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a ajuns în Lună

purtînd fanionul cu stema U.R.S.S.
A început vizita lui N. S. Hrușciov în S.U.A.

Sosirea ia Washington
WASHINGTON (Agerpres). — 

N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S. a so
sit la 15 septembrie la Washington 
Intr-o vizita oficială în Statele U- 
nite ale Americii la invitația lui 
D. Eisenhower, președintele S.U.A.

Aeronava „TU-114“ avînci pe 
nord pe N. S. Hrușciov, membrii 
fami'iei sale _ și persoanele care îl 
Însoțesc, a aterizat pe aerodromul 
Andrews, în apropiere de Washing
ton, la 12,21 (ora locală).

Pentru a-1 întîmpina pe N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pe aero

Cuvîntarea lui Cuvîntarea lui
D. Eisenhower

Domnule președinte,
Vă salut pe dv. familia dv. și pe 

celelalte persoane care vă însoțesc 
pe pămintul Statelor Unite. Sini 
foarte fericit că dna. Hrușciov și 
uiți membri ai familiei dv. vă în
soțesc. In numele guvernului și al 
poporului Americii îmi exprim spe
ranța că dv. și dînșii veți găsi in
teresantă și folositoare vizita dv. la 
noi.

Aștept cu interes convorbirile pe 
care le vom avea. Deși nu vom 
duce tratative in nici una din pro
blemele care afectează interesele 
altor țări, cred că un schimb de 
vederi comdect și sincer în nume
roase probleme poate contribui la 
o mai bună înțelegere, de ambele 
părți, a problemelor internaționale 
nerezolvate.

In timpul vizitei dv. aici, veți 
avea prilejul să cunoașteți in oare
care măsură țara noasră, institu
țiile și obiceiurile noastre și po
porul nostru. Veți avea posibilita
tea să stați de vorbă cu oameni și 
grupuri de oameni reprezentînd 
toate domeniile vieții.

Sistemele politice și sociale ale 
țărilor noastre se deosebesc foarte 
mult. In sistemul nostru, poporul 
însuși stabilește și controlează gu
vernul. Sini sigur că veți constata 
că poporul nostru, ca și poporul 
dv., doreș'e să trăăscă în pace și 
drep'aie. Cu toate că poporul nos
tru a creai și menține forțe puter
nice pentru asigurarea securității, 
este limpede că, deoarece poporul 
nostru vrea pace și intrucît el are 
o influență holărî'oare asupra ac
țiunilor esențiale ale guvernului 
nostru, o agresiune din partea sta
tului nostru este cu neputință.

Așa cum sper să vă pot vizita 
tirziu și să aflu mai multe 

despre praporul dv., știu că dv. do
riți să înțelegeți mai bine sistemul

(Continuare în pag. 4-a’)
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drom au sosit D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., secretarul de stat 
Chr. Herter, C. Lodge, reprezentan
tul permanent al S.U.A. la O.N.U. 
și alte persoane oficiale.

Printre cei veniți în întîmpinare 
se afla M. A. Menșikov, ambasado
rul U.R.S.S. Pe aerodrom se aflau 
de asemenea sute de corespondenți 
americani și străini ai ziarelor, 
posturilor de radio, televiziune și 
operatori cinematografici. Dwight 
Eisenhower, președintele S.U.A., a 
fntîmpinat în fața scării avionului 
pe N. S. Hrușciov, președintele 
----------------- ♦♦♦♦♦♦-----------------

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Ingăduiți-mi ca în acest mo

ment, cînd am pășit pentru prima 
oară pe pămintul american, să 
mulțumesc domnului Eisenhower 
pentru invitația de a vizita țara 
dv. și tuturor celor prezenți pentru 
primirea caldă ce ne-a fost făcută 
nouă, reprezentanților Uniunii So
vietice.

Rușii spun: „Orice treabă bună 
trebuie începută de dimineață". 
Zborul nostru a început astăzi dimi
neață la Moscova și sîrdem bu
curoși că prima noastră întîlnire 
pe pămintul american are loc în 
aceeași dimineață. După cum ve
deți, țările noastre nu sînt chiar 
aiît de îndepărtate una de cealaltă.

Am primit cu multă plăcere și 
recunoștință invitația președintelui 
S.U.A. de a face o vizită oficială 
in țara dv. și voi fi bucuros să 
s'au de vorbă cu oameni de stat, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri. ai intelectualilor, cu muncitori 
și frmieri, să cunosc viața popo
rului american harnic și întreprin
zător.

In ceea ce ne privește, vom fi 
bucuroși să prim m în curînd în 
Uniunea Sovietică pe dl. Eisenho
wer, pe membrii familiei sale și 
persoanele care îl vor însoți. Vom 
face președintelui cea mai cordia'ă 
prim're și îi vom oferi toate posi- 
b'li'ătile pentru a cunoaște viața 
poporului sovietic.

Am considerat întotdeauna că 
vizitele reciproce și întîlnirile între 
reprezentanții statelor sînt foarte 
utile. O importanță deosebit de 
mare o au întîlnirile și convorbirile 
oam-nilor de stat ai celor două 
mari țări ale noastre — Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale A- 
mericii.

Toate popoarele sînt profund in
teresate în menținerea și întărirea 
păcii, în coexistența pașnică. Răz
boiul nu făgăduiește nimănui ni- 
m-'c bun, pacea este spre folosul 
'u'uror popoarelor. Iată primul 
prnc'p'u după care, sîntem de pă-

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și pe soția acestuia N. P. Hrușcio- 
va. După prezentarea persoanelor 
oficiale sosite pe aerodrom, N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower trec în 
revistă garda de onoare. Răsună 
imnurile de stat ale Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite, răsună cele 
21 salve de tun trase în semn de 
salut în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
se urcă la tribună.

Președintele Eisenhower rostește 
un scurt discurs.

N. S. Hrușciov
rere, trebui să se călăuzească oa
menii de stat din toate țările pen
tru a înfăptui năzuințele popoare
lor.

Am venit la dv. cu inima des
chisă și cu intenții bune. Poporul 
sovietic vrea să trăiască în pace și 
prietenie cu poporul american. Nu 
există nimic care să împiedice ca 
relațiile dintre țările noastre să fie 
relați de bună vecinătate. Popoa
rele sovietic și american, ca și 
alte popoare, au luptat bine îm
preună în anii celui de-al doilea 
război mondial, împotriva dușma
nului comun și i-au frînt șira spi
nării. In condiții de pace avem și 
mai multe temeiuri, și mai multe 
posib'li'ăți ca popoarele noastre să 
fie prietene și să colaboreze.

înainte de întîlnirea cu dv. dom
nule președinte, oamenii de știință, 
inginerii, tehnicienii și muncitorii 
sovietici ne-au făcut o mare bu
curie lansînd racheta spre Lună. 
Astfel a fost deschisă calea de pe 
Pămînt la Lună și un conteiner de 
390 kg., purtînd fanionul cu stema 
Uniunii Sovietice se află acum pe 
Lună. Pămîntul nostru a devenit a- 
cum ceva mai ușor, iar Luna a deve
nit cu cîteva sute de kilograme mai

Text apărut în ziarul „ Pravda" din 15 IX 1959.(Continuare în pag. 4-a)

......... B O C U
La 20 septembrie se sărbătoresc 

500 ani de existență a orașului Bu
curești. La baza sărbătoririi sale 
stă un act-bătrin, care consemnea
ză pentru prima oară în istorie nu
mele Bucureștiului. Acest hrisov a 
f st dat de Vlad Țepeș, domnul 
Țării Romine ști, la 20 sep'embrie 
1459, hrisov păstrat în original la 
secția de manuscrise a bibliotecii 
Academiei R.P.R.

Existența acestui document ca 
și ultimele descoperiri arheologice 
arată netemeinicia legendei potrivii 
căreia orașul București a fost înte
meiat de un presupus cioban Bu
cur, care și-ar fi construit o bise
rică pe colina din fața mănăstirii 
Radu Vodă. Acest lăcaș, considerai 
a fi fost prima construcție din Bu
curești, este de fapt un modest pa
raclis de cimitir datînd din prima 
jumâ‘ate a s°colului al XVIII-lea. 
Numeroase vestigii ates'ă că nu
cleul im'ț'al al orașului se afla pe 
locul Pie'ii de Flori de astăzi.

Rezultatele cercetărilor științifice 
arată construirea ce'ății Bucureș- 
t iul ui de către Vlad Țepeș, ca fiind 
necesară încercării acestui domn 
de a rez'sta cotropirii otomane ce 
sttnjenea dezvoltarea statului feu
dal mun'ean.

P» la sf rșitul anului 1659 ora
șul Bucurai devine cari'al a Țării 
Romîn ști. El se dezvolta cu rapi
ditate, devenind după Cons'antino- 
polt cel mai important centru din 
sud-estul Europei. In deceniul al

MOSCOVA (Agerpres) — Agenția TASS transmite ur
mătorul comunicat:

La 14 septembrie, ora 0,02 minute și 24 secunde (ora 
Moscovei) cea de-a doua rachetă cosmică sovietică a atins 
suprafața Lunii.

Pentru prima oară în istorie a fost înfăptuit un zbor 
cosmic de pe Pămînt pe un alt corp ceresc. Pentru a marca 
acest excepțional eveniment, pe suprafața Lunii au fost a- 
duse fanioane cu stema Uniunii Sovietice și cu inscripția 
„Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Septembrie 1959“.

Pentru asigurarea integrității fanioanelor în momentul 
atingerii Lunii au fost luate măsurile necesare.

Programul măsurătorilor științifice s-a încheiat.
In momentul întîlnirii cu Luna și-au încetat funcționa

rea mijloacele radiotehnice instalate în conteinerul cu apa- 
rataj științific și de măsurători.

Atingerea Lunii de către racheta cosmică sovietică: 
constituie un excepțional succes al științei și tehnicii. A 
fost deschisă o nouă pagină în cercetarea spațiului cosmic.

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

Felicităm din inimă poporul sovietic
Vestea că pentru prima dată în istoria omenirii o rachetă 

cosmică a atins Luna a fost primită cu entuziasm de oamenii mun
cii din țara noastră. Poporul romin împărtășește bucuria și mîn- 
dria oamenilor sovietici și îi felicită din inimă pentru această rea
lizare epocal?, expresie a înaltului nivel al științei și tehnicii so
vietice, care pășește în avangarda științei mondiale. Mărturie 
grăitoare a atotputerniciei geniului uman în lupta pentru supu
nerea naturii și cucerirea cosmosului, succesul strălucit al rache
tei cosmice sovietice demonstrează din nou că orînduirea socia
listă creiază condițiile cele mai prielnice pentru un nestăvilit 
avînt al forțelor creatoare ale omului.

In prezent, cînd se întrezăresc mai limpede ca oricînd pers
pectivele nelimitate pe care le deschide omenirii folosirea în sco
puri pașnice a tuturor cuceririlor științei, popoarele lumii își ex
primă cu tot mai multă putere voința ca în relațiile internaționale 
să triumfe ideea de coexistență și întrecere pașnică.

Alături de toate popoarele iubitoare de pace, poporul romîn 
nutrește speranța că întrevederile ce vor avea loc între N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower vor aduce o contribuție însemnată la 
crearea unui climat de încredere și colaborare între toate popoa
rele, în interesul păcii trainice și al civilizației umane.

GH. GHEORGHIU-DEJ

treilea al secolului XIX, el număra 
peste 60.000 de locuitori, față de 
Atena, Sofia și Belgrad, care nu 
aveau decît 20.000 de locuitori fie
care. Tot prin acea vreme începe 
modernizarea Bucureștiului — pa- 
varea, asanarea și iluminarea lui.

Epoca anului 1848 găsește Bucu- 
reștiul în plină efervescență revo
luționară. Poporul de jos, ale că
rui elemen'e mai înaintate le con
stituie meșteșugarii — făuritorii de 
bunuri pentru bucureșteni — reu
șește să determine abdicarea prin
cipelui domnitor și constituirea u- 
nui guvern revoluționar. Este demn 
de evocat cu această ocazie atitu
dinea măcelarilor care, la 1848, 
și-au ascuțtf cuțitele amen'nțător pe 
Dealul Mi'ropoliei, atunci cînd, în 
sfatul cel mare, reacțiunea boie
rească încerca să înăbușe revolu
ția.

Dezvoltarea Bucureștiului conti
nuă în mod anarhic, oferind con
trastul izbe or din're periferia ce 
ogl ndește nepăsarea condamnabilă 
a capitalismului față de cele mai 
elementare nevoi ale muncitorilor 
și centrul bogat, cartierele cu vilele 
marilor potentați.

★
Meseriașul din Bucureștiul de al

tădată, din cocioabele mizere ridi- 
sate în jurul curților boierești, veș
nic fără „sfanț" este azi muncito
rul din marea metropolă sccialistă. 
In Dealul Mitropoliei, făuresc le

gile țării — urmașii calfelor și a 
meseriașilor născuți și crescuți în 
praful mahalalelor, în bordeiele 
care se întindeau pe ambele maluri 
ale rtului Dîmbovița.

București, capitala Republicii 
Populare Romine, n-a fost nici
odată mai frumoasă, mai plină de 
viață, mai tînără ca acum la săr
bătorirea a 500 ani de existență.

Azi, Bucureștiul, în afară de im
portanța lui administrativă, este un 
însemnat centru industrial, științi
fic și cultural. Sub regimul demo- 
erat-popular, norodul trudii și iz- 
gont la periferia capitalei de ve
chile stăpîniri, înfăptuiește pe baza 
sarcin 'lor trpsite de partid un vast 
plan de dezvoltare urbanis'ică a 
orașului. Cartierele cu cocioabe ău 
fost transformate în anii regimului 
democrat-popular în cartiere cu blo
curi moderne de locuințe pentru 
oamenii muncii.

Cu fiecare zi Bucureștiul devine 
mai frumos, mai aspectuos, mai a 
trae'iv. El este îndrăgit nu numai 
de bucureșteni și de toți cetățenii 
țării, ci și de mulți turiști străini, 
eare-i duc faima în toate colțurile 
lumii.

★
Is'oria Bucureștiului este bogată. 

Copiii muncitorilor de odinioară, 
harnici și viteji, au făcut să creas
că Bucureștiul de azi și din simță
mintele lor pentru oraș a desprins 
poetul cîntecul „Bucureștiul iubit".



:----- Bilanț —-
la două sărbători

* Meteșul, comuna aceasta cu 
sate înșiruite de o parte și de 
alta a bătrînului Ampoi, îți oferă 

[ cu fiecare zi schimbări tot mai 
i mari. In sate, unde altă dată 

copiii oamenilor învățau carte ftl 
case mici și întunecoase, se tr.a'.- 
ță azi școli mari și lumioase. In 

' locul circiumelor înșiruite la mar- 
’ gine de drum, s-au deschis bi

blioteci, s-au construit cămine 
culturale. Așa arată azi satele 
Meteșul iii.

Am revăzut Meteșul mai zi iele 
' trecute, cu prilejul’ inaugurării 

noii școli și a localului de cămin 
cultural de la Poiana. Și drept 
să spun, se cade odată cu acesle 
două mari evenimente să ficem 
o privire înapoi peste ultimii ani. 
Vom afla multe. Va trebui să 
consemnam că, în aceste sate 
s-au ridicat cu ajutorul țăranilor 
muncitori numeroase consirtirții. 
La Meteș a fost construit im fru
mos cămin cultural, la Tăuți — 
local pentru internat la școală și 
local pentru cămin cultural, la 
Găureni — un nou local de clasă. 
Sînt înfăptuiri frumoase, pentru 
care sfatul popular comunal și în 
mod special președintele lui, tov. 
Moise Tamaș, merită toată lauda.

Duminica trecută, la Poiana 
Ampoiuiui au fost sărbătorite 
două mari evenimente din viața 
satului. In pragul începerii nou
lui an școlar, copiii poienarilor 
au primit ca dar o frumoasă 
școală .nouă, iar oamenii între
gului sat un frumos cămin cul
tural. Mobilizați de organizația 
de bază, țăranii muncitori de aici 
au efectuat voluntar la construc
ția școli un număr de 742 zile 
cu brațele și 426 zile cu atela
jele. Merite pentru aceste reali
zări au toți țăranii din sat și în 
mod deosebit comuniștii Bolea 
Gheorghe, Opruța Teodor, Vințan 
Avram, Gligor Cornel, deputății 
și numeroși țărani muncitori ca 
Oancea Ștefan, Haneș Marja, 
Luha Petru, Bucur Petru. Lazăr 
Ana, Lupșa Ana, Bolea Nicolae 
și mulți alții. I. C.

D!N NOU LA ȘCOALĂ
Pentru mici și mari 

aceleași emoții
Cu prilejul deschiderii noului an 

școlar, la Școala medie „Floria. 
Cloșca și Crtșan" din localitate, a- 
lături de elevii ce calcă pentru pri
ma oară pragul școlii, se găsesc și 
tovarăși care în alte zile, la aceas
tă oră, sînt în plină producție. To
varășii Suvaina Ion, Muntean Mi
ron, Ivașcu Cornel, Pop Gheorghe, 
Zilman Iuliana și alții de la îrivă- 
țămîntul seral au ținut și ei să fie 
prezenți la sărbătoarea deschiderii 
noului an școlar. Și emoțiile ti co
pleșesc ca și pe cei mici.

După cuvtniîil de deschidere ros
tit de tovarășul Lascu Tit Liviu, 
directorul școlii, și după ce eleva 
Torsan Persida, secretara organi
zației U.T.M. pe școală, adresează 
elevilor o caldă chemare la mUncă 
stăruitoare în anul școlar ce înce
pe, tovarășul Boureanu Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal P.M.R., în cuvinte emoționante, 
scoate în relief grija părintească a 
partidului față de tineretul studios 
și cere elevilor, învățătorilor și pro
fesorilor să răspundă prin fapte 
mari atenției cu care sînt înconju
rat'. Tovarășul Boureanu recoman
dă elevilor ca în cadrul unei dis
cipline ferme să pornească din pri
ma zi, cu succes, lupta pentru re
zultate cit mai bune la învățătură.

Animați de aceleași 
năzuințe

In curtea Școlii de 7 ani Nr. 1 
d n Alba-Iulia s-au strins în ziua 
deschiderii noului an școlar sute 
de copii. Sini prezenți de aseme
nea tovarășul Farcaș Vasile, se
cretar al Comitetului raional 
P.M.R., ' învățătorii, profesorii și 
părinții elevilor.

Pînă să înceapă festivitatea de 
deschidere, grupuri-grupuri, elevii 
s-au angajat la discuții. Cite 
au ei să-și spună după o vacanță 
plăcută petrecută in tabăra de 

curte, pe pantele împădurite ale 
munților sau pe malul însorit al 
mării! Și ascultîndu-i auzi limbi 
diferite. Rabonțescu Florica vor
bește rornînește. Many Erika ungu
rește, iar Lars Hantz, vorbește 
nemțește. Cu toții însă exprimă a- 
celași lucru, dragostea lor față de 
Partidul Muncitoresc Romin,~ care 
veghează la fericirea copilăriei Igr, 
dorința lor de a învăța cu străduin
ță pentru a deveni deopotrivă de 
folositori patriei iubite.

La alte școli din raion
Deschiderea noului an școlar a 

fost pentru elevi, învățători, profe
sori, părinți, ca de altfel pentru 
toți oamenii muncii din raionul 
nostru, adevărată zi de sărbătoare. 
La Școala medie din Teiuș, unde 
cu prilejul deschiderii cursurilor, în 
mijlocul elevilor și cadrelor didac
tice s-a găsit tovarășul Mărginean 
Ion, secretar al Comitetului raional 
P.M.R., a stăruit aceeași animație 
ca și la Școala medie din 2lat na, 
școlile de 7 și 4 ani din Stremț, 
Vințul de Jos, Căpud, Obreja și 
toate celelalte.

Peste tot in raion, ziua deschi
derii noului an școlar a fost zi de 
sărbătoare, moment de trecere în 
revistă a succeselor obținute și de 
însuflețite angajamente pentru vic
torii viitoare.

Prezenți sută la sută 
din prima zi

Dimineață de toamnă. 15 septem
brie. Copiii țăranilor muncitori din 
satul Țelna se îndreaptă voioși spre 
școală, lată-i ajunși. O scurtă so
lemnitate, apoi, în ordine, copiii in
tră in clase. învățătorii îi învăluie 
cu priviri părintești. Și spre marea 
lor satisfacție constată eă nici o 
bancă nu a rămas goală. Prezența 
elevilor, din prima zi de școală, 
este sută la sută.

Prima oră din prima zi de școa
lă s-a terminat. Curtea școlii e i- 
nundată de copii. Cu priviri Furioa
se, elevii cercetează fiecare colțișor. 
Și au ee vedea, căci pentru a le 
crea bune condiții de învățătură, 
organele sfatului popular comunal, 
învățătorii și părinții elevilor au 
muncit cu multă străduință. Meș
teșugarii de la cooperativa „Mure
șul" din Alba-Iulia, în frunte cu 
tovarășul Ceuca Levente, au ter
minat lucrările la cele două noi 
săli de clase înainte de termenul 
fixat, iar părinți ai elevilor, cum 
sînt Marica Vasile, Marcu Ion și 
alții, au prestat peste 1.500 ore 
muncă volun ară pentru reușita a- 
cestor lucrări.

Să Intensificăm pregătirile pentru Insămlnțări

L,a culesul porumbului
Membrii gospodăriei agricole co

lective din satul Micești acordă o 
deosebită atenție lucrărilor agricole 
în vederea efectuării insămînțărilor 
de toamnă la timp. Folosind timpul 
bun de lucru, zilele acestea, în ve
derea eliberării terenului de alte 
culturi, colectiviștii din Micești au 
început culesul porumbului. Dato

O lucrare care trebuie urgentată
In vara acestui an, ca urmare a 

timpului ploios, au fost semnalate 
dese cazuri cînd sămînța de grîu 
rezultată la treieriș nu mai îndepli
nește toate condițiile spre a fi în- 
sămînțată în această toamnă. Or, 
cum calitatea seminței este hotărî- 
toare în asigurarea unei recolte 
bogate de grîu, sarcina imediată 
este verificarea puterii de încolțire 
a seminței pentru însămînțat.

In această direcție sarcini spo
rite se pun acum în fața gospodă
riilor colective și a întovărășirilor

In hotarul satului Drîmbar, pe 
locul numit „Dealul Grușețului“, 
Muzeul regional din Alba-Iulia e- 
xecută sub conducerea Academiei 
R.P.R. săpături arheologice de o 
mare importanță, menite să facă 
lumină în direcția existenței în a- 
ceastă parte a raionului nostru a 
unei întinse așezări datînd din tim
pul orînduirii comunei primitive.

Ca urmare a cercetărilor efectua
te, s-a stabilit că este vorbă de o 
mare așezare din prima epocă a 
fierului țHallstatt) 700-350 î.e.n.,
fortificată cu șanțuri de apărare, 
valuri prevăzute cu straturi calci
nate din pămînt ars și pietre de rîu 
și cu o terasă întărită cu zid de 
trunchi de copaci, lat de doi metri 
și umplut cu pămînt. In secțiunile 
făcute pentru determinarea așezării 
s-au descoperit: o mare cantitate 
de ceramică specifică acestei pe
rioade, cunoscută sub numele de 
cultura hallstattiană, idoli din pă
mînt ars, obiecte de podoabă din 
bronz, rîșnițe și chirpici.

Se’ poate preciza, în linii genera
le, că această mare așezare hallsta
ttiană a fost locuită timp îndelun
gat, faptul fiind dovedit de grosi
mea stratului de cultură de peste 
doi metri, iar locuințele fiind de 
două feluri, de suprafață și bordeie.

Descoperirile de pe „Dealul Gru- 
șefului" prezintă din punct de ve
dere științific o deosebită impor
tanță :

— Pentru prima dată în țara 
noastră se sapă o așezare fortifi
cată din această perioadă:

— O mare problemă, mult con
troversată, își primește dezlegarea 
pe teren: natura zidurilor calcina
te și a zidurilor de lemn la așeză
rile fortificate predacice ; 

rită executării la timp a lucrărilor 
de întreținere, colectiviștii din Mi
cești culeg în acest an o recoltă de 
porumb de aproape 6.000 kg la ha.

Paralel cu culesul porumbului, în 
cadrul gospodăriei se lucrează in
tens atît la culesul legumelor cit 
și la însilozarea de porumb furajer 
și a altor plante de nutreț.

agricole. Dar, deși încunoștințate 
de sarcina ce le revine, conduce
rile multor gospodării, ca cele din 
Benic, Cistei, Oiejdea, Teiuș, Șard 
și Bucerdea Vinoasă, n-au înțeles 
nfci pînă acum să aducă probele 
de semințe la Laboratorul regional 
spre a se constata calitatea semin
ței respective. De asemenea lipsuri 
se fac vinovate și conducerile unor 
întovărășiri agricole din raion.

Este timpul ca să fie luate mă
suri urgente pentru încercarea pu
terii de germinație.

— Se poate lămuri definitiv, îti- 
tr-o mare așezare hallstattiană, în
treg complexul unei culturi, care 
face legătura între bronzul tracic 
și Latene-ul dacic într-o perioadă 
destul de nelămurită din istoria pa
triei noastre, cu multe migrații și 
influențe dinafară, dar care se •- 
șează pe o puternică tradiție au
tohtonă. g

Pentru raionul nostru descoperi-’ 
rea prezintă o îndoita importanță. 
In primul rînd ea fixează un stîlp 
puternic în trecutul regiunii din a- 
propierea Alb’ei-Iuliei. După așeza
rea neolitică de la „Lumea nouă“ 
descoperirea de la Drîmbar este, 
prin întindere, așezare și bogăție, 
o mare fortăreață care face să se 
prevadă următoarele cetăți cons
truite în acest punct strategic M 
Transilvaniei. In al doilea rînd, cu 
sprijinul organelor de partid și de 
stat, prin această descoperire, ’Mu
zeul regional intră normal în cir
cuitul marilor cercetări arheologice 
ale Academiei R.P.R.

O vizită Ia fața locului este su
ficientă pentru a-ți da seama de 
măreția și importanța cetății forti
ficate de pe „Dealul Grușețuliii", 
care pe lîngă probleme știmțlfice 
speciale, ridică și unele chestiuni 
extrem de importante asupra orga-, 
nizării politice și sociale capabil» 
să ridice asemenea gigantice lu' 
crări de terasament și construcții 
de apărare.

Obiectele provenite din săpături 
vor fi expuse în una din sălile mu
zeului, iar asupra cercetărilor se 
va întocmi un raport științific.

Colectivul științific al Muzeului 
regional Alba-Iulia

Si ounoaștam grandloagele realizări ale constructorilor comunismului

Date edificative dintr-o mare expoziție
In luna iunie a.c., la Moscova, a fost deschisă Expoziția realiză- I1 rilor economiei naționale a U .R.S.S. Expoziția are drept scop cunoaș

terea și popularizarea marilor succese ale industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor, științei, tehnicii și culturii sovietice. 
Ea scoate in lumină transformările grandioase obținute de oamenii 
sovietici sub conducerea Partidului Comunist, datorită cărora Uniu
nea Sovietică a devenit o mare putere socialistă. Este, de asemenea, 
ilustrată în cadrul expoziției, covârșitoarea însemnătate internațională 
a „Planului de 7 ani", a cărui realizare va marca o mare victorie a 
U.R.S.S. tn întrecerea pașnică cu țările capitaliste și va întări și mai 
mult forța sistemului mondial al socialismului.

Ctteva date asupra expoziției sînt grăitoare tn ce privește gran
doarea ei. Expoziția se întinde pe o suprafață de 350 hectare, din 
care 211 hectare sînt ocupate de pavilioane. In cele 71 pavilioane 
ale expoziției sînt prezentate peste 500.000 exponate, unui vizitator 
frebuindu-i un an și două luni pen'ru a vedea totul.

Printre sutele de mii de vizitatori care s-au perindat pînă in pre- i zent prin pavilioanele șl sălile expoziției se numără și o seamă de 
activiști de partid, de sfat și oameni ai muncii din industria și agri- S cultura regiunii și raionului nostru. Pentru cunoașterea însă de către 

/ cit mai mulți oameni ai muncii din raion a mărețelor cuceriri ale l poporului sovietic oglindite prin „Expoziția realizărilor economiei' 
) naționale a U.R.S.S", ziarul „Steaua roșie" va publica incepînd de 
? acum, tn fiecare număr, materiale legate de aceasta.
i^_Dăm^mai^ jos primul material din ciclul celor ce urmează să apară.

I. Pavilionul principal

Pavilionul Uniunii Sovietice e- 
vocă marile victorii ale socialismu
lui. Sălile sale scot în evidență 
profundele transformări obținute în 

toate domeniile vieții sociale a po
poarelor sovietice, bilanțul și pers
pectivele unui nou avînt puternic 
al industriei, agriculturii, construc

ției, transportului, științei și cul
turii, ca și crestorii bonei stări ge
nerale.

Standurile pavilionului oglindesc 
perspectivele grandioase ale planu
lui do 7 ani de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. în 1959- 
1965, ale cărui cifre de bază au 
fost aprobate de Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S., explică importanța 
internațională a acestui plan, ca și 
rolul mereu crescînd, jucat de 
U.R.S.S. în economia mondială.

Prima sală amintește importanța 
istorică și mondială a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, care 
a inaugurat o eră nouă în istoria 
omenirii. Tot ce este expus în a- 
ceastă sală, evoca generația oa
menilor care, sub conducerea ma
relui Lenin, pune primele pietre și 
ridică clădirea măreață a socialis
mului.

La stînga se vede tabloul repre- 
zentînd „Asaltul Palatului de Iar
nă" din octombrie 1917. Muncitorii 
și țăranii muncitori conduși de Par
tidul Comunist au săvîrșit revolu
ția socialistă și au devenit adevă- 
rații stăpîni ai țării. In aceste zile 
istorice s-a prăbușit pentru totdea
una regimul sclaviei și asupririi 
naționale.

Ea dreapta se poate contempla 
tabloul reprezentînd al Il-lea Con
gres al Sovietelor de deputați mun
citori și soldați. Acest congres a 
promulgat Decretele istorice asupra 

păcii și asupra pămîntului, a căror 
reproduceri fotografice sînt expuse 
aici. De la primii sâi pași, Sfatul 
Sovietic s-a pronunțat hotărît con
tra războaielor și contra politicii 
care duce la conflicte armate, a în
treprins lupta pentru pace, pentru 
colaborare internațională a statelor 
cu sisteme sociale diferite. Docu
mentele și piesele mărturisesc im
portanța considerabilă a Revoluției 
Socialiste din Octombrie, pentru is
toria omenirii, a instaurării în 
U.R.S.S. a unui regim social nou. 
In U.R.S.S. a fost creată pentru 
prima dată în istorie, o societate 
bazată pe proprietatea socială a u- 
neltelor și mijloacelor de producție. 
O colecție de fotografii este consa
crată transformării U.R.S.S. într-un 
stat industrial puternic. Intr-ade
văr, există în prezent în U.R.S.S. 
mai mult de 200.000 întreprinderi 
industriale de stat, mai mult de 
70.000 colhozuri și vreo 6.000 sov
hozuri.

Revoluția din Octombrie a exer
citat o influență hotărîtoare asupra 
cursului istoriei mondiale. V. I. 
Lenin a scris : „Republica noastră 
socialistă a Sovietelor se va ridica 
cu fermitate ca o flacără a socialis
mului internațional și ca un exem
plu pentru toate masele muncitoa
re".

Aceste cuvinte ale marelui con
ducător și fondator al Stalului So
vietic sînt ilustrate de numeroase 

piese, printre care un panou care 
arată că, la ora actuală, aproape 
un miliard de oamenij adică mai 
bine de o treime a omenirii, sînt 
grupați în țările lagărului socia
list. Transformarea socialismului in 
sistem mondial este trăsătura esen
țială a epocii noastre.

O altă sală ilustrează sarcina 
esențială a planului septenal de 
dezvoltare a economei naționale în 
anii 1959-1965. Această sarcină con
stă în a asigura un avînt puter
nic în toate ramurile economiei, pe 
baza creșterii cu prioritate a in
dustriei grele, o întărire a poten
țialului economic al țării, cu sco
pul de a asigura o bună stare con
tinuă a poporului sovietic. După 
îndeplinirea planului septenal, in
dustria U.R.S.S. va produce pe 
cap de locuitor mai mult decît ță
rile capitaliste cele mai dezvoltate 
din Europa, îndeosebi Marea Bri- 
tanie și Germania occidentală și 
se va plasa astfel pe primul loc din 
Europa. In 1970 și poate chiar 
maT înainte, U.R.S.S. va depăși ni
velul de producție pe cap de locui
tor al Statelor Unite ale Americii. 
Va fi o victorie mondială și isto
rică a socialismului în întrecerea 
pașnică cu capitalismul. Planul de 
perspectivă al dezvoltării econo
miei naționale pentru viitorii 15 
ani, este programul construirii co
munismului în U.R.S.S.
Continuare în numărul următor
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la preajma deschiderii anului școlar în învățămîntul da partid

Pregătirile sint pe terminate
LA ORDINEA ZILEI

Atentie deosebită aprovizionării populației cu legume
Odată cu încheierea învățămtn- 

ia!ui de partid pe anul 1958-1959, 
organizația de bază de la întreprin
derea , Horia" a analizai rezulta
tele obținute în activitatea cercuri
lor și cursurilor tnvățămîniului de 
partid pentru ridicarea nivelului 
ideologic al membrilor și candida- 
ților de partid. Cu această ocazie 
s-au stabilit ce anume cercuri și 
cursuri vor trebui să fie organi
zate In anul ce urmează.

Astfel, s-a hoiărit ca in anul 
școlar 1959-1960, în învățămintul 
de partid să fie organizate un cerc 
de economie concretă, un curs se
ral anul 11 și un curs de studiere 
a statutului P.M.R. Totodată orga
nizația de bază a numit și propa
gandiștii și ajutorii de propagan- 
dinști. Pentru cursul seral anul II 
a fost numit tov. Comșa Aurel, 
muncitor, care apoi a fost trimis 
la cursul de pregătire al propagan
distice de pe lingă Comitetul re
gional de partid. La cursul pentru 
sudierea statutului P.M.R. propa
gandist a fost numit tov. lavlă 
Petru, iar ca locțiitor tov. Chiru- 
lescu Ilie.

S-a făcut apoi încadrarea mem
brilor și candidaților de partid în 
eercul și cursul corespunzător ni
velului de pregătire al fiecăruia.

In cercul de economie concretă, 
in care se vor studia pe lingă altele 
ți probleme legate de viața econo
mică a întreprinderii, au fost înca
drați 30 membri și nemembri de 
part’d, muncitori, tehnicieni și in
gineri.k In cursul seral anul II au fost 
nncadrați tovarăși care anul trecut 
au urmat cursul sefăl anul I ce a 
funcționai pe lingă organizația de 
bază. In acest curs au fost înca
drați 36 tovarăși.

(organizația de bază a primit un 
mare număr de candidați de par
tid. Pentru educarea lor în 
anul acesta, la fel ca și în anul

-------------♦♦-------------
Se tnfăntuiesc prevederile Plenanei C. C. al P. M. R. din 13-14 iulie a. c

Rezultate frumoase la S.M.T.
In campania agricolă din vara 

acestui an, mecanizatorii de la 
SAT. Alba-Iulia au obținut suc
cese deosebite. Buna pregătire a 
tractoarelor și mașinilor, exploata
rea rațională a utilajului existent 
au făcut posibil ca planul de pro
ducție din campania agricolă de 
Ivară să fie îndeplinit în proporție 

b ■ 106 la sută.
’ O atenție deosebită s-a acordat 
în această perioadă, ca urmare a 
Tiotărîrilor plenarei C. C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c., creșterii conti
nue a productivității muncii și re
ducerii prețului de cost. Ca urma- 
Te, numai în cursul lunii august 
productivitatea muncii a crescut 
cu 10 la suta, iar la prețul de cost 

trecut, va funcționa un cerc pen
tru studierea statutului P.M.R., în 
care au fost înscriși 27 candidați 
de partid.

In continuarea pregătirilor pen
tru deschiderea noului an în învă- 
țămîntul de partid, organizația de 
bază trebuie să se preocupe de pro
curarea materialului bibliografic 
necesar, de amenajarea unei săli, 
unde cursurile să se poată ținea 
în cele mai bune condițiuni, pre
cum și de alte probleme care con
tribuie la buna desfășurare a mun
cii de propagandă în cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid.

★
In anul trecut, la G.A.S. Oarda 

de Jos a fost organizat pe lingă 
organizația de bază un cerc de 
studierea istoriei P.M.R., cu un 
număr de 12 tovarăși.

Analizînd posibilitățile existente 
tn gospodărie și, ținînd cont de im
portanța ce o au cercurile de eco
nomie concretă in unitățile econo
mice, organizația de bază a hotă- 
rlt să organizeze In acest an șco
lar un asemenea cerc. După hotă- 
rlre s-a trecut de îndată la îndepli
nirea ei. Astfel, au fost recrutați 
cursanții din rîndul celor mai buni 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
gospodărie.

In afară de acest cerc, au nial 
fost organizate un curs de studie
rea Istoriei P.M.R. și un curs pen
tru studierea statutului P.M.R., în 
care au fost încadrați toți candt- 
dații de partid.

Spre deosebire de anul trecut, or
ganizația de Fază a acordai în a- 
cest an mai multă atenție educării 
membrilor din activul fără de par
tid. In afară de faptul că activul 
fără de partid este antrenat in di
ferite acțiuni intreprinse de organi
zația de bază, în anul de învăță- 
mint de partid 1959-1960 toți mem
brii din activul fără de partid au 
fost încadrați în cercuri și cursuri.

al lucrărilor s-a înregistrat o scă
dere de 22 lei pe hantru. In afară 
de aceasta, de la 1 ianuarie și pînă 
la 15 septembrie a.c. colectivul de 
muncă de la S.M.T. a realizat e- 
conomii la carburanți, lubrefianți și 
piese de schimb în valoare de 
18.500 lei.

La obținerea de recolte mari de 
griu la hectar obținute în acest an 
de către colectiviști și întovărășiți, 
S.M.T. și-a adus o contribuție de 
seamă, prin lucrările agricole exe
cutate la timp și de bună calitate, 
evidențiindu-se tov. Groza loari, 
Crișan Aurel, Șandru loan, Cîm- 
pean loan, Miclăuș Viorel, Carole 
Vasile, Toma Ștefan și alții.

Orice bun gospodar are în a- 
ceste zile în centrul preocupărilor 
lui aprovizionarea cu legume pen
tru perioada iernii. Și e firesc ca 
preocupat de aceasta, orice om al 
muncii să facă o aprovizionare cît 
mai complectă, astfel ca In perioa
da cînd legumele și fructele lipsesc 
de pe piață, să consume din acele 
legume și fructe care au fost puse 
la conservat încă din toamnă.

Putem noi oare fi mulțumiți pe 
deplin de felul în care unitățile cu 
sarcini în această direcție se ocu
pă de îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu legume? Dacă anali
zăm faptele în lumina lor, răspun
sul e categoric. Nu! Nu putem fi 
mulțumiți deoarece unitățile coope
rației care sînt chemate sa aprovi
zioneze populația cu legume desfac 
încă cantități mult prea mici de le
gume și fructe față de condițiile 
existente în raion. Și marea lipsă 
în această direcție s-a manifestat 
la Zlatna, unde din cauză că nu 
s-au trimis cantități suficiente de 
legume sau fructe cerute de consu
matori, au lipsit zile întregi roșii
le, vinetele, ardeii, varza ca și 
fructele. De fapt, multe din aceste 
produse lipsesc și acum. Și nu nu
mai Ia Zlatna. Lipsesc și la Alba- 
Iulia și Teiuș.

Principala lipsă față de această 
stare de lucruri pornește de la ser-

----------------------♦♦

Insilozării furajelor — toată atenția
Furajele însilozate constituie un 

important mijloc de sporire a pro
ducției de lapte și carne. De aceea, 
în perioada actuală, lucrătorii din 
agricultură trebuie să acorde toată 
atenția însilozării furajelor.

Făcînd o privire de ansamblu 
asupra mersului lucrărilor de însilo- 
zare în raionul nostru, se constată 
că acestora li s-a acordat o atenție 
mai mare decît anul trecut. Pînă 
la 15 septembrie gospodăriile de 
stat și cele colective au însilozat 
950 tone de furaje. In frunte s-au 
situat gospodăria de stat Galda de 
Jos, urmată de gospodăriile colec
tive din Obreja, Cistei, Șard, Ca- 
pud, Micești și altele.

Cu toate aceste rezultate obținute, 
ritmul însilozărilor se desfășoară 
încă nesatisfăcător. Unele consilii 
de conducere ale gospodăriilor co
lective ca cele din Benic, Cetea, 
Țelna, Ighiel, Ighiu, Bucerdea Vi- 
noasă și altele, considerînd însilo- 
zarea furajelor o problemă minimă, 
nu au însilozat pînă în prezent nici 
un kilogram de nutreț. La fel se 
prezintă situația și în comunele 
Oarda de Jos, Stremț, Vințul de 
Jos, Sîntimbru, Galda de Jos, unde 
tehnicienii agricoli și zooveterinari 
nu au popularizat în rîndul întovă- 
rășiților și țăranilor cu gospodarii 
individuale importanța economică 

viciul de valorificări al U.R.C.C. 
(șeful serv. tov. Farcaș Ludovic), 
care a dovedit și dovedește lipsuri 
grave nu numai în ce privește pre
luarea legumelor de la producători, 
dar și în ce privește calitatea a- 
ceslora. Nil de puține ori, unele 
produse desfăcute la Zlatna său 
Alba-Iulia an fost de calitate ne
corespunzătoare. Cauza trebuie 
căutată în slabul spirit de răspun
dere, cu care se face recepționarea 
produselor ca și în întîrzierea ridi
cam lor. La centrul de achiziții din 
Micești, de pildă, în zilele de 8,’ 9 
și 10 septembrie a fost preluată 
cantitatea de 240 kg roșii. Datorită 
nepăsării cu care a fost privită 
transportarea roșiilor de către ser
viciul de valorificări la Alba-Iulia, 
acestea nu erau ridicate nici la 
15 septembrie. Și răul mare este că 
toate roșiile s-au stricat acolo pe 
loc, în timp ce unitățile de desfa
cere n-au avut nici un kg de roșii. 
Un alt caz care de asemenea dove
dește lipsa de răspundere în ce pri
vește preluările. In ziua de 11 septem
brie colectiviștii din Micești auTost 
anunțați de serviciul de valorificări 
al U.R.C.C. Alba să pregătească 
cîteva camioane de varză pentru 
predare. Colectiviștii s-au confor
mat și au pregătit varza. In ace
lași timp însă, nu s-a asigurat 
transportul verzei decît a doua zi 
spre seară. Aceasta, să spunem că 

deosebită a însilozării furajelor.
Avînd în vedere că în aceste zile 

există pericolul brumelor, care 
poate să dăuneze mult calității fu
rajelor, lucrările de însilozare tre
buie intensificate.

Organizațiile de partid, sfaturile 
populare comunale să ia toate' mă
surile politice și organizatorice de 
mobilizare a tuturor forțelor pentru 
terminarea grabnică a însilozării 
furajelor. Tehnicienii agricoli și 
zooveterinari trebuie să convingă 
pe colectiviști, întovărășiți și ță
ranii cu gospodărie individuală să 
însilozeze resturi din grădinile de 
zarzavat, floarea-soarelui, porumb 
care nu a ajuns la maturitate, di
ferite ierburi, otavă, dovleci ’etc. 
Valoarea nutritivă a acestora crește 
mult prin însilozare.

Insilozarea nutrețurilor reprezintă 
o lucrare Ia ordinea zilei în perioa
da actuală pentru tinerii de la sate. 
Organizațiile de bază U7T.M. tre
buie să mobilizeze tinerii din bri
găzile de muncă patriotică la a- 
ceaslă importantă acțiune, îndepli- 
nindu-și astfel angajamentele luate.

Ținînd cont că începerea campa
niei de recoltare a porumbului și 
a fnsămfnțărilor se apropie, orga
nele competente trebuie să ia toate 
măsurile ca însilozarea să fie ter
minată în cel mai scurt timp. 

n-ar fi nimic. Răul mare e însă al
tul. Sîmbătă, spre seară, cînd a sosit 
mașina a venit doar numai cu oa
meni pentru încărcat, fără nimeni 
care să recepționeze varza. Și lu- 
crînd fără răspundere, varza a fost 
aruncată în forță și compromisă. 
Ajunsă la gară, n-a mai putut fi 
expediată la destinație ci a fost 
din nou dusă de la Alba-Iulia Ia 
Micești și aruncată jos în curte. 
Sîntem categoric împotriva preluă
rii de varză sau alte produse ne
corespunzătoare. Dar nu sîntem de 
acord nici cu sistemul defectuos care 
se practică la serviciul de valorificări 
al U.R.C.C. Alba de a lăsa recep
ționarea pe seama încărcătorilor. 
Acesta e un lucru grav și cei vi- 
novați de abaterile de mai sus tre
buie tăcuți răspunzători bănește 
de pagubele provocate. Și tot la 
fel trebuie procedat și cu cei ce se 
fac' vinovați de neridicarea la timp 
a roșiilor și a celorlalte produse de 
la Micești*.

Sîntem într-o perioadă cînd pro
ducția de legume este pe sfîrșite. 
Pe lingă sarcina de a aprovizio
na mai bine populația cu legume’, 
conducerea U.R.C.C. Alba, prin ser
viciul de valorificare, va trebui să 
recupereze în întregime toate avan
surile date la producători. Iată 
deci două sarcini care trebuie în
deplinite fără întîrziere, deoarece 
sînt sarcini dosebit de importante 
ce se pun în momentul de fața cu 
toată tăria la ordinea zilei.

Au recoltat și predat 
sfecla de zahăr

Preocuparea pentru obținerea u- 
nor recolte cît mai bogate de sfec
lă de zahăr a stat în centrul aten
ției membrilor întovărășirii „Cel 
de-al II-lea Congres al P.M.R." 
din comuna Oarda de Jos. Munca 
în comun, supravegherea atentă și 
îngrijirea culturilor a dat rezultate 
frumoase.

La data fixată pentru recoltat, 
tarlaua întovărășirii s-a transfor
mat într-un adevărat șantier, recol
tarea făcîndu-se într-un timp scurt. 
Ca urmare a recoltei mari obținute, 
cantitatea livrată statului a fost 
depășită cu 4.000 kg față de cea 
prevăzută în contract.

Drept răsplată pentru munca de
pusă, înafară de cantitatea de za
hăr, membrii întovărășirii au mai 
primit și suma de 14.000 lei, sumă 
ce le-a fost repartizată individual. 
Intovărășitului Dreghici Gheorghe, 
de pildă, pentru cele 3 zile de pră
șită, arat și semănat i-a revenit 
suma de 758 lei și cantitatea de 9 
kg zahăr.

Coresp. ION DARIE

Sîntem în pragul unui eveniment 
important tn viața organizațiilor 
de partid. In lunile octombrie și 
noiembrie a.c. vor avea loc adu
nări de dări de seamă și alegeri 
ale organelor locale de partid.

Adunările de dări de seamă și 
aleg ri constituie una din manifes
tările profundului democratism în 
partidul nostru.

Congresul a! II-lea al partidului 
a trasat un măreț program pentru 
înfăptuirea de noi progrese pe ca
lea economiei și culturii, a făuririi 
bunei stări a poporului, pe calea 
construirii socialismului.

Punind în aplicare hotarîrile 
Congresului al II-lea, numeroase 
organe și organizații de partid din 
raionul nostru au reușit să-și îm
bunătățească în mere măsură mun
ca organizatorică și politică. S-a 
intensificat activitatea și inițiativa 
comuniștilor din întreprinderi, 
S.M.T., gospodării de stat, gospo
dării colective, sate etc., s-a întă
rit democrația internă de partid, a 
crescut rolul adunărilor de partid, 
s-a îmbunătățit munca cu activul 
fără de partid.

Mijlocul cel mai important pen
tru întărirea partidului, pentru in- 

~ tensificarea activității comuniștilor 
și întărirea unității de monolit a 
partidului este dezvoltarea largă a 
democrației interne de partid.

La baza democrației interne de 
partid stă alegerea tuturor orga-

Adunările de dări de seamă ți alegeri in organizațiile de partid
nelor de partid, de jos și [Ană 
sus, și totodată obligația lor de a 
prezenta dări de seamă în fața 
membrilor de partid care le-au a- 
les. Alegerea organelor de partid 
constituie o expresie a parti
dului despre rolul hotărîtor al ma
sei comuniștilor în întreaga activi- 
vitaie de partid.

Alegerea organelor de partid și 
obligația acestora de a prezenta in 
mod periodic dări de seamă des
pre activitatea lor permit membri
lor de partid de a se manifesta ca 
adevărați stăpîni ai organizației, 
de a controla în permanență orga
nele conducătoare; aceasta face să 
crească simțul de răspundere al 
membrilor de partid pentru munca 
desfășurată de întreaga organiza
ție.

In adunările de dări de seamă și 
alegeri, membrii de partid pun în 
practică dreptul de a alege și a 
fi aleși în organele conducătoare 
de partid.

Adunările de dări de seamă șl 
alegeri se țin în acest an în condi
țiile cînd întregul popor desfășoară 
o muncă susținută pentru realiza
rea sarcinilor izvorîte din hotărîri- 
le Congresului al II-lea al P.M.R. 
și a plenarei C. C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c., pentru continua 
dezvoltare economică și culturală a

ION MĂRGINEANU 
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țării pe calea socialismului, pentru 
continua ridicare a nivelului de 
frai material și cuttural al celor ce 
muncesc.

In întreprinderile raionului și pe 
șantiere, sub conducerea organiza
țiilor de partid, colectivele de mun
că desfășoară întrecerea socialistă, 
luptă pentru introducerea tehnicii 
noi, își însușesc noi metode de 
muncă, pentru a da patriei produ
se cit mai multe, mai bune și la 
un preț de cost cît mal scăzut.

Rezultate frumoase s-au obținui 
și la sate în ce privește transfor
marea socialistă a agriculturii. In 
raionul nostru sate întregi sînt co
lectivizate, sau ccoperativizaie. Pes
te 70 la sută din suprafața agrico
lă a raionului este cuprinsă în sec
torul socialist-cooperaiist al agri
culturii.

Pentru organizațiile de partid, 
alegerea organelor locale de partid 
trebuie să constituie un prilej de 
consolidare a succeselor obținute 
tn opera de construcție economică 
și culturală și un punct de pornire 
spre noi realizări mai mari, mai 
tnsemnaie.

Cu ocazia ultimelor adunări de

dări de seamă și alegeri, organi
zațiile de partid au luat hotărîri 
prin care au stabilit măsuri con
crete pentru îmbunătățirea activi
tății în producție, a muncii poli
tico-educative de masă, a vieții in
terne de partid. Adunărilor de par
tid le revine sarcina să analizeze 
cum au fost îndeplinite aceste ho- 
tărîri, greutățile și lipsurile ce s-au 
făcut simțite în muncă și să ia 
măsuri pentru înlăturarea lor, pen
tru a da un nou avînt muncii de 
partid.

Ar fi cît se poate de greșit dacă 
unele organizații de partid ar trata 
alegerile ca o problemă lipsită de 
importanță și s-ar îngriji numai de 
problemele organizatorice. Fără a 
neglija latura organizatorică a a- 
legerilor, asigurarea frecvenței, pre
gătirea din timp a documentelor 
etc., organele și organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare o 
susținută muncă politică în rîndul 
membrilor de partid, incit cu toții 
să fie pătrunși de răspunderea ce 
o au pentru conținutul și nivelul 
dezbaterilor și al hotărîrilor ce se 
vor lua pentru rezultatele alegeri
lor,

Organizațiile de partid din în
treprinderi au datoria să orienteze 
dările de seamă, dezbaterile și ho- 
tărtrile luate, spre stabilirea acelor 
mijloace care să asigure mobiliza

rea tuturor forțelor pentru îndepli
nirea întocmai a sarcinilor izvorîte 
din hotărtrile plenarei C. C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c.

Adunărite de dări de scamă șl 
alegeri din organizațiile de partid 
de la sate trebuie să pună în cen
trul dezbaterilor măsurile concrete 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective și 
întovărășirilor existente, pentru in
tensificarea muncii politice și orga
nizatorice pentru atragerea țărani
lor muncitori pe calea agriculturii 
socialiste.

Mobilizîndu-și toate forțele pen
tru a întimpina alegerile cu noi 
succese în muncă, membrii de 
partid sînt chemați să se gîndeas- 
că cu toată răspunderea și în mod 
autocritic la munca lor, să se pre
gătească temeinic pentru a face 
propuneri bine studiate, care să 
ridice nivelul adunărilor și să con
stituie o bază temeinică pentru îm
bunătățirea muncii organizațiilor de 
partid.

Desfășurarea în bune condiții a 
adunărilor de dări de seamă și a- 
legeri depinde în mare măsUră de 
felul cum este pregătită și întoc
mită darea de seamă.

Dacă darea de seamă reușește 
să oglindească. activitatea organu
lui de conducere al organizației de 
partid și a tuturor membrilor de 
partid, dacă abordează problemele 
cele mai importante care au stat șl

(Continuare în pag. 4-a)



Adunările de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid

Cuvîntarea lui 
D. Eisenhower

(Urmare din pag. l-a) 

nostru, poporul nostru și princi
piile după care se călăuzește. Vă 
as'gur că el nu are ginduri rele 
față de nci un alt popor, că nu 
rîvnește la nici un teritoriu sau la 
o pu'ere mai mare ca acum. De 
asemenea, poporul nostru nu ur- 
măreș’e să intervină în afacerile 
interne ale vreunui alt stat.

Sper cu toată sinceritatea că a- 
tunci find veți vedea acest adevăr 
despre poporul nostru și veți crede în 
el va apare o bază mai bună decit 
pînă acum pe care vom pu'ea dis
cuta în comun problemele care ne 
despart.

La urma urmelor obiectivul nos
tru comun trebuie să fie întotdea
una o pace dreaptă, generală și 
trainică, In acest spirit, die preșe
dinte, vă salut și vă urez bun ve
nit la Washington și în Statele U- 
nile.

Vizita lui N. S. Hrușciov In S.U.A. In atenția presei 
și opiniei publice din toate țările lumii

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță: Atenția opiniei publice și 
a presei din toate țările este ațin
tită asupra vizitei în S.U.A. a lui 
N. S. Hrușciov. Opinia publică pro
gresistă din întreaga lume își pune 
mari speranțe în întîlnirea dintre 
N. S. Hrușciov, președin'ele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
D: Eisenhower, președintele S.U.A.

„întreaga lume a așteptai de 
mUit această îrdîlnre", scrie ziarul 
„Al Ahram" din Cairo.

,Jn'~eaga lume dorește ca a- 
ceastă intilnire să se încheie in
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, în interesul 
păcii generale, scrie ziarul „Al 
Ahram". Oamenii sînt obosiți de 
războiul rece. Astăzi ei speră că 

■ vor apare zorile păcii a cărei lu
mină nu se va stinge niciodată".

Ovinia publică americană mani
festă un deosebit interes față de 
vizita în S.U.A. a lui N. S. 
Hrușciov.

„Consder că vizita lui N. S. 
Hrușciov în America ca și vizita 
ulterioară a lui D. Eisenhower în

---------------------------------- 444444----------------------------------

întreaga lume aplaudă epocala realizare 
a științei șl tehnicii sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică continuă să so
sească telegrame și scrisori din 
part a partiddor comuniste și mun- 
ciJor'ști frățești și a unor oameni 
de s'at din d ferite țări, exprimînd 
felicitări cu prilejul lansării cu 
succes a rachetei cosmice sovietice 
tn Lună.

Conducătorii Poloniei — Wladis- 
law Gomulka și Iosef Cyrankie- 
w:cz — subliniază într-o telegra
mă de salut pe adresa lui Nikita 
Hrușciov că lansarea rachetei in 
Lună „constituie o nouă realizare 
remarcabilă a cauzei progresului o- 
menirii, a păcii și socialismului". 
Au adresat mesaje de salut C. C. 
al P.C.U.S. în legătură cu atinge
rea suprafeței Lunii de către rache
ta cosmică sovietică, Comitetul 
Cen'ral al Partidului Popular Re
vo’ uționar Mongol, partidele co
rnu n: st e din Danemarca, Finlanda 

' și Norvegia; Harry Pollitt și John 
Gollan, conducători ai partidului 
comun’st din Mara Britanic, co
mitetele centrale ale partidelor co
muniste din Argentina și Peru.

Noi comun șt'i și oamenii muncii 
bulgari — scrie Todor Jivkov și 
Anton lugov — am primit cu un

Cuvîntarea lui
(Urmare din pag. l-a) 

grea. Sint convins că această rea
lizare istorică a științei pașnice 
bucură nu numai pe oamenii so
vietici, ci și pe toți cei cărora le 
sint scumpe pacea și prietenia in
tre popoare.

Acum clteva zile, In Uniunea So
vietică a intrat in funcțiune un 
spărgător de gheață cu motor a- 
tomic. Ne bucură această expresie 
concretă a năzu'nțelor tuturor po
poarelor spre folosirea energiei nu
cleare exclusiv în scopuri pașnice. 
Știm, domnule președinte, că ideea 
folos'rii pașn’ce a energiei atomice 
es'e aprop’a'ă inimii dv. și consta
tăm cu satisfacție că in aer st dome- 
n'u țelurile do. coincid cu ale 
noastre.

Nu ne îndoim că minunății oa
meni de știință, ingineri și munci
tori din Statele Unite ale America, 
care lucrează in domeniul cuceririi 
cosmosului, vor aduce și ei fan'o- 
nul lor pe lună. Fanionul sovietic, 
ca o-chi locuitor al Lunii, va saluta 
fanionul dv. și ele vor trăi în pace 
și prieten'e, tot așa cum noi și dv. 
trebuie să trăim in pace și priete
nie pe pămînt, tot așa cum trebuie 
să trăiască in pace și prietenie
----------------- ♦î♦♦♦♦-------------------  

țara dv. sînt un lucru minunat. 
Cred că prietenia dintre popoarele 
sovietic și american constituie im
perativul ce! mai important al se
colului nostru", a declarai cores
pondenților agenției TASS, .4. Mc. 
Loflin comisarul guv:rnamental 
or ncipal al districtului Columbia 
din care face parte Washingtonul.

Viziia lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. se află în cen‘rul atenției 
opiniei publice și a presei franceze 
și engleze. Acestui eveniment îi 
sint consacrate emisiuni de radio 
și televiziune speciale, numere ale 
unor mari reviste ilustrate, coloane 
întregi de ziare.

Presa și opinia publică din Ja- 
o~n:a acordă o deosebită atenție 
vizitei în S.U.A. a lui N. S. Hruș
ciov. „Ne pun°m mari speranțe în 
întilnirea dintre conducătorii celor 
două mari puteri, dernd un singur 
lucru, — și anume ca lansarea cu 
succes de că're Un’unea Sovietică 
a rachetei spre Lună să constituie 
un simbol al întrecerii între țări pe 
tărim pașnic, scrie ziarul „Așahi".

Vizita în S.U.A. a primului mi- 

sentiment de deosebi'ă bucurie și 
admiraț'e vestea lansării cu suc
ces a cetei de-a doua rachete cos
mice sovietice și a aselenizării el.

Felic'tări din partea poporului 
coreean au fost transmise de Kim 
Ir Sen, preș-d’nfele Cabinetului de 
Miniștri al R P. D. Coreene.

Pe adresa lui K. E. Voroșilov s-a 
primit de asemenea o telegramă din 
partea lui I. B. Tiio, președintele 
R.P.F. Iugoslavia.

S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — Pre

sa americană continuă să acorde 
o mare ardenție lansării primei ra
chete în Lună de către Uniunea 
Sovietică.

La 16 septembrie, revista „Ti
mes" a consacrat acestui eveni
ment o întreagă rubrică. Caracte- 
rizi.nd lansarea rachetei în Iarnă 
drept o realizare extraordinară a 
oamenilor de știință sovietici, re
vista scrie printre altele: „Luna 
nu mai poate rămîne un simbol ai

N. S. Hrușciov
toate popoarele de pe pămîntul a- 
cesta, care este mama noastră 
a tuturora și care ne răsplătește cu 
atlfa generozitate cu darurile sale.

In aceste prime minute ale vi
zitei in Statele Unite ale Americii, 
îngăduiți-mi să transmit poporului 
american un salut cordial și cele 
mai bune urări.

★
După terminarea ceremoniei în

tâmpinării președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov și președintele S.U.A., D. 
Eisenhower, se urcă intr-un auto
mobil deschis. Coloana de automo
bile se îndreaptă spre Washington.

La încrucișarea a două străzi 
principale din Washington începe 
tradiționala „paradă a salutului" 
la care participă unități ale arma
tei, ale flotei maritime militare, ale 
forțelor aeriene militare, ale poli
ției motorizate și călare.

Coloana de automobile se apro
pie de „Blaia House", unde sînt 
găzduiți de obicei cei mai înalți 
oaspeți ai guvernului S.U.A. In 
timpul vizitei la Washington, a- 
ceastă clădire va fi reședința lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S.

n'stru Hrușciov, scrie ziarul „To
kio — Times" este un everiment 
tot atit de uriaș ca și zborul isto
ric al celei de-a doua rachete cos
mice sovietice spre Lună.

2iarele de pe toate continentele 
lumii publică comentarii similare 
consacrate vizitei tn S.U.A. a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. constituie principala temă 
a presei din țările de democrație 
populară.

întregul popor chinez de 650 
milioane urează drum bun și mari 
succese lui N. S. Hrușciov în că
lătoria acestuia în S.U.A. Cele 
două evenimente internaționale de 
cea mai mare importanță, scrie 
ziarul .Jenminjibao". — prima vi- 
zi'ă din Istoria relațiilor internațio
nale a șefului guvernului sovietic 
tn S.U.A. și primul zbor din isto
ria omenirii de pe pămînt pe un 
alt corp ceresc — au dat mari spe
ranțe și au însuflețit toate popoa
rele iubitoare de pace.

inacccsibilității. Omul a trimis un 
obiect de pe Pămînt p? suprafața 
ei virgină".

JAPONIA
TOKIO (Agerpres). — Succesul 

Uniunii Sovietice, scrie ziarul 
„Mainitzi", va rămîne în istoria o- 
menirii ca primul zbor al unei ra
chete crea’e de mina omului pe un 
alt corp ceresc. Lansarea acestei 
rachete, scrie „Tziubu Nippon*, va 
conlribtti fără îndoia'ă la cauza 
întăririi păcii în întreaga lume.

INDIA
DELHI (Agerpres). — TASS 

anunță: Ambasadorul U.R.S.S. în 
India, I. A. Bendiktov, a fost vi
zitat de o delegație a Consiliului 
păcii pe Wreaga Indie. Membrii 
delegației au transm's prin amba
sadorul sovie'ic ele mai cordiale 
felicitări poporului scv'etic în legă
tură cu noua realizare de seamă a 
oamenilor de știință sovietici.

Ei au înmînat de asenrnea scri
soarea Consiliului păcii pe tn’reaga 
Indie adresată președintelui Consi
liului de Miniștri, N. S. Hrușciov.

(Urmare din pag. 3-a) 
stau în fața organizației și anali
zează contribuția acesteia la reali
zarea sarcinilor specifice ale uni
tății respective, atunci sînt create 
condiții pentru dezbateri profunde, 
într-un ascuțit spirit critic, pentru 
elaborarea unor măsuri judicioase.

Partidul stimulează prin toate 
mijloacele critica principială, cons
tructivă, tovărășească, care are 
drept scop să ajute organul de par
tid, pe membrii de partid să-și va
dă mai bine lipsurile. Libertatea 
de discuție nu poate fi confundată 
însă cu liberalismul. De aceea e- 
lementele care caută să folosească 
libertatea discuțiilor pentru a lovi 
în organizația de partid trebuie să 
primească o ripostă puternică din 
partea membrilor de partid.

Pe baza statutului partidului, a- 
dunarea de partid are menirea de 
a alege biroul sau comitetul, che
mate să conducă activitatea orga
nizațiilor de partid respective, să 
asigure îndeplinirea hotărîrilor par
tidului.

De compoziția organului de par
tid, de calitatea membrilor săi este 
condiționat într-o mare măsură bu
nul mers al muncii organizației de 
partid. De aceea, problema alegerii 
organului de partid trebuie privită 
cu deosebită răspundere, propune
rile de candidați trebuie făcute cu 
multă chibzuință. Aceeași atenție 
trebuie să se acorde delegaților 
pentru conferința orășenească și 
raională de partid.

Propunîrtd candidaturile pentru 
birourile și comitetele de partid, 
pentru delegați la conferința oră
șenească și raională, membrii de 
partid au datoria să se orienteze 
spre acei tovarăși care militează 
pentru dezvoltarea democrației in
terne de partid, pentru stimularea 
criticii de jos, spre comuniștii care 
luptă pentru respectarea fermă a 
legalității populare, a democrației 
socialiste.

Fiecărui membru de partid tre
buie să-i fie clar că de el depinde 
alegerea unor organe de partid cu 
o justă compoziție socială, capabile

Campionatul regional de fotbal
SERIA II-a

U. M. Cugir — Unirea Alba-lulia 2-2 (1-1)
In meciul de fotbal de la Cugir, 

jucătorii de la Unirea au desfășu
rat un joc de calitate și au fost la 
un pas de victorie. Terminarea la 
egalitate cu U.M.C. poate fi consi
derată o victorie, ținînd cont ’ nu 
numai de faptul că s-a jucat ia Cu
gir, dar ținînd cont de aceea că 
U.M. Cugir a activat în campiona
tul categoriei C., unde a ocupat un 
loc destul de bun.

Scorul este deschis de Unirea 
prin Dan în minutul 12. Egalarea

Aurul Zlatna — Recolta Deva 3-2 (2-1)
Joc specific de campionat, în 

care ambele echipe au făcut risipă 
de energie, începînd din primul mi
nut. Gazdele jucînd mai legat, au 
dominat majoritatea timpului, ra- 
tînd multe ocazii de marcare prin 
Barbu, Dudaș și Tărăpan. Oaspeții 
s-au apărat cu îndîrjire, însă au 
jucat deschis, din care cauză in
cursiunile lor la poarta adversă au 
fost foarte periculoase.

A fost un joc plăcut peste care 
însă s-a lăsat o umbră de indisci-

Alte rezultate
Sebeșul Sebeș — Locomotiva 

Alba-lulia 3-1 ; C.F.R. Teiuș — 
Rapid Deva 3-2: Aurul Brad — 
Recolla Bucureșci 8-0: Șurianul 
Petreșfi — Aurul Certej 0-1 : Mi
nerul Deva — Metalul Cugir 0-0.

Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș — Șurianu! Pe- 

trești; Locomotiva Alba — C.F.R. 
Teius ; Rapid Deva ■— Aurul Zlat
na ; Recolta Deva — Minerul De
va ; Metalul Cugir — Aurul Brad; 
Recolta Bucureșci — U.M. Cugir; 
Unirea Alba-Inlia — Aurul Certej. 

să facă față sarcinilor actuale ale 
partidului.

Adunările de dări de seamă șt 
alegeri adoptă, pe baza discuțiilor 
în jurul dării de seamă,' holărîri 
concrete care orientează o perioada 
activita'ea organizației de partid. 
Birourile organizațiilor de bază și 
comitetele de partid au datoria să 
acorde toată atenția pregătirii unor 
proiecte concrete și mobilizatoare,, 
la elaborarea cărora să fie atrași 
cei mai competenți membri de par
tid.

Experiența anilor trecuți demon
strează că membrii de partid dove
desc mult interes pentru adunările de 
dări de seamă și alegeri, de aceea 
ele trebuie pregătite cit mai temei
nic și în cele mai mici amănunte.

Buna desfășurare a alegerilor 
cere comitetelor de partid să acor
de un ajutor efectiv organizațiilor 
de bază, să extindă experiența bu
nă, să înlăture lipsurile ce se ivesc. 
Trebuie respectate întocmai in- 
s'rucțiunile C. C. al P.M.R. cu pri
vire la alegerea organelor condu
cătoare de partid.

Comitetele de partid trebuie să 
vegheze cu strictețe la respectarea 
neabătută a democrației interne de 
partid, să ia toate măsurile pentru- 
a face imposibilă încălcarea aces
teia.

Pregătirea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri trebuie să ducă 
la ridicarea nivelului muncii de 
partid în raionul nostru.

Cea mai importantă îndatorire a 
organelor de partid este de a ve
ghea în permanență ca această acA 
țiune să se desfășoare strîns legată 
de îndeplinirea celorlalte sarcini 
de partid, mai cu seamă de sarcina 
transformării socialiste a agricul
turii. Sarcina constă în a asigura 
desfășurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri la un înalt nivel, 
astfel incit alegerea organelor con
ducătoare de partid să ducă la o 
mobilizare și mai puternică a tu
turor forțelor organizațiilor de par
tid din raionul nostru, în lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

♦♦------------

se produce după 5 minute de
In repriza a doua, tot jucătorii de 
la Unirea sînt acei care au iniția
tiva și înscriu cel de-al doilea gof 
prin Nagy. Prin urmare Unirea con
ducea cu 2-1.

Egalarea este adusă de punctat 
marcat de Huzum, rezultat cu care 
se termină parlîda (2-2).

La obținerea acestui frumos re
zultat și-a adus contribuția întrea
ga echipă.

plină, din cauza lipsei de stăpinire 
a nervilor de către jucătorii Sem- 
ciuc și Lițu de la Recolta, tocmai7 
in ultimele minute ale partidei.

Golurile au fost marcate de Li
păi min. 1, Dudaș min. 15 și Po- 
doieanu. din 11 m în min. 66 pen
tru Aurul. Pentru Recolta au mar 
cat Szitasi min. 16 și Șandor min. 
55.

Raport d» comele 6-2 pentru 
gazde.

CLASA M E N T U L
Sebeșul Sebeș 3 3 0 0 8:1 6
C.F.R. Teiuș 3 3 0 0 10:3 6
U.M. Cugir 3 2 1 0 7:3 5
Minerul Deva 3 1 2 0 5:1 4
Aurul Zlatna 3 2 0 1 7.5 4
Metalul Cugir 3 1 1 1 3:3 3
Locomot. Alba 2 1 1 0 3:4 3
Aurul Brad 1 1 0 0 8:0 2
Aurul Certej 2 1 0 1 2:2 2
Unirea A.-Iulia 2 0 2 0 33 2
Rapid Deva 2 0 0 2 2:7 0
Șuri anul Petre ști13 0 0 3 1:6 0
Recolta Deva 3 0 0 3 3:9 0
Rec, Bucureșci 3 0 0 3 0:15 0

Perfaeția și : Alba-lulia, Piața „1 Mar" nr. 14. Tel. 739 — Tiparul: Intr. „Horia* - unit. Poligrafică A.-lulia, tel. 501. —- c. 2.T41 — STAS 3452-52.


