
Liberi și siăpîni
23 August 1944! De la un capăt 

la celălalt al țării zorii luminosului 
august au vestit eliberarea. Ziua 
de veacuri așteptată, a sosit. Ase- 
m.nea uriașului de nestăvilit, for
țele patriotice populare, sub condu
cerea Partidului Comunist Romin, 
au înfăptuit insurecția armată și au 
doborît dictatura militară fascistă. 
Pentru prima dală în istoria sa 
zbuciumată, poporul romin a deve
nit liber In adevăratul înțeles al 
cuvintului.

Ziua de 23 .August 1944 rămine 
pentru întregul popor romin, ziua 
istorică cind cătușele înrobirii fas
ciste au fost sfărimate, cind uria
șele energii creatoare ale harnicu
lui nostru popor au fost descătu
șate, ziua cind patria a făcut pri
mul pas spre viața nouă, socialis
tă. Nimeni nu va uita glorioasa Ar
mată Sovietică, bravii ei ostași care 
și-au vărsat sîngele pentru elibera
rea țării noastre de sub jugul fas
cist, nu va uita pe bravii noștrii 
soldați, ofițeri și generali ai Arma
tei Romine, care umăr la umăr cu 
ostașii sovietici au luptat pentru 
zdrobirea hitlerismului, pentru eli
berarea patriei.

.Iu trecut de la acel memorabil 
August 1944 cincisprezece ani. Pu
țini la număr. Și totuși, timpul a- 
cesta scurt a însemnat un drum 
glorios, un drum care poate fi com
parat cu secole. Cei cincisprezece 
ani — inseamnă sute de ani. Pe 
bună dreptate, privind în urmă, fie
care om al munci din patria noas
tră e mîndru de victoriile obținute. 
Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, eroica noastră clasă munci
toare, în alianță cu țărănimea mun
citoare a trecut pe drumul unor mă- 

înfăptuiri. întreaga patrie a 
Kvenit un adevărat șantier al 
construcției pașnice. .4u fost cons
truite noi uzine și fabrici, cele e- 
xistenie au fost mult dezvoltate. Au 
fast puse bazele unei puternice in
dustrii constructoare de mașini. Și 
dacă toate aceste mari realizări,
privind dezvoltarea economică a 
patriei noastre și îmbunătățirea 
traiului celor ce muncesc au fost 
înfăptuite cu succes, apoi ele sini ro
dul conducerii înțelepte a partidu
lui, sini rodul muncii harnice des
fășurate de un popor liber și stăpin 
în patria sa.

Dai Numai un popor liber și 
stăpin, care are drept cîrmaci un 
partid al clasei muncitoare poate 
să parcurgă asemenea pași uriași 
pe drumul fericirii și bunăstării. 
Anii care au trecut de la eliberare 
au dovedit cu toată puterea că eroi
ca noastră clasă muncitoare știe 
să conducă mai bine decît burghe
zia si împotriva ei. Și acest lucru 

dovedesc faptele, nenumăratele 
9pte. Muncitorul, altădată umilit și 
batjocorit, socotit doar bun pentru 
exploatat, a fost ridicat la adevăra
tul lui rost. Din riadul acestor har
nici și pricepuți muncitori s-au ri
dicat conducători de nădejde ai 
industriei noastre socialiste, cadre 
de ingineri și tehnicieni legați trup 
si sujlet de popor, de interesele lui. 
Adevărați stăpîni ai fabricilor și 
uzinelor, ai ogoarelor întinse sini 
azi muncitorii și țăranii. Grid sub 
vechile regimuri unui muncitor îi 
era acordat un asemenea drept? Ni
ciodată. Numai în raionul nostru 
avem nenumărați conducători ridi
cați din rîndul muncitorilor. Și fap
tele lor îi ridică la rangul de con
ducători pricepuți. Berindei Ioan.de 
pildă, a fost o viață întreagă sim
plu muncitor. Altădată vorba lui 
nici nu era băgată în seamă. Azi, 
comunistul Berindei este directorul 
uneia din cele mai mari întreprin
deri miniere din raion, este directorul 
întreprinderii „Gh. Doja" din Zlat
na. Și ca el sini încă mulți. Man-

drosca Ioan, Trifan Nicolae și ali
fia alții sînt azi conducători de în
treprinderi pricepuți și hotărîți să 
dezvolte neîncetat unitățile pe care 
le conduc. S-au ridicat apoi nenu
mărați maiștri care, perfecționîndu-și 
neîncetat calificarea, se dovedesc a 
fi oameni de nădejde în îndrumarea 
colectivelor de muncă.'

Da! Poporul este azi adevăratul 
stăpin al bogățiilor întinse, al uzi
nelor și fabricilor, al pămîntului 
intins și roditor. Altădată cind ros
teai cuvîntul „muncitor" vedeai o- 
mul trudit și exploatat, omul neluat 
in seamă. Țăranul, și el era tot 
așa. Era un simplu rob al pămîn- 
tului, fără bucurii. Azi cuvîntul 
muncitor, inseamnă om înaintat, om 
liber și stăpin adevărat al bogății
lor, iar țăranul stăpînul de drept al 
pămîntului roditor. Dovezi slnt ne
numărate. In "trecut muncitorul nu 
numai că nu avea nici un drept, 
dar după ore de muncă istovitoare 
era și batjocorit și bătut. Sub tre
cutele regimuri muncitorul era pus 
să lucreze în cele mai grele condi
ții 10-12 ore în schimbul unui sa
lar de mizerie. Azi, munca a deve
nit o chestiune de onoare și de 
cinste. După orele de muncă mun
citorul nou de azi e spectatorul ne
lipsit de la teatre și cinematografe, 
e elevul sirguincios care, datorită 
grijii partidului, are posibilități lar
gi de a păși pe drumul desăvârșirii 
tehn 'ce, pe drumul ridicării lui cul
turale. Altele slnt azi condițiile de 
muncă, alta e răsplata muncii. Pe 
lingă salariul omenesc pe care-l 
primește muncitorul are nenumărate 
avantaje oferite de statul nostru de
mocrat-popular. Pentru el se cons
truiesc azi sute și mii de blocuri 
confortabile, pentru el se deschid 
magazine. In locurile minunate ale 
patriei, la munte sau la mare, a- 
colo unde se lăfăia în trecut burghe
zia, își petrec azi concediul oamenii 
muncii. Numai din raionul nostru 
aproape 1.000 de oameni ai muncii 
si-au petrecut în acest an concediul 
la munte sau la mare. Altădată a- 
semenea vise erau de nerealizat.

S-a schimbat complect, în anii 
care au trecut de la eliberare și via
ța țărănimii noastre muncitoare. 
Satul din trecut a fost ținut secole 
la rind în cea mai cumplită înapo
iere. Bolile răpuneau viețile țărani
lor muncitori cu nemiluita, iar ne
știința de carte era la ordinea zilei. 
Lipseau dispensare, cadre medica
le, lipseau școli și învățători. La 
toate astea se adăuga munca isto
vitoare pe care țăranul, spre a-și 
putea duce greul zilelor trebuia să 
o facă la moșierii și chiaburii sa
tului.

Alta e acum viața țărănimii munci
toare. Pentru țăranul muncitor, prin 
grija partidului și guvernului, s-au 
construit la sate dispensare, școli 
și cămine culturale, neștiința de 
carte a fost lichidată. Pămînful este 
azi al celor ce-l muncesc. Țărăni
mea muncitoare, stăpîna adevărată 
a pămîntului, pășește azi cu încre
dere pe calea arătată de partid, pe 
calea agriculturii socialiste. Fiecare 
om al muncii de la sate vede înpo-

(Continuare în pag. 4-a)

După reducerea de 
prețuri prin magazine

încă de duminică dimineața ves
tea reducerii prețurilor la peste 
2.600 sortimente de produse indus
triale și alimentare a făcut ocolul 
întregii țări, poposind și în raion. 
La Alba-Iulia, Zlatna sau Te- 
iuș, la Vinț sau la Valea Do
sului bucuria cu care oamenii 
muncii au primit reducerea pre
țurilor era de nestăvilit. Grupuri,

In prima zi după afișarea' noilor prețuri reduse.
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Lupta pentru economii continuă
lăcătușii și 
colectiv de 
C.F.R. Teiuș 
a realiza cit

Mecanicii, fochiștii, 
în general întregul 
muncă de la Depoul 
continuă lupta pentru 
mai multe economii.

In cinstea eliberării patriei, ei 
s-au angajat să realizeze economii 
de materiale cn ocazia spălării și 
ridicarea de pe osii în valoare de 
20.000 lei. Angajamentul luat a

fost îndeplinit și chiar mult depășit 
înainte de termen. Astfel, la data 
de 1 august valoarea economiilor 
realizate se ridica la suma de peste 
5L.OOO lei.

Tot în această perioadă a fost re
dus consumul specific de combus
tibil față de norma tehnică cu 11,04 
la sută, realizîndu-se economii 
sute de tone combustibil.

de

In frunte
întovărășiții din comuna Ciugud 

— comună complect cooperativiza- 
tă — obțin rezultate frumoase în 
muncile din campania agricolă de 
vară.

La Ciugud și în satuJ Șeușa, în
tovărășiții au folosit în ultimul timp 
toate forțele la transportul recoltei 
de păioase din cîmp la arii, unde 
snopii au fost clădiți în stoguri 
bine vîrfuite pentru a fi feriți cît 
mai bine de ploaie. Conducerile în
tovărășirilor sprijinite de organele 
de partid și comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, dove
dind o deosebită preocupare pentru 
buna organizare a muncii la arii, au 
asigurat toate condițiile pentru ca 
garniturile de treier să funcționeze cu 
întreaga lor capacitate de lucru, 
pînă seara tîrziu. Astfel, întovără
șiții din Ciugud și Șeușa au termi
nat în întregime treierișul pe data

Cifre și fapte din întrecere
★ Animați de dorința de a obți

ne cît mai frumoase rezultate în 
producție, peste 85 la sută (fin nu
mărul total al muncitorilor din în
treprinderile raionului sînt antrenați 
fn întrecerea socialistă.

■fc Colectivele de muncă din în
treprinderile din raion s-au anga
jat să realizeze pînă la sfîrșitul a- 
nuluî economii în valoare de peste 
7.300.000 lei.

★ La cabinetul 
prinderii Zlatna au 
la începutul anului 
zent 14 inovații.

★ Cu 7 la sută
cheltuieTile la reparații capitale la 
întreprinderea Zlatna.

tehnic al între- 
fost primitei de 
și pînă în pre-

vor fi reduse

grupuri de oameni opriți în fața vi
trinelor discutau cu aprindere.

— Priviți cît de mari sînt redu
cerile — se adresă un muncitor de 
la Uzinele Metalo-Chimice Zlatna 
unui grup de oameni strînși în fața 
magazinului de desfacere a confec
țiilor din Zlatna. Ne-a crescut și sa
lariul și s-au redus și prețurile.

De altfel, aceasta nu e singura 
părere. La fel au spus toți oamenii 
muncii din raion care au primit 
ducerea prețurilor cu o mare 
curie.

re- 
bu-

★
Luni dimineața a fost prima 

cînd magazinele au început vînza- 
rea produselor după noile prețuri 
reduse. Și se poate spune că aflu
ența în magazine a fost atît de 
mare îneît cu greu se putea răs
punde zecilor și zecilor de întrebă
ri. De altfel grupuri de oameni au 
așteptat chiar mai devreme deschi
derea magazinelor. De pildă, la ma
gazin a venit să-și cumpere un 
ceas de mînă un muncitor de la 
unul din grupurile de șantiere Zlat
na. După ce și-a ales ceasul, el s-a 
adresat celorlalți colegi de muncă.

■— Vedeți? Ceasul acesta costa 
înainte 97‘. lei. Acum, după redu
cere plătesc abia 620 — cu 35' mai 
puțin. Cu banii rămași aproape că

zi

la treieri»
cu
în-

de 10 august. Mult avansați' 
treierișul sînt de asemenea și 
tovărășiții din satul Limba, care 
pînă la aceeași dată au treierat 91 
Ia sută din recolta de păioase.

Totodată, hotărîți să pună baze 
cît mai puternice pentru recolta a- 
nului viitor, întovărășiții din
muna Ciugud cu satele aparțină
toare au executat arături de vară 
în miriști pe o suprafață de 340 
hectare, în frunte situîndu-se înto
vărășirea „Ciugiideana" cu întovă
rășiții Avram S., Muntean I., A- 
vram 1. și alții.

co-

Cooperatoarea Popa Silvia, de , la 
cooperativa „E 
își depășește 
plan cu peste

,Progresul" Alba-Iuilia, 
regulat sarcina de 

30 la sută.

Construcții noi
In anii puterii populare, pentru 

oamenii muncii din raionul nostru 
au fost construite și date în folo
sință numeroase construcții cu ca
racter social-cultural.

Pentru muncitorii din stația 
C.F'.R. Coșlariu a început în luna 
iunie a. c. construirea a 4 blocuri. 
Executarea lucrării a fost angajată 
de T.R.C.L.H. 
Alba-Iulia), 
fi terminate 
brie 1959.

Colectivul
3 Alba-Iulia
folosință 2 blocuri în cinstea zilei 
de 23 August. Muncind cu elan în 
cadrul întrecerii socialiste ce se 
desfășoară pe acest șantier, pînă în 
prezent cele 4 blocuri au fost ridi
cate în roșu, două fiind aproape 
terminate complect.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestui succes și-au adus-o 
tov. 1. Cîmpeanu, Gh. Hăprian și

echipa de dulgheri condusă de tov. 
Iosif Beer.
Coresp. voi. BUJOR VAIDEANLI

cu
la

de

Deva (Grupul 3 
angajamentul de a 
data de 7 Noiem-

muncă de la 
s-a angajat să

Grupul 
dea în

mai pot să-mi cumpăr un costum 
de haine.

— Și eu îmi voi cumpăra un a- 
parat de radio — îl întrerupse un 
altul.

Și discuțiile se țin lanț. Oamenii 
fac calcule și își manifestă marea 
bucurie față de această importantă 
măsură luată de partid. La Alba- 
Iulia, de pildă, după reducerea de 
prețuri, în numai două zile la ma
gazinul de confecții s-au vîndut 
produse cu prețuri reduse de 3 ori 
mai multe decît în două zile înainte 
de reducere. De asemenea, la ma
gazinul de articole de sport din o- 
raș numărul bicicletelor vîndute în 
rate în primele două zile a ajuns 
Ia aproape 50. Breșan Teodor de la 
cooperativa „Mureșul" din oraș și-a 
cumpărat și el bicicletă, cum de alt
fel și-a cumpărat și muncitorul Pe- 
trașcu Nicolae de la Atelierul „Ar
dealul".

★
Măsurile luate în urma Plenarei 

din 13-14 iulie constituie o dovadă 
puternică a grijii ce o are partidul 
pentru continua ridicare a nivelului 
de viață a celor ce muncesc. Ele 
constituie un puternic imbold pen
tru toți oamenii muncii de a-și spo
ri eforturile și a răspunde cu noi. 
și înseninate succese sprijinului a- 
cordat de partid.

Mulțurniri ...
Dacă' cei care au fost martori 

la sărbătoarea minerilor de la Al- 
niaș, Haneș, Stănija sau celelalte 
sectoare și ar fi dorit să consem
neze anumite aspecte de aici, cu 
siguranță că înainte de toate ar 
fi început cu cuvîntul „mulțumi
ri". Și nu intîmplător. Nu! Ar fi 
început cu acest cuvînt pentru că 
acesta se potrivește cel mai bine. 

'Mulțumiri... In inimile de miner 
anii vieții noi au făcut să se sta
tornicească bucurii, au făcut să 
înflorească tot atîtea mulțumiri. 
Iar cînd în inimă și-n casă îți în
floresc asemenea flori, nu poți de
cît să mulțumești din inimă par
tidului pentru tixde.

La Almaș, Haneș și în celelal
te sectoare miniere a fost dumi
nică sărbătoare. Pentru toți mi
nerii a fost sărbătoare. Pentru cî- 
teva ore locul pichamerelor a fost 
luat de viori, iar cîntecul și ve
selia și-au dat nuna cuprinzînd 
în vîrtejul jocului pe acei ce scor
monind adincurile aduc la supra
față tonă după tonă de minereu, 
inchinîrui patriei șir întreg de vic
torii. Da! Hora a cuprins în a- 
ceastă zi minunată de august pe 
toți minerii raionului. Și întîlnin- 
du-se, comunistul Marca Vasile 
a strins cu căldură mina ortacu
lui lui Nicula Aron. Și-au urat 
apoi reciproc noi victorii în mun
că. Ca ei au făcut toți ceilalți 
Și-au strîns deopotrivă mînă și 
Spătaru Andronic, Popescu Nic»- 
lae, Mermezan Ștefan, Rusu Ni
colae și Nichifor loan care pen
tru munca depusă au fost de
corați. ” 
să 
în 
de partid și guvern, 
pe îndoială că bravii noștri mi
neri se vor 
vor ține fiindcă sînt ferm hotă- 
riți ca să răspundă prin fapte noi
lor măsuri luate de partid pen
tru ridicarea nivelului de trai.

Sărbătorind Ziua minerului, 
bravii miruri din raionul, nostru 
au făcut din angajamentul luat 
unlegămînt și, ca mulțumire pen
tru viața fericită pe care o tră
iesc, vor lupta pentru izbînzi și 
mai mari în viitor, pentru succe
se demne de înalta prețuire de 
care se bucură acest harnic și de 
nădejde detașament al clasei 
noastre muncitoare.

Cu toții 
ducă mai departe, 
victorie sarcina

doresc ca 
din victorie 
încredințată 
Și nu înca-

ține de cuvînt. Se

Ioan.de


In anii regimului' democrat-; alăh'rî de nenumăratele succese obți
nute de oamenii muncii sub conducerea partidului, un loc de cinste îl 
ocupă și cele obținute in comerțul de stat și cooperatist. S-a lărgit 
considerabil rețeaua comercială, cui. de ăn magazinele sînt iot mai bo
gat aprovizionate cu mărfuri, iar ca o expresie a creșterii nivelului 
de cumpărare al celor ce muncesc, mărturie stă marele volum de măr
furi desfăcute in anii vieții noi.

Pe drumul continuei dezvoltări
La apariția acestor rînduri, in o- 

rașul, comunele și satele raionului 
nostru, ba chiar și in cele mai în
depărtate cătune, mii de oameni ai 
muncii stăruie in fața vitrinelor 
sau a rafturilor tixite de mărfuri. 
Și, nu-i unul căruia recentele re
duceri de prețuri să nu-i umple 
inima de bucurie. Nu-i unul care 
să nu-și facă planuri de viitor.

De altfel, e firesc ca oamenii să 
privească cu încredere viitorul. Sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
economia țării noastre s-a întărit, 
iar puterea de cumpărare a cetățe
nilor săi a crescut an de an.

Comerțul privat, deșănțat și ba
zat pe exploatare, din timpul regi
mului burghezo-moșieresc, a apus 
odată cu cei care-l promovau. In 
orașele și satele noastre a fost 'în
tronai un comerț de stat civilizat, 
corespunzător cerințelor și interese
lor maselor de consumatori. Alături 
de comerțul de stat apoi, a fost 
creat un puternic comerț coopera
tist care a condus nemijlocit la 
lărgirea schimbului din1 re oraș și 
sat, la întărirea alianței dintre cla
sa muncitoare și țărănime.

Ca peste tot în țară, și în raionul 
nostru succesele comerțului de stat 
și cooperatist sînt grăitoare, in 
acest sens vorbesc cifrele, faptele. 
Față de anul 1952, cîrid numărul de 
magazine alimentare din raion era 
de 23, în prezent 37 asemenea ma
gazine stau la indemtna oamenilor 
muncii. La acestea se adaugă apoi 
cele 43 magazine de desfacere a 
produselor industriale și cele peste 
150 de unități ale cooperației de 
consum.

Vas'a rețea de magazine, buna 
aprovizionare a acestora, la care 
se adaugă creșterea puterii de cum
părare a maselor, au condus la 
sporirea volumului de mărfuri des
făcute. Așa, de pildă, volumul pro
duselor alimentare desfăcute în ra
ionul nostru a fost mai mare în 
1958 față de 1952 cu 68 la sută, 
deosebit de semnificativă fiind si
tuația consumului de carne, pre
parate de carne, grăsimi și zahăr.

La Școala profesională a cooperației, din Alba-Iulia, viitoarele 
cadre pentru comerțul cooperatist se pregătesc temeinic.

Tot așa de grăitoare este și creș
terea volumului de mărfuri indus
triale desfăcute. Cu 53,7 la sută au 
fost mai mari vînzările de textile în 
1958 față de 1952, cu 87,5 la sută 
cele de fier, metal. Venind în spri
jinul cetățenilor, statul nostru de- 
mccrat-popular a pus la îndemîna 
acestora cantități însemnate de ma
teriale de construcție. Numai în 
1958 s-a vîndut cetățenilor raionu
lui, prin intermediul comerțului de 
stat, materiale de construcție în va
loare de peste 4.000.000 lei.

In pas cu comerțul de stat, coo
perația a luat și ea un puternic a- 

vînt, volumul total al mărfuri'sr 
desfăcute în 1958 cifrîndu-se la 
peste 55 milioane lei. A crescut ia 
sate în 1958 în comparație cu a- 
nul 1955, cu 29 la sută consumul 
de zahăr, cu 40 Ia sută desfacerde 
la produsele zaharoase, cu 11,5 la 
sută consumul pastelor făinoase și 
ci 19 la sută cel al preparatelor de 
carne. S-a desfăcut apoi prin coo
perație în 1958 față de 1955 cu 37 
la sută mai multe țesături de bum
bac, cu 50 la sută mai multă încăl
țăminte de piele, iar ca urmare a 
electrificării satelor cu 114 la sută 
mai multe articole electro tehnice.

Răspunzînd prin fapte grijii ce 
le-o poartă partidul, țăranii munci
tori din raionul nos'ru au predat la 
achiziții și contractări numai în 
1958 produse agricole ce ating a- 
proape 4.000.000 lei. Ca urmare a 
creșterii fondului de bază și a fon
dului social, două din cooperativele 
dm raion se autofirumțează, iar ca 
expresie a înțelegerii juste a poli
ticii par id ului, cooperatorii din 
Ampoița, Lunca Ampoiței, Ighiel și 
d:n alte sate și-au construit prin 
muncă voluntară localuri noi pen
tru cooperative.

Verigă importantă în economia 
raionului, comerțul de stat și coo
peratist crește și se întărește necon
tenit. Iar acum în preajma glorio
sului 23 August, aparatul comerțu
lui de stat și cooperatist, zecile de 
mii de cooperatori și consumatori 
raportează partidului noi și însem
nate victorii.

La dispoziția
Nu țin să fac caz de munca 

noastră a celor care de după tej
ghea căutăm să satisfacem cerințele 
mereu crescînde ale miilor de cum
părători. Nu! Cu totul altele sînt 
motivele care mă îndeamnă să 
scriu aceste rînduri.

Urcînd trepte tot mai înalte, co
merțul nostru socialist ne impune 
nouă tuturor celor ce muncim în a- 
ceastă ramură a economiei o tot 
mai atentă apropiere de cumpărăto
ri, o mai mare grijă fața de măr-

• • •Un sprijin însemnat
Nu odată, intrînd în magazinul 

cooperativei noastre din sat, am 
stat și privind am făcut legătură 
cu trecutul. Și fără să exagerez pot 
spune că ceea ce s-a făcut pe linia 
dezvoltării cooperației constituie un 
mare sprijin acordat 
muncitoare.

îmi amintesc de trecut, 
tuncea în sat un așa-zis
Dar ce puteai să cumperi? In afară 
de chibrituri și petrol aproape că 
nimic altceva. Apoi și puținele 
mărfuri ce le găseai erau vindute la 
prețuri de speculă de către parti
cularii ce aveau aceste magazine.

țărănimii

Era și a- 
magazin.

Cîteva cifre

aparate 
și fri- 
valoare

-fc Numai într-un singur an, 
1958, valoarea produselor indus
triale vîndnte salariaților în rate 
se ridică la suma de aproape 2,5 
milioane lei.

★ Valoarea cea mai mare din 
totalul produselor industriale, vîn- 
dute anul trecut în rate, o repre
zintă cea a confecțiilor, ea ridi- 
cîndu-se la suma de 1.122.190 lei.

ir Suma de 1.021.254 lei, re
prezintă valoarea mobilei vîndută 
populației în rate, prin magazi
nele de specialitate, în cursul a- 
nului 1958.

ir Tot în cursul anului trecut 
s-au vîndut, tot în rate, 

le radio, mașini de cusut 
gidere, care reprezintă o 
de lei 326.104.

★ Prin magazinele de 
litate au fost vîndute, în cursul 
anului 1958, și de la începutul 
anului și pînă în prezent, 34 mo
tociclete, 725 aparate de radio și 
peste 470 biciclete.

★ Prin unitățile de desfacere
ale cooperației de consum din ra
ion, s-au distribuit populației în 
anul 1958 cu 37 la sută mai mul
te țesături de bumbac, cu 50 
la sută mai multă încălțăminte 
din piele, cu 29 la sută mai mult 
zahăr, în comparație cu 
1955. .

ir Țărănimea muncitoare 
primit prin cooperație în 
1958 cu 1.237 la sută mai multă 
țiglă, cu 1.772 la sută mai mult 
var, cu 841 la sută mai multă 
cherestea, cu 520 la sufă 
mult ciment.

ln mijlocul oamenilor ^împreună cu eâ
Tomuța Viorel, președintele coo

perativei din Feneș a devenit unul 
din oamenii cei mai cunoscuți în 
hotarul acestei comune. Și, nu-i mi
rare că-i așa, cînd te gîndești că 
este în al cincilea an de cîrid se 
găsește la cîrma cooperativei de 
aici. A pus omul umărul, în acești 
cinci ani, alături de consătenii săi 
de-au învins greutăți, și-apoi de 
succese tot împreună s-au bucurat. 
Și bucurii au strîns în inimi fe- 
neșenii ca și gălățenii și prisăcanii.

Mereu în mijlocul oamenilor, îm
preună cu ei, Tomuța Viorel a mun
cit și a izbîndit. Iar roadele muncii 
sale, a țăranilor muncitori Tomuș 
Simion, Nicula loan, Buciumau 
Gheorghe, Irimie Manoil, Mămăli- 
gan Aurel, ca de altfel a tuturor ce
lor peste 1.500 de cooperatori, sînt 
prezente în oricare din prăvăliile 
de pe raza comunei.
— Altădată, pe vremea „bolta- 
șilor" pripășiți prin părțile noastre 
se aduceau mărfurile cu sacul. Azi 
chiar și camionul cel mai pîntecos 
nu ni de ajuns — sînt vorbele să

consumatorilor
furile pe care le mînuim. Și, cum 
am putea noi răspunde grijii cu 
care ne înconjoară partidul dacă nu 
astfel. Condiții de muncă și viață 
ne sînt create, rafturile magazine
lor sînt tixite de mărfuri la prețuri 
deosebit de lesnicioase. Mai rămîne 
ca noi să fim mereu la dispoziția 
publicului. Și vom ști să fim chiar 
mai mult decît pînă acum.

BUDA ALEXANDRU 
magazinul nr. 26 menaj 

Alba-Iulia

Țăranii din sat erau nevoiți să bată 
pe jos kilometri întregi pînă la Te- 
iuș sau Alba-Iulia, spre a-și cum
păra un metru-doi de stambă sau 
alte produse necesare.

Acum magazinul cooperativei este 
aprovizioat cu toate cele necesare. 
Țăranul muncitor nu mai este azi 
înșelat la preț și nu mai trebuiesa 
piardă zile întregi la oraș. El gă
sește la cooperativa din sat tot 
ce-i trebuie — de la stambe și sto
fe pînă la aparate de radio și nu
meroase alte articole, ca materiale 
de construcții etc. In plus un .mare 
ajutor îl avem în ce privesc achi
zițiile. Acum țăranul muncitor nu 
mai e nevoit să alerge la ^piață 
spre a vinde 5-6 ouă, o găină sau 
o felderă două de 
Poate tot așa de 
fice surplusul de 
prin cooperativă, 
preț convenabil.

Țăranii muncitori din Gricău, ca 
de altfel toți oamenii din satele 
patriei, văd în dezvoltarea coopera
ției un sprijin puternic dat de sla- 
tul nostru îmbunătățirii continue a 
nivelului de trai al țărănimii noas
tre muncitoare.

STANCIU EMILIA 
gospodină — Cricău

grîu sau porumb, 
bine să-și valori- 
produse agricole 

unde primește un

specia-

tenilor descărcînd mărfurile de tot 
felul.

Și, e mult adevăr în spusele oa
menilor. Numai în 1958 prin unită
țile cooperativei din Feneș au fost 
desfăcute mărfuri în valoare de pes
te 1.400.000 lei. Și-apoi ce mărfuri! 
Alimente de tot soiul, îmbrăcămin
te și încălțăminte pe ales, unelte a- 
gricole. Ba chiar și unele articole 
la care țăranii muncitori nici n-au 
putut visa altădată: biciclete, apa
rate de radio, mașini de cusut etc.

Teodorescu Pamfil, bunăoară, 
după cum singur o spune, a purtat 
o viață întreagă opincă. Acum, la 
70 de ani însă, a înlocuit opinca cit 
bocanci durabili cumpărați de la 
cooperativa din sat. Aparate de ra
dio și-au cumpărat Teodorescu Ni- 
colae, Bolea Ion, Irimie Manoil, lo- 
vani Nicolae, iar de mașini de cu
sut și biciclete au parte Mămăligân 
Aurel, Drăgan Iosif și alți multi 
săteni.

— E om vrednic Tomuța al nos
tru — se pomenesc vorbind unii 
săteni, privind rafturile pline cu 
mărfuri. I cu folos alergătura — 
găsesc de bine să întregească alții.

® •

) Numele întreg îi este 
S Angela. E vînzătoare la 
j Alimentara, magazinul Nr.
) Semne particulare îi sînt curățe- 
( ni a desăvîrșită, buna deservire 
t și atenția deosebită față de ori

cine trece pragul magazinului, 
j Dar, mai e nevoie de prezentare?

Cine n-o cunoaște pe Angela?...
> Cumpărătorii intră și ies mul- 
J țumiți. E sprintenă și are vorbă 
J dulce Angela — găsesc nimerit
> să-și spună părerea unii. Are
> ochi de artistă în ceea ce pri- 
[ veșle prezentarea mărfurilor —
> se pomenesc completînd alții. Și 
; au dreptate oamenii făcînd ase- 
1 menea afirmații la adresa harni- 
i cei vînzătoare.
j Sînt însă și unele lucruri pe 
1 care cumpărătorii, serviți prompt 
i și conștiincios de Angela, le Cu- 
[ nosc mai puțin. Munca de peste 
1 zi, harnica vînzătoare și-o conti- 
i nuă și după ora închiderii. Face 
J retușul deranjamentelor astfel ca
> dimineața magazinului să nu-i 
i lipsească prospețimea. Și apoi de 
J constată cerințe deosebite pen*ru 
1 vreun articol sau altul, buna a- 
. provizionare a magazinului ce-l
> deservește o face să fie fără as- 
' tîmpăr.
' Dar, nici cu acestea n-am spus 
i totul. Harnica vînzătoare își de- 
[ pășește lună de lună planul cu 
' 5-10 la sută, și-apoi, astfel fiind, 
i nu-i mirare că de aproape trei 
î ani este fruntașă pe întreprindere. 
' fa mîine cumpărătorii, trecînd 
i pragul magazinului Nr. 10, îl 
! vor găsi complect renovat. Pre- 
' zentă pentru a-i servi insă, va fi
> aceeași Angela, harnică și iscu
sită, aceeași fruntașă în muncă.

Indrei
O.C.L.

10.

De fapt așa și este. Zi de zi in 
mijlocul oamenilor, mereu pe ta 
unități, Tomuța Viorel culege bo
gat roadele strădaniei sale. Și oa
menii îl ascultă, îi urmează sfatu
rile. Vorbindu-le sătenilor despre 
achiziții și contractări, ca mijloc de 
întărire a cooperativei, aceștia n-au 
rămas indiferenți. Au răspuns prin 
fapte grijii ce le-o poartă partidul, 
valoarea produselor predate la a- 
chiziții și contractări ridieîndu-se 
în 1958 la peste 300.000 lei. Cu a- 
celași rezultat și-a dus apoi munca 
vredmcul președinte și pe linia în
zestrării cooperativei cu localuri 
noi. Sătenii din Presaca în frunte 
cu Nicula Ion, Haneș Petru, Nicula 
Remus și Haneș Traian vor da în 
curînd gata prin muncă voluntară 
un local nou pentru prăvălie în sa
tul lor, aceleași gînduri nutrind și 
țăranii muncitori din Datați.

Cresc oamenii, se schimbă fața ~ 
satelor. Comunistul Tomuța Viorel, ” 
mereu în mijlocul oamenilor, bizu- 
indu-se pe sprijinul lor, pășește cu 
încredere spre zile viitoare. Și ca
lea spre noi succese îi este fără o- 
preliști.



VIAȚA DE PARTID

Voința unora mai puternică 
decît îndoielile altora

Satul Oarda de Sus, e un sat ca 
multe alte sate ale raionului, cu 
•oameni harnici, întreprinzători și 
buni gospodari. Pină acum 15 ani 
in urmă însă, cu toate calitățile or- 
denilor, salul acesta n-a cunoscut 
prefaceri. Vechea stăpînire era pen
tru un sat înapoiat, fără locașuri de 
cultură, cu drumuri și poduri stri
cate, cu oameni lipsiți de cultură, 
buni doar pentru exploatare. Iată 
pe scurt tabloul satului, de acum 
15 ani.

A venit 23 August 1944, ziua e- 
Uberării patriei noastre de sub ju
gul fascist. Această măreață zi a 
însemnat pentru poporul nostru în
ceput de viață nouă, o viață fără 
exploatatori și exploatare, o viață 
nouă plină de bucurii.

★
Cetățenii satului Oarda de Sus 

■au făcut multe lucruri pentru înfru
musețarea satului lor. Dacă un pod 
s-a stricat, au transportat material, 
au muncit voluntar și și-au făcut 
altul nou. Și-au reparat ordenii uli
țele și au săpat șanțuri de scurge
rea apei. Pe marginea drumului ce 
duce de la Oarda de Jos la Oarda 
de Sus au plantai cireși. Dar, bilan
țul realizărilor nu se termină aici.

încă de multă vreme, pe unii ce
tățeni îi frămînta o problemă și 
nu-i găseau rezolvarea. Era vorba 
de construirea unui nou local de 
școală. Exista în sat local de școa
lă, dar necorespunzător pentru nu
mărul de copii.

Problema aceasta a ajuns una 
^in problemele ce se discuta defie- 
Bare dată cînd oamenii se întîlneau 
^>e uliță, la cooperativă etc.

In toamna anului 1958, proble
ma construirii Unui local de școală 
în satul Oarda de Sus a fost pusă 
și în discuția adunării generale a 
membrilor de partid din întreaga 
domună, cu ocazia alegerii comite
tului comunal de partid. In această 
adunare, unii au propus și susți
neau că există posibilități pe plan 
local să se construiască un local de 
școală, fără să se ceară investiții 
de la stat. Alții, manifestînd oare
care îndoială, susțineau că nu se 
va putea ridica o asemenea cons
trucție. Bine analizată problema, 
majoritatea a hotărî!: ,Jn satul 
■Oarda de Sus. din resurse locale, 
prin contribuția voluntară a cetățe
nilor se va construi un nou local 
de școală".

Problema construirii școlii a fost 
•apoi discutată de comuniștii din 
■Oarda de Sus. S-au întrunit intr-o 
^dunăre generală membrii de par- 
Bw din sat, la care a fost invitat și 
^activul fără de partid al organiza
ției de bază. Și ce-i drept și cu aceas
tă ocazie au fost 'unii tovarăși care 
manifestau piehotărîre, neîncredere 
că așa ceva s-ar putea să se rea
lizeze numai cu forțe proprii. Cei 
mai mulți însă au ară‘at că dacă se 
vor mobiliza toți cetățenii satului, 
dacă membrii de partid vor fi în

împărțirea avansurilor în G.A.C.

Sărbătoare la colectiva din Țelna
9 august. Zi cu cer senin, mai 

frumoasă ca oricind. La sediul 
gospodăriei colective din Țelna or
dinea și curățenia desăvtrșită ves
tesc că-n coleciivă-i sărbătoare. Și 
intr-adevăr așa este. In această zi 
colec:: .ișiii sărbătoresc împărțirea 
avansului de 40 la sută, rezultatul 
primului bilanț al muncii lor har- 
nioe din acest an.

Toate pregătirile sini făcute. Co
lectivistele Moguța Silvia, Mărgi
nean Viorica și Mihăilă Letiția, tot
deauna fruntașe în muncă, s-au 
străduit să împodobească cit mai 
frumos sala colțului roșu unde se 
line adunarea generală. Primin- 
du-și cu bucurie oaspeții, Hada Flo
rian, președintele gospodăriei, Do- 
colina Candin, secretarul organi
zației de partid, Hada Gligor și 
eeilalți colectiviști string mina cu 
căTdură oaspeților ce au venit să 
ia parte și ei la bucuria colectiviș
tilor.

In sala plină pină la refuz, pre
ședintele gospodăriei iov. Hada Flo
rian prezintă în fața adunării ge
nerale darea de seamă pe primul 
semestru al acestui an. Puternic 
grăitoare, cifrele scot în evidență 
creșterea economică și organizato
rică a gospodăriei, sprijinul per

fruntea acțiunii, nu vor exista 
greutăți care să nu poată fi învinse.

Alți tovarăși au arătat în discu
țiile ce le-au purtat, că odată cu 
construirea localului de școală, ve
chiul local se va putea amenaja 
pentru căminul cultural — o altă 
probemă nerezolvată încă în sat.

In încheiere, adunarea generală a 
organizației de bază a hotărît să 
se înceapă munca politică în ria
dul cetățenilor. Și chiar a doua zi 
agitatorii și-au început activitatea 
în sectoarele în care erau reparti
zați.

La propunerea Comitetului co
munal de partid, comitetul executiv 
al sfatului popular comunal a dis
cutai în ședință și a hotărît să se 
organizeze cu cetățenii o adunare 
populară. Adunarea populară s-a 
ținut la 15 februarie 1959. La adu
nare au luat cuvîntul comuniștii 
și au arătat care este hotărîrea lor. 
Adunarea generală a cetățenilor a 
aprobat cele propuse de comuniști. 
Pentru conducerea lucrărilor a fost 
ales un comitet de cetățeni format 
din 9 tovarăși, printre care se nu
mără Dreghici D., Moldovan Si- 
mion, Băra Nicolae, Jibotean In- 
drei și alții.

După ce timpul a permis, s-au 
început lucrările. S-a demolat o 
clădire veche și s-a recuperai cu 
grijă materialul de construcție. Cu 
a'elajele cetățenii au transportat 
peste 100 metri cubi pietriș, aproa
pe 60 metri cubi nisip, peste 30 me
tri cubi pămînt. Au început lucră
rile de turnare a fundamentului, a- 
poi cele de zidărie și în scurt timp 
clădirea a fost ridicată în roșu. O 
clădire frumoasă și impunătoare, la 
care ordenii au muncit cu mic cu 
mare, cu tînăr cu bălrîn, mobilizați 
de comuniști, peste 9.600 ore mun
că voluntară. Membrii de partid 
Moldovan Simion, Jibotean Gheor
ghe și alții au fost printre cei care 
au muncit cu multă tragere de ini
mă. Merită evidențiată activitatea 
tovarășilor Dreghici D.. Moșneag 
Gh.. Sas Gheorghe, Pătruț Todor 
și a'ții din activul fără de partid. 
Apoi, în aceeași măsură trebuie e- 
vidențiată activitatea comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal, care a avut o preocupare per
manentă pentru această lucrare.

Au fost și greutăți. Unele create 
de cei care nu erau hotărîți, cum 
au fost Pătruț Gheorghe, Stoia Ni- 
codim, Muntean Constantin, dar 
care mai tîrziu s-au convins de 
ceea ce au spus comuniștii la înce
put, că nu există greutăți să nu 
poa‘ă fi învinse cînd masele vor 
aceasta. Și voința cetățenilor din 
Oarda de Sus, de a avea local nou 
de școală a învins toate greutățile.

Pe bună dreptate spuneau unii 
tovarăși: „Un asemenea local de 
școală, construit prin muncă vo
luntară mai rar în raion". Și asta 
intr-adevăr, asa este.

E. GLIGA

manent acordat de organele de 
partid și de stat.

— Și dacă la înființare gospodă
ria a avut mai puțin de 20 familii 
și o suprafață cu ceva mai mult 
de 70 hectare, — a spus vorbito
rul — acum sîntem de 4 ori mai 
mulți, iar suprafața de pămînt a- 
proape s-a întreit. Fondul de bază 
pîrghia principală de dezvoltare a 
gospodăriei noastre — s-a arătat 
în continuare — a crescut în acest 
an, pină la 1 august cu 213.000 lei.

La griul de primăvară, semănat 
in ogor de toamnă, arat de S.M.T., 
producția la hectar a fost cu 400 
kg mai mare decît cea planificată, 
iar Ia griul de toamnă recolta me
die a trecut de 2.100 kg la hectar.

Nu mai puțin importante sînt și 
rezultatele dobîndite de sectorul 
zootehnic. Gospodăria are în pre
zent 331 oi, care i-au adus prin 
valorificarea mieilor, cașului și 
linei un venit de 46.000 lei, fără a 
mai vorbi de lîna și brînza ce se 
împart la zi-muncă colectiviștilor.

Aducîndu-și contribuția la asigu
rarea fondului central de cereale 
al statului, colectiviștii din Țelna 
au predat la baza de recepție în 
contul contractărilor, muncilor
S.M.T. și uium, aproape două va-

JVe scriu corespondenții

Cuvintul celor de la 
P.T.T.R. Alba-lulia

Colectivul de muncă de la 
P.T.T.R., alături de ceilalți oameni 
ai muncii din raionul nostru, î'n- 
tîmpină ziua de 23 August cu noi 
rezultate în muncă.

îndrumați și sprijiniți în perma
nență de către organizația de bază, 
stimulați de Hotărîrea plenarei C. C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a.c., sala- 
riații noștri se străduiesc să-și în
deplinească cu cinste sarcinile ce 
le revin pe linia deservirii popu
lației în cele mai bune condițiuni.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut tov. C. Medrea, M. Tripșa, 1. 
HaȚegan, Gh. Sabău și alții.

I. TUDOR

Pînă cînd?
întrebarea de mai sus și-o pun 

locuitorii Zlatnei de mai bine de o 
lună și cu toate astea nu sînt au
ziți, sau mai concret cei ce trebuie 
să audă nu vreau să audă. Motive? 
Nici un motiv. Mai mult decît mo
tiv e dezinteres. Altfel, ar fi cu ne
putință ca tovarășii din conducerea 
T.A.P.L. Alba (resp. tov. Simescu 
Gh.) să nu se fi sezisat de faptul 
că la Zlatna, în cofetăria ce a fost 
deschisă, nu se pot consuma prăji
turi de aproape două luni. Da! De 
aproape două luni datorită nepă
sării conducerii T.A.P.L. Alba care 
nu trimite cel puțin de două ori pe 
săptămînă un cofetar spre a pre
găti prăjituri în locul tovarășei co
fetare care este bolnavă.

Socotim că e timpul ca aceasta 
problemă să fie urgent rezolvată, ea 
constituind o necesitate pentru lo
cuitorii Zlatnei.

A. ROTARU

Fapte ce-și cer îndreptarea
Cu difuzarea presei, în cadrul o- 

ficiului P.T.T.R. Teiuș se ocupă to
varășul Iancu Nicolae. Acesta e un 
lucru bun. Și mai bun ar fi însă, 
dacă respectivul tovarăș ar da do
vadă de mai multă răspundere 
pentru ducerea la îndeplinire a sar- 
cinei ce-i este încredințată.

Abonîndu-se la diverse publicații, 
țăranii muncitori din raza oficiului 
P.T.T.R. Teiuș, ca de altfel din în
tregul raion, abia așteaptă să in
tre în posesia acestora. Tovarăși
lor Muntean Amos 1. Nicolae, Nicu- 
laș Nicolae și altor cîtorva săteni 
din satul Cetea însă, zadarnică le-a 
fost așteptarea. Din cauza neclari
tăților din cartotecile aflătoare la 
difuzare, săptămîni de-a rîndul n-au 
primit revista „Albina".

Față de această situație se im
pune ca în difuzarea presei pe raza 
oficiului P.T.T.R. Teiuș să se facă 
de îndată rînduială.

OȚOI AMOS

goane de grîu, care de asemenea 
a adus bani frumoși colectiviștilor.

Recolta bogată de grîne din a- 
cest an și veniturile bănești impor
tante realizate, au dat posibilitate 
colectiviștilor să împartă la zi-mun- 
că, ca avans de 40 la sută, impor
tante cantități de cereale și sume 
frumoase de bani.

Colectivistul Pascu Nicolae, de
FI. BARABAȘ

(Continuare în pag. 4-a)

Cei veniți să participe la sărbătorirea împărțirii avansului s-au 
prins și ei în joc cu colectiviștii din Țelna.

Tarlalizarea ne aduce mari foloase
înaintarea cu pași repezi pe dru

mul agriculturii socialiste ridică o 
seamă dc sarcini noi menite să 
ducă la o mai bună organizare a 
producției agricole, la folosirea pe 
scară cit mai largă a uneltelor me
canizate pe suprafețe întinse, pen
tru a asigura o continuă sporire a 
producției la hectar.

Și in această direcție, putem spu
ne că în comuna noastră s-au obți
nut rezultate bune. Așa, de exem
plu, în salul Micești, unde in tre
cut membrii celor 3 întovărășiri exis
tente la începutul anului 1958, 
aveau terenul răzlețit în tot hotarul 
salului și nu se ținea nici o regulă 
in ce privește semănarea culturilor 
pe asolamehte, cu sprijinul organe
lor de partid și a comitetului exe
cutiv din comună, întovărășiții din 
Micești au pus capăt în toamna 
trecută pentru totdeauna haturilor 
și și-au unit pămintul lor într-o sin
gură întovărășire mare. Cu spri
jinul tehnicienilor agricoli au trecut 
la asolarea terenului și au semănat 
în comun 63 hectare de grîu pe o 
singură tarla. Rezulatul tarlalizării 
s-a văzut la treieriș. întovărășiții 
din Micești au realizat o producție 
medie de 1.900 kg la hectar.

Pe baza experienței și a îndrumă
rilor date de organele de partid și 
cu sprijinul organelor agricole 
competente, Comitetul executiv al 
Sfatului popular din comuna Bără
banț a trecut la tarlalizarea terenu
lui pe întreaga comună.

In acest scop, în comuna noastră 
s-a format un colectiv care a stu
diat la fața locului situația terenu
lui pe întreaga comună, s-au 
întocmit schițe corespunzătoare 
pentru fiecare tarla ce urmea
ză să se asoleze. In cadrul 
lucrărilor de tarlalizare și asolare 
a terenului, o atenție deosebită s-a 
acordat străinașilor care au fost 
delimitați la ’ marginea tarlalelor.

Toate forțele pentru terminarea treierișului
batozele tre6uie să treiere din plin
Pe aria din comuna Sîntimbru 

treierișul se desfășoară nesatisfăcă
tor. Aici, datorită faptului că con
ducerea întovărășirii din comună 
nu se preocupă de buna desfășu
rare a muncii la arie, producătorii 
agricoli întovărășiți încep cu întir- 
ziere treierișul, iar seara de multe 
ori încetează lucrul cînd soarele 
este încă sus, așa cum s-a întîmplat 
în mai multe rînduri săptămînă tre
cută.

O altă cauză care face ca treieri
șul să se întîrzie și batoza să nu

Conducerea întovărășirii din Micești 
trebuie să muncească mai bine

Muncind cu hărnicie, membrii în
tovărășirilor agricole „23 August" 
și „Bărbănțana" din comuna Bă- 
răbanț, care au transportat din timp 
snopii la arie și au dovedit o 
deosebită preocupare pentru buna 
organizare a muncii la treieriș, 
dînd posibilitate batozelor să tre
iere din plin, au reușit să termine 
teierișul de la data de 11 august.

In cadrul comunei însă, nu ace
leași rezultate se obțin în satul Mi
cești. Aici, datorită faptului că în 
ultimul timp comitetul de conduce
re al întovărășirii, în frunte cu to
varășul Drașoveanu Aurel, preșe
dinte, nu acordă toată importanța 
mobilizării întovărășiților la treie-

Așa, de exemplu, comuna Bărâbanț 
are strămoși pe teritoriul ei peste 
70 familii din orașul Alba-lulia, cu 
o suprafață de 54Ț75 ha. In același 
timp comuna Bărăbanț are pe teri
toriul orașului Alba-lulia o supra
față de 52,45 hectare. Prin tarlali
zare, în cazul de față, străinașii din 
Bărăbanț trec la marginea tarlalei 
comunei Bărăbanț și se alătură 
tarlalelor din orașul Alba-lulia, iar 
producătorilor agricoli din comuna 
Bărăbanț ce au teren pe teritoriul 
orașului Alba-lulia, li se alătură 
terenul la tarlalele comunei Bără
banț. In felul acesta în comuna 
Bărăbanț nu vor mai fi străinași, 
iar terenul de pe întreaga comună 
intră în asolamenț. Așa, de exem
plu, în comuna Bărăbanț prin 
lucrările de asolare s-au stabilit 
de pe acum tarlalele unde se va 
Insămînfa grîu de toamnă, unde se 
va face ogor pentru prășitoate, le
gume și zarzavaturi etc.

Tarlalizarea și asolarea terenului 
are un rol hotărîtor în sporirea 
producției agricole, pentru că se dă 
posibilitatea să se folosească cu ușu
rință și cu spor uneltele mecanizate. 
Prin asolarea culturilor se dă 
posibilitatea ca culturile să se în- 
sămînțeze după cele mai potrivite 
plante premergătoare și astfel să 
se obțină producții mai mari. Ți- 
nind seamă de avantajele pe care 
le au prin tarlalizare, numeroși 
membri întovărășiți din Bărăbanț 
în frunte cu comuniștii, au cerut 
conducerilor întovărășirilor să trea
că la unificarea unităților lor so- 
cialist-cooperatiste, pentru a forma 
o singură întovărășire mare și pu
ternică, unde agrotehnica înaintată 
să capete o largă aplicare, iar pro
ducția la hectar să crească tot mai 
mult.

COMȘA ION 
țăran muncitor întovărășit 

comuna Bărăbanț
o--------------------

realizeze norma planificată este 
faptul că mecanicul scutură batoza 
de 2-3 ori la același stog, ceea ce 
nu este admis, deoarece se pierd 
ore întregi din timpul de lucru al 
batozelor.

Organele de partid și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular din co
mună și îndeosebi conducerea înto
vărășirii, au datoria să ia toate 
măsurile pentru ca la aria din Sîn
timbru, treierișul să se desfășoare 
din plin.

riș, batoza lucrează cu întreruperi, 
ceea ce face ca aceasta să lucreze 
sub norma zilnică planificată.

Pentru ca în comuna Bărăbanț, 
treierișul să se termine cît mai cu- 
rînd, organizația de bază și comi
tetul de conducere al întovărășirii 
„16 Februarie" trebuie să munceas
că mai serios în problema treieri- 
șului, creînd toate condițiile pen
tru ca batoza să treiere din plin 
din zori și pînă seara tîrziu.— ★ — 

Situația 
treierișului la 11 august

Realizat pe raion 39 la sută
1. Ciugud 91 %
2. Alba-lulia 84%
3. Bărăbanț 68%
4. Ighiu 62%
5. Galda de Jos 60%
6. Oarda de Jos 55%
7. Vințul de Jos 53%
8. Cricău 49%
9. Sîntimbru 46%

10. Teiuș 44%
11. Hăpria 40%
12. Petelca 39%
13. Mihalț 30%
14. Benic 29%
15. Berghin 27%
16. Stremț 19%

COMUNE DE MUNTE
17. Ampoița 16%
18. Inuri 4%
19. Almașul Mare —
20.. Femes —
21. Ințregalde 1—
22. Me.teș — j
23. Valea Dosului . —
24. Zlatna — j



Adevăratele teluri 
ale organizatorilor procesului 

Iui Manolis Glezos
PARIS (Agerpres) Asociația in

ternațională a juriștilor democrați 
a dat publicității o declarație în 
care sînt demascate adevăratele țe
luri ale organizatorilor procesului 
înscenat iui Manolis Glezos și ce
lorlalți democrați greci și este scos 
în evidență rolul opiniei publice 
mondiale care a oprit mina călăilor.

Urmărirea judiciară, sub un pre
text rușinos, care ar fi putut duce 
la pedeapsa cu moartea, nu și-a a- 
tins țelul, se spune în declarație. 
Grecia și lumea întreagă a înțeles 
clar că acuzația de spionaj a fost 
nefondată și că a avut scopul să 
intimideze opoziția și să contribuie 
la lichidarea libertății cuvîntuTuî și 
a convingerilor.

Procesul, se spune în continuare 
în declarație, a arătat că în Grecia 
se aplică metodele represiunilor, 
politice, care deschid calea spre acte 
samavolnice față de oricine.

Apărătorii drepturilor omului din 
Grecia șj din lumea întreagă, cons
tată autorii declarației, și-au unit 
eforturile și au cerut ca să se recu
noască meritele lui Manolis Glezos 
— eroul și simbolul luptei antifas

Un nou acord atlantic
BONN (Agerpres). După cum 

relatează ziarele occidentale, la 
Bonn a fost semnat zilele acestea 
noul acord atlantic care fixează de
finitiv statutul trupelor militare ale 
S.U.A., Franței și Angliei, aflate pe 
teritoriul Germaniei occidentale.

Potrivit noului statut, o serie de----------**
Seară a filmului romînesc la Haifa

TEL AVIV (Agerpres). De cu- 
rînd Ia Haifa a avut loc, sub aus
piciile Ligii de prietenie Israel— 
R. P. Romînă, o seară a filmului ro
mînesc în cadrul căreia au fost 
prezentate documentarele „Theodor

ciste. Puternica mișcare, sprijinită 
de Asociația internațională a juriști
lor democrați, i-a silit pe dușmanii 
democrației să dea înapoi. Deși în 
felul acesta a fost obținut un orim 
succes important, se spune în dec
larație, au fost totuși aplicate mă
suri severe de pedepsire, iar măsu
rile extraordinare sînt încă în vi
goare.

Declarația cuprinde apelul înflă
cărat adresat juriștilor de a continua 
să depună eforturi menite să ducă 
la eliberarea celor condamnați pe 
nedrept, la revizuirea procesului lor 
și totodată la eliberarea tuturor de- 
ținuților politici, la renunțarea de 
a transfera procesele civile la tri
bunale militare.

In Grecia, se spune în încheierea 
declarației, libertățile democratice 
trebuie restabilite în conformitate 
cu Carta O.N.U. și cu declarația 
drepturilor* omului.

Democrația trebuie să înfloreas
că în țara care a -(ost leagănul ei.

Declarația a fost semnată de 
Priit, președintele 'Asociației inter
naționale a juriștilor democrați, și 
de Rordman, secretarul general' al 
asociației.

♦♦------- -----------

obligații asumate de cele trei țări 
membre ale N.A.T.O. în Germania 
occidentală, vor trece în competența 
organelor guvernamentale federale.

Noul statut precizează totodată 
dreptul de a staționa pe teritoriul 
R. F. G. și pentru trupe N.A:T:O: 
neprevăzute în vechiul statut.

Aman“ și „Festivalul Internațional 
George Enescu.

Cu acest prilej, prof. Mobe Katz, 
președintele Ligii de prietenie Is
rael—R.P.R., a evocat personali
tatea celor doi artiști romîni.

Declarația Partidului 
socialist popular 

din Cuba
NEW YORK (Agerpres) TASS 

anunță: Ziarul din Cuba „Noti- 
cias de Hoy“ a publicat o declara
ție a Partidului socialist popular 
din Cuba în legătură cu conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
statelor americane de la Santiago.

In declarație se spune,printre al
tele că „conferința a fost convocată 
în scopul de a intensifica ameste
cul în treburile Cubei și de a exer
cita asupra ei presiuni sub diferite 
pretexte".

Poporul cuban, subliniază Parti
dul socialist popular, este hotărît și 
ferm în părerea că este necesar să 
fie respins orice amestec străin, 
sub orice formă, fie că el ar veni 
din partea unei țări fie din partea 
unei organizații cum este Organi
zația statelor americane, în treburi 
care sînt exclusiv de competența u- 
nei țări suverane.

Panamericanismul oficial al gu
vernelor este fățarnic și el simbo
lizează dominația riord-americană, 
asuprirea și exploatarea popoarelor 
noastre de către trusturi și mono
poluri. O expresie concretă a lui 
este Organizația statelor americane 
— unealta politicii Departamentului 
de Stat în relațiile cu Țările noas
tre;.

In declarație se spune în conti
nuare : Mișcarea populară din A- 
merica Latină, la care participă 
toate forțele progresiste care s-au 
alăturat poporului nostru în vede
rea apărării comune în fața impe
rialismului, are un caracter elibe
rator și revoluționar.

Salutăm această mișcare din A 
merica Latină, se spune în încheie
rea declarației Partidului socialist 
popular din Cuba.

Liberi
(Urmare din pag, l-a) 

litica partidului propria sa politică 
și acest lucru îl mobilizează și mai 
mult în lupta pentru transformarea 
socialistă a satului. In raionul nos
tru ca o ilustrare puternică a aces
tui fapt stă mărturie faptul că în 
prezent peste 70 la sută din supra
fața arabila a raionului este coope- 
rativizată. Crește în satele noastre 
un om nou, care este hotărît să 
lupte spre a-și face satul — viața 
tot mai frumoasă. Acesta e colecti
vistul. Da! El este omul nou al sa
tului. Sluga de altădată e azi om 
bogat. De cînd e colectivist și-a 
schimbat întreaga viață în bine, are 
casă nouă, lumină electrică, aparat 
de radio. Are tot ce-i trebuie. Și 
acest colectivist îl găsești în toate 
satele raionului — la Cistei, Obre- 
ja, Denie sau Teiuș. Toate aceste 
fapte dovedesc cu putere că singu
rul drum spre belșug și bunăstare 
e drumul colectivei.

Au trecut 15 ani de la acel me
morabil 23 August, care- ne-a adus 
eliberarea. Timpul e scurt, dar fap
tele sînt mărețe. Poporul nostru 
muncitor a devenit nu numai liber 
dar e și stăpînul de drept al uzine
lor și fabricilor, al munților și in-

Sărbătoare Ia
(Urmare din pag. 3-a) 

exemplu, pentru zilele-muncă făcute 
pînă la 1 august cu familia, a pri
mit ca avans de 40 la sulă aproa
pe 1.000 kg grîu, 12 kg lină șl 
1.183 lei. Dar cantități de cereale 
și sume asemănătoare de bani au 
primit și colectiviștii Moguța Dio- 
nisie, Florea Gligor și mulți alții. 
Mulți saci de grîu au dus ca a- 
vans acasă și colectiviști ca Todică 
Ionel, Florea Ionel l. Pahonea și 
alții, intrați în acest an în gospo
dărie.

Din veniturile frumoase dobîndi- 
te an de an în gospodărie, mulți 
colectiviști ca Mărginean Gheorghe, 
Moguța Dionisie, Marica Vasile,

Secția V Drumuri și Poduri din 
Alba-lulia, strada Piața 23 August 
nr. 1, în localul Tribunalului raio
nal Alba-lulia, camera nr. 71, etaj 
2, caută colaboratori ingineri — 
tehnicieni pentru executarea lucră
rilor de întocmirea Cărții Drumurilor.

Cei care doresc să execute ase
menea lucrări contra plată sînt ru
gați a se prezenta la Secția Dru
muri și Poduri din Alba-IuTia, pen
tru informații.

s 1 â. p î n i 
tinselor ogoare. Și, dacă 'după ani 
de suferințe poporul nostru a de
venit liber și stăpîn, apoi aceasta 
se datorește luptei neînfricate a 
partidului nostru, care a condus și 
conduce poporul din victorie în 
victorie, îl conduce pe drum de fe
ricire. Recentele măsuri luate de 
partid în scopul îmbunătățirii nive
lului de viață constituie o nouă do
vadă că partidul are în centrul po
liticii sale grija față de om, că: 
„preocuparea principală a partidului 
și guvernului se îndreaptă către 
ridicarea nivelului de viață al cla
sei muncitoare, clasa care a purtat 
în mod eroic greul anilor de mun
că încordată pentru refacerea st 
dezvoltarea economiei naționale,îh- 
deplinindu-și misiunea istorică de 
a organiza și conduce poporul 
muncitor în opera de transformare-, 
socialistă a societății".

Bilanțul celor 15 ani nu poate fi 
cuprins în rînduri. Nu! El este mult 
mai mare. Și faptelor de pînă a- 
cum altele li se vor mai adăuga. 
Partidul — acest cîrmaci înțelept, 
și neînfrint — conduce poporul' 
nostru liber cu pași siguri spre vic
toria deplină a socialismului în pa
tria noastră.

colectiva din Tel na
Mihăilă Gligor, Docolina Candinși 
mulți alții și-au făcut case noi, si-an 
cumpărat mobilă și multe alte lu
cruri folositoare.

'ir
Cu prilejul împărțirii avansului, 

formațiile artistice de teatru si cor 
din gospodăria colectivă din Țelna 
și brigada artistică de agitație a că
minului cultural din Ighiu au pre
zentat un bogat program, mult a-^^ 
predat de colectiviști și invitați.

Sărbătorită în cadru festiv, ziuatr 
împărțirii avansului la gospodăria 
colectivă din Țelna, la care a par
ticipat un număr mare de invitați, 
a constituit un puternic prilej de 
afirmare a vieții noi îmbelșugate sl 
fericite.

♦♦-------------------
Anunțuri

Cooperativa de invalizi „Drurw 
nou" — Baia Mare, anunță deschi
derea unei secții de deratizare în 
orașul Alba-lulia, str. M. Eminesctt 
nr. 18.

Cooperativa anunță pe această 
cale pe cei interesați în a distruge 
șobolani, șoareci și alte insecte 
dăunătoare a se adresa la sediul 
arătat mai sus.R.P.D. Coreeană la a 14-a aniversare a eliberării

Poporul coreean sărbătorește la 15 august cea de-a XlV-a aniver
sare a eliberării patriei sale de sub jugul cotropitorilor japonezi de 
către glorioasa Armată Sovietică.

In această zi oamenii muncii din R. P. D. Coreeană trec în revistă, 
cu justificată inîndrie succesele realizate în cei patrusprezece ani de 
la eliberare, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea.

Cu ocazia marii aniversări, oamenii muncii din raionul nostru, ală
turi de întregul nostru popor, adresează un călduros și frățesc salut 
poporului coreean, urîndu-i noi succese pe calea construcției socialiste, 
pentru unificarea pașnică a patriei sale..

Greșle producția 
de fonia și otel

In primele 6 luni ale anului 1959 
producția de fontă a R. P. D. Co
reene a fost cu 113 la sută mai 
mare decîi în aceeași perioadă a 
anului trecut.

In martie 1959, fiind reconstruite 
cele două furnale de la uzinele me
talurgice Kin Ciaik, in țară func
ționează acum trei furnale moderne 
cu o producție zilnică de 800-900 
tone față de 300 tone cit se produ
cea înainte de eliberare.

Producția de oțel în prima jumă
tate a anului 1959 a sporit cu 28 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. După modernizarea 
turnătoriei, capacitatea de produc
ție a uzinelor metalurgice Vanhai a 
crescut cu 50 la sută.

Ritmul producției uzinelor meta
lurgice Kansun a crescut de șapte 
ori după introducerea automatizării 
la secția de laminoare.

. Producția de oțel a R. P. D. Co
reene în prima jumătate a anului 
1959 a fost cu 32 la sută mai 
mare ca în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Potrivit aprecierii Mi
nisterului Industriei metalurgice pro
dusele de fier și oțel ale R. P. D. 
Coreene urmează să crească muți 

mai rapid în cea de-a doua jumă
tate a anului 1959 ca urmare a 
construirii diferitelor cuptoare și la
minoare ce vor fi terminate în a- 
ceastă perioadă.

fiielieze pentru 
mecanizarea muncii 

agricole
In R. P. D. Coreeană gospodăriile 

agricole mici și mijlocii au cons
truit numeroase ateliere, în vede
rea intensificării ritmului de meca
nizare a muncilor agricole. Pînă în 
prezent au fost deja create 108 a- 
te lie re de acest fel. Ele se crează 
în fiecare oraș și sat în vederea fo
losirii resurselor de materii prime 
locale.

Atelierele sînt înzestrate cu ma
șini produse de fabricile mari, în 
cadrul mișcării pentru lărgirea par
cului de mașini. In aceste ateliere 
a și început producția pe scară 
largă a mașinilor agricole și zoo
tehnice,

In provincia Phenianul de Nord 
15 ateliere produc cositoare meca
nice mari. Fabricile care nu au 
încă suficiente instalații, folosesc 
sistemul cooperării în producție. Se 
prevede că aceste ateliere vor pro

duce pînă la sfirșitul lunii în curs 
peste 300 cositoare mecanice.

Fabrica de combine din provincia 
Hamghenul de Nord va înzestra in 
curînd aceste ateliere cu furnale 
mici și instalații metalurgice nece
sare prelucrării fierului. In provin
cie numeroase mine de cărbune și-au 
sporit capacitatea lor în vederea 
satisfacerii nevoilor sporite de com
bustibil ale acestor ateliere.

Mașinile de diferite tipuri care 
vor fi fabricate în atelierele gospo
dăriilor agricole, stațiunilor de în
chiriat mașini agricole, fabricilor 
de combine din provincie și uzine
lor de mașini agricole de stat vor 
contribui la terminarea mecanizării 
complete a muncilor agricole și 
zootehnice în cel mai scurt timp 
posibil.

Q-pădinite și creșe 
pentru. copii

&
Anul acesta, numărul grădinițe

lor pentru copii deschise de stat va 
fi în R. P. D. Coreeană de șase ori 
mai mare decît anul trecut, iar nu
mărul copiilor înscriși în acestea — 
de cinci ori mai mare.

Numai organele Ministerului în
vățământului și Culturii vor înfiin
ța anul acesta peste-200 de grădinițe 
noi, care vor fi frecventate de 
23.000 de copii. Fabricile și între
prinderile Ministerului Industriei 
ușoare înființează de asemenea 34 
de grădinițe noi.

Anul trecut au funcționat în în
treaga țară 3.100 de grădinițe de 
copii organizate de stat, de coope
rativele agricole și de locuitori, la 
care au fost înscriși peste 117.000 de 
copii.

Crește de asemenea numărul că

minelor de zi. In prezent la Phe 
nian există de peste cinci ori mat 
multe creșe decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. In 
1958 au fost construite în acest 
oraș 52 de cămine înzestrate cu 
săli de mese, dormitoare, camere și 
terenuri de joc și altele.

In prezent, în orașele și distric
tele industriale din R. P. D. Co
reeană există 834 de creșe cu un 
număr de peste 49.500 de locuri. In 
afară de aceasta funcționează 12.216 
cămine pentru copii.

Magazinul universal 
al tuturor provinciilor

.Recent, s-a deschis la Phenian 
un magazin universal în care se 
vînd mărfuri din toate provinciile 
țării. Magazinul dispune de un ra

IN FOTO: Una din halele Combinatului textil din Phenian, 
R. P. D. Coreeană.

ion special pentru fiecare provin^^ 
C'C, înzestrat cu un bogat sortimer^^B 
de mărfuri de larg consum. Aces^^ 
tea sînt furnizate de peste 2.009- 
de întreprinderi ale industriei locale- 
și de cooperativele de producție din 
toate provinciile.

Are mare căutare peștele livrai' 
de provinciile Hamghenul de Nord 
și de Sud, produsele alimentare din 
provinciile Phenianul de nord șt 
cel de Sud, produsele alimentare 
din provincia Hvanhe, articolele din 
lemn și fructele din provinciile lan- 
gan șl Diagan. In raionul orașului 
Keson se vinde renumitul ceai de 
jenșen.

Anul acesta se vor deschide la 
Phenian două filiale ale acestui ma
gazin. De asemenea se vor des
chide magazine asemănătoare în 
toate provinciile țării.
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