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Comuna Ighiu pe (Irumul colectivizării agriculturii
Comuniștii în frunte

cote in

A trecut mult timp de cînd in 
comuna Ighiu, ca peste întreg cu
prinsul patriei, s-au desfrunzit co
pacii și rînd pe rînd s-a așternut 
iarna. Dar în comună înflorește 
primăvara. Da, înflorește primăva
ra I Bătrîni și tineri, femei și copii 
au participat în aceste zile de fe
bruarie la prima sărbătoare a pri
măverii vieții lor — la inaugurarea 
gospodăriei agricole colective.

Cit de simplu pare cînd- rostești 
„gospodărie agricolă colectivă", 
dar ți-ai pus vreodată, cititorule, 
întrebarea cită muncă, cite frămîn- 
tări, cite greutăți trebuie să în
frunți pentru a făuri 'acest lucru?

Da! Prin Ighiu de cîtva timp a 
vuit neobosita muncă omenească. 
In frunte cu comuniștii, agitatorii 
•ganizației de bază din întovără

șea agricolă și din comună au 
uncii neobos-t pentru a pune ba

zele unei gospodării agr»
tare au intrat un număr de 155 fa
milii cu o suprafață de 149.68 ha.

Munca a început nu cu multă 
zarvă, dar hotărît. In comună o 
bună parte din țăranii muncitori 
cunoștea că gospodăriile agricole 
colective din raion au dobindit ve
nituri mari peniru colectiviști. Era 
totuși necesar să se stea de vorbă 
eu ei pentru a le lămuri o serie de 
probleme.

Prelucrind în cadrul unei 
adunări a organizațiilor de bază 
din întovărășire și din 

. tărîrca conferinței 
1 și raionale de partid, membrii 

candidații de partid s-au hotărît să 
treacă la o muncă mai concretă 
pentru crearea unei gospodării co
lective agroviticole. In primul rînd 
s-a trecut la organizarea unei in
tense munci politice de masă. S-au 

•ormat colective de agitatori din 
}ei mai pricepuți membri de par

tid, întovărășiți, deputați care 
dovedit prin fapte că înțeleg juste
țea liniei politice a partidului, re- 
partizîndu-li-se un grup de case. 
In primul rînd s:au înscris cei ce 
urmau să desfășoare această mun- 
eă. Printre primii s-au înscris 
membri și candidați de partid ca 
tovarășii Ureche Traian, președin
tele întovărășirii agricole, Szabo 
Pavel, secretarul organizației de 
bază, Dănilă loan, Crăciun Dăni
lă, secretarul organizației U-.T.M. 
și multi alții. Imediat s-a format 
un comitet de inițiativă. Biroul or
ganizației de bază a luat măsuri 
peniru a sprijini activitatea co
mitetului de inițiativă. Fiecare agi- 

t taior a primit sarcina ca în primul 
> rînd să stea de vorbă cu vecinii și 

rudeniile mai apropiate. Nu i-afost 
ușor agitatorului Ureche Traian să 
facă pe țăranul muncitor Păcurar 
N. să-și învingă îndoiala.

sat ho- 
regionale 

și

au

Dar 
xemplul 
cut și pe acesta să-și depună cere
rea de înscriere. Și așa, de dimi
neață piuă seara, zeci și zeci de a- 
gitatori mobilizați de organizațiile 
de bază, de activiști trimiși de Co
mitetul raional de partid pentru a-i 
ajuta, munceau cu perseverență și 
însuflețire, în'r-o plăcută oboseală 
stăteau de vorbă cu țăranii munci
tori, îi îndrumau să pășească pe 
calea gospodăriei colective, singura 
în stare să le aducă belșugul și 
lumina. De cite ori acești oameni 
conștienți că munca lor e necesară 
n-au renunțat la o parte din bu
curiile personale pentru a înmulți 
bucuriile și fericirea țăranilor mun
citori din această comună.

Și așa creștea, se dezvolta însu
flețirea, creștea și se dezvolta nu
mărul agitatorilor — cei care la 
început stăteau pe gînduri deveni
seră înflăcărați agitatori. Lor li s-au 
ală urat deputății sfatului, învăță
tori, medici, salariați ai sfatului 
popular, femei și tineri — intr-un 
cuvlnt toate forțele satului erau pre
zente în munca de colectivizare. O 
muncă neobosită au desfășurat in 
frunte cu comuniștii șt femeile. To
varășele Medrea Elena, Szabo Au
relia, Cristea Elena, Szabo Rozalia, 
Ureche Ana și altele, după ce ele 
s-au înscris în primul rînd în gos
podărie,- au devenit agitatoare ac
tive. Ca ele au muncit și tinerii 
Carabeț Dănilă, Dumitru Cornel, 
Bat arădean Florian și alții.

Munca agitatorilor a fost între
gită cu activitatea gazetei de pe
rete. La gazetă au apărut cu regu
laritate articole care au vorbit des
pre modul cum merge munca pen
tru. înființarea gospodăriei colecti
ve, evidențiind pe cei care au pășit 
cu încredere pe drumul vieții noi. 
Agitatorii au folosit de asemenea 
cu succes foaia votantă editată de 
redacția ziarului „Steaua roșie".

Biroul organizației de bază a 
analizat periodic' munca agitatorilor 
și acolo unde era nevoie întărea 
ct noi forțe colectivele de agita
tori.

Tot timpul secretarul Comitetu
lui comunal de partid, tov. Mun
tean Ioan, precum și președintele 
sfatului popular comunal, tov. Da
da Dionisie și ceilalți membri ai 
comitetului comunal de partid au 
fost prezenti în mijlocul țăranilor 
muncitori, le-au vorbit cu căldură 
despre însemnătatea gospodăriei co
lective pentru înfăptuirea unei vieți 
tot mai frumoase.

Munca n-a fost’ ușoară, au exis- 
Fl. DRAGAN

dîrzenia, hotărîrea, e- 
său personal, l-au fă-

(Continuare în pag. 2-a)

Două sate-n sărbătoare...

1
 Duminica trecută, la Ighiu și Bucerdea-Vinoasă a avut loc inaugu
rarea a două gospodării colective agroviticole.

Ca urmare a muncii politice desfășurate de către organizațiile 
) partid, sub îndrumarea directă a membrilor Biroului Comitetului 
\ ional de partid, 155 de familii de țărani muncitori din Ighiu și 
( de familii de țărani munctori din Bucerdea-Vinoasă au pășit cu 
) credere pe calea gospodăriei colective. Ei s-au convins pe baza fap- 
) telcr că singura cale care duce spre belșug și bunăstare este calea 
( marii agriculturi socialiste.
> Cu prilejul sărbătorii de inaugurare a gospodăriei colective agrovi- 
) ticole ..Ardealul" din Ighiu, au luat cuvîntul tovarășul Dumitru De- 
< jeu, membru al Biroului Comitetului regional de partid, președinte al 
> Comitetului executiv al Sfatului popular regional și tovarășul Gheor- 
( ghe Crișan, secretar al Comitetului raional de partid, care au dat pre- 
< țioase îndrumări colectiviștilor pentru munca ’de viitor.
) La inaugurarea gosptxlăriei colective din Bîicerdea, tovarășul Ște- 
!fan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional de partid, a adus 

salutul Comitetului raional și a dat o seamă de indicații deosebit dc 
prețioase pentru continua -întărire și dezvoltare a gospodăriei colective.

de 
ra- 
91 
în-

cu încredere pe calea gospodăriei colective
Ighiu și Bucerdea. Două sate-n 

sărbătoare. Și nu o sărbătoare o- 
bișnuită. Nu 1 O sărbătoare cum 
oamenii acestor sate bogate-n de 
toate n-au mai prăznuit-o nicioda
tă. O să bătoare a începutului de 
adevărată viață nouă.

Am fost a ci la Ighiu și Bucer
dea, cîteva ore, participant la săr
bătorirea inaugurării celor două 
gospodării colective. .Am urmărit 
aici cum aproape 250 de familii de 
țărani muncitori își încep drumul 
spre o nouă viață. Am urmărit bu
curia și en‘uz-asmut, am consta
tat hotărîrea de muncă a celor ce 
s-au prins să înainteze cutezători 
spre viitor. Clipele acestea au fost 

onan'e.
căminului culiu- 
citeva ore locul 
unui adevărat 
încrezători, dis
plăcută mărețe 

urnesc partidului

Sînt mîndru că am devenit colectivist

La ighiu, sala 
ral a fost pentru

> de desfășurare a
1 congres. Oamenii 
[cută și-și propun 
) de v:itor, m.
) pentru calea justă arătată.
} — Am fost peste 20 de ani
i' ban la oi — a spus Dănilă 

ghel. Tot timpul insă sărăcia 
urmărit. Acum

cesia spre belșug și sînt sigur că 
mă va urmări de azi încolo ,bel-

I
șugul. Și tot așa de încrezători 
sînt și ceilalți colectiviști. Și pe 
bună dreptate. Ei s-au convins de 
fapte că gospodăria colectivă este 
calea sigură spre belșug și bună-

< stare
) pășească cu încredere toți țăranii 
< muncitori.

J £

cic- 
An- 
m-a 

am făcut pasul a- 
șf sf

și pe această cale trebuie să

Eu, ca și celelalte peste 90 fami
lii de țărani muncitori din sat, am 
pășit cu toată hotărîrea in co
lectivă, căci exemplele vii, grăi
toare, ce ne stau mărturie la tot 
pasul ne dovedesc cu prisosință că 
belșugul și fericirea numai gospo- 
dâ~:'a colectivă ni le pot da pe de- 
plin. Aproape fiecare din noi știm 
acum că la Obreja există o uliță, 
unde s; pot vecia în rînd aproape 
20 
Și 
de 
t o
Uzate de ei in gospodăria colectivă. 
Același lucru se poate vedea și 
peste Tîmavă — la Cistei.

Dar, exemple asemenea de grăi
toare ne stau la îndcmînă mai a- 
pro: pe. La gospodăria colectivă din 
Țelna, fiecare din not a putut ve

al colec-

de case noi cu lumină electrică 
aproape, in fiecare casă aparat 
rad o. Acestea sînt casele colec- 
stȚor, făcute din veniturile rea-

tiv’Si în ra-
de vie

adus co-

dea în vară lanul de grîu 
Hor, fără asemănare 

ion, sau pepiniera de viță 
frumos crescută și care a
lectiviștilcr un venit important. Cit 
despre veniturile primite de mem
brii, cu ochii mei am văzut cum 
colectivistul Pascu Nicolae, care a 
real zat cu soția 588 zile muncă, a 
dus acasă 5.292 kg grîu și' porumb, 
312 litri vin și țuică, însemnate canN. G.

Și acum spor la muncă tovarășe președinte...

Cum a muncit comitetul <3e inițiativă
De la bun început pot spune că 

unul din faptele care mi-au călău
zit pașii spre gospodăria colectivă,

FENEȘER NICOLAE 
președintele G.A.C.

din Bucerdea-Vinoasă

MEDREA ELENA 
colectivistă 
din Ighiu

HADA DIONISIE 
președintele sfatului 

popular — Ighiu

URECHE TRAIAN 
președintele G.A.C.

din Ighiu

mie și celorlalți țărani muncitori 
din sat, a fost bilanțul rodnic' în
cheiat anul trecut de gospodăriile 
colective din raion. Un puternic în
demn au fost, de asemenea, pentru 
noi, succesele dobtndite de gospo
dăriile colective din țară de a căror 
rezultate am aflat din ziare și' ra
dio. Și cum putem rămlne indife
renți cînd în ra 'onul nostru goșpo- ’ 
dariile colective se întăresc tot 
mai mult, iar în regiunile Timișoa
ra, Galați; Craiova, raion după ra
ion pășesc pe calea gospodăriei co- 
1 c.tiv ? Nu. Nu 
difereați. Astfel în organizația de 
bază, împreună 
Miclea Nicolae, 
bri și candidați de partid, Totoian 
Eugen din activul fără de partid 
și alții, am pășit cu încredere pe, 
calea muncii în comun, senmînd 
cereri de intrare în gospodăria co
lectivă. In aceeași zi, urmînd cu- 
vintul de îndemn al partidului, ni 
s-au alăturat învățătorii Chiriiă Ni
colae, Avram Livia, țăranii munci
tori Truța Candin l. Nichifor, Bo

puteam rămlne in-

cu Benician Aurel, 
Făt Traian, meni-

(Continuare în pag. 2-a)

lit ăți de floarea-soarelui, lină, pre
cum și suma de 8.232 lei.

N-aș putea spune că nu am ob
ținut și eu în întovărășire unde am 
avut aproape două hectare produc
ții șt venituri frumoase. Față de 
gospodăria colectivă însă, unde ma
joritatea lucrărilor se fac mecanizat 
și se pot dezvolta ramuri de pro
duct i aducătoare de venituri mari, 
pot spune că veniturile realizate în 
întovărășire nu se pot compara ni
ci pe departe cu cele din colectivă.

Acestea sînt doar cîteva exemple 
care m-au convins să pășesc cu 
încredere în gospodăria colectivă. 
Și sînt mîndru că sînt colectivist. 
Eu, împreună cu soția sîntem ho- 
tărîți să muncim cu toată dragos
tea și 
pentru 
tră să 
că

puterea noastră de muncă, 
a face ca gospodăria noas- 
se dezvolte și să înfloreas- 
mai mult.

POPA ION l. Artenie
colectivist G.A.C. „Horia, Cloș
ca și Crișari' — Bucerdea V.

tot

Acesta este drumul
spre belșug

Oamenii Ighiului au participat, 
duminica trecută, la unul din cele 
mai mari everimente din viața să
tulii'. Urmînd cu încredere drumul 
arătat de partid, 155 de familii de 
țărani muncitori au pus bazele gos
podăriei colective „Ardealul".

Mă număr și eu printre cei care, 
rupînd-o cu trecutul, au pășit sa
și facă o viață mai bună. Pășind 
pe caba gospodăriei colective, eu 
am socotit că drumul pe care am 
apucat este cu adevărat drumul pe 
care trebuie să meargă toți țăranii 
muncitori. Am văzut nu odată cum 
coFctiviștii din Țelna au obtinut 
recolte cu mult mai mari la hectar, 
nu numai decît țăranii care și-au 
lucrat pămîntul de unul singur, ci 
chiar și decît noi, cei din întovă
rășire. De asemenea, convingătoare 
sînt și veniturile obținute de colec
tiviștii din Micești, care au reușit 
să obțină venituri bănești care a 
dat posibilitatea gospodăriei să îm
partă 36 lei la fiecare zi-muncăîn 
afară de produsele cerealiere și le
gam'cole. Multi colectiviști au pri
mit înGe 20.000 și 30.000 lei. ’

Cu câțiva ani în urmă am' avut 
fericita ocazie de a face parte din- 
tr-o delegație de țărani care 
vizitat Uniunea Sovietică. Am vi
zitat a!ci mai multe colhozuri 
am văzut lucturi pe care nu le-am 
văzut niciodată în viață. Mi-am pu- 

'. ------a de fericirea
sovietici. încă din a- 
gîndul meu a încolțit 
vedea și în satul meii 
unei gospodării colec-

au

și

tul atunci da seama 
colhoznicilor 
cele zile, în 
derința de a 
puse bazele 
tive.

Azi, acest
In satul nos'ru s-au pus, duminica 
trecută, bazele gospodăriei colecti
ve agroviticole. Țărani muncitori 
din cei mai harnici din sat au pă
șit cu încredere pe calea arătată de 
partid. Și datorită condițiilor pe 
care le avem, vom putea să facem 
din gospodăria noastră o gospo
dărie fruntașă pe regiune.

ANGHEL ȘTEFAN 
membru al gospodăriei 

colective „Ardealul" — Ighiu
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Comuna Ighiu pe drumul colectivizării agriculturii

Comuniștii în frunte
_____(Urmare din -pag. 1 -a) 
lat o seamă de greutăți. Calmul 
și iscusința comuniștilor din comu
nă au rezolvat însă toate greută
țile.

•N
...15 februarie, a luat ființă gos

podăria colectivă agroviticolă.
La această mare sărbătoare au 

fost prezenți -nu numai colectiviștii. 
Au venit delegații muncitorești; co
lectiviști și întovărășiți din întreg 
raionul, conducători ai organelor 
regionale și raionale de partid și de 
stat.

I-am privit pe cei ce au devenit 
colectiviști. Erau cu toții la ședin

(Urmare din pag. l-a) 

lea Ion I. Letiția, Făt Todor și 
alții. In primele trei zile, după ce 
numărul celor înscriși în gospodă
rie a trecut de 25, cu sprijinul co
mitetului comunal de partid și al 
comitetului executiv al sfatului 
popular din comună, am înființat 
comitetul de inițiativă.

Cei înscriși la început în gospo
dărie au dat apoi un sprijin impor
tant membrilor din comitetul de 
inițiativă, în munca desfășurată de 
aceștia de la om la om. Mulți din
tre țăranii muncitori, cum sînt Pre- 
săcan Nicolae, Nistor Ion l. Ion și 
alții, când au fost vizitați de agita
tori, nu au stat mult pe gînduri și 
au făcut cu drag cerere de intrare 
în gospodărie. Pe unii dintre țăra
ni, care s-au dovedit mai șovăiel
nici, am căutat să-i atragem în gos
podăria colectivă prin exemple vii, 
convingătoare, care să dovedească 
cu prisosință superioritatea muncii 
in comun și veniturile mari peca
ri le realizează colectiviștii in gos
podărie. Și exemple avem multe în 
raion. Aproape fiecare bucerzan 
știe cum că cu tot timpul secetos, 
colectiviștii din Țel na care folosesc 
pe scară largă unelte mecanizate 
și metode agrotehnice înaintate, au 
obținut anul trecut o producție de 
1.710 kg la hectar la grîu și peste 
3.200 kg la porumb. Nu am pier
dut din vedere să arătăm veniturile 
de peste 300.000 lei realizate din 
sectorul zootehnic și pepinieră a 
cantităților sporite de'produse și a 
sumelor însemnate de bani primite 
Ve colectiviștii din Țelna, Mice ști, 
Obreja, Cistei pentru zilele-muncă 
făcute în gospodărie, cum sînt, de 
p ldă, colectiviștii Naghi Ștefan de 
la gospodăria colectivă din Cistei, 
Sîrbu Marin, de la gospodăria co
lectivă din Micești și mulți alții, 
care anul trecut, au primit produse 
și bani în valoare de peste 3(7.000 
lei fiecare. Gazeta de perete și cele 
două foi volante au constituit de 
asemenea pentru comitetul de ini
țiativă un prețios ajutor în desfă
șurarea muncii de lămurire, pentru 
atragerea țărănimii în gospodăria 
colectivă.

IN CLIȘEU: O parte din formația artistică a căminului cultural 
din Vințul de Jos.

ță în sala căminului cultural. Par
că iert acești oameni mîncau plinea 
amară a boierilor, a moșierilor. 
Parcă ieri acești oameni romîni și 
maghiari erau învrăjbiți.

Ce le era sortit lor în regimul 
trecut? Mizerie materială și mo
rală, întuneric și ignoranță.

Au luat mulți cuvlntul. In vorbe
le lor răsuna ura pe care o aduna
seră o viață întreagă, slugărind la 
boieri și chiaburi, dar în același 
timp ei deschideau larg porțile vii
torului, deslușeau semnele anilor 
ce vor veni.

Căci ce e mai înălțător decît să 
visezi cu realitatea în față, să rea

Cum a muncit comitetul de inițiativă
Desfășurind o muncă de agitație 

susținută ajutat de comuniști, de 
membrii din activul fără de partid, 
de cadrele didactice din sat și de 
țăranii muncitori înscriși printre 
primii în gospodărie, comitetul de 
inițiativă a reușit într-o perioadă 
scurtă de timp să atragă în gospo
dăria colectivă care a primit nume
le de „Horia, Cloșca și Crișan" 91 
de familii, cu o suprafață de a- 
proape 140 ha teren agricol, din 
care o mare suprafață vie pe rod. 
Duminica trecută, în ziua inaugu
rării gospodăriei, însuflețiți de en
tuziasmul cu care colectiviștii au

Aspect de la inaugurarea gospodăriei colective din Bucerdea-Vinoasă.

♦♦

Cîntec, joc
La marea sărbătoare a locuitori

lor satului Ighiu de duminica tre
cută — inaugurarea gospodăriei co
lective agroviticolă „Ardealul" — au 
luat parte pe lingă formațiile ar
tistice locale, corul ceferiștilor de 
la Teiuș, soliști vocali șl brigada 
artistică de la întreprinderea „Ar
dealul" din Alba-Iulia.

Pe scena căminului cultural „N. 
Bălcescu" din Ighiu, cu sala ar
hiplină, după adunarea festivă de 

lizezi visînd la mai departe. Așa 
au făcut Dănilă L, Tolloș Aladar 
și Bal șa Traian. Așa a făcut și co
lectivistul Tometeu Teodor care a 
spus: „La început am fost abia 26 
de întovărășiți. Astăzi am pășit 155 
de familii în gospodăria colectivă, 
dar sînt sigur că nu va trece mult 
timp și va veni alături de noi tot 
satul".

Munca nu s-a oprit. Țăranii mun
citori continuă să-și depună cereri 
pentru intrare în gospodăria colec
tivă.

In curînd satul întreg va fi unit 
într-o singură familie mare și pu
ternică — gospodăria colectivă. In 
sat va fi veșnic primăvară.

nășit pe calea cea bună, alte cinci 
familii din sat, în frunte cu țăranii 
muncitori Muncuș Victor, Muncuș 
Elena, Miclea Aurel și alții și-au 
făcut pe loc cereri de intrare în 
gospodărie.

Consiliul de conducere al gos
podăriei, ales de adunarea gene
rală a colectiviștilor, s-a angajat 
să desfășoare o activitate susținută, 
pentru a atrage in timpul cel mai 
scurt în gospodăria colectivă pe 
toți țăranii muncitori din sat.

FENEȘER NICOLAE 
președintele G.A.C. 
Bucerdea-Vinoasă

și voie 6ună
constituire a gospodăriei colective, 
s-a prezentat noilor colectiviști și 
invitați un bogat program artistic. 
Corul colectiviștilor din Ighiu a 
fost primul care a început progra
mul cu cîntecele „Calea cea adevă
rată", „Bobocele și inele", „La 
fîntînă" și altele. A urmat corul ce
feriștilor de la Teiuș compus din 
aproape 70 de persoane și brigada 
artistică de agitație de la între
prinderea „Ardealul" din Alba-Iulia, 
care prin programul bine întocmit 
șl axat pe realizările locale și bo
găția din gospodăria colectivă prin 
cîntec, joc și voie bună a imprimat 
un caracter deosebit de sărbăto
resc acestui eveniment însemnat din 
viața țăranilor muncitori din Ighiu.

Programul artistic s-a încheiat 
cu cîntecul „înflorește țara mea", 
iar în continuare a cîntat o fanfa
ră din Alba-Iulia. După progra
mul prezentat, colectiviștii și in
vitații prezenți au continuat cînte- 
cul, jocul și veselia pînă seara tlr- 
ziu,

★
Cu prilejul inaugurării gospodă

riei colective „Horia, Cloșca și Cri
șan" din- satul Bucerdea-Vinoasă, 
corurile și brigăzile artistice de agi
tație ale căminelor culturale din co
munele Vințul de Jos, GaldadeJos 
și Casa raională de cultură din Alba- 
Iulia, au prezentat un reușit pro
gram.

Pentru o recoltă 
sporită în înto

vărășiri
♦

Știința agrotehnică ne învață că 
dintre toate îngrășămintele organice 
cel mai eficace, ieftin și complet, 
este gunoiul de grajd, îngrășămînt 
pe care îl are fiecare producător a- 
gricol ce posedă animale.

Acordînd toată importanța folo
sirii îngrășămintelor naturale, înto- 
vărășireâ agricolă „Galtiana" din 
satul Galtiu a obținut anul trecut 
la porumbul hibrid, semănat în te
ren arat din toamnă și îngrășat cu 
gunoi de grajd, o producție de pes- 

■te 5.000 kg. la hectar. Peste 3.000 
kg a obținut de asemenea și la po
rumbul obișnuit, adică cu 8.00-1.000 
kg porumb la hectar mai mult de
cît s-a obținut de pe terenul neîn
grășat cu gunoi. Rezultate asemă
nătoare au obținut și membrii în
tovărășirilor agricole „Progresul" 
din Galda de los, .Masile Roaită" 
din Cricău și alții care, de aseme
nea, au folosit cantități sporite de 
Îngrășăminte naturale.

Convinși din experiență proprie 
de foloasele mari pe care le adu
ce agriculturii îngrășămintele na
turale, membrii întovărășirii agri
cole „Galtiana" au hotărît ca în 
acest an să folosească tot gunoiul 
ce-l posedă, la îngrășarea pămîntu- 
lui din întovărășire, prevăzînd în 
planul de producție gunoirea cu în
grășăminte naturale a unei supra
fețe de aproape 100 hectare. Tre
când la fapte, mulți întovărășiți ca 
Mirza Iacob, Crișan Iacob, Mtrza 
Parterele, Potopea Traian, Iurca 
Silviu și alții au și transportat pe 
tarlalele întovărășirii cantități în
semnate de gunoi. Astfel, în primă
vara aceasta la întovărășirea „Gal
tiana" sfecla de zahăr, tutunul și 
floarea-soarelui, în întregime, pre
cum și o bună parte din cartofi și 
porumb se vor cultiva în teren bi
ne îngrășat cu gunoi de grajd. Dar, 
în timp ce membrii întovărășirilor 
agricole din comunele Sîntimbru, 
Gal'da de Jos, Cricău și altele se 
străduiesc să smulgă pământului 
din întovărășiri rod cît mai bogat, 
folosind gunoiul de grajd pentru 
îngrășarea perimetrelor din unită
țile lor, în raion mai sînt încă în
tovărășiri agricole unde nu se a- 
cordă toată importanța sporirii pro
ducției la hectar, prin folosirea pe 
scară largă a îngrășămintelor na
turale. In această categorie se si
tuează întovărășirile agricole „Dru
mul lui Lenin" din comuna Siremț, 
„Obrejarta" din satul Obreja, 
„Brazdă nouă" din Hăpria, „Ber-

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

Toată atenfia pregătirilor pentru muncile de primăvară
In comuna Ciugud lucrările de 

pregătire în vederea însămînțărilor 
de primăvară se desfășoară cu 
multă încetineală. Aici, datorită 
faptului că comitetul executiv al 
sfatului popular din comună nu a- 
cordă toată importanța lucrărilor 
pregătitoare, popularizării și apli
cării pe scară largă a metodelor a- 
grotehnice înaintate, transportul gu
noiului în cîmp se tărăgănează. 
Deși în curțile producătorilor a- 
gricoli din comună există cantități 
sporite de gunoi de grajd, în cîmp, 
pînă la 12 februarie, nu s-a trans
portat gunoi decît pentru o supra
față de 20 hectare.

De asemenea, în această comu
nă nu s-a făcut încă nimic în ce

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

Vestii dan activitatea culturala

Decada cărții Academiei R. P. Romîne
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de 

la înființarea Editurii Academiei 
R. P. Romîne, între 15 și 25 fe
bruarie, în întreaga țară a fost or
ganizată „Decada cărții Academi
ci R.P.R."

Evenimentul e marcat și în ora
șul nostru. La Librăria noastră, în 
vitrine și rafturi, lucrările editate 
de Academie sînt bogat reprezen
tate. Doritorii pot găsi la librărie

Seară literară închinată marelui poet George Coșbuc
Cinstind memoria lui George 

Coșbuc de la a cărui naștere se 
împlinesc în acest an 93 de ani, 
cercul literar de la Școala mețiie 
Nr. 2 din orașul nostru, ce poartă 
numele marelui poet, a organizat 
în ziua de 18 februarie o reușită 
sivă literară.

In cadrul manifestării care a a- 
vut loc la Casa de cultură, tovară

Cît mai multe îngrășăminte 
naturale în cîmp

ghiatia" din comuna Berghin, ,7 
Noiembrie" din comuna Vințul de 
Jos și altele;

La întovărășirea 'din Stremț, 
de pildă, datorită faptului că orga
nele de partid și comitetul execu
tiv al sfatului popular din comu
nă nu au sprijinit îndeajuns condu
cerea întovărășirii la întocmirea 
planului de producție, aceasta nu 
și-a planificat nici o tonă de gu
noi de grajd pentru îngrășarea te
renurilor din întovărășire în acest 
an.

Astfel stind lucrurile, se pune în 
mod firesc întrebarea: cum va reu
și întovărășirea din comuna Stremț 
să realizeze o producție me
die de 20.000 kg Ia hectar la sfe
cla de zahăr și 1.300 kg la floarea- 
soarelui așa după cum se prevede 
în documentele plenarei C. C. al 
P.M.R.. din noiembrie 1958? Bine
înțeles dacă se folosesc metode a- 
grotehnice înaintate și se acordă 
toată atenția acțiunii de fertilizare 
a solului, îngrășînd terenul cu în
grășăminte naturale și chimice, a- 
ceste producții și chiar mai mari 
se pot obține de fiecare întovără
șire.

Ținând seamă de rolul important 
ce-l au îngrășămintele naturale în 
sporirea producției la hectar, or
ganele tehnice agricole de la comu
ne au datoria să cunoască fiecare 
tarla din întovărășire și să reco
mande întovărășiților îngrășarea 
terenului pe suprafețe cît măi mari 
în raport de sol și cultură.

In aceste zile, cînd timpul pentru 
transportul gunoiului în cîmp este 
deosebit de favorabil, organele 
partid șl dc stat de la comune 
buie să desfășoare o largă acțiu^r 
pentru ca întovărășiții să-și plani
fice și să transporte în cîmp can
tități cît mai mari de gunoi de 
grajd. Pentru ca lucrările agroteh
nice să se desfășoare în cortdițiuni 
mai bune, pentru ca îngrășăminte
le naturale să nu mai ia drumul 
ogoarelor răzlețe dinafara întovă
rășirilor, toată atenția trebuie să 
se acorde muncii de lămurie a în
tovărășiților, pentru ca aceștia să-și 
înscrie tot pămintul în întovărășire.

Acordîndu-se toată importanța 
folosirii în cantități sporite a în
grășămintelor naturale în întovără
șiri, se aduce o largă contribuție la - 
sporirea producției la hectar, laîm- 
bună'ățirea condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc.

FI. BARABAȘ

privește pregătirea utilajului șio^ 
ganizării convoiului la semințe.

Ținînd seamă de faptul că ne a- 
propiem cu pași repezi de perioada 
muncilor de primăvară, Comitetul 
executiv al Sfatului popular din 
comuna Ciugud trebuie să îndru
me producătorii agricoli să foloseas
că la maximum aceste zile cu timp 
frumos, prielnice transportului de 
gunoi în cîmp, să pregătească din 
vreme sămînța și să se încerce pu
terea de germinație a acesteia. Să 
recomande producătorilor să folo
sească numai semințe valoroase, ca 
de exemplu porumb „Hibrid U 22" 
și altele, care să asigure producă
torilor recolte cît mai mari.

„Documente privitoare la econo
mia Țării Romînești — anii 1800- 
1850 — vol. I și II", „Studii și cer
cetări lingvistice", „Materiale și 
cercetări arheologice", „Analele ro- 
mîno-sovietice" și alte lucrări de 
valoare. Tot la librărie cei intere
sați pot consulta și catalogul pu
blicațiilor' Editurii Academiei R. P. 
Romîne care vor apare în cursul a- 
nulu'i 1959.

șul profesor Ion Lăncrănjan a vor
bit despre „Vigoarea și optimis
mul poeziei lui George Coșbuc", iar 
elevii școlii, membri ai cerculu li
terar, au prezentat un frumos pro
gram artistic compus din melodii 
pe versuri de George Coșbuc, reci
tări și tablouri din opera marelui 
poet.



k 41-a aniversare a glorioasei 
SovieticeArmate

La 23 februarie, popoarele Uniu
nii Sovietice și toți oamenii iubi- 
;• ri de pace din întreaga lume săr
bătoresc cea de-a 41-a aniversare a* 
Armatei Sovietice, apărătoarea de 

a muncii pașnice, scut de 
aT'păcii și securității

ătoresc

de Partidul Comunist

Răspund chemării celor 8 întreprinderi din București

po-

al
ge- 

al

neînvins 
nr clini it 
poarelor.

Creată 
Uniunii Sovietice, în frunte cu
nialul învățător și conducător 
oamenilor muncii — Vladimir Ilici 
Lenin — Armata Sovietică s-a a- 
f 'mat din primele zile ale existen
ței sale ca o armată a păcii, o ar
mată populară, care se deosebea 
radical de toate armatele care au 
existat pină atunci și de cele care 

. există și astăzi în țările capitaliste.
După prima sa mare victorie cu

cerită la 23 februarie 1918 la Pskov 
și Narva, unde a zdrobit trupele 
imperialiștilor germani care urmă
reau să distrugă tînăra Putere So
vietică, Armata Sovietică cu spriji
nul întregului popor sovietic a în
scris nemuritoare pagini de glorie 
în luptele duse împotriva bandelor 
-contrarevoluționare și a armatelor 
celor 14. state imperialiste 
lioniste.

După lupte crîncene și 
eroice, înfruntînd greutăți 
tînăra Armată Sovietică, 
forțele intervenționisțe și 
soluționare, a dat imperialismului 
in<ernațional o primă și usturătoare 
lecție.

Au urmat apoi anii construcției 
pașnice, anii planurilor cincinale, 
în cadrul cărora poporul sovietic 
condus de gloriosul P.C.U.S. a 

• transformat vechea Rusie țaristă cu 
economia ei înapoiată, înir-un pu
ternic stai socialist, cu o industrie 
dezvoltată și o agricultură înain
tată, colhoznică.

In tot acest timp, Partidul Co- 
rruuvst al Umunii Sovietice, Comi
tetul său Central în fruntea căruia 
s-a aflat ani îndelungați I. V. Sta
lin, s-a preocupat permanent de 
instruirea si educarea forțelor ar
mate ale Statului sovietic, de creș
terea continuă a capacității de a- 
părare a patriei socialiste. Munca 
pașnică a poporului sovietic a fost 
însă întreruptă de atacul ttlhăresc 
al armatelor hitleriste din 1941.

La chemarea Partidului Comu- 
• nisr, întregul popor sovietic s-a ri

dicai la lupfă perdru apărarea pa
triei socialiste, pentru zdrobirea ce
lui mai sîngeros agresor cunoscut 
pină atunci de istorie.

Printre cei peste 7 milioane de 
soldați marinari, ofițeri și generali 

• ■care au fost decorați cu ordine șl 
medalii în anii Marelui Război pen- 

. iru Apărarea Patriei, un număr în
semnat au fost comuniști și comso- 
moliști. Numele căpitanului Gas
tello, al lui Aleksandr Matrosov, a 
partizanilor Nikolai Koroliov, Zoiă 
Kosmodemianskaia, al eroilor Mos
covei, Leningradului, Stalingradu- 
lui, Sevastopolului, Odesei, al e-

interven-

sacrificii 
uriașe, 

zdrobind 
cordrare-

roilor Tinerei Gărzi din Krasnodon 
și al multor alți eroi sovietici s-au 
înscris în istoria Uniunii Sovietice 
alături de numele lui Frunze, Sci- 
ors, Ceapaev, Kotovski și al celor
lalți eroi ai revoluției și ai războ
iului civil. Ele vor trăi peste vea
curi și exemplul lor servește ca pil
dă generațiilor viitoare.

Marea victorie a Uniunii Sovie
tice în războiul pentru- Apărarea 
Patriei a avut o covîrșitoare însem
nătate pentru istoria lumii întregi. 
Ea a dovedit tăria de granit a o- 
rînduirii economice, sociale și de 
stat a Țării Socialismului.

Luptlnd împotriva cotropitorilor 
hitleriști, Armata Sovietică nu s-a 
limitat la eliberarea teritoriului U- 
niunti Sovietice ci ea a continuat 
să facă sacrificii uriașe pentru eli
berarea popoarelor din Europa și 
Asia de sub jugul fascismului. Ast
fel, datorită victoriei Uniunii So
vietice în cei de-al doilea război 
mondial s-au creat condițiile pen
tru ca un șir întreg de Țări și po
poare din Europa și Asia să-și poa
tă hotărî propria lor soartă; aceste 
țări s-au rupt din lanțul imperialist 
și au pornit pe calea socialismului. 
Intre aceste popoare se numără și 
poporul romîn.

In vara anului 1944, în condițiile 
înaintării victorioase ale Armatei 
Sovietice, insurecția armată orga
nizată și condusă de Partidul Co
munist Romîn a răsturnat dictatu
ra fascistă anionesciană. Romînia 
a ieșit din războiul hitlerist și, a- 
lături de glorioasa Armată Sovie
tică, a luptat împotriva Germaniei 
fasciste. Ostașii romi ni au partici
pat la 16 mari bătălii și 367 lupte, 
contribuind în tot acest timp la 
eliberarea a 3.831 localități, dintre 
care 53 orașe.

Pentru vitejia de care au dat do
vadă, pentru victoriile obținute îm
potriva hitleriștilor, unități ale ar
matei rorrune au fost citate prin7 
ordin- de zi și 21 comunicate ale 
Comandamcmului Suprem Sovie
tic, iar divizia „Tudor Vladimires- 
cu“ a primit titlul: Divizia „Tudor 
Vladimirescu — Debrețin" și a 
fost decorată cu înaltul ordin -so
vietic „Drapelul Roșu".

In focul luptelor comune împo
triva înrobitorilor hitleriști se năș
tea tînăra noastră armată popu
lară. Creată de Partidul Muncito
resc Romîn, educată în spiritul de
votamentului nemărginit față de 
popor, în spiritul patriotismului fier
binte și al internaționalismului pro
letar, armata noastră populară este 
apărătoarea de nădejde a cuceriri
lor revoluționare ale poporului nos
tru muncitor.

Au trecut 41 de ani de la crea
rea glorioasei Armate Sovietice, 
timp în care istoria s-a îmbogățit 
cu multe evenimente de seamă. 
Socialismul, care în urmă cu 41

(Continuare în pag. 4-a)

Cuvîntul muncitorilor și tehnicienilor 
de la întreprinderea „Ardealul"

Chemarea la întrecere lansată de 
colectivele de muncă ale celor 8 
întreprinderi din București, avînd 
drept obiectiv obținerea de cît mai 
multe economii prin creșterea pro
ductivității muncii, reducerea con
sumurilor specifice de materiale, 
energie și combustibil și îmbunătă
țirea calității produselor, a avut 
un larg ecou și în rîndurile munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile raionului nostru. 
Analizîndu-și cu competență posi
bilitățile, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii „Ardealul", 
răspunzînd cu însuflețire chemării, 
s-au angajat ca sub îndrumarea or
ganizației de partid să realizeze 
planul anual pină la 25 decembrie,

urmlnd ca pină la sfirștul anului 
să fie obținută o depășire de plan 
de. 3%. Harnicul colectiv de la în
treprinderea „Ardealul" s-a anga
jat de asemenea să obțină o creș
tere a productivității muncii de 3% 
pe cap de muncitor, îmbunătățirea 
cu 1% a indicelui de calitate, iar 
prețul de cost să-l reducă cu 1% 
față de cel planificat (beneficiul-j- 
sarcina de reducere) ceea ce repre
zintă pe anul 1959 o economie în 
plus de 300.000 lei.

Consecvenți angajamentelor lua
te, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din toate sectoarele întreprin
derii „Ardealul" au pornit cu toate 
forțele în întrecere pentru realiza
ta celor propuse.

Alături de muncitorii bucuresteni
Chemarea lansată de colectivele 

celor opt întreprinderi din Capitală 
sub lozinca „Fiecare muncitor, teh
nician și inginer să realizeze cît 
mai multe economii în producție" 
a avut un Târg ecou și în rindul 
muncitorilor de la fabrica de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba-Iu- 
Ha.

Colectivul de muncă de aici, a- 
nalizînd într-o adunare posibilită
țile existente la fiecare loc de 
muncă, s-a angajat să realizeze

Concurs
„ drumeții veseli"
Duminică, 15 februarie, la Școa

la profesională de mecanici agri
coli din orașul nostru a avut loc 
un reușit concurs „Drumeții ve
seli". In fața a 250 de spectatori, 
elevii din anul III A și cei din a- 
nul III C, avînd ca examinator pe 
tovarășul inginer Patachi Enea, 
s-au încadrat minunat în tema a- 
leasă „Colectivizarea agriculturii". 
Răspunsuri la fel de bune, avînd 
examinator pe tovarășul inginer 
Salan Virgil, au dat și elevii anu
lui II A și anului II C, care au 
avut ca temă pentru concurs „Me
canizarea agriculturii". Cîștigătorii 
concursului au fost elevii din anul 
III A și cei din anul II C.

Toți participanții la concurs, 
număr de 40, au fost premiați
cărți iar elevilor care au totalizat 
cele mai multe puncte li s-au atri
buit materiale sportive.

Reușita concursului constituie a- 
tît pentru conducerea școlii cît și 
pentru elevi un îndemn ca și pe 
viitor să organizeze asemenea ma
nifestări.

peste plan economii de materii pri
me. materiale etc. în valoare de 
125.000 fei. Astfel, economii de 
60.000 iei vor fi realizate la piele și 
fețe ; 20.000 lei la talpă; 8.000 lei 
economii ia carton din import: 
8.000 lei economii la soluția de 
cauciuc și 29.000 lei se vor realiza 
cin economiile ce se vor face la 
diferite materiale.

Realizarea acestor economii stat 
posibile prin măsurile ce se vor lua 
pentru sporirea productivității mun
cii, reducerea consumurilor specifi
ce ia talpă și piele, aplicarea me
todei de croire cu tipare combinate 
ia toate locurile de muncă, ®une- 
rea în valoare a rezervelor interne 
prin traducerea în viață a planului 
de măsuri tehnico-organizatorice.

în 
cu

Radioul pătrunde 
în casele sătenilor

Au trecut cinci luni de cînd pe 
ulițele Siniimbrului și în casele ță
ranilor muncitori de aici a strălu
cit pentru prima oară lumina be
curilor. Sătenii din Sintimbru și-au 
văzut împlinită o dorință nutrită 
de multă vreme. Și chiar dacă unii 
s-au gîndit să folosească energia 
care le lumina de acum căminele și 
pentru altceva, visau ca acest lu
cru să-l facă cu vremea.

întreprinzători cum sînt însă, 
sin'imbrenii, avînd de-acum create 
condițiile pentru a face un pas îna- 
inte in viață, nu și-au găsit astim- 
păr, ci pe lingă bec și-au adus în 
case încă un element al noului — 
aparatul de radio. Și-au cumpărat 
aparate de radio Sintimbrean Vic
tor, Curia Cornel, Cordea Ana, și- 
au cumpărat apoi asemenea apara- 
:e și a ți țărani muncitori. îndem
nul a cuprins tot satul.

Azi, numărul aparatelor de radia 
:in Sintimbru se numără cu zecile. 

Peste 50 de aparate de radio au in
trat in casele țăranilor muncitori 
de aici, ceea ce înseamnă că tot 
la trei zile a intrat un aparat în 
sat, sau raportind numărul apara
telor la cel al gospodăriilor înseam
nă că aproape tot la a treia casă 
cin'â radioul.

Viața țăranilor muncitori din 
Sintimbru, ca de altfel a tuturora 
din cuprinsul raionului, e pe zi ce 
trece mai frumoasă. Și, dacă azi 
d copiii vorbesc de „Bicaz", „Ro
manța" sau alte mărci ale apara
telor, cele peste 50 de aparate de 
radio vorbesc deosebit de grăitor 
despre bunăstare și sete de cultură.

Coresp. MARIA COSMA

Năravul

din fire, zice-se că n-ar 
cuire. Aceasta însă este 
din bătrîni. Mai nou nărăvașilor li 
s-a găsit leacul. Și, leacu-i „ha
cul". Ii vii nărăvașului de hac și-l 
lecuiești. Dar, ca să nu mai întin
dem vorba, să vedem care-i nără
vașul și care-i poate fi leacul.

Nărăvașul poartă numele de 
ha Gligor și e cantaragiu la

avea le- 
o zicală

Lu
de-

pozitul de lemne din Alba-lulia, iar 
năravul ii este să piște cîntarut 
Cum însă cîntarul e neînsuflețit 
pișcătura o simte cumpărătorul, așa 
cum a simțit-o, în ziua de 3 fe
bruarie, tovarășa L. Popescu. A 
plătit tovarășa L. Popescu bonul 
pentru 600 kg lemne, iar nărăva
șul a încercat, de altfel fără reuși
tă. să-i servească doar 500 kg.

Pentru un asemenea nărav unii 
spun că leacul ar fi înlăturarea de 
la cîntar a nărăvașului. Și poate 
că au dreptate spunînd acest lu
cru. Rămîne ca pentru năravul lui 
Luha Gligor să-și spună cuvîntut 
și organele în drept.

------------------------♦
In întrecerea
soci al istă

------------------------♦
Alături de celelalte cooperative 

-meșteșugărești din raion, coopera- 
iiva „Progresul" este chemată să-și 
aducă și ea o contribuție cît mai 
largă la aprovizionarea oamenilor 
muncii cu diferite bunuri de larg 
consum sau buna deservire a aces
tora prin unitățile prestatoare de 
■serviciu. Și nu odată colectivul de 
ununcă al acestei cooperative și-a 
dovedit din plin hărnicia, punîndla 
■dispoziția populației încălțăminte 
-mult apreciată de cumpărători.

Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie, anul trecut, a pus în fața 
tuturor colectivelor de muncă sar
cini deosebit de importante, atît 
în direcția sporirii volumului de 
produse, cît și în ce privește redu
cerea continuă a prețului de cost. 
Realizarea acestor obiective impu
ne desfășurarea largă a întrecerii 
-socialiste,’ în care să fie antrenată 
întreaga masă de muncitori, apli
carea în cadrul întrecerii a meto
delor noi de muncă, care să ducă 
ia creșterea productivității muncii 
și economisirea materialelor și a 
materiei prime. Iată de ce este deo
sebit de important ca în cadrul în
trecerii socialiste obiectivele să fie 
cît mai concrete, reale și strîns le- 
■gate de sarcinile ..de producție.

ANGAJA MENTE 
concrete, nu formale

La cooperativa „Progresul", vor
bind despre conținutul obiectivelor 
întrecerii, se poate spune că ele 
sînt încă departe de a corespunde 
posibilităților ce există în cadrul 
cooperativei. Și faptele dovedesc 
clar acest lucru. Așa, de exemplu, 
în cadrul întrecerii se iau angaja
mente de unii muncitori că vor de
păși olanul lunar cu 2 sau 3%, 
cînd în realitate în luna trecută a- 
ceiași muncitori au înregistrat o 
depășire de 10 sau 15%. Același 
lucru se întîmplă și cu economiile. 
Din cauză că organizația de bază 
nu acordă suficient sprijin munci
torilor în - înțelegerea obiectivelor, 
se iau uneori angajamente de a 
realiza economii în procente (și 
acestea mici), care nu pot fi ur
mărite; în loc să se ia angajamen
te în dm. p. piele și meșină la sec
ția de croi, în kilograme la stanța 
și în bani la celelalte secții. Acest 
fel de a orienta luarea de angaja
mente în întrecere ar stimula mun
citorii, iar urmărirea îndeplinirii lor 
s-ar putea face pe om, cu cea mai 
mare ușurință.

O altă lipsă care se mai mani
festă și care constituie una din prin
cipalele cauze că aici nu se acordă

— Cluj de a reduce pe toate căile 
consumurile specifice.

Lichidarea lipsurilor de mai sus, 
care dau întrecerii un caracter for
mal, trebuie să constituie o preo
cupare principală a organizației de 
bază din cadrul cooperativei. Ea 
trebuie să desfășoare o largă mun
că politică pentru antrenarea tutu
ror muncitorilor la luarea unor an
gajamente cît mai concrete, în ra
port cu posibilitățile. »

încă toată atenția realizării de e- 
conomii este slaba orientare a or
ganizației de bază în ce privește 
mobilizarea muncitorilor la prelua- l
rea importantelor inițiative pornite 
de către numeroase colective din ,
țară. Așa se explică de ce și azi I
mai sînt în cadrul cooperativei 
muncitori care nu cunosc importan- ‘
ța inițiativei patriotice a muncito- (
rilor de la uzinele „Ianoș Herbak" ,

------------------------O-

Turma de oi a gospodăriei colective „8 Martie" din satul Micești.

Nu se găsește un local 
corespunzător ?

Pe bună dreptate își pun aceas
tă întrebare posesorii de aragazuri 
dm orașul nostru. Și aceasta pen
tru că în mai multe rînduri și chiar 
în sesiunile sfatului popular al o- 
rașului s-au făcut propuneri pentru 
amenajarea unui magazin de pri- 

ire și predare a buteliilor mai în 
•>‘~:' orașului. Această cerință 

este pe deplin justificată, deoarece 
pentru schimbarea unei butelii tre
buie parcurs un drum de aproape 2 
km. Acel care nu poate să se de
plaseze la depozitul Competroluluf 
de la marginea orașului sînt spe
culați de anumiți „binevoitori" care 
se oferă să le aducă butelii, luîn- 
du-le 10-15 lei pentru transportul 
ac-stora.

Deși conducerea Competroluluf 
fiind de acord cu această propune
re a solicitat și chiar indicat un 
local în oraș pentru amenajarea unui 
magazin de primire și predare a 
'•deliilor, ■ secția comercială raiona
lă (șef tov. Meteșan V.) și sfattd 
oopular al orașului (președinte tov. 
Endrușag C.) tărăgănează rezolvă- 

■ a acestei probleme, fără nici e 
justificare.

Este timpul ca această cerință 
întru totul justificată să fie rezol
vată neîntîrziat, deoarece există 
‘oate posibilitățile de a se găsi usi 
local corespunzător pentru un ma- 
mizin de primire și predare a bu
teliilor de aragaz în orașul nostru.
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Pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor septenalului

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
anunță: In U.R.S.S. continuă adu
nările activului de partid la care se 
discută rezultatele Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S.

La adunarea activului de partid 
din Armenia s-a subliniat că in 
cursul septenalului în republică se 
va dezvolta In modul cel mai intens 
industria constructoare de mașini, 
de aparataj tehnic și metalurgia 
metalelor neferoase. O mare dez
voltare va căpăta industria chimi
că, care va folosi pe scară largă nu 
numai materiile prime locale ci și 
gazul natural din Azerbaidjan.

Hotăririle Congresului al XXI- 
lea au fost aprobate în unanimitate 
la adunările activiștilor de partid 
din diferite regiuni ale Bielorusiei. 
Participanta la adunări au subli-

Uneltirile americane subminează pacea în Orientul mijlociu
BEIRUT (Agerpres). — TASS 

anunță: Ziarul „Ah Nida“ scrieîn
tr-un articol de fond : „Oricine ur
mărește cu atenție desfășurarea e- 
venimentelor din Orientul mijlociu 
nu poate să nu observe norii ne
gri care s-au ivit în urma activită
ții americanilor în această regiune 
și mr-;i cu seamă în Iran.

Activitatea americanilor în Iran, 
subliniază ziarul, a avut rolul prin
cipal în zădărnicirea tratativelor 
sovieto-iraniene".

„Trebuie subliniat — scrie în 
continuare ziarul — că autoritățile 
iraniene, pentru a fi pe placul a- 
mericanilor, au transformat Iranul 
într-un sălaș pentru baze de tot 
felul, înjghebate acolo de america
ni, care folosesc astfel această țară 
ca o trambulină în vederea unui a- 
tac împotriva Uniunii Sovietice și 
a țărilor iubitoare de pace din O- 
rientul apropiat". Condamnînd ve
hement activitatea americanilor și 
a autorităților din Iran, ziarul scrie 

niat că industria și agricultura re
publicii au posibilitate să îndepli
nească înainte de termen sarcinile 
planului septenal.

Este evident faptul că planul sep
tenal de dezvoltare a economiei na
ționale a R.S.S. Moldovenești va 
putea fi îndeplinit în 6 sau chiar 
în 5 ani, a declarat Z. Serdiuk, 
prim-secretar al C. C. al P. C. din 
R. S. S. Moldovenească, la aduna
rea activului de partid din republi
că. In domen’ul agriculturii, a de
clarat el, septenalul va fi îndepli
ni într-un termen și mai scurt — 
în 3—4 ani.

Adunările 
crete pentru 
a sarcinilor 
dezvoltare a 
U.R.S.S.

au trasat măsuri con- 
îndeplinirea cu succes 
planului septenal de 
economiei naționale a

♦♦♦♦

în încheiere : „Solidaritatea țărilor 
arabe, întărirea pe toate căile și 
lărgirea prieteniei sovieto-arabe sînt

Intîlnirea dintre școlile sportive de elevi 
• din Alba-Iulia și Sibiu

Preocuparea permanentă a con
ducerii școlii sportive de elevi din 
Alba-Iulia este de-a asigura elevi
lor, pe lingă condiții bune de mun
că și participarea la cit mai multe 
competiții.

Cu nerăbdare a fost așteptată din 
partea elevilor școlii o verificarea 
cunoștințelor dobindite la orele de 
antrenament cu alte școli de acest 
lei. Ocazia nu a întirziat prea mult 
deoarece _ în zilele trecute (14-15 
II 1959) s-au desfășurat la Sibiu 
întrecerile dintre reprezentativele de 
volei și gimnastică ale școlilor 
sportive din Alba-Iulia și Sibiu.

Iată rezultatele înregistrate : VO- 
LEI: Alba-Iulia—Sibiu 3-2 (băieți) 
și 0-3 (fete).

S-au evidențiat elevii: Goia Mir
cea, Rotaru Gheorghe, Roșea Do
rin, Handraluca Ana și Preja Sil-

R.F.G, provoacă îngrijorări
BERLIN (Agerpres). — Agen

ția ADN anunță că „Consiliul pen
tru apărarea drepturilor și libertă
ților democratice din Bavaria" — 
organizație apropiată de partidul 
social-democrat din Germania și 
formată din persoane persecutate 
In timpul hitlerismului — a publi
cat o declarație în care atrage a- 
tenția asupra manifestărilor care 
denotă reînvierea fascismului în 
Germania occidentală. Se sublinia
ză că una din principalele cauze 
ale acestor manifestări constă în 
faptul că în prezent în statul de la 
Bonn multe funcții înalte sînt ocu
pate de foști conducători hitleriști.

doiiă premise esențiale care vor 
face, să dea greș toate comploturile 
imperialiștilor americani".

via (Alba-Iulia) și Biolian Dan, 
Boțeau Alexandru (Sibiu).

GIMNASTICA : Alba-Iulia—Si
biu 291,10-319,70 (la băieți) 187,60 
-31025 (la fete) — la individual 
compus — s-au remarcat concuren
ța : Nemeș Cornel, Mihai Cornel și 
Muntean Doina (Alba-Iulia) și 
Stamp Werner, Ciovică Ioan, Ișan 
Maria, Mild Cristea și Pantelia Fe
licia ( Sibiu).

In urma acestei întîlniri care 
poate fi considerată ca o verificare 
în preajma campionatelor școlare 
sîntem convinși că tov. profesori 
care conduc secțiile respective și- 
au însușit lipsurile și vor căuta ca 
în cel mai scurt timp să le reme
dieze pentru ca să facă față cu 
cinste campionatelor care ne stau 
in față.

MOLDOVAN V.

A 41-a aniversare a glorioasei
Armate Sovietice

(Urmare din pag. 3-a)
de ani abia apăruse pe arena isto
riei es'e astăzi un sistem mondial, 
ce se întinde din inima Europei pi
uă la țărmurile Oceanului Pacific 
și cuprinde aproape un miliard de 
oameni. Țările socialiste, în fruntea 
cărora pășește invincibila Uniune So
vietică, constituie o puternică for
ță economică, politică și militară, 
pusă în slujba păcii și progresului 
omenirii.

De pe acum, Uniunea Sovietică 
deține primul loc în lume într-o se
rie de domenii ale vieții sociale și 
între ace'stea, de o deosebită im
portanță este' locul cucerit de știin
ța sovietică pe arena mondială. In 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, în perfecțiunea la 
care s-a ridicat tehnica construcției 
avioanelor cu reacție și mai ales 
prin lansarea la intervale scurte a 
celor trei sateliți artificiali ai pă- 
mîntului, știința și tehnica sovieti
că au dobindit recunoșterea gene
rală a superiorității lor.

In primele zile ale acestui, an, o 
veste uluitoare a înconjurat pămîn- 
tul cu iuțeala fulgerului: Uniunea 
Sovietică a realizat prima planetă 
artificială a sistemului solar. A- 

* cest fapt, de o importanță istorică 
fără egal, a dovedit mai mult că 
știința și tehnica sovietică au cu
cerii primul loc în lume; el a do
vedit că numai socialismul este 
capabil să descătușeze întreaga e- 
nergie creatoare 
d-o în întregime 
sului, civilizației 
menirii.

Cu prilejul celui de-al
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice — Congresul 
constructorilor comunismului — 
care și-a încheiat lucrările la 5 fe
bruarie a.c. a fost adoptat grandio
sul plan septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a Uniunii So
vietice, planul construcției desfă
șurate a comunismului. Planul sep
tenal al Uniunii Sovietice prevede 
asemenea sarcini cum sînt realiza
rea în viitorii șapte ani a unui spor 
al producției industriale egal cu 
speru! producției pe ultimii 20 de 
ani, dublarea aproape a producției 
agricole, înfăptuirea unor investiții 
egale ca sumă cu mijloacele inves
tite în toți anii Puterii Sovietice.

Prin prevederile sale, planul sep
tenal dezvăluie uriașa forță econo
mică a Uniunii Sovietice și în ace
lași timp capacitatea Uniunii So
vietice de a spori continuu puterea 
economiei sale. înfăptuind acest 
plan. Uniunii Sovietice îi-vor mai 
fi necesari 5 ani sau poate mai pu
țin pentru a depăși cele mai dez

a omului, punîn- 
în slujba pro gre
și bunăstării o-

XXI-lea

voltate țări capitaliste atît în cea- 
ce privește volumul absolut al pro
ducției cit și în ceea ce privește' 
producția pe cap de locuitor.

„Exprimînd interesele vitale ale 
întregii omeniri — a spus iov. Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntul de salut 
adresai celui de-al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. — țările lagărului 
socialist, forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume în frunte cu par
tidele comuniste șl muncitorești, 
luptă pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor internaționale litigioa
se, centru lichidarea „războiului 
rece" și a formelor de încordare e- 
xistentă, pentru folosirea în slujba 
progresului a mijloacelor materiali; 
irosite în cursa înarmărilor".

Acest lucru sînt nevoiți să-l re
cunoască și acei care nu pot fi bă- 
nuiți de simpatie pentru comunism, 
cum este de pildă ziarul american 
New-York Times, care scrie că 
„noul plan a întărit convingerea că 
U-.R.S.S. nu se gîndește la război... 
ea va avea nevoie de pace pentru 
realizarea scopurilor sale".

Pe cît de adevărat este acest lu
cru, pe atît de mare este și un alt 
adevăr, și anume: cu cît se dez
voltă din punct de vedere econo
mic și crește forța fiecărei țări so
cialiste șl a lagărului socialist în 
ansamblul său, cu atît spo
resc și posibilitățile popoarelor de 
a asigura pacea. Pe acest temei, 
în raportul expus de tovarășul N. 
S. Hrușciov la recentul Congres al' 
P.C.U.S. se trage concluzia că 
„încă. înainte de victoria deplină a 
socialismului în lume, în condițiile 
menținerii capitalismului într-o par
te a lumii, va apare posibilitatea 
reală de a exclude războiul mon
dial din viața societății".

Firește că această posibilitate nu 
dă temei de autoliniștire. Faptele 
dovedesc că atît timp cît există ca
pitalismul, se pot găsi oricîrtd ■ ca
pete înfierbîntate care, orbite de 
furie, să încerce a arunca omeni
rea în viitoarea unui nou război, 
doar-doar ar putea salva orîndui- 
rea lor condamnată de istorie.

Partidul comunist și Guvernul' 
Sovietic acordă o grijă neobosită 
pentru creșterea capacității de lup
tă a Armatei Sovietice, asigurînd 
înzestrarea ei cu tehnica cea mai 
perfrcți,~nată. Producția în serie a- 
rachetelor balistice intercontinen- 
tale și a celorlalte tipuri de rachete 
în Uniunea Sovietică, constituie te
meiul pe care în cuvîntul de închi
dere al celui de-al XXI-lea Congres 
al P.CU.S. tovarășul Hrușciov a 
spus că: „In prezent Uniunea So- 
vietică dispune de mijloace pentru 
a da o lovitură agresorilor. în ori
ce punct al globului pământesc".

U.R.S.S. pe drumul .
Construirii comunismului

Marea întrecere economică
încă înainte de război Uniunea 

Sovietică ocupa primul loc în Eu
ropa și al doilea în lume, în ce pri
vește nivelul producției industriale.

In prezent a început o nouă e- 
tapă în istoria economiei mondiale 
— etapă hotărîtoare în întrecerea 
economică între socialism și capi- 

' talism. Producția industrială a U- 
nium'i Sovietice a depășit vdtumul 
producției industriale din Anglia, 
R. F. Germană și Franța la un loc. 
Diferența între nivelul producției 
din U.R.S.S. și S.U.A. a scăzut în 

' așa măsură, incit există posibilita
tea reală ca în anii prevăzuți în 
raportul lui N. S. Hrușciov să fie 
rezolvată sarcina economică fun
damentală a U./Ț.S.S.

In prezent volumul producției in
dustriale a U.R.S.S. reprezintă a- 

■ proximativ 55% din nivelul S.U.A., 
iar producția agricolă ■— aproxi
mativ 75%. Dacă se ține seama.de 
faptul că numărul populației 
U.R.S.S. este cu 15-20% mai mare 
decît al S.U.A.. producția indus
trială a U.R.S.S. calculată pe cap 
de locuitor este de peste două ori 
mai mică decît în S.U.A., iar pro
ducția agricolă cu aproximativ 
40% mai mică.

Cît timp trebuie pentru ca S.U.A. 
să fie aiunsă din urmă ?

Ritmul de dezvoltare al econo
miei naționale sovietice a fost în 
ultimii, ani de 10%, adică de patru 
«ri mai rapid decît al S.U.A. In 
anii septenalului producția indus
trială în Uniunea Sovietică va 

crește cu 80%. In felul acesta în 
anul 1965 Uniunea Sovietică vaa- 
tinge nivelul actual al producției 
industriale a S.U.A. Tot în acest 
timp producția agricolă va crește 
cu 70%. In consecință actualul ni
vel de producție agricolă al S.U.A. 
va fi atins de U.R.S.S. chiar îna
inte de sfîrșitul septenalului.

Dar nici S.U.A. nu vor sta pe 
loc. In ultimii ani sporul mediu a- 
nua.1 de creștere al industriei ame
ricane a fost de aproximativ 2% 
iar sporul producției agricole de 
peste 1%. Presupurund că 'S.U.A. 
se ver dezvolta și pe viitor în a- 
celași ritm ca în ultimii 7-8 ani, 
dună îndeplinirea planului septenal, 
Uniunea Sovietică, pentru a ajunge 
din urmă S.U.A., va mai avea ne
voie încă de doi ani. Pentru a a- 
aiunge din urmă S.U.A. în ce pri
vește producția pe cap de locuitor, 
producția sovietică va trebui spo
rită cu încă 15-20%. Pentru aceas
ta vor trebui încă aproximativ 3 
ani.

In felul acesta anul 1970 va re
prezenta ho'arul cînd U.R.S.S. va 
lăsa în urmă S.U.A., rezolvînd.sar- 
cina sa economică fundamentală.

U.R.S.S., centrul producției 
mondiale de bunuri 

materiale
In urmă cu 80-90 de ani a avut 

loc în lume unul dintre cele mai 
importante evenimente din istoria 
economiei secolului al XIX-lea. An
glia, care pe atunci ocupa de mai 

multe decenii primul loc în lume 
în ce privește volumul producției 
indus'riale, a fost nevoită să ce
deze locul Statelor Unite ale Ame
rica. In prezent S.U.A. dau o pro
ducție de mărfuri industriale de 
cinci ori mai mare decît Anglia 
sau R. F. Germană și de zece ori 
mai mare decît Franța. In condi
țiile actualei corelații a ritmului in
dustrial de creștere nici una dintre 
țările capitaliste nu are posibilita
tea să ajungă din urmă S.U.A.

După cum dovedesc călcâiele e- 
conomiștilor, în viitorii 8-9 ani U- 
niunea Sovietică va înlătura S.U .A. 
de pe primul loc devenind cea mai 
mare țară industrială și agricolă 
din lume.

Ritmul rapid de dezvoltare a e- 
conomiei U.R.S.S. ca și a celor
lalte țări din lagărul socialist au 
făcut ca în prezent cota parte a 
țărilor socialismului în producția 
industrială mondială să fie de peste 
o treime, in producția mondială de 
cereale de aproape o jumătate și 
de bumbac de 43%. Țările socialis
mului dau de pe acum o produc
ție industrială pe cap de locuitor 
mai mare decît acea din celelalte 
țări ale lumii.

In anul 1965, țările lagărului so
cialist care ocupă aproape un sfert 
din suprafața globului, avînd o 
populație de aproxiniativ o treime 
din populația globului, vor da pes
te jumătate din producția industria
lă mondială. Prin aceasta va fi a- 
sigurată în domeniul producției de 
bunuri materiale superioritatea sis
temului socialist mondial față de 
sistemul capitalist mondial.

După cum arăta tovarășul N. S. 
Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S., însemnătatea istorică 
mondială a acestei victorii consTă 

înain'e de toate în faptul că vor fi 
create posibilități reale pentru în
lăturarea războiului ca mijloc de 
rezolvare a problemelor internațio
nale.

■ Superioritatea lagărului socialist 
va fi atît de mare, incit orice în
cercare de agresiune va putea fi 
zădărnicită.

DrdorUd acestui fapt, cauza în
tăririi forței U.R.S.S.. și a întregu
lui lagăr socialist devine o cauză 
a întregii omeniri progresiste 
care luptă pentrir pace în în
treaga lume.

S.U.A. nu pot constitui 
un model

Uniunea Sovietică își propune 
sarcina de a ajunge din urmă 
S.U.A. în ce privește producția pe 
cap de locuitor. Dar aceasta nu în
seamnă că ea vrea să creeze o in
dustrie și o agricultură de tip a- 
merican.

Faptul că economia S.U.A. nu 
poate fi considerată un model pen
tru economia sovietică se explică 
înainte de .toate prin aceea că 
S.U.A. sînt un stat care se dezvol

Expoziția „U.R.S.S. în plin avînt 
a construirii comunismului"

In București s-a deschis expoziția „U.R.S.S. în plin avînt a cons
truirii comunismului".

La această expoziție se pot vedea machetele în mărime naturală 
ale celor 3 sputnici.

Cei care merg în grup beneficiază de o reducere pe C.F.R. de 25% 
din costul biletului.

Doritorii se vor adresa consiliului raional A.R.L.U.S.

tă pe baza legilor economice capi
taliste. Acest fapt își lasă ampren
tele și în relațiile dintre' oameni, în 
structura economiei și în ritmul de 
dezvoltare economică.

Burghezia din S.U.A., care re
prezintă a zecea parte a populației, 
în gliile peste o jumătate din între
gul venit național produs.

Dacă la un pol al societății din 
S.U.A. (ca și din orice altăr 
țară capitalistă) se concentrează 
bogățiile, la celălalt pol se concen
trează mizeria. Nivelul de consum- 
scăzut al oamenilor muncii cremă 
limite înguste pentru cererea de 
mărfuri.

Afaceriștii burghezi nu pot să 
depășească aceste limite. De aici 
provine utilizarea necompletă, cro
nică, a forțelor de producție. In 
timp ce milioane de oameni ai 
muncii din S.U.A. se hrănesc in
suficient în depozitele statului se' 
păstrează miliarde de puduri de 
grîu și porumb, zeci de mii de tone 
de unt, praf de ouă, etc. Aceasta: 
înseamnă că societatea cheltuiește 
o cantitate de muncă colosală 
pentru fabricarea de mărfuri care 
nu aduc societății nici un folos.
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