupta pentru traducerea în viață 
a sarcinilor economice trasate de 
partid.

< -Ar La Depoul de locomotive C.F.R. Teius planul producției globale 
) pe primele cinci luni ale anului a fost realizat cu 104,93 la sută. Față 
1 de angajamentul luat, planul a fost depășit cu 4,15 la sută, obținîn- 
( du-se o economie de 1.540 tone combustibil convențional.
; ★ La fabrica de încălțăminte „Ardeleana" din Ălba Iulia planul pro-
> ducției globale pe semestrul I a.c. a fost realizat în proporție de 100,56 
i la sută, producția marfă în proporție de 100,67 la sută, iar prețul de 
} cost pe primele 5 luni a fost redus cu 1,56 la sută realizîndu-se 70.000 
( lei economii peste plan.
i ★ Prin valorificarea produselor obținute din sectorul zootehnic si 
( grădina de legume, gospodăria colectivă „Drum nou" din Galtiu a 
’ obținut pînă în prezent un venit de peste 210.000 lei.
f ★ Gospodăriile colective din Ciugud, Vințul de Jos, Berghin, Pețel-
< ca, Teiuș și Micești și-au îndeplinit planul de cumpărări la vaci cu 
) lapte pe întreg anul.
< ★ Pentru dezvoltarea sectorului taurin, gospodăria colectivă din 
S Ighiel a mai cumpărat din fonduri proprii și împrumut încă 11 capete 
? vițele, iar gospodăria din Bărăbanț — 25 vițele, îndeplinind planul de 
( cumpărări pe întreg anul 1962.
) Mecanizatorii de la S.M.T. Alba Iulia au obținut și în acest an
î rezultate bune, reușind să termine cu 15 zile înainte de termen repa- 
j rațiile la întregul utilaj care va fi folosit în campania agricolă de vară.

Aici, prin freamătul de voci, a- 
semenea zumzetului dintr-un stup 
de albine, se aud chemările briga
dierilor, ale șefilor de echipe. Oa
menii se împart după natura trebu
rilor. Unii în cîmp, alții la grădină. 
O parte, pricepuți în ale viilor, își 
mînă pașii spre pantele ce străjuiesc 
satul, iar cîțiva, cărora le-au fost 
întotdeauna dragi animalele, se în- 

'dreaptă spre grajduri.
Așa-i la Șard în zilele verii, și a- 

șa a fost aici încă de cînd a înce
put să dea colțul ierbii. Hotărîți să 
facă treabă bună, colectiviștii și-au 
pornit cu temei munca. Și se poate 
spune că au reușit în toate. Porum-, 
bul l-au prășit de două ori pe foaie 
cele 140 de hectare. Pe cele 4 hec
tare, de pe care colectiviștii sînt ho
tărîți să obțină 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în teren neirigat, a 
fost executată cea de-a treia orașilă, 
iar stropitul al II-lea la vii s-a fă
cut •— așa cum spune moș Bărbăn- 
țan Traian ■— la jac, nici prea de
vreme, nici prea tîrziu, de stau stru
gurii ciorcioloș pe vițe.

Cu nimic mai prejos nu s-au lăsat 
nici tovarășele de la grădină. Ener
gică, Gherman Domiția, șefa de e- 
chipă, conduce treburile de minune. 
Nu degeaba poartă pe piept insigna 
de colectivist fruntaș. Și-apoi ase
menea ei sînt și colectivistele Borza

IN CLIȘEU : Aspect din „Expozi
ția tehnico-industrială a raionului 
Alba". In prim plan exponatele uni
tăților C.F.R. din raion.

Raveca, Milaci Cornelia, Aleteș Ma
ria, Breazu Aîaria și altele. De mîi- 
nile lor „știu frică" buruienile. Cul
turile sînt bine întreținute. Cartofii 
timpurii au fost recoltați, obținîn- 
du-se .10.000 kg la hectar, locul lor 
luîndu-1 varza de toamnă.

Colectiviștii muncesc pe întrecute, 
fără să le pese de arșiță. Și, zilnic 
consiliul de conducere — ca un a- 
devărat stat major în lupta pentru 
întărirea economică a gospodăriei 
— înregistrează fapte îmbucură
toare. Aîagaziile la care lucrează 
Tudosie Aurel, Ursaleș Alexandru și 
Bumbac Ion sînt gata pentru a a- 
dăposti recolta de grîu. Vacile gos
podăriei, bine îngrijite de Hada Ion, 
Varga Ilie și Meteș Cornel, dau o 
producție tot mai sporită de lapte, 
iar tineretul bovin aflat în sta-bula- 
ție liberă la „Beretea", ca și porcii 
din grija colectivistei Bolea Aurelia 
se dezvoltă bine.

Sub razele soarelui de vară la
nurile de grîu prind a-și schimba 
culoarea. Pregătiți în toate, colec
tiviștii Dănuț Nicolae, Bolea Ilie, 
Dumitrean Gheorghe, Nana Teodor 
și ca ei toți ceilalți colectiviști din 
Șard așteaptă cu nerăbdare ziua 
recoltărilor, sărbătoare a marii lor 
familii unite prin cuvîntul partidu
lui pe drumul unei vieți tot mai îm
belșugate.

Bilanț rodnic la 
sfîrșit de semestru

In întrecerea socialistă; ce se des
fășoară la moara „N. Bălcescu" din 
Alba Iulia, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici luptă cu însuflețire 
pentru a traduce în fapte sarcinile 
trasate de Congresul aii IlI-lea al 
P.M.R. și cele izvorîte din Scrisoa
rea adresată de C. C. al P.M.R. mun
citorilor brutari și morari. Și, mun
ca harnicului colectiv este încunu
nată de succese. Planul de produc
ție semestrial al acestei unități a 
fost îndeplinit cu 3 zile înainte de 
termen în procent de 102,70 la sută. 
Prețul de cost pe cel de-al doilea 
trimestru al anului a fost redus cu 
1,16 la sută, obținîndu-se în același 
timp un însemnat volum de econo
mii peste plan.

Fruntași în întrecerea socialistă 
sînt membrii echipei comunistului 
Ciortea Silviu, morarii Schiau Si- 
mion, Sătmărean Sanda, Muntean 
Aurel, Brădilă Ilie și alții.

Coresp. V. ȘERBU

S-a început recoltatul orzului
In ziua de 4 iulie, la gospodăria 

agricolă de stat Alba Iulia s-a în
ceput recoltatul orzului cu combi
nele. In prima zi cele 2 combine au 
reușit să recolteze orzul de pe su
prafața de peste 10 hectare. După 
calculele preliminare care s-au 
făcut, producția medie la hec
tar pe cele 140 hectare cul- 
vate cu orz va depăși media de 
2.500 kg. Imediat după re
coltarea orzului se vor executa ară
turi și se va însămînța întreaga su
prafață cu plante furajere. Fruntași 
la recoltarea orzului sînt combinării 
Treja Cornel și Comșa Simion.

SE ÎMPARTE 
avansul bănesc trimestrial

Dezvoltarea multilaterală a gos
podăriilor colective contribuie în 
foarte mare măsură la întărirea e- 
conomico-organizatorică și1 crează 
posibilitatea de a se împărți colec
tiviștilor suime de bani tot mai mari 
pentru zilele-muncă prestate.

De curînd, la gospodăria agricolă 
colectivă „Partizanul roșu" — Be- 
nic a început împărțirea sumei de- 
peste 63.000 lei, venit realizat din 
valorificarea laptelui, linei și altor 
produse. Pentru zilele prestate, co
lectivistul Hulea Pațțenie împreună 
cu soția a primit ca avans peste 
800 lei. De asemenea, muilți' colecti
viști, ca Ignea Ciprian, Cristea Tra-- 
ian, Mica Ludovica, Cristea Maria, 
Dărămuș Gheorghe și alții, la fel au 
primit ca avans importante sume de 
bani. . , .......
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Consfătuirile raionale ale cadrelor didactice
După munca stăruitoare desfășurată in cursul anului școlar, recent 

încheiat, cei peste 600 învățători și profesori din raionul nostru s-au 
întrunit în zilele de 28 și 29 iunie in cadrul consfătuirilor raionale. 
S-au întrunit pentru a face bilanțul anului, pentru a-și împărtăși unii 
altora din experiența cîștigată în munca de zi cu zi și pentru a-și a- 
firma încă o dată hotărirea de a merge neabătuți pe drumul luminat de 
învățătura partidului. Și, în entuziasmul care a dominat tot timpul lu
crările consfătuirilor, numeroși învățători și profesori au vorbit cu re
cunoștință despre grija partidului față de școală și slujitorii ei, despre 
succesele obținute, metodele care au condus la acestea și despre sarcinile 
de viitor, sarcini desprinse din documentele prezentate in cadrul con
sfătuirilor de către tovarășii Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional al P.M.R. și Victor Pâșteanu. șeful secției învățămînt a 
Sfatului popular raional.

Redăm mai jos, în rezumat, o parte a lucrărilor consfătuirilor cadre
lor didactice din raionul nostru.

Activitatea instructiv-educativă în centrul 
atenției învățătorilor și profesorilor

Prima zi a consfătuirilor cadrelor 
didactice a fost destinată dezbaterii 
problemei instructiv-educatîve în 
școlile raionului. In acest sens, to
varășul Victor Pășteanu. șeful sec
ției învățămînt a Sfatului popular 
raional, a prezentat o amplă dare de 
seamă, numeroși învățători și iro- 
fesori purtînd vii discuții pe margi
nea acesteia.

Consfătuirile cadrelor didactice 
din acest an — s-a arătat în înce
putul dării de seamă — se desfă
șoară în condițiile puternicului a- 
v4nt în muncă al întregului nostru 
popor, în condițiile entuziasmului 
general determinat de mărețe' eve
niment istoric — încheierea colec
tivizării agriculturii — care a mar
cat victoria definitivă a socialismu
lui în orașele și satele patriei noas
tre. Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, poporul nostru a obținut 
victorii fără precedent și merge cu 
pași hotărîți spre desăvîrșirea cons
trucției socialiste.

Alături de oamenii muncii din fa
brici și de pe ogoare, spre mărețul 
țel pășesc și slujitorii școlii Ei 
își întregesc an de an măiestria pe
dagogică, dau patriei cadre tot mai 
bine pregătite pentru viață, grăitoa
re în acest sens fiind și succesele 
obținute in anul școlar 1961-1962 de 
către învățătorii și profesorii din ra
ionul nostru. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid și cu sprijinul 
sfaturilor populare, cadrele didactice 
raportează cu mîndrie îndeplinirea 
cu un an mai devreme a generali
zării învățămîntului de 7 ani. In a- 
nul școlar încheiat, în clasa a V-a 
au fost cuprinși toți absolvenții cla
sei a IV-a din anul școlar l'X7>-1961 
și chiar absolvenții a patru clase, 
serii mai vechi.

Succesele dobîndite pe linia dez
voltării învățămîntului de cultură 
generală și a încheierii generaliză
rii învățămîntului de 7 ani sînt ur
mare firească a condițiilor create 
desfășurării muncii în școlile raio
nului. A fost lărgită rețeaua școli
lor. au fost date în fotosiniă noi 
săli de clasă. Numărul școlilor de 7 
ani a sporit cu încă trei unități la 
Meteș. Șard și Valea Dosului și a 
fost extins numărul claselor la Pe- 
țelca, Ampoița și Cistei. Au fost 
date în folosință 27 noi săli de cla
să. La Zlatna a fost terminat loca
lul școlii medii cu 16 săli de clasă, 
iar la Intregalde din cele 8 săli de 
clasă, 4 sînt în linii mari gata să-și 
primească elevii. In condiții mai 
bune decît în alți ani au funcționat 
10 internate școlare, care au cuprins 
818 elevi. Tuturor elevilor din cla
sele I-VII le-au fost distribuite 
mod gratuit manualele școlare, 
pentru procurarea de mobilier, 
ventar gospodăresc și material 
dactic au fost cheltuîți peste 
mii lei.

Avînd create condiții optime 
muncă, învățătorii și profesorii
raion, în marea lor majoritate, și-au 
desfășurat cu avînt mereu sporit ac
tivitatea pentru deplina reușită a 
procesului instructiv-educativ. Și, 
se poate spune că munca le-a fost 
încununată de succes, acest lucru 
reieșind atît din darea de seamă cît 
și din aprecierile conducătorilor de 
partid și de stat care au luat cu- 
vîntul ăi cadrul consfătuirilor. Demn 
de remarcat este faptul că procesul

instructiv-educativ în anul școiar în
cheiat s-a desfășurat intr-o mai 
slrinsă legătură cu producția, asi- 
gurindu-se elevilor un sistem de cu
noștințe închegate la fiecare obiect 
de învățămînt La limba romkiăs-a 
pus un mai mare accent pe exprimarea 
corectă orală și scrisă, iar la ma
tematică in scopul legării cunoștin
țelor de viața de toate zilele s-aue- 
fectuat cu elevii lecții practice de 
măsurători in teren — unghiiri. 
distanțe. înălțimi. arii, volume etc.

Aceleași bune rezultate au fost 
obținute apoi la fizică, chimie și 
științele nativii. In marea majori
tate a școlilor, profesorii care pre
dau aceste discipline s-au străduit 
să prezinte în așa fel fenomenele 
incit elevii să le înțeleagă în mod 
dialectic. In predarea istoriei Rx.i- 
niei și a geografiei patriei, a socia
lismului științific și economiei poli
tice elevii au fost dirijați în sensul 
pătrunderii pînă în profunzimea fe
nomenelor social-istorice. formiidu- 
li-se astfel concepția materialistă 
despre bune și viață, succese de 
seamă fiind obținute, de asemenea, 
in munca diriginților și a organiza
țiilor de tineret din școli.

\nul școlar 1961-1962 a îmbogă
țit prin conținutul său și prin suc
cesele obținute experiența tuturor 
cadrelor didactice din raion. Etapa 
nouă pe care o străbate țara noas
tră pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste însă, pune in fața 
școlii noi și importante sarcini. În
vățătorii și profesorii au datoria de 
onoare de a milita necontenit pen
tru continua ridicare a hivelului de 
pregătire al elevilor prin asigurarea 
conținutului științific și a purității 
ideologice a învățămîntului. Sluji
torii școlii sînt chemați să dezvolte 
în școlari dragostea de muncă di
rect productivă, să dezvolte în ei 
trăsăturile comuniste de voință și 
caracter, simțul principialității, com
bativității și vigilenței revoluționare. 
Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
nimic nu trebuie să li se pară prea 
greu învățătorilor sau profesorilor, 
binemeritîndu-și astfel grija și căl
dura cu 
și întreg

la

care-i înconjoară partidul 
poporul nostru muncitor.

Noi și niareje sarcini în fata școlii și slujitorilor ei
In cea de-a doua zi a consfătuiri

lor, tovarășul Ștefan Boureanu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
al P.M.R. Alba, a expus în fața ca- 
drelor didactice sarcinile ce revin 
școlii în lumina hotărîrilor plenarei 
C. C. al P.M.R. din 23-25 aprilie a.c. 
și ale Sesiunii extraordinare a .Marii 
Adunări Naționale, sesiune consa
crată încheierii colectivizării agri
culturii patriei noastre.

Încheierea cu aproape 4 ani mai 
devreme a colectivizării agriculturii 
— eveniment de însemnătate istori
că în viața poporului nostru, a su
bliniat vorbitorul — constituie o • 
dovadă grăitoare a justeței politicii 
marxist-leniniste a partidului și a 
stîrnit un puternic sentiment de mîn
drie în rmdurile tuturor oamenilor 
muncii. Socialismul a învins defini
tiv în orașele și satele patriei. A în
vins și în raionul nostru. Și, la mă
reața victorie, o contribuție »de preț 
și-au adus-o și cadrele didactice. 
Marea majoritate a învățătorilor și 
profesorilor din satele raionului au 
participat cu însuflețire la munca 
politică de convingere a țăranilor 
muncitori de a păși pe calea agri
culturii socialiste. .Merită in acest 
sens scoasă în evidență participa
rea activă a cadrelor didactice din 
Stremț. .Mihalț, Teiuș. Galda
Jos, Șard. Sîntimbru. Vințul de 
Jos. Hăpria. Berghin. Ciugud și din 
alte așezări, care, alături 
triștii satelor, prin munca 
culturală desfășurată au spulberat 
'ndoielăe multor țărani 
călăuzindu-i pe drumul arătat 
partid.

Încheierea colectivizării agricul
turii deschide o nouă etapă în mer
sul înainte al satului socialist. In 
ceasta privință. Raportul prezentat 

tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Sesiunea extraordinară a

de

de comu- 
poliiică și

muncitori, 
de

Avarii Adunări Naționale din 27-30 
aprilie constituie un amplu și con
cret program de luptă, pentru a că
rui îndeplinire au fost luate o sea
mă de măsuri. A fost reorganizată 
conducerea agriculturii. S-a hotă- 
rît organizarea pe scară mai largă 
a învățămîntului agrozootehnic de 
masă, au fost luate măsuri pentru 
dezvoltarea școlilor profesionale de 
oregătire a mecanicilor agricoli, în
ființarea școlilor tehnice agricole cu 
durată de 4 ani și introducerea agri
culturii ca obiect de studiu în șco
lile de 8 ani din mediul sătesc.

Prin introducerea studiului agri
culturii ca obiect principal de învă
țămînt. pregătirea elevilor în acest 
domeniu se rezolvă în mod sistema
tic și la un nivel ridicat. Acest lu
cru însă presupune o muncă stărui
toare din partea tuturor învățători
lor și profesorilor.

Studiul agriculturii, prin însuși 
caracterul său și mai ales prin sco
pul pe care-1 urmărește, impune ca
drelor didactice sarcina de a reali
za o puternică legătură între cu
noștințele primite în școală și mun
ca din G.A.C. sau G.A.S. In preda
rea fiecărei lecții, a fiecărei activi
tăți trebuie să se îmbine în mod ar
monios nivelul ridicat de pregătire 
al profesorului cu măiestria lui pe
dagogică. Pregătirea teoretică a e- 
levilor, ca și antrenarea lor în mun
ca productivă, va trebui să apropie 
pe elevi de marea familie a gospo
dăriei colective, ajutîndu-i în acest 
fel să înțeleagă mai bine și mai a- 
dînc normele și principiile cape stau 
la baza vieții noastre socialiste.

Dar, pentru obținerea acestor re
zultate, nu-i de ajuns să militeze 
numai profesorii care vor preda o- 
biectul agriculturii. Front comun 
pentru aceasta trebuie să facă în
vățătorii și profesorii de toate spe-

Igg \

cialitățîle. Viața trebuie să pătrun
dă adînc în conținutul lecțiilor, îm- 
Ixjgățind atît latura instructivă a 
acestora cît și cea educativă. Prin 
rezolvarea de probleme legate de 
viața gospodăriilor colective, de re
zultatele obținute, de veniturile co
lectiviștilor, profesorii de matema
tică trebuie să le demonstreze ele
vilor superioritatea agriculturii so
cialiste. La lecțiile de fizică elevii 
trebuie înarmați cu principiile de 
funcționare a mașinilor și mecanis
melor folosite în agricultură, iar în 
predarea științelor naturii, cunoș
tințele dobîndite de elevi cu privire 
la viața plantelor și animalelor tre
buie să vină în sprijinul, înțelegerii 
problemelor cursului de agricultură.

Prin conținutul educativ al lecții
lor, cu deosebire a celor de limba 
romînă, de istorie, geografie și al
tele, învățătorii și profesorii sînt 
chemați să facă cunoscute elevilor 
frumusețea și bogăția agriculturii 
socialiste, importanța ei în economia 
țării noastre. Și, elevii, avînd la 
bază asemenea cunoștințe, vor în
drăgi tot mai mult gospodăria c 
lectivă, vor participa cu însuflețire 
la activitatea practică pe ogoare, îțșî 
vor lega idealurile de viață, de vii
torul gospodăriei din satul unde tră
iesc și învață.

Sarcinile care stau în fața agri
culturii în noua etapă de dezvolta
re, impun o pregătire temeinică nu 
numai pentru cadrele de specialiști 
ci și pentru întreaga țărănime co
lectivistă. De aceea, învățătorilor și 
profesorilor le revine sarcina dea-și 
împleti pe viitor și mai strîns mun
ca didactică din școală cu activita
tea social-culturală în rîhdul mase
lor. Trăind și muncind în mijlocul 
colectiviștilor, cunoscînd îndeaproa
pe preocupările și cerințele lor cul
turale, cadrele didactice trebuie să 
desfășoare o activitate vie, concretă 
și mobilizatoare, care să contribuie 
cu cele mai bune rezultate 1a ridi
carea nivelului de cunoștințe al ma
selor țărănești, să le dezvolte aces
tora spiritul colectivist, dragostea 
față de muncă și față de avutul ob
ștesc.

înfăptuirea mărețului program e- 
laborat de partid pentru asigurarea 
avîntului agriculturii socialiste este 
o cauză a întregului popor. Și, fie
care învățător în satul și școala un
de lucrează trebuie să se considere 
un neobosit purtător al cuvîntiilu:,. 
nartidului, să muncească cu dra- ’ 
goste, cu abnegație pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate de 
partid peniru înflorirea agriculturii 
socialiste, pentru desăvârșirea cons
truirii socialismului în patria noas
tră.

în 
iar 
in- 
di-

500

de
din

In cadrul multiplelor activități 
organizate de Casa pionierilor 
din Alba Iulia.în zilele vacanței, 
excursiile ocupă un loc însem
nat Și e firesc să fie așa. Pa
tria noastră oferă atîtea frumu
seți excursioniștilor. In clișeu: 
Drumețind prin regiunea Mun
ților Apuseni, pionierii s-au o- 
prit într-un scurt popas pe Va
lea Arieșului.

Răsplata binemeritată
Alereu la datorie, în mijlocul ele

vilor sau al maselor de țărani mun
citori, învățătorii și profesori din 
raionul nostru au adăugat in anul 
școlar recent încheiat noi și impor
tante succese la șirul celor obținute 
anii trecuți. Acest lucru a fost pu
ternic oglindit în cadrul consfătui
rilor raionale ale cadrelor didactice. 
Despre rezultatele obținute de slu
jitorii școlii a vorbit în calde cuvin
te tovarășul Ștefan Boureanu, prim- 
secretar al Comitetului raional al 
P.M.R. Alba. Aceleași calde apre
cieri la adresa cadrelor didactice 
le-au făcut apoi tovarășii Vasile Far- 
caș, secretar al Comitetului raional 
al P.M.R., Grigore Atureșan, pre
ședintele Comitetului executiv al

la datorie, în mijlocul ele- Sfatului popular raional, V. Popes
cu, director în Ministerul Invăță- 
mîntului și alți tovarăși.

Despre succesele obținute, cu mîn- 
dria legitimă a muncii împlinite, au 
vorbit, de asemenea, un însemnat 
număr de învățători și profesori, 
munca multora dintre ei fiind din 
plin răsplătită. Pentru merite deo
sebite în munca didactică și social- 
culturală, tovarășilor Păcurar Au
rel și Iosa Sofia le-a fost acordată 
diploma de „învățător fruntaș". To
varășului Lascu Tit Liviu i s-a a- 
cordat diploma de „Profesor fruntaș", 
iar unui mare număr de învățători 
și profesori le-au fost înmînate nu
meroase premii.

♦♦

învățătorului — înaltă cinstire
Ziua învățătorului — zi dăruită 

de partid și popor celor care, aple
cați cu grijă deasupra tinerelor 
vlăstare, veghează cu dăruire 
instruirea și educarea lor, s-a în
scris în anii vieții noastre noi 
rindul sărbătorilor tradiționale. Și, 
an de an, ea este tot mai luminoa
să, tot mai bogată în frumuseți.

Învățător! Cită armonie in acest 
singur cuvint? 11 rostesc cu smere
nie pruncii abia trecînd pragul 
școlii, îl împletesc în amintirile lor 
cei cu tîmplele albe. Numai că chi
pul învățătorului ce trăiește în a- 
mintiri, e cu totul altul. Nu poate 
sta alături de cel al învățătorului 
de azi. Pe atunci, pe cînd în țară 
huzureau capitaliștii și moșierii, 
chipul îi era supt și pămintiu. I se 
spunea „domnule învățător" dar el 
era cu coatele rupte. I se spunea 
„apostol" dar el trăia uitat, fără 
bucurii, înafară de cele pe care i le 
dăruiau puținii copii.

Astăzi, în țara noastră înnoită de 
oamenii muncii, conduși de glorio
sul partid, cu coșuri înalte de uzi
ne și ogoare fără sfîrșit, școala și 
slujitorii ei își trăiesc adevărata 
viață. Spre școlile, care împînzesc

la

în

orașele și satele, pășesc în fiecare 
început de toamnă zeci și sute de 
mii de copii. Apoi, în zilele verii, 
împreună cu învățătorii care le că
lăuzesc pașii spre culmi tot 
înalte, se bucură de roadele 
cii.

Așa-i azi peste tot în țară 
șa-i și în raionul nostru. Strînși la 
sfat zilele trecute, învățătorii și 
profesorii din așezări de șes sau de 
munte, au adus cu ei fiecare cu
vint de succese. Intr-un singur 
glas, ei au raportat partidului că 
sarcina generalizării învățămîntu
lui de 7 ani au înfăptuit-o și că 
sînt gata să meargă mai departe. 
Ei au raportat, de asemenea, 
în mijlocul oamenilor în 
iese și muncesc stăruie 
făclia științei și culturii 
viitor sînt hotărîți să 
prin realizări și mai 
grijii ce le-o poartă partidul. Apoi, 
înaripați de bucuria muncii împli
nite, la 30 iunie, și-au sărbătorit 
numele. ȘT din partea a mici și 
mari au răzbătut pînă în sala unde 
se găseau ei strînși, ecoul: „Ție, 
învățătorule — înaltă cinstire!"

mai
inun

și a-

că 
care tră- 
nestinsă 

și că pe 
răspundă 

însemnate
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Din experiența muncii de partid

Grupele de partid din G. A. C.
îndrumare concretă și operativă

în mod operativ. Grupele de partid 
organizează dezbaterea în colectiv a 
diferitelor evenimente interne și in
ternaționale. Așa, de pildă, lucrările 
plenarei C. C. al P.M.R. din aprilie 
1962, lucrările Sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale, vi
zita delegației de partid și guverna
mentale sovietice în țara noastră, 
publicate în presă, au fost dezbătute 
în cadrul brigăzilor în mod operativ 
de către grupele de partid.

O altă latură a activității desfă
șurată de grupele de partid este a- 
ceea de atragere în rândul candida
ților de partid a celor mai buni co
lectiviști. Și îln această direcție re
zultatele sînt pozitive. Fiecare gru
pă de partid și-a adus contribuția 
la primirea a 26 colectiviști în rîn
dul candidaților de partid.

In ultimul timp, biroul organiza
ției de bază a analizat în ședință de 
birou felul cum muncesc grupele de 
partid, care este aportul lor la în
deplinirea sarcinilor. Cu această o- 
cazie, din nou-, organizatorii de gru
pă au fost informați despre sarcinile 
ce stau în fața organizației de bază 
în perioada pregătirii și desfășurării 
campaniei agricole de vară și cum 
va trebui organizată munca politică 
în vederea mobilizării în întregime 
a forțelor din gospodărie la execu
tarea tuturor lucrărilor la timp și 
fără pierderi.

Instruirea cu regularitate a orga
nizatorilor grupelor de partid, in
formarea lor cu sarcinile imediate, 
organizarea de consfătuiri pe dife
rite teme și extinderea celor mai 
bune metode de muncă, îndrumarea 
operativă și concretă sînt metodele 
folosite de către organizația de bază 
din G.A.C. Berghin în munca cu 
grupele de partid.

In gospodăria colectivă din Ber
ghin au fost organizate la sfîrșitul 
anului 1961 grupe de partid" în fie
care brigadă de producție. Organi
zarea acestor grupe nu s-a făcut în- 
tîmplător. Organizația de bază a 
dovedit o preocupare deosebită pen
tru îndeplinirea acestei sarcini. Ți- 
nînd seamă de rolul mobilizator ai 
membrilor de partid, organizația de 
bază a propus consiliului de condu- 

felul 
de

cere al gospodăriei colective 1 
■cum să fie repartizați membrii 
partid în brigăzi.

După organizarea grupelor 
partid în fiecare brigadă, biroul 
ganizației de bază s-a preocupat de 
îndrumarea muncii acestora. Astfel, 
membrii biroului organizației de 
bază au fost repartizați să răspun
dă fiecare de cîte o grupă de partid. 
Tn afară de aceasta, în luna februa
rie a.c., în cadrul unei adunări ge
nerale a organizației de bază s-a 
dezbătut felui cum muncesc grupele 
de partid, care este aportul lor la 
îndeplinirea sarcinilor politice și e- 
■conomice. De fapt, dezbaterile ce 
au avut loc cu această ocazie au 
C’^rTstituit un schimb de experiență, 
pentru generalizarea celor mai bune 
și mai eficace metode de muncă.

— Grupele de partid — spunea 
tov. Frankel R. — sînt un real spri
jin în munca organizației de bază. 
Ele dezbat problemele curente ce 
se ivesc în cadrul brigăzii unde își 
-desfășoară activitatea și 
«ce cad în competența 
îmbunătățirea muncii.

Și, într-adevăr, cele 
cretaruil organizației de bază 
confirmate de fapte, de o serie de 
rezultate pozitive obținute în activi
tatea fiecărei grupe. Astfel, Ia înce
putul anului s-a inițiat de către 
grupa de partid din brigada a 11-a 
o întrecere pentru 
timp și în cele mai 
grotehnice a tuturor 
cole. Afobilizați de 
brilor de partid, colectiviștii din bri
găzile de cîmp au muncit cu însu
flețire pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite în întrecere. In prezent, la 
gospodăria colectivă din Berghin 
toate lucrările agricole sînt execu
tate la zi și, așa cum reiese din re
zultatele obținute, fruntașă este bri
gada a Il-a.

In afară de faptul că grupele de 
partid din G.A.C. Berghin rezolvă 
în mod operativ multe din proble
mele ce frămîntă brigada unde îșî 
desfășoară activitatea. îndrumate de 
biroul organizației de bază, ele își 
■aduc în aceeași măsură o contribu
ție de preț la întărirea rândurilor or
ganizației de partid, la educarea 
maselor, la informarea lor politică

de 
or-

iau măsuri, 
lor, pentru

spuse de se-
sînt

executarea la 
bune condiții a- 
luicrărilor agri- 
exemplul mem-

G. E.

Propuneri
Cu ocazia dezbaterilor ce au a- 

vut loc, în cadrul grupelor de 
partid, s-au făcut multe propuneri 
prețioase, printre care :

— grupele de partid să țină șe
dințe ori de cîte ori este necesar, 
să analizeze anumite probleme, să 
facă propuneri organizației de ba
ză, pentru a 
cînd acestea 
grupei;

— întrucît 
producție nu 
dat de partid, s-a făcut propune
rea să se desfășoare o mai susți
nută muncă politică pentru a a- 
trage în rândul candidaților de 
partid pe cei mai buni colecti
viști, în special din rândul popu
lației germane ;

— biroul organizației de bază 
să analizeze cu mai multă regula
ritate activitatea grupelor d«i 
partid, să organizeze schimburi de 
experiență pentru generalizarea 
metodelor bune de muncă ;

— grupa de partid din brigada 
zootehnică a propus organizației 
de bază și consiliului de condu
cere al gospodăriei colective să 
organizeze periodic schimburi de 
experiență, la care să participe 
toți îngrijitorii de animale, extin- 
zîndu-se în acest fel cele mai bune 
metode în creșterea și îngrijirea 
animalelor.

Acordînd toată atenția propu
nerilor făcute, biroul organizației 
de bază ține evidența acestor pro
puneri, organizează munca pentru 
aplicarea lor în viață, controlează 
cum se duc la îndeplinire sarcini
le trasate, ele fiind de mare preț 
în activitatea organizației de bază.

In majoritatea lor, propunerile 
făcute de grupele de partid au fost 
duse la îndeplinire și au dat re
zultate pozitive.

se lua măsuri atunci 
depășesc sarcinile

în brigada a 11-a de 
este nici un candi-

Nu numai probleme economice
Un fapt pozitiv în activitatea gru

pelor de partid din G.A.C. Berghin 
este acela că muncesc multilateral, 
intervin în toate problemele 
locul lor de muncă.

Pentru continua ridicare a 
lului politic al membrilor și 
daților de partid cu ajutorul 
de partid, s-a pus problema abona
mentelor în discuția grupelor de 
partid. Dezbătînd această problemă 
și înțelegînd rolul ei în munca politi
că, toți membrii și candidații de 
partid și un mare număr de colecti
viști s-au abonat la diferite publi
cații. 1

Grupa de partid din brigada a 
4-a a fost convocată nu de mult 
într-o ședință operativă. Ce s-a dis
cutat? Tov. Muntean Emil, candi
dat de partid, nu-și îndeplinea sar
cinile ce le avea în cadrul gospodă
riei colective, ba uneori lipsea de la 
muncă în mod nejustificat. Comu
niștii i-au arătat aceste lipsuri 
gîndul de a-1 ajuta

de la

nive- 
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Cu sprijinul grupei de partid
Sectorul zootehnic al G.A.C. Ber

ghin a cunoscut în ultimul timp o 
largă dezvoltare. Acest lucru im
punea repartizarea in acest loc de 
muncă a celor mai pricepuți colec
tiviști în creșterea și îngrijirea ani
malelor, lucru care de fapt a fost 
făcut de către consiliul de condu
cere al G.A.C. Organizația de bază 
ia propus în brigada zootehnică 
membri și candidați de partid care 
au dovedit pricepere deosebită în 
creșterea animalelor.

Și aici, ca de fapt în toate cele
lalte brigăzi, s-a organizat grupa 
de partid, care din primele z<le de 
la organizare a desfășurat o susți
nută muncă de mobilizare a colec
tiviștilor la buna îngrijire a anima
lelor, iar pe această cale la obține
rea de producții sporite de lapte, 
•carne și alte produse animaliere.

In mod operativ, grupa de partid 
dezbate probleme ce se ivesc în bri
gadă, ia măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor, face propuneri organiza
ției de bază menite să ducă la con
tinua îmbunătățire a muncii.

Astfel, grupa de 
dința operativă, < 
strîngerea furajelor necesare pentru 
hrana animalelor. Scoțînd în evi
dență faptul că anul trecut s-a fă
cut risipă de furaje, grupa de partid 
a propus ca în acest an trifoiul să 
fie adăpostit în șuri. Propunerea 
fiind apreciată de organizația 
bază . și consiliul de conducere 
G.A.C. ca bună, a și fost pusă 
aplicare. Alta propunere a grupei de 
partid și care, de asemenea, a prins 
viață, a fost aceea ca vițeii să fie 
alăptați la găleată.

Grupa de partid a desfășurat o 
susținută muncă politică 
brigăzii și a reușit să 
colectiviștii la efectuarea 
număr de ore de muncă 
la construirea grajdului, 
furajelor și alte munci 
gospodăriei colective.

In sectorul zootehnic 
Berghin s-au înregistrat 
pozitive, la care în mare măsură a 
contribuit grupa de partid.
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întreținerea culturilor și pregătirile
pentru recoltare — sarcini la ordinea zilei

La gospodăria colectivă „Drum 
nou“ din Galtiu, în aceste zile co
lectiviștii muncesc cu multă însufle
țire pentru a termina cît mai repede 
lucrările de întreținere la toate cul
turile prășitoare. Treminînd prașila 
a Il-a la cartofi, cînepă și floarea- 
soarelui, ei au început cu toate for
țele prașila a Il-a la porumbul pen
tru boabe și siloz. O mare atenție 
acordă de asemenea colectiviștii de 
aici și porumbului de 5.000 kg boa

be la hectar îln teren neirigat, la 
care execută în prezent prașila a 
Hl-a.

Colectiviștii din Galtiu sînt hotă- 
rîți să îndeplinească și să depășeas
că producțiile prevăzute în planul 
de producție pe acest an.

Fruntași la întreținerea culturilor 
și la grădină sînt colectiviștii Mîrza 
Vasile, Popa Iulius, Mîrza Marian, 
Holtiș Ștefan, Cimpoieș Marița, Po
topea Anuța, Trif Elisabeta și alții.

Preg ătl ri
Hotărîți să termine toate lucră

rile de întreținere, a culturilor pînă 
la începerea recoltării, colectiviștii 
din Cricău, ca de altfel toți colec
tiviștii din raion, muncesc cu inten
sitate pentru a termina prașila a 
Il-a pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb.

Pentru buna reușită a aceste’ ac
țiuni, consiliul de conducere îndru-

mat îndeaproape de către organiza
ția de partid, și-a . organizat bine 
munca, a luat măsuri din timp, și-a 
mobilizat toate forțele și mijloacele, 
iar lucrările de întreținere se apro
pie de sfîrșit. Astfel organizați, 
campania de recoltare din acest an 
îi va găsi pe deplin pregătiți, fără 
să fie aglomerați cu diferite lucrări.

Ritmul de întreținere a porumbului 
la G. A. C. Mihalț trebuie intensificat

Lanurile întinse de orz și grîu, 
care au început să îngălbenească 
tot mai mult, ne vestesc că se apro
pie cu pași repezi campania de re
coltare a cerealelor. Acest lucru im
pune a se lua o serie de măsuri din 
timp îneît recoltatul păioaselor să 
fie terminat în maximum 7-8 zile și- 
în raionul nostru. Pentru aceasta, 
gospodăriile colective trebuie să ia 
toate măsurile ca în cel mai scurt 
timp să termine lucrările de întreți
nere la culturile prășitoare pentru

a dispune de forțe suficiente la în
ceperea recoltării păioaselor. In ma
joritatea unităților noastre socialiste 
lucrările se apropie de sfîrș'.t. Nu 
putem însă trece cu vederea rămî- 
nerea în urmă a G.A.C. Mihalț, care 
pînă la această dată a executat pra- 
șila a Il-a la porumb în proporție 
de 50 la sută. Și la această unitate 
trebuie luate măsuri urgente pentru 
a se intensifica ritmul și a se ter
mina întreținerea porumbului în cel 
mai scurt timp.

Acolo unde munca este bine or
ganizată, iar sarcinile sînt reparti
zate în mod just pe fiecare membru 
din consiliul de conducere, și rezul-

lichida cu ele. Și, într-adevăr, aju
torul dat de grupa de partid a fă
cut ca tov. Muntean Emil să vadă 
aceste lipsuri și să le lichideze.

La fel s-au petrecut lucrurile și 
în brigada zootehnică. Aici, grupa 
de partid, în ultima ședință ținută, 
a criticat pe tov. Ursu Simion, or
ganizator de grupă, pentru faptul că 
se ocupă insuficient de sarcina ce 
i-a fost încredințată, că problemele 
multiple ce stau în fața brigăzii zoo
tehnice trebuie îndeplinite la timp, 
pentru care fapt grupa de partid 
trebuie să lucreze mai operativ și 
cu mai multă răspundere.

Grupele de partid se preocupă de 
mobilizarea membrilor săi la învă- 
țămîntul de partid*la munca poli
tică de masă și la toate acțiunile 
întreprinse de organizația de bază.

tatele sînt frumoase. Lucrările se 
execută la timp și de calitate, fapt 
ce duce la obținerea de producții 
sporite de cereale la hectar. Și, a- 
ceasta caracterizează majoritatea 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective din raionul nostru.

Sînt însă și unele consilii de con
ducere a căror membri nu-și fac 
datoria pe deplin, nu controlează fe
lul cum se execută diferite lucrări 
în cadrul gospodăriei și lasă totul 
în seama președintelui sau a unui 
brigadier, așa cum se întîmplă la 
G.A.C. „Unirea" din Alba lulia, un
de foarte rar găsești vreun membru 
al consiliului, și asta o dovedește și 
rămînerea în urmă la lucrările 
întreținerea porumbului.

Organele de partid și locale ale 
terii de stat trebuie să sprijine 
mult această unitate, s-o ajute în 
-omizarea muncii și în repartizarea 
sarcinilor, pentru a se trece cu toate 
forțele la terminarea grabnică a 
prașilei a Il-a la porumb și totodată 
să înceapă recoltarea orzului care 
este copt și bun de recoltat.
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Deputății sOntîlncsc ca alegătorii
In raionul nostru au avut loc, re

cent, și continuă să se desfășoare 
întîlniri ale deputaților cu alegătorii. 
Cu această ocazie se face bilanțul 
realizărilor obținute de deputați și 
alegători în fiecare circumscripție e- 
lectorală, se fac noi propuneri pen
tru viitor.

Tov. Bolunduți Aurel, deputat în 
circumscripția electorală regională 
Nr. 6 Pețelca, s-a întîlnit cu alegă
torii în ziua de 29 iunie a.c., în fața 
cărora a prezentat o dare de seamă 
cu privire la activitatea desfășurată 
și rezultatele obținute. Darea de sea
mă, cum de altfel și discuțiile 
purtate de cei ce au luat cuvîntul, 
s-a referit la o seamă de realizări 
cu caracter edilitar și gospodăresc 
ce au fost obținute în circumscrip
ția electorală prin participarea ac
tivă a cetățenilor. S-a insistat însă 
în mod deosebit la pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor din campa
nia agricolă de vară, pentru strân
gerea recoltei la timp și fără pier
deri.

Referîndu-se la această problemă, 
tov. Bîrsan Ștefan a propus ca con
siliul de conducere al G.A.C. din 
Pețelca să ia toate măsurile nece
sare pentru depozitarea cerealelor 
din noua recoltă. De asemenea a

propus deschiderea unui drum de 
la podul Pețelca la cantonul C.F.R.

Despre măsurile ce vor trebui lua
te în legătură cu lucrările din cam
pania agricolă de vară au mai dis
cutat și făcut propuneri care se re
feră la repararea podurilor, reparti
zarea batozelor etc. și tov. Butu- 
reanu loan, Tamaș Martin, Tamaș 
Andrei.

mobili- 
gospo-

★
In orașul Alba lulia, în luna iu

nie a.c. aproape toți deputății oră
șenești s-au întîlnit cu alegătorii și 
au prezentat în fața acestora dări 
de seamă despre activitatea lor.

In marea lor majoritate, discuțiile 
ce au fost purtate și noile propuneri 
ce au fost făcute se referă la buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului. Așa, de pildă, în circumscrip
ția electorală Nr. 42, deputat tov. 
Turean Cornel, s-a transportat pe 
str. Vasile Alecsandri o cantitate de 
peste 700 m.c. pietriș, au fost 
plantați 160 arbori ornamentali, 
iucrări la care au participat 
un număr mare de cetățeni. 
Alegătorii din circumscripția Nr. 1 
au propus deputatului lor, tov. Bu
cur Anton, să se preocupe mai mult 
de repararea străzilor din circum
scripția respectivă, să se consulte

mai mult cu cetățenii, să-i 
zeze la acțiuni cu caracter 
dăresc.

In circumscripția Nr. 33, 
tov. Șeușan Ioan, mai mulți alegă
tori, printre care tov. Pătrat Eugen, 
Șerban Traian, Gherasim loan, 
Muntean Maria, au făcut propuneri 
prețioase pentru înfrumusețarea 
străzii Gh. Doja și s-au angajat să 
muncească voluntar la acțiunile ce 
se vor întreprinde.

Cu ocazia întîlnirilor ce au avut 
loc au mai fost făcute și alte pro
puneri. Astfel, în circumscripția Nr. 
13 s-a făcut propunerea să se stu
dieze problema prelungirii conduc
tei cu apă potabilă. Tovarășa Moișe 
Cornelia, din circumscripția Nr. 42, 
a propus deschiderea unui magazin, 
alimentar pe strada V. Alecsandri.

Intîlnirile ce au avut loc între de- 
putați și alegători au scos în evi
dență, pe de o parte, preocuparea 
sfaturilor populare de a aplica în 
viață propunerile juste făcute de ce
tățeni, iar pe de altă parte, partici
parea activă a maselor, mobilizate 
de deputați la îndeplinirea sarcini
lor politice și economice trasate de 
partid și guvern, dorința lor de a 
face satele și orașul nostru tot mat 
frumoase. _ _ _ j j

deputat



Cuvîntarea radiotelevizată a tovarășului N. S. Hrușciov
(Urmare din pag. l-a)

Arăti|ndu-ne toate acestea, tova
rășii romîni își aduceau aminte că 
cu numai un sfert de veac în urmă, 
Romînia era o țară cu contraste so
ciale izbitoare. Alături de luxul ți
pător în care trăia mănuchiul pro
tipendadei- romînești, în țară dom
neau sărăcia și lipsa de drepturi 
pentru poporul muncitor. Monopo
lurile străine încătușau economia 
vechii Romînii, vlăguind-o. Romînia 
aducea din străinătate aproape 95 
la sută din utilajele necesare. Iar 
pentru toate acestea, în ultimă in
stanță trebuia să plătească munci
torul și țăranul.

Așa a fost în trecut. Astăzi romî
nii își aduc aminte de aceasta pen
tru a subbnia și mai mult uriașele 
transformări care s-au petrecut în 
țara lor. Intr-un timp scurt din 
punct de vedere istoric, poporul ro
mîn, sub conducerea partidului său 
muncitoresc, nu numai că a lichidat 
înapoierea moștenită de la capita
lism, ci și a dobîndit succese care 
într-un viitor apropiat vor situa Ro
mînia în rîndul țărilor europene îna
intate și dezvoltate din punct de ve
dere economic.

Este caracteristic că presa burghe
ză care, încă nu de mult scria cu 
dispreț despre Romînia, acum, în 
fata faptelor, a început să vorbească 
altfel. O serie de ziare burgheze 
subliniază că Romînia trece printr-o 
epocă de prosperitate economică, ne
maicunoscută în istoria sa, că eco
nomia Romîniei demonstrează un 
„uimitor dinamism" și un ritm ra
pid de dezvoltare.

Cînd delegația noastră a plecat 
să viziteze Republica Populară Ro- 
mină, unii corespondenți burghezi 
scriau că în cuvîntările sale Hruș
ciov va compara, desigur, realizările 
economice ale Romîniei socialiste cu 
cele ale țărilor capitaliste din ime
diata vecinătate. In Romînia n-am 
abordat această temă. Acum însă, 
vorbind despre rezultatele vizitei 
noastre, vreau, ca să spun așa, să 
le satisfac această dorință.

Dacă comparăm dezvoltarea Ro
mîniei socialiste cu dezvoltarea u- 
nor țări situate în apropierea ei 
cum e Turcia, sau Grecia, se poate 
spune că Romînia populară progre
sează într-un ritm considerabil mai 
rapid. Vorbind la figurat, ea reu
șește să facă aproximativ patru 
pași, în t:mn ce amintitele țări fac 
doar unul singur.

Imperialiștilor americani le place 
să se luade cu aiutorul pe care îl 
acordă țărilor slab dezvoltate, prin
tre care menționează si Turcia. Să 
vedem ce s-a întîmplat cu economia 
acestei țări ca urmare a „bineface
rilor" lor.

Occidentul a început să acorde 
Turciei așa-zisul ajutor din anul 
1949. In anul 1948, adică înainte ca 
guvernul Menderes să fi primit „a- 
iutor" din partea S.U.A., sectorul 
industrial al Turciei dădea 10,5 la 
sută din venitul național. In anul 
1960. după 12 ani de „ajutor" ame
rican partea sectorului industrial 
din venitul national al Turciei a fost 
de 10,9 la sută. Ce înseamnă aceas
ta ? Aceasta înseamnă că Turcia a 
rămas o țară, agrară, așa cum a 
fost, fără o industrie proprie cît de 
cît dezvoltată. Economia Turciei a 
intrat într-un adevărat impas. A- 
cestă țară s-a îndatorat atît de mult 
creditorilor săi îneît nu-și poatd 
plăti datoriile înainte de începutul 
secolului următor.

Aceste calcule nu le-am făcut noi. 
Asemenea date sînt citate de ziarul 
burghez turc „Vatan". Dar nu nu
mai industria turcă a devenit victi
ma cîrdășiei dintre reacțiunea turcă 
și imperialiștii de peste ocean. A- 
gricultura Turciei se găsește într-o 
situație atît de deplorabilă îneît nu 
poate asigura poporul nici măcar cu 
grîne care și ele sînt aduse din stră
inătate.

Recent un ziar, turc a relatat des
pre festivitățile stranii care au avut 
loc la Istanbul cu prilejul încheierii 
de către puterile occidentale a li
vrărilor de 3 milioane tone de grîu 
către Turcia. Autcrul articolului 
scrie că aceste festivități „... au pro

dus un ecou sumbru asemenea zgo
motului pe care îl face pămîntul ar 
runcat într-un mormînt proaspăt. 
Discursurile rostite în fața silozului 
aminteau de un prohod... Cine știe 
cîți ani vom mai cerși la străini!" 
— scria cu amărăciune ziarul.

Nu poți să nu fii de acord cu au
torul acestui articol. Intr-adevăr, de 
pe urma unui asemenea, cu permi
siune fie spus, ajutor nu numai că 
devii cerșetor dar poți să și mori.

Cu totul altă imagine vedem în 
Romînia populară. Calea socialistă 
de dezvoltare ii aduce succese ad
mirabile. In anul 1960 partea secto
rului industrial in venitul național 
al Romîniei reprezenta deja 53 la 
sută. In anul 1938 Romînia produ
cea 18 kg de oțel pe cap de locuitor, 
iar in anul 1960 — 98 de kg. In 
1938 ea producea pe cap de locuitor 
72 kWh energie electrică, iar în a- 
nul 1960 — 416 k'.Vh. In ce privește 
ritmul creșterii venitului național 
Republica Populară Romînă a de
pășit numeroase țări capitaliste dez
voltate.

In primăvara acestui an în Romî
nia ? fost încheiată colectivizarea a- 
griculttirii. Aceasta este o mare vic
torie a poporului romîn și a partidu
lui său muncitoresc. In prezent a- 
gricultura Romîniei, ca și a altor 
țări socialiste, are posibilitatea să 
se dezvolte pe o bază nouă, socia
listă, care permite accelerarea me
canizării proceselor de producție, 
introducerea pe scară mai largă a 
realizărilor științei.

Am vizitat gospodăria colectivă 
Ceacti. Țăranii din această gospo
dărie, ca și din multe alte gospo
dării, muncesc brie. Ei obțin mari 
succese.

Am fost la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice, în 
apropiere de București. Există acolo 
nu puține lucruri interesante. Atrag 
atentia culturile de soia și fasole. 
Cred că n-ar fi rău ca institutele și 
agronomii noștri să studieze cu a- 
tenție această experiență a prieteni
lor romîni și să-și însușească tot ce 
este folositor.

Este necesar să se facă un schimb 
mai larg de experiență, să se preia 
ceea ce au bun prietenii noștri și, în 
felul acesta, să se accelereze pro
gresul nostru comun.

Dacă ar fi să vorbim despre tră
sătura principală care poate carac
teriza impresiile noastre despre vi
zita în Republica Populară Romînă, 
trebuie să subliniem în primul rînd 
încrederea profundă a prietenilor 
noștri în justețea căii spre fericire 
și prosperitate pe care au ales-o, 
marele avînt în muncă și politic al 
poporului și încrederea lui nețărmu
rită în Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul său ferm și încercat.

Vizita în Romînia ne-a dat con
vingerea fermă că acolo, ca și în ce
lelalte țări socialiste, treburile merg 
bine. Noi comuniștii nu ne liniștim 
cînd este vorba despre dezvoltarea 
economiei naționale, despre sporirea 
avuției obștești. Noi nu ne mulțu
mim niciodată cu ceea ce am reali
zat, vrem întotdeauna să facem mai 
mult și mai bine pentru popor, să 
progresăm mai repede, în numele in
tereselor sale. Ne dăm seama că ce
rințele crescînde ale poporului pot 
fi satisfăcute rapid, întrecerea eco
nomică cu capitalismul poate fi cîș- 
tigată, numai dacă economia socia
listă se dezvoltă în ritm rapid, pro
duce tot mai mult, tot mai bine și 
mai ieftin. Iată de ce înțelegem pe 
deplin năzuința tovarășilor romîni 
de a cuceri noi culmi, tot mai înalte, 
în avântul economiei naționale și 
culturii patriei lor.

Comuniștii romîni, ca și partidele 
frățești din celelalte țări socialiste, 
văd mari posibiltăți de creștere a 
producției în unirea eforturilor pe 
baza adîncirii colaborării, a perfec
ționării continue a diviziunii inter
naționale a muncii. Acestui țel îi 
servesc hotărîrile Consfătuirii din 
iunie a partidelor frățești ale țărilor 
participante la Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc. In Comunicatul 
comun sovieto-romîn este relevat ro
lul important al acestei consfătuiri.

Hotărîrile Consfătuirii din iunie 
vor avea o mare importanță pentru 
dezvoltarea economiei socialiste 
mondiale ca complex unitar, înche
gat. înfăptuirea lor va ridica rela
țiile dintre popoarele țărilor socia
liste pe o treaptă nouă, mai înaltă.

Țările socialiste își coordonau și 
în trecut eforturile în dezvoltarea e- 
conomiei naționale. La noi însă nu 
erau suficient dezvoltate diviziunea 
internațională a muncii, cooperarea 
și specializarea producției industria
le. Acest lucru ducea uneori la chel
tuieli neproductive de resurse mate
riale și de muncă, frina dezvoltarea 
noastră. Astăzi s-au maturizat 
condițiile pentru o nouă abordare a 
problemelor colaborării economice.

Sensul hotăririlor Consfătuirii din 
iunie constă tocmai în a promova 
cutezător cooperarea largă a indus
triei țărilor socialiste și a valorifica 
mai deplin toate avantajele econo
miei socialiste planificate.

încă Marx spunea că, chiar și o 
simplă adunare mecanxă a muncii 
ii sporește considerabil productivita
tea. Putem să ne închipuim cu cît 
va crește productivitatea muncii so
ciale, cu cit se va dezvolta mai efi
cient economia țărilor socialiste a- 
tunci cind ele își vor uni mai bine 
eforturile in ramurile hotăritoare ale 
producției contemporane. Va rezulta 
un ciștig simțitor de timp și de re
surse materiale pentru victoria in 
întrecerea economică cu capitalis
mul. Țările socialiste vor putea să 
dezvoltate economia socialistă mon
dială într-un ritm și mai rapid, vor 
putea organiza producția mai eco
nomic și mai rațional, cu cheltuieli 
de muncă și mijloace materiale mai 
mici. In hotărîrile consfătuirii a fost 
pusă o bază bună pentru înaintarea 
cu succes a țărilor socialismului pe 
calea spre complexul unitar al eco
nomiei socialiste mondiale despre 
care a vorbit V. 1. Lenin.

Tovarăși! In cursul convorbirilor 
cu prietenii romîni care au decurs 
într-o atmosferă de unanimitate de
plină, am discutat problemele prin
cipale ale situației internaționale și 
ne-am exprimat hotărîrea de a lupta 
cu perseverență împreună cu cele
lalte țări socialiste, pentru întărirea 
păcii și securității popoarelor. Atît 
noi cît și tovarășii romîni conside
răm că în urm?, creșterii forțelor 
păcii și socialismului se întăresc pe 
zi ce trece barierele ce stau în calea 
dezlănțuirii războaielor de către im
perialiști.

Totodată evenimentele din ultima 
vreme arată elocvent că forțele 
reacțiunii caută cu orice preț să 
mențină în lume atmosfera „războ
iului rece", să țină în încordare po
poarele. Forțele agresive din Occi
dent pregătesc un nou război mon
dial, acumulează cu febrilitate arma 
nucleară. Este clar pentru oricine 
că cursa turbată a înarmărilor și 
îndeosebi în domeniul armelor de 
exterminare în masă duce spre un 
război care poate avea urmările cele 
mai fatale pentru întreaga omenire.

Foarte recent forțele democratice 
au reușit să obtjpă reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene. Crea
rea guvernului de coaliție în Laos 
a confirmat adevărul că, atunci cînd 
există dorința de a soluționa o pro
blemă litigioasă, oricare ar fi greu
tățile care apar în cale, ele pot fi 
în ultimă instanță înlăturate și poa
te fi realizat un acord reciproc ac
ceptabil.

S-ar părea că după reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene situa
ția în Asia de sud-est și în Extre
mul Orient va deveni mai liniștită 
și normală. In ultimele zile, însă, se 
manifestă clar tendința forțelor a- 
gresive de a crea noi focare de pro
vocări militare în această regiune a 
lumii.

Cian Kai-și, care trăiește numai 
cu sprijinul imperialiștilor ameri
cani, același Cian Kai-și face acum 
tot mai mult tărăboi anunțindu-și 
cu lăudăroșenie intenția „de a face 
un salt de tigru pe continent". In 
Taivan se desfășoară vaste pregătiri 
în vederea acestei aventuri. Trupele 
din regiunile sudice ale insulei sînt 
dislocate mai aproape de strîmtoa- 
rea Taivan, se pregătesc nave de
sant, este organizată administrația 
pentru acele regiuni la care rîvnesc 
ciankaișiștii. Firește că nu se poate 
crede că Cian Kai-și și clica sa or
ganizează toate aceste uneltiri de ca
pul lor. Războinicii din Taivan au 
început să orăcăie despre campanii 
militare bazîndu-se în mod evident 
pe sprijinul cercurilor agresive din 
S.U.A.

In ultimul timp generalii și ami
ralii din Pentagon poposesc tot mai 
des în Taivan. Clica militaristă a- 
mericană îl îmbărbătează și-l încu
rajează pe Cian Kai-și, trimițînd în 
strîmtoarea Taivan nave din fiota 
7-a militară americană. Prin aceas
ta, imperialiștii americani arată că 
sînt interesați în ațîțarea unui nou 
focar de război, în intensificarea în
cordării internaționale în Extremul 
Orient.

Ce se poate spune despre această 
nouă provocare la frontierele Chi
nei populare ? Se poate declara cu 
certitudine că această acțiune aven
turistă dacă într-adevăr cineva va 
îndrăzni să o pună în aplicare este 
sortită unui eșec. Poporul chinez nu 
va permite niciodată și nimănui să 
atenteze Ia marile sale cuceriri re
voluționare. Republica Populară Chi
neză are strînse legături de frăție de 
luptă și de solidaritate tovărășească 
cu poporul sovietic, cu toate popoa
rele puternicului lagăr socialist, ale 
cărui forțe unite, după cum se spune 
în Declarația partidelor frățești din 
anul 1960, reprezintă o garanție de 
nădejde pentru fiecare țară socia
listă împotriva atentatelor din par
tea reacțiunii imperialiste.

Acum patru ani, în 1958, clica 
ciankaișistă, în cirdășie cu milita- 
riștii americani, a pus la cale o pro
vocare în strîmtoarea Taivan. Gu
vernul sovietic i-a avertizat atunci 
serios pe amatorii jocului cu focul, 
declarînd că Uniunea Sovietică este 
întru totul de partea marii Chine 
frățești. Acum declarăm din nou : 
Cel care va îndrăzni să atace Re
publica Populară Chineză se va lovi 
de riposta zdrobitoare a marelui 
popor chinez, a popoarelor Uniunii 
Sovietice, a întregului lagăr socia
list. Să nu se îndoiască nimeni de 
aceasta.

Nu este pentru prima oară cînd 
imperialiștii caută să pună Ia încer
care forța și tăria prieteniei sovieto- 
chineze, ale unității și coeziunii po
poarelor comunității socialiste. Și 
de fiecare dată ei s-au convins că 
această prietenie este o forță invin
cibilă de care se sfărîmă toate pla
nurile dușmanilor noștri.

Prezența trupelor americane ori
unde s-ar ivi ele duce la agravarea 
situației, accentuează pericolul 
pentru pacea și securitatea popoare
lor. Să luăm de exemplu Coreea. De 
mai mulți ani această țară este scin
dată în două. Cu toate că războiul 
din Coreea s-a terminat de aproape 
10 ani, poporul coreean nu poate 
încă să se reuneasă într-o singură 
familie. Cine stă în calea unificării 
pașnice a Coreei ? Cine împiedică 
împlinirea năzuințelor scumpe ale 
poporului coreean iubitor de pace ? 
Nimeni altul decît militarist» ameri
cani. Ei sînt aceia care susțin ele
mentele antinaționale ce se împotri
vesc unificării țării.

Guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene a depus și depune 
mari eforturi pentru a crea premi
sele pentru unificarea pașnică a ță
rii sale. Nu odată el a propus auto
rităților Coreei de sud să ducă tra
tative, dar de fiecare dată aceste 
propuneri au fost respinse de cîrmui- 
torii sud-coreeni care depind întru 
totul de reacțiunea americană. Pre
zența cu nimic justificată a trupe
lor americane în Coreea este un ob
stacol serios în calea constituirii u- 
nui stat coreean unit, iubitor de 
pace și democrat.

Recent Adunarea Populară Su
premă a Republici Populare Demo
crate Coreene a adresat parlamente
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se desface zilnic lapte proaspăt către consumatori 
pe bază de abonament,la orele dorite!

Abonamentele pe durata solicitată de cumpărători 
se achită odată cu întocmirea abonamentului.

lor din toate țările un mesaj în care 
declară din nou că este gata să 
ducă tratative cu reprezentanții au
torităților sud-coreene cu privire la 
evacuarea trupelor americane și la 
semnarea unei convenții potrivit că
reia Coreea de sud și Coreea de 
nord nu vor folosi forțele armate 
una împotriva alteia. In mesaj se 
exprimă convingerea că după eva
cuarea trupelor americane din Co
reea de sud poporul coreean va pu
tea rezolva pe baze pașnice proble
mele un ficării țării.

Guvernul sovietic sprijină întru 
totul această propunere animată de 
dragostea de pace. Ea corespunde 
atit intereselor poporului coreelarr 
cît și intereselor popoarelor din Asia 
și întreaga lume. Ea constituie o 
mărturie a năzuințelor pașnice ale 
statelor socialiste cărora le este stră
ină ideea războiului ca mijloc de 
rezolvare a problemelor internațio
nale litigioase.

Popoarele marii comunități socia
liste sînt ocupate cu munca crea
toare, intensă. Pacea decurge în mod 
organic din natura socialismului. 
Oamenii sovietici ca și toate popoa
rele țărilor socialiste consideră ca o 
datorie a lor de a lupta activ pentru 
pace, împotriva primejdiei unui-'igu 
război mondial. Oamenii muncii din 
toate țările își îndreaptă cu speran
ță privirile spre țările socialismului, 
văzînd în ele pe cei mai dîrzi apă
rători ai păcii. Acest lucru este do
vedit și de faptul că partizanii păcii 
au ales Moscova ca loc pentru a- 
propiatul Congres mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

Dragi tovarăși 1
Intîlnirile și convorbirile noastre 

cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și cu ceilalți conducători ai Re
publicii Populare Romîne au decurs 
în spiritul prieteniei, cordialității șt 
înțelegerii reciproce tovărășești. Cu. 
bucurie constatăm că nu avem nici 
o divergență cu conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn și cu gu
vernul Romîniei, nici în problemele 
generale, nici în cele particulare. 
Partidele noastre și-au confirmat 
fidelitatea fată de Declarația din 
1957 și de Declarația Consfătuirii 
de la Moscova din 1960, care consti
tuie o busolă de nădejde în lupta 
pentru țelurile mărețe ce stau îrr 
fața comuniștilor, a clasei munci
toare, a oamenilor progresiști din 
toate țările.

In încheiere țin să transmit încă 
o dată cele mai bune urări poporu
lui romîn, Partidului Muncitoresc 
Romîn, Comitetului său Central, îit 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, guvernului Republicii 
Populare Romîne în frunte cu tova
rășul Maurer și să le urez noi suc
cese strălucite în măreața operă a 
construcției socialiste.

Aici, pe pămîntul moscovit, ca și 
pe pămîntul ospitalier al Romîniei, 
vreau să spun încă o dată din toată 
inima: „Trăiască în veci prietenia 
sovieto-romînă puternică și de nez
druncinat 1“

Vă mulțumesc, dragi tovarăși, 
pentru atenție.

★
Cuvîhtarea tovarășului Hrușciov 

a fost transmisă la posturile de ra
dio din țara noastră.

De asemenea cuvîntarea a fost 
transmisă la posturile de radio și 
televiziune din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară, pre
cum și la posturile de radio dta 
R. P. Bulgaria.
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