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La Teiuș ș<

I MU ne, 13 februarie, încep lucră
rile Conferinței raionale U.T.M. 
[Oamenii muncii din întregul raion 
[urmăresc cu dragoste și viu interes 
însemnatul eveniment din viața or
ganizațiilor de tineret și, cu toții, 
forează succes deplin lucrărilor con
ferinței.
! Conferința va reuni zeci, sute de 
fineri din cuprinsul raionului. 
\Pentru a aduce cuvînt de succese 
por coborî dinspre munte zlătnenii, 
'.harnici tineri muncitori de la 
[U.C.M. Zlatna și întreprinderea 
\„Gh. Doja". Vor veni să-și spună 
Icuvîntul în cadrul conferinței a- 
lleșii feroviarilor din Complexul 
[Teiuș-Coșlariu, aleșii organizațiilor 
[U.T.M. din întreprinderile din Al- 
[ba-Iulia, cei din gospodăriile co- 

,j și întovărășirile din raion.
,. _. participa de asemenea la Con-
' lective
Mor pi___ , ..
[ferință elevi, care pe băncile șco
lilor se străduiesc să devină cetă
țeni virtuoși, folositori patriei pe 
'marile șantiere ale construcției so- 
i ciclismului.

Dar, nu numai pentru a-și face 
'cunoscute succesele se vor stânge 
•delegații organizațiilor U.T.M. în 
, cadrul conferinței. Pe lingă aces- 
\tea, ei vor aduce cu ei și hotărl- 
rea miilor de tineri din cuprinsul 

\ raionului nostru de a porni în vii-

Strîngerea fierului vechi 
importantă acțiune patriotică

10.000 kg fier 
vechi oțelăriilor
La Atelierul de zonă C.F.R. Al

ba-Iulia, acțiunea de strîngere a 
fierului vechi a mobilizat întregul 
colectiv. Astfel fiind, în puține zile, 
prin contribuția fiecărui muncitor 
ș-a reușit să se strîngă peste 10.000 
jig fier vechi, care urmează a fi 
trimis oțelăriilor.

Comuniștii Ponta Florian, Rusii 
Vasile și Curuț Gheorghe, precum 
și uiemistul Conțan Traian au fost 
mereu în fruntea acțiunii de colec
tare a fierului vechi.

întrecerea au cîștigat-o 
elevii dintr-a Xl-a

Ridicată in ședința, organizației 
U. T. M. pe școală, problema 

îngerii fierului vechi a con
duit o preocupare de seamă 

pentru fiecare elev al școlii medii 
mixte „Horia, Cloșca și Crișan" din 
orașul nostru. Ba s-a pornit chiar 
o întrecere în sensul strîngerii de 
cît mai mult fier vechi, elevii din
tr-a XI-a chemînd la întrecere pe 
cei dintr-a X-a.

întrecerea au ciștigat-o elevii 
dintr-a Xl-a. Ei s-au dovedit cei 
mai harnici iar îndemnul tovarășei 
Ivancu Constanța, diriginta lor, cel 
mai mobilizatori Pentru strîngerea 
celor peste 3.000 kg fier vechi însă, 
fiecare elev al școlii și-a adus o 
prețioasă contribuție.

Darul pionierilor
Acțiunea de strîngere a fierului 

vechi a avut ecou în rîndul pionie
rilor de la Școala de 7 ani 'din 
Sîntimbru ca și în rîndul celor de 
la școlile situate în satele ce apar
țin comunei. Munca în acest sens 
a început. Și s-au dovedit vrednici 
pionierii. Ei au strîns pentru a tri
mite în dar oțelăriilor de la Hune
doara aproape 4.000 kg fier vechi. 

Agitatorul Corcheș Ioan, de la S.M.T. Alba-Iulia, citește în colec
tiv Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

tor cu și mai multă forță, sub con
ducerea organizațiilor de partid, pe 
drum de noi izblnzi.

Fiecărui tînăr participant la con
ferință însă trebuie să-i fie clare 
mărețele sarcini ce stau în fața ti
neretului. Și astfel fiind, fiecare 
trebuie să se considere, alături de 
toți cei pe care-i reprezintă, expo
nentul îndeplinirii lor. Participanțli 
la conferință vor trebui să dezbată' 
cu cea mai deplină competentă 
munca desfășurată de organizațiile 
din care fac parte, munca organu
lui raional și să vină cu propuneri 
pentru îmbunătățirea acesteia în 
viitor. Delegaților le revine de a- 
semenea datoria să vorbească fără 
ocol despre lipsurile manifestate 
din partea unor tineri în producție, 
în întărirea economico-organizcdo- 
rică a gospodăriilor șl întovărăși
rilor, în activitatea culturală.

Conferința raională U .T.M. reține 
atenția tuturor oamenilor muncii 
din raionul nostru șl delegații la 
Conferință trebuie să fie la înăl
țimea încrederii încredințate lor. Ei 
trebuie să dea dovadă de maturi
tate politică, aleglnd în noul organ 
raional de conducere pe cei mai 
destoinici tovarăși, tineri căliți și. 
fermi în lupta pentru înflorirea pa-\ 
triei noastre dragi.

In cinstea Zilei Ceferiștilor

Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș a încheiat anul 
trecut cu succese deosebite în lup
ta pentru realizarea unui volum 
sporit de economii. La capătul li
nei munci însuflețite mecanicii și 
fochiștii acestui depou, printr-o 
bună întreținere a mașinilor, prin 
remorcarea trenurilor cu tonaj spo
rit, au reușit să dea statului drept 
economii peste 2.000 tone combus
tibil convențional.

întrecerea pentru reducerea con-

O întrecere rodnică

pildă, s-a 
mecanicul 
propus să 
economii.
s-au cen-

La consfătuirea de producție ce 
a avut loc la începutul lunii ianua
rie, mecanicii și meseriașii din ca
drul depoului C.F.R. din Alba-Iulia, 
îndrumați de organizația de bază, 
și-au luat angajamente sporite în 
întîmpinarea Zilei Ceferiștilor. Me
canicul Țăranu Ioan, de 
luat la întrecere cu 
Neamțu Vasile. Ei și-au 
realizeze cît mai multe

La capătul lunii, cînd 
tralizat datele, roadele întrecerii au 
fost grăitoare. Cei doi mecanici,

Grajduri bune și la un preț de cost cit mai redus!
ln anul trecut, intrarea întregu

lui sat în gospodăria colectivă a 
pus în fața colectiviștilor din Cis- 
tei sarcini noi. Odată cu creșterea 
numărului de membrii și a suprafe
ței de teren, ca o primă condiție 
s-a impus lărgirea multilaterală a 
ramurilor de producție, pentru ca 
gospodăria și colectiviștii să reali
zeze venituri cît mai mari.

Utemista Boitor Raveca, fruntașă 
în mtincă la fabr. „Ardeleana", dele
gată la Conferința raională U.T.M.

sumprilor specifice a luat și în a- 
cest an un avînt deosebit. Desfă- 
șurînd larg întrecerea socialistă în 
întîmpinarea Zilei Ceferiștilor, e- 
chipele de pe locomotive an reușit 
să economisească în cursul lunii 
ianuarie peste 90 tone combustibil 
convențional. Mecanicii Mara Șo
tron, Picoș loan, Olteanu Iacob și 
Șeușan Horia, împreună cu fochiștii 
de pe locomotivele pe care le con
duc, au realizat o economie de pes
te 30 tone combustibil convențional.

împreună cu fochiștii Chira llie și 
Angliei Ioan, an realizat o econo
mie de combustibil în valoare de 
aproape 3.000 lei. Dintre cei doi 
mecanici rezultatele cele mai bune 
au fost obținute de către tov. 
Neamțu Ioan, care a economisit în 
plus aproape o tonă combustibil. 
Rezultate bune au fost obținute și 
de către meseriașii Cristian Nico- 
lae, Ureche Gh. și alții, care prin 
recondiționarea materialelor au 
realizat însemnate economii.

îndrumați de organizația de ba
ză, colectiviștii din Cistei au hotă- 
rît să dea o dezvoltare mare secto
rului zootehnic și îndeosebi să-și 
creeze o fermă puternică de» vaci. 
Gospodăria avea ce e drept un nu
cleu de 10 vaci, creat cu împrumut 
de la stat și din venituri proprii, 
dar la acestea s-au mai adăugat și 
cele înscrise de noii colectiviști, ast
fel că numărul ior a crescut la 
peste 80.

După cum era și firesc, pentru 
o bună adăpostire a animalelor, sc 
impunea construirea unor grajduri 
încăpătoare. Ajutați în acest scop 
de stat, colectiviștii au primit pen
tru construcții un împrumut impor
tant. Din această sumă ei și-au 
procurat 100.000 cărămizi de fabri
că, 19.000 bucăți țiglă, aproape 
30.000 kg ciment, uși, ferestre, ore 
cum și alte materiale, în vederea 
construirii unui grajd pentru 100 
vaci.

Cu ajutorul unor meșteri dina
fară, plătiți cu o sumă importantă 
de bani, colectiviștii au ridicat ri
nul trecut pereții grajdului pînă ia 
acoperiș. Valoarea grajdului în 'a- 
ceastă situație s-a ridicat la suma 
de aproape 90.000 lei. Dar, de la 
stadiul în care se găsește grajdul 
în prezent, fără nici o amenajare 
interioară, fără acoperiș, netencuit, 
etc. și pînă la terminarea lui de
finitivă și darea în folosință mai

Pentru o temeinică pregătire 
a campaniei agricole de primăvară

Sporirea simțitoare a producției 
agricole, așa cum se prevede în 
planul de stat din acest an, pune 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură sarcini deosebit de impor
tante. După cum se arată in docu
mentele Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959, pentru a se 
obține recolte sporite la hectar, o 
atenție deosebită trebuie să se a- 
ccrde îmbunătățirii permanente a 
măsurilor agrotehnice, a aplicării 
acestora în proporție de. masă.

Una din principalele măsuri care 
stau la baza sporirii producției a- 
gricole este pregătirea temeinică 
în vederea muncilor de primăvară, 
astfel ca lucrările din această pe
rioadă să se facă la timpul optim 
și în cele mai bune condițiuhi a- 
groiehnice.

Intensificînd munca de reparații, 
Colectivul de muncă de la S. M. T. 
Alba, a reparat tractoarele, plu
gurile, precum și restul de utilaj 
nepesar in această campanie în 
proporție de peste 95 la sută. Im
portante pregătiri au făcut in a- 
epst scop și colectiviștii din Ber- 
ghin. Teiuș și Țelna, care au re
parat semănăturile, trioarele. mij
loacele de transport și alte utilaje 
înc'ă din luna trecută.

In același timp, trebuie arătat 
însă că în raion sînt și unități a- 
gricole socialiste unde pregătirile 
pentru campania agricolă de pri
măvară sînt răinase în urmă. Așa, 
de exemplu, la gospodăria, colectivă 
din Șard irioru! și semănătorile 
nu au fost încă reparate. Același 
luf.ru se ppede spune și despre se
mănătorile folosite de întovărășirea 
agricolă din comuna Mihalț. A- 
ceastă rămînere în urmă a repa
rațiilor se cere însă grabnic li
chidată.

Așa după cum ne indică știința, 
în lupta pentru obținerea unei re
colte sporite trebuie folosite toate 
măsurile arătate de agrotehnică. Una 
din aceste măsuri este fertilizarea 
solului prin împrăștierea unei can
tități sporite de îngrășăminte na
turale sau chimice. Un exemplu bun 
în aceas'ă direcție îl constituie 
gospodăriile colective din Oiejdea, 
Obreja și altele care, datorită fap
tului că folosesc cantități mari de 

sînt încă multe de făcut. Astfel, 
materialele, din care o parte tre
buie să se mai cumpere, ridicarea 
acoperișului și complectarea lucră
rilor de zidărie, amenajările în in
terior etc. vor face să crească cos
tul acestuia cu încă 80.000 de lei, 
așa că valoarea grajdului va trece 
de 170.000 lei. Explicația cheltuirii 
acestor sume mari e destul de sim
plă. Acest preț de cost ridicat este 
o urmare a faptului că consiliul de 
conducere al gospodăriei, ajutat *n 
slabă măsură de organizația de 
bază, în loc sa folosească la ma
ximum posibilitățile locale, cum 
sînt confecționarea de cărămidă de 
către colectiviști etc., a folosit ca
lea cea mai comodă, cumpărînd 
cărămidă de fabrică, care este mult 
mai scumpă. Cu transportul aces
teia s-au cheltuit bani grei. De ase
menea, ușile și ferestrele confecțio
nate înafara gospodăriri, ar fi 
costat cu 75 la sută mai puțin dacă 
erau confecționate de colectiviști, 
deorece în cadrul gospodăriei sînt 
meseriași pricepuți.

In acest an, dezvoltarea sectoru
lui zootehnic va cunoașto o amploa
re și mai mare. Numărul bovinelor 
la sfîrșitul anului va ajunge la 202 
capete, din care aproape 100 vaci 
de lapte. Aceasta impune o lărgire 
corespunzătoare și a spațiului de 

(Continuare în pag. 3-a)

gunoi de grajd pentru îngrășarexi 
terenului, obțin an de an recolte 
sporite de cereale. In acest scop, 
gospodăriile colective din Cistei si 
Țelna au transportai la timp ia 
iarna aceasta zeci de tone de în
grășăminte naturale. La Teiuș și 
Pețelca lucrurile nu stau la fel 
Cu toate că timpul permite ca 
transportul gunoiului la clmp să 
se facă in cele mai bune condi- 
țiuni, acesta continuă să se afle in 
curțile întovărășiților.

O lucrare tot atît de importantă 
ce trebuie să se efectuieze în a- 
ceste zile este asigurarea și condi
ționarea semințelor, folosirea soiu
rilor cît mai productive, care la 
probele de laborator au dat ceh 
mai bune rezultate. In acest scop 
gospodăriile agricole de stat șt 
gospodăriile colective trebuie să-și 
asigure semințele din cei mai po
triviți hibrizi de porumb, atît pen
tru boabe, cît și pentru cultura di 
porumb pentru siloz. De asemenea 
în această perioadă o atenție spo
rită trebuie dată îngrijirii culturilor 
de toamnă, urmărind îndeaproape 
acolo unde amenință să băltească 
apa, să se deschidă din vreme ca
nale de scurgere.

Cursurile agrozootehnice dt 
masă, principal mijloc de ridicări 
profesională a lucrătorilor din a- 
gricultură, care se desfășoară in 
aceste zile la sate, trebuie să fie 
larg sprijinite și îndrumate de or
ganele de partid și de stai de la 
comune, pentru a se asigura pre
darea unor lecții strlns legate d< 
condițiile cerute de gospodării și 
întovărășiri. Trebuie lichidate lip
surile ce se mai manifestă în a- 
ceastă direcție la cercurile de la 
gospodăriile colective din Șard și 
Cetea, unde s-au predat un număr 
redus de lecții și la un nivel ne
corespunzător, rupi de viață.

O largă contribuție la asigurarea 
succesului deplin al pregătirilor 
campaniei agricole îl au organele 
tehnice agricole de la comune, 
care trebuie să se preocupe în mod 
deosebit de repararea utilajului și 
organizarea dentrelor de condițio 
nat și tratai semințe. Același inte
res trebuie să dovedească și condu 
cerile coopera'ivelor care au datoria 
să se aprovizioneze cu laminați 
fieroase și sortimente variate di. 
fiare de plug, ele., ce se cer la re
pararea utilajelor. Aceasta spre « 
nu se mai repeta situația din anul 
trecut cînd întovărășiții din Sîn- 
timbru trebuiau să vină la Alba- 
Iulia pentru a-și procura un fier 
de plug.

O sarcină importanță revine or
ganelor și organizațiilor de partid 
și comitetelor executive ale sfaturi
lor populare de la comune, cari 
trebuie să se preocupe îndeaproape 
de efectuarea la timp a reparațiilor, 
a alegerii și condiționării semințe
lor, precum și alte lucrări strîns 
legate de aceste pregătiri, mobili- 
zînd toate forțele în acest scop, 
deoarece numai așa se poate asi
gura succesul d-plin al campanei 
agricole de primăvară.

La Autobaza I. R. T. A.
din Alba-Iulia, mulți șoferi 
încheie luna cu depășiri 
la benzină.

Cînd sînt pierderi la benzină, 
rezervoarele de fier

ț nu-s în stare s-o rețină, 
țs căci sa scurge... prin șofer. '(iî

luf.ru


Din bănci la mesele de lucra
La poarta Școlii de 7 ani Nr. 1 

din Alba-Iulia un grup de elevi 
stau gata de plecare. Unde or fi 
plecînd? E doar abia ora zece și 
pînă la terminarea cursurilor mai 
este...

După felul in care discută elevii 
insă, oricine își poate da seama că 
nu-i vorba de plecat acasă.

— Mai e cineva de venit? — se 
nude vocea unuia mai răsărit cu- 
prinzlnd din ochi grupul și înce- 
pînd a număra: Paisprezece, cin- 
sprezece...

Ultimii trei elevi sosesc și ei. 
Era de altfel și timpul să sosească.

Grupul se pune în mișcare. Ve
seli, elevii își împărtășesc una alta 
despre lecțiile avute în orele dimi
neții. Ba aduc vorba și despre alt
ceva. Despre programul artistic pe 
sare-l pregătesc pentru a-l prezen
ta în curînd, despre fierul vechi 
sirius de ei și care totalizează mii 
de kilograme.

Urmărindu-le pașii vioi, traver- 
Sînd o stradă apoi alta, îți poți da 
eu ușurință seama că elevii n-au 
vomit de la școală fără țintă. Și- 
apoi mai vin și discuțiile care se 
înfiripă între ei să întărească acest 
lucru. Elevii aduc vorba despre po
lizor și menghină, despre ace de 
trasat și punctator... Dar, iată-i a- 
jilnși. ' Unul cile unul trec pragul 
porții atelierelor școlii profesionale 
de meserii.

— Tovarășul maistru ne așteaptă 
ca întotdeauna — se adresează co
legilor săi umil dintre elevii din 
capul grupului.

Elevii clasei a VII-a C, grupa 
l-a, erau intr-adevăr așteptați, li 
aștepta tovarășul maistru Vasile 
Manolache la orele de polilehni- 
zare'.

— Dați-i zor, băieți — își face 
auzit glasul maistrul privind zîm- 
bitor la fețele îmbujorate ale ele
vilor.

Elevii răsntind conștiincioși în
demnului. Crișan Iloria și Furman 
Marcel dau fuga după sculele in
dicate de maistru. Florea Traian 
este ca și în alte dăți printre pri
mii care-și ocupă locul la menghi
nă, iar Popescu Pavel, pînă să so
sească elevii plecați după scule, ur
mărește cu interes cum unul din 
elevii școlii profesionale de ucepici 
strunjește cu îiutemînare șurub 
după șurub.

La un semn a! maistrului elevii 
se string ciorchină în jurul lui. Și 
lecția începe. Dc ne tablă, schița fi-

Adunările sătești și generale ale cooperativelor de consum
in întregul nosru raion au în

ceput și se desfășoară adunările 
sătești și generale ale cooperative
lor de consum. Cu acest prilej, se 
aleg în fruntea ’Cooperativelor noi 
organe de conducere, se analizează 
modul în care și-au desfășurat coo
perativele activitatea în ultimii doi 
ani și cum • conducerile acestora 
și-au dus la îndeplinire sarcinile 
ce le-au revenit.

In lumina noilor streini, adună
rile din acest an capătă o impor
tanță și mai mare. Ele sini che
mate să mobi’izeze întreaga masă 
de cooperatori să dea viață hol ari
cilor cuprinse in rezoluția . celui 
rie-al IH-lea Congres al Coopera
ției de Consum, sarcinilor Plenarei 
C. C. al P. M. R. din decem
brie 1959 privind dezvoltarea 
con'inuă a cooperației de consum. 
Participarea largă la activitatea 
cooperativelor, mobilizarea și an
trenarea tuturor cetățenilor in 
munca organizatorică și cultural-e- 
ducativă de masă reflectă creșterea 
încrederii țăranilor muncitori în 
cooperație. Și acest lucru rezultă si 
din participarea largă la analiza 
activității cooperativelor. La cele 63 
adunări sătești și la cele două a- 
rlunări generale desfășurate, pînă 
acum, unde s-a făcut bilanțul rea
lizărilor obținute, în ultimii doi ani. 
au participat 9.758 cooperatori, din 
care au discutat un număr de 395. 
iar 118 și-au luat angajamente de 
a sprijini activitalea de viilor 
a unităților din Care fac parte.

Multe din consiliile sătești, care 
au avut controlul concret și în
drumarea organizațiilor de partid 
in perioada celor dot. ani care gu 
trecut de la ultimele. alegeri, au 
obținut realizări de seamă, atit în 
buna aprovizionare a magazinelor 
și folosirea transporturilor volun
tare de mărfuri, cît și în valorifi
carea unor cantități tot mai mari 
de produse agricole, realizarea dc 
Construcții de noi magazine prin 

letării manuale desenată de mais
tru, apare fidel reprodusă și în ca
ietele elevilor. Apoi maistrul le vor
bește acestora despre scule și dis
pozitive utilizate în procesul file- 
tării.

Nu lipsește apoi nici partea prac
tică a lecției. De altfel aceasta li 
se pare celor mai mulți cea mai in
teresantă. Supravegheați îndeaproa
pe de maistru, elevii lucrează. Și 
Kuper Eugen sau Turean Petru ca 
de altfel majoritatea, elevilor dove
desc că. de acum nu sînt străini de 
mînuirea sculelor. Ba dovedesc că 
și-au însușit chiar deprinderi pre
țioase in acest sens. Și-apoi de sq 
mai întîmplă uneori ca ciocanul să 
dea și peste degete, supărarea nu-i 
de durată. Un oftat și... gata. Ia
răși revine buna dispoziție.

■Ar
Ascultind explicațiile maistrului 

sau punînd în aplicare cele învă
țate la masa de lucru, timpul trece 
cu folos. Curiozitatea și dragostea 
de muncă a elevilor spre satisfac
ția tovarășului Vasile Manolache 
crește cu fiecare oră de politehni- 
zare. Și privind peste ani, maistrul 
vede în mulți. din actualii săi elepi, 
pe harnicii muncitori, tehnicieni și in
gineri de mîine, care își vor aduce 
cu drag aminte de timpul cînd, 
copii fiind, au căpătat primele de
prinderi de mînuirea sculelor.

lin grup de elevi din clasa a Vil-a C, de la Școala de 7 ani Nr. I 
din Alba-Iulia, la orele de politehnizare.

BAIESCU LIVID
președintele U.R.C.C. Alba

contribuția voluntară a cooperato
rilor etc. .4șa se explică construcția 
prin contribuție voluntară a loca
lului din salul Prusaca (președinte 
too. Niculti Ion), a magazinelor în 
curs de construcție din solele IVh - 
reteu, Pețelca și Cistei, sate în care 
consiliile sătești în adunările din a- 
cest an au putui raporta membrilor 
cooperatori înfăptuirea hotărîrilor 
luate în adunările sătești și gene
rale. din anul 1958 și 1959.

In adunările generale se ana
lizează care este situația financiarii 
a cooperativei, dacă are fonduri 
îndestulătoare. dadă lucrează în 
cîștig sau în pierdere. Și, acolo 
unde lucrurile nu merg bine. în 
baza analizei, membrii cooperatori 
propun cu toată răspunderea mă
suri pentru îndreptare. Așa au pro
cedat membrii cooperatori din co
muna Stremț care, întruniți în. a- 
dunare generală, în urma dărilor 
de seamă financiare și a comisiei 
de revizie văzînd starea rea a coo
perativei, au hotărît fuzionarea coo
perativei din Stremț cu cooperativa, 
din Teiuș. In această adunare dele
gați ca tov. Bocănici Ilie, Rusan 
Ejrim, Popa Cornelia, Nadiu loan. 
.Ceteanu Iulian, Florea Simion, Ve- 
reș Dan și alții au analizat cu mult 
simț de răspundere activitatea u- 
nității lor, iar tov. Rusu Gheorghe 
și alții, pentru îndreptarea situației 
financiare, au propus achitarea în 
întregime, a părților sociale sub
scrise. Dc asemenea mnvingîn- 
du-se de necesitatea creșterii fon
durilor cooperativei. în. scopul apro- 
oizionării cu mărfuri membrii coo
peratori din salul Sibișeni au hotă- 
rît majorarea părții sociale de' la 
125 la 150 lei.

In adunări s-a analizat apoi po
sibilitatea efectuării transporturilor 
voluntare pentru aprovizionarea

In întînipinarea celei de-a 50-a 
aniversări a zilei de 8 Martie

Pregătiri intense
Ca în fiecare an, în preajma zi

lei de 8 Martie, alături de fe
meile din întreaga țară, femeile 
din raionul nostru se pregătesc și 
ele să întîmpine însemnata zi cu 
rezultate cît mai de seamă. Așa, de 
pildă, în întreprinderi lupta pentru 
rezultate, este dusă de tot mai mul
te muncitoare în întrecere, tot mai 
active fiind și membrele gospodă
riilor colective și întovărășirilor în 
acțiunile ce se întreprind pentru 
întărirea cconomico-organizatorică a 
acestora.

Dar nu numai în producție _ se 
simte apropierea zilei de 8 Martie. 
In cercurile mîinilor îndemînatice 
din Alba-Iulia, Vințul de Jos și 
Zlatna, încă de pe acum se pregă
tesc o seamă de obiecte cu care se 
va organiza o expoziție, iar pentru 
deschiderea grădinițelor sezoniere 
la Mihalț, Ighiu și alte comune au 
și început pregătirile. O vie activi
tate stăruie apoi în cele 64 cursuri 
de îndrumare politică frecventate de 
peste 1.500 femei ca și în cele 35 
cercuri de citit organizate și con
duse de comitetele de femei.

magazinelor din satele Coșlariu, 
Ighiel, Totoî, Dumitra și altele, 
luindu-se angajamente sporite. In 
satul Valea Vi/tț tov. Xdrîng Petru 
s-a angajat de a efectua 15 tran
sporturi voluntare.

Nu peste tot însă, adunările să
tești și generale ale cooperativelor 
desfășurate pînă acum au reușit să 
facă o analiză profundă a activi
tății lor, să scoată la iveală cu tot 
curajul lipsurile manifestate de 
conducerea cooperativei în ultimii 
doi ani. Necerlnd sprijinul organi
zațiilor ele partid și al sfaturilor 
populare în pregătirea și desfășu
rarea adunărilor o seamă de pro
bleme importante au rămas nedez
bătute și astfel nu s-au putui lua 
măsuri pentru lichidarea lipsurilor. 
La Bărăbanț, Oarda de Ios și Oar
da de Sus, precum și in alte sale, 
consiliile sătești au neglijai aduce
rea pe prim plan în adunări a pro
blemei con'ractărilor. Aceasta a 
contribuit în mare măsură la si
tuația ca pînă la ora actuală pro
centul de contractări, de cereale în
cheiate să fie de abia 21 la sută la 
grîu, 25 la sută la porumb, 44 la 
sută la floarea-soarelui, 57 la sută 
la cartofi și 26 la sulă la fasole. 
De asemenea trebuie menționat că 
nici conducerile unor întovărășiri 
agricole ca cele din Bărăbanț, Be- 
nic, Oarda de Ios și altele, nu 
sprijină pe măsura posibilităților 
contractările. In unele adunări au 
fost apoi superficial analizate pro
bleme deosebit de importante, ca 
cele a creșterii rentabilității, a înlă
turării definitive a hoțiilor și frau
delor, a păstrării du sfințenie a a- 
vidului obștesc al cooperativelor.

Asemenea lipsuri în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor trebuie 
din rădăcini lichidate. Conducerile 
coopera'ivelor, cu sprijinul, larg al 
organizațiilor de partid și al sfa-

(Continuare în pag. 4 a)

Un reușit
1 program artistic
2 Anunțat prin afișe și invitații, pro- 
Igramul artistic prezentat de elevii 
(clasei a X-a de la Școala medie 
mixtă din Teiuș a făcut într-una 
(din serile trecute neîncăpătoare 
[sala clubului de la Complexul 
IC.F.R. Teiuș-Coșlariu.
( Pentru reușita interpretării ro
ți urilor în piesa „Un pas necugetat", 
(elevii interpreți au fost răsplătiți 
(cu aplauze repetate din partea nu- 
ținerosului public. La fel răsplă
tiți au fost apoi și elevii din an
samblul coral al școlii, dare au in
terpretat un minunat buchet de 
(cîntece.
S După terminarea programului 
(artistic, elevii, părinții, acestora, 
(profesorii, precum și numeroși in
vitați, au petrecut împreună cîteva 
(ore plăcute de dans și veselie.

OȚOI ADRIAN

O zi da, trei nu
? In loc ca țăranii muncitori din 
(Valea Dosului să poată spune nu
mai cuvinte bune la adresa iova- 
(roșului Ceteraș Romulus gestionar la 
(magazinul de textile din comună, 
Lucrurile stau tocmai pe dos. Se 
(cam întrece cu gluma Ceteraș al 
yiostru — zic unii. Ar fi timpul 
J.să mai lepede din cele rele — gă- 
țsesc nimerit să adauge alții. Și 
{au dreptate oamenii. Magazinul cu 
‘mricina stă închis de două săp- 
vămîni. iar cînd totuși se mai des
chide uneori în cite o zi, apoi în 
(următoarele trei zile fiind închis, 
iiarăși nu-i mai poți trece pragul.
> Cu o asemenea deservire, țăranii 
^muncitori din Valea Dosului nu se 
piot împăca și cu alît mai mult nu 
,'rebuie să se împace conducerea 
\O.C..L. Industrial, care trebuie să

Rezultatele sînt rodul muncii însuflețite
Deși, zilele acestea, termometrul 

a coborî! muli sub zero, la biblio
teca comunală din Ighiu activitatea 
n-a încetat. Vin aici necontenit să 
se înfrupte din tezaurul luminii, 
copii de o șchioapă aducînd cu ei 
miros dc iarnă și poze dragi din 
cărți cu povești, școlari din toate 
clasele cu volume mai groscioare 
și cu ochii sfredelitori spre rafturile 
cu sute de cărți, oameni mai vîrst- 
nici cu mulțumirea în suflet și' în 
vorbire. Cil toții așteaptă un sfat, 
o îndrumare, o. carte. Și tovarășul 
David Vasile. tînăr harnic și pri
ceput, cu multă dragoste de muncă 
îi este fiecăruia călăuză.

— Bibliotecarul este busola care 
orientează lectura cititorului - 
Spune tovarășul David, și, într-a 
devăr, faptele lui dovedesc acest 
lucru.

Prin metodele întrebuințate în 
munca sa, ca afișarea la loc vizibil 
(la cooperativă și sfat) a cărților 
noi sosite la bibliotecă, expoziții, 
prezentări dc cărți, recenzii, seri 
literare, seri de basme și consfă- 
furi pe diferite teme, tovarășul Da
vid Vasile a reușit să înscrie, nu
mai în decurs de o lună, pe lîngă 
cei 732 cititori ce-i avea la finele 
lui 1959, încă 170 care au citit 
1.200 volume.

Informările politice făcute odată 
sau de două ori pe. săptămînă la 
sediul bibliotecii sau cinematograf, 
nu sînt străine nici unui cititor fie 
el tînăr sau vîrstnic. Mulți țărani 
muncitori petrec seri plăcute în 
cercurile de citit reorganizate pe cir 
cumscripții. Numai în Ighiu func
ționează șase astfel de cercuri, din
tre care unul în limba maghiară,

------------ JOC------------

Cjerințe ce-șs așteapă rezolvarea
Multe s-au făcut în ultimii ani 

pentru buna aprovizionare a Oame
nilor muncii din orașul nostru. 
S-au deschis noi magazine, s-au 
lărgit cele existente, iar în rafturi 
mărfurile stau doldora.

Dar, dacă se poale spune acest 
lucru despre magazinele din centru, 
nu același lucru se poate spune și 
despre magazinul cooperativei „30 
Decembrie" din cetate, unde adesea 
lipsesc o seamă de articole, cu

tragă la răspundere cu toată tăria1 
pe vinovat. *

JOIȚA VLAD 
membru în comisia de conirol 

obștesc 1

Neglijență sau nepăsare?
In anii din urmă, multe schimbăm 

au survenit în viața muncitorilor} 
întreprinderii „Gh. Doja" din Zlat-\ 
na. S-au îmbunătățit condițiile Ion 
de muncă, s-au ridicat peniru hard 
nicii mineri blocuri și case de lo-\ 
cuit și o seamă de construcții so-î 
cial-culturale, toate acestea făcîndl 
să se șteargă, rînd pe rînd, urmele) 
trecutului întunecat în care erau} 
ținuți oamenii din partea locului! 
de regimurile burghezo moșierești.}

Sînt însă Cazuri cînd, din vina) 
unor salariați ai întreprinderii set 
mai strecoară și unele deficienței 
în viața muncitorilor de aici. De) 
exemplu, sarcina de a transporta! 
muncitorii la locul de muncă, pre-! 
cum și transportul lc.r la înapoiere,) 
intră în obligațiunile, contractuale! 
ale. comitetului de întreprinderea 
deci prevăzută în contractul colec-) 
tiv. Or, tocmai aci șchiopătează! 
lucrurile. Serviciul de transporturi) 
al cărui șef este tovarășul Corpade! 
Ștefan, nu întotdeauna este la înăl-j 
țimea Cerințelor. Cum poate fi hu-> 
mit faptul că muncitorii din schir 
bul 2 de la mina Almaș în ziua u. 
21 ianuarie 1960 n-au avut mijloc? 
de transport la ieșirea din mină?<\ 
Neglijență!

Și-apoi mai mult. Acest lucru' 
s-a repetat și în noaptea de 1—2, 
februarie, cînd muncitorii ieșiți din 
mină au fost nevoiți să facă dru-, 
mul pînă acasă pe jos. Tot ne aii-' 
jență poate fi numită și această < 
lipsă, sau pur și simplu nepăsare,' 
față de obligaiiuhile de serviciu; 
față de tovarășii dc muncă? ț

Credem că tovarășul Corpade) 
Ș‘efan va trebui să cugete mai a-( 
dine asupra airibuțiunilor ce le are) 
ca sef al servic'ului transporturi.) 

MAIOR SEPTI MI A\

fără să mai adăugăm pe cele din 
Bucerdea, Șard, Ighiel și Țelna.

Dîdu-și seama de misiunea sa și 
nvîhd simțul răspunderii în func 
ce deține, utemistul David Vas> 
nu-și precupețește nici timpul său 
liber. Nu de puține ori îl poți 
vedea prin sat cu cărți subsuoară, 
discutînd și lămurind oamenii, lă- 
sînd ici o carte, dincolo alta. Apoi 
o atenție deosebită manifestă har
nicul bibliotecar și față de cele 
patru biblioteci mobile din Șard, 
Țelna, Ighiel, Bucerdea, pe care le 
împrospătează mereu cu noi cărți 
din fondul mobil al bibliotecii co
munale.

Dar, dacă tovarășul David Vasile 
muncește cu sîrg, el este și răs
plătit. In Ighiu 250 de săteni sînt 
înscriși la concursul „Iubiți cartea" 
și ușa bibliotecii unde muncește el 
se deschide mereu și de tineri ca 
și de cei în vîrsta. Și-apoi mulți 
pun în practică cele citite din căr
țile recomandate de bibliotecar. 
Bucerzan Ioan, de pildă, a cules 
rod bogat din grădina dc legume 
în urma aplicării unor metode îna
intate, Sava Gheorghe a obținut 
rezultate frumoase la altoirea prin 
despicare la pomii bătrîni, iar Dă- 
hilă Anghel, după ce a citit mai 
înalte cărți din bibliotecă, i-a fost 
mai ușor să înțeleagă că locul îi 
este alături de colectiviști, în ma
rea lor familie.

Urmînd exemplul bibliotecarului 
David Vasile. îmbunătățindu-și sti
lul de muncă și folosind metode 
variate și atractive de popularizare 
a cărții, mulți bibliotecari din ra
ionul nostru vor putea culege 
roade bogate în munca lor.

toate că în depozitul cooperativei 
se găsesc din abundență. Și-apol. 
mai e ceva. Cu rechizite școlare 
acest magazin e aprovizionat doar 
odată pe an cu toate că acestea 
sînt mult solicitate de sutele de e- 
levi ai celor două școli medii.

Conducerea cooperativei „30 De
cembrie" poate și trebuie să dea 
rezolvarea acestor cerințe.

Coresp. LIV IU ’ FLOREA



INFORMAȚII DE PARTID

A analizat invăfămîntul de partid
Scliimt» de experiență Activitate rodnică

hi ultima adunare generală ordi 
iară, a organizației de bază la 
Atelierul de zonă C.F.R. Alba-Iulia, 
a fost analizat felul cum se desfă
șoară învățămintul de partid.

Propagandistul Alexandru Gheor- 
,ghe a prezentat raportul cu privire 
la rezultatele obținute de membrii 
și candidații de partid în munca 
pentru ridicarea nivelului lor ideo
logic. Cei prezenți la adunare au 
luat cunoștință despre multe rezul
tate pozitive privind învățămintul 
de partid ca, de pildă, participarea 
cursanților la discutarea probleme
lor, însușirea în bună măsură ace
lor studiate, etc.

.. Dar, așa cum s-a arătat de pro
pagandist cit și de tovarășii care 
iu luat cuvintul la discuții, în în- 
uițămintul de partid de la Atelierul 

de zonă C.F.R. se fad, simțite și li
nele lipsuri. Așa, de exemplu, nu se 

-respectă data fixată pentru ținerea 
învățămîntului de partid. Apoi, in 
unele, cazuri — așa cum a arătat 

■în discuții too. Mihai Bocăneț — 
■lecțiile predate nu au fost la nivel 
corespunzător.

Referindu-se tot la calitatea ex
punerilor făcute de propagandist, 
tov. Triesi Anton a arătat că une- 

■ori ele nu sînt făcute pe înțelesul 
cursanților.

Ce s-a discutat în plenara comitetului 
comunal de partid ?

...A fost convocată plenara co
mitetului comunal de parlid Vințul 
de Jos. Pe lingă membrii comitetu
lui au mai fost chemate la plenară 
toate birourile organizațiilor de 
bază de pe raza comunei.

Ordinea de zi: Cum se desfășoa
ră învățămintul agrozootehnic de 
masă din Comună. O problemă im
portantă de care trebuie să se preo
cupe toate comitetele comunale de 
partid și fiecare organizație de bază.

In comuna Vințul de Jos a existai 
și există grijă din partea organului 

■comunal de partid pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe agricole a ță
ranilor muncitori. Astfel, în toam
nă, a fost sprijinită și îndrumată 
organizarea cursurilor. Au fost în
drumate organizațiile de bază să 
sprijine îndeplinirea acestei sarcini. 
Ca urmare, au fost organizate două 
cursuri: unul agricol șl altul zoo- 

hnic. După organizarea lor. ele 
și-au început activitatea și s-au ob
ținut rezultate pozitive, așa cum a 
reieșit din analiza făcută de corni- 
'tetul comunal de partid, ceea ce 
■confirmă că a existat o preocupare 
și din partea celor ce s-au înscris 
și din partea lectorilor care se stră
duiesc să predea lecții cit mai a-

Grajduri bune și
(Urmare din pag. l-a) 

adăpostire a acestora, ceea ce atra
ge după sine ridicarea de noi con
strucții. Acestea, așa după, cumjn- 
iică lucrările Plenarei C. C. al 

P.M.R. din decembrie anul trecut, 
trebuie să fie construite cît mai 
mult prin posibilități locale, spre 
a, fi cît mai ieftine.

Invățînd din experiența anului 
trecut, consiliul de conducere al 
gospodăriei, îndrumat de organiza
ția de bază, trebuie să analizeze^te
meinic situația construcțiilor. Fo
losind apoi la maximum rezervele 
interne și posibilitățile locale exis
tente; să ia toate măsurile pentru a 

’se termina cît mai urgent grajdul 
aflat în construcție, urmărind rea
lizarea acestuia la un preț de cost 
ît mai redus. Și dacă căutăm să 
malizăm posibilitățile existențe in 

■gospodărie pentru ridicarea de con
strucții ieftine, vedem că ele sînt 
multiple.

Așa, bunăoară, cărămida se poa
te face foarte bine pe plani local, în 
gospodărie fiind numeroși colecti- 

-visti, ca Truța Ion 1. Damian, Su- 
•iti Izidor, Muntean Nicolae și alții, 

care pot realiza cărămidă de cea 
■mai bună calitate și care să nu 
coste mai mult de 15 bani bucata. 
Dacă ținem seamă de faptul că, că
rămida de fabrică costă 45 de bani 
bucata, vedem că prin confecționa
rea pe plan local a cărămizii pen
tru cel de-al doilea grajd (100.000 
cărămizi), rezultă o economie " de 
W00 lei. Peste 12.000 lei rezultă.

La discuții au mai luat cuvintul 
și tov. Nistor Avram, Doia Dumi
tru și alții. Tovarășul Doia Dumi
tru, vorbind despre participarea la 
învățămintul de partid, a arătat că 
aceasta este o sarcină statutară pe 
care trebuie s-o îndeplinească fie
care membru și candidat de partid.

Pe baza propunerilor făcute de 
cei ce au luat cuvintul la discuții, 
organizația de bază a hotărlt să se 
ia măsuri de către birou care să 
ducă la lichidarea lipsurilor și la 
îmbunătățirea muncii privind învă- 
țămîntul de partid.

Astfel, printre altele, s-a hotărlt 
să se respecte graficul cu datacînd 
se va ține învățămintul de partid, 
iar în acea zi să nu mai fie pro
gramate nici un fel de ședințe. A- 
ceas'a, pentru ca toți cei încadrați 
în învățămintul de partid să poată 
lua parte, asigurlndu-se în felul a- 
cestă o frecvență mai bună ca pînă, 
in prezent.

Preocuparea permanentă- a birou
lui organizației de bază pentru în
deplinirea acestor sarcini și a alto
ra, legate de buna desfășurare a 
învățămîntului de partid, va duce 
la obținerea unor rezultate și mai 
bune, privind învățămintul de par
tid.

tractive, bine documentate, folosind 
material intuitiv.

Mmbrii comitetului au analizat 
în discuțiile lor și alte aspecte pri
vind învățămintul agrozootehnic de 
masă, ca participarea la cursuri, 
discuțiile ce se poartă in jurul di
feritelor probleme. De asemenea s-a 
arătat că lectorii au ținut cu regu
laritate lecțiile fiind la zi, conform 
programului de desfășurare.

Cu toate acestea plenara comite
tului comunal de partid a criticat 
unele aspecte negative din activita
tea învățămintului agrozootehnic de 
masă și a luat măsuri pentru li
chidarea lor în viitor.

Astfel, s-a arătat că în unele ca
zuri frecvența a fost slabă, iar li
nele organizații de bază n-au sim
țit răspundere pentru această sar
cină. Sini, apoi unele birouri ale. 
organizațiilor de bază care nu 'con
trolează cum participă membrii de 
partid la cursuri.

In scopul lichidării lipsurilor 
semnalate, comitetul comunal de 
partid a hotărlt ca de activitatea 
fiecărui curs să răspundă un mem
bru al comitetului, iar secretarii or
ganizațiilor de bază să urmărească 
prezența membrilor de partid, la 
cursuri.

la un pref de cost cit mai redus!
de asemenea de la transport, care 
nu trebuie să se mai facă, cărămi
da făcîndu-se în apropierea con
strucțiilor.

Prin amenajarea in cadrul gos
podăriei a unui atelier de tîmplărie, 
unde colectiviștii Sîrbu Vaier și 
Aldea Nicolae să poată confecționa 
ușile și ferestrele necesare, se va 
realiza și la această lucrare o eco
nomie de peste 15.000 lei. Impor
tante economii se pot realiza apoi 
la lucrările de zidărie și dulgherie. 
In loc să se aducă oameni dinafara 
gospodăriei pot și trebuie folosiți 
zidari și dulgheri ca Ciortea Cor
nel, Domșa Aurel, Radu Gheorghe 
și alții, care iucrînd în cadrul zi- 
lelor-muncă, scutesc gospodăria de 
a cheltui bani. Apoi, ținînd seamă 
de elanul tineresc al utemiștilor, 
care s-au angajat să efectueze un 
număr important de ore de muncă 
voluntară, importante economii se 
pot realiza la construcții și pe a- 
accastă cale.

Dar, pentru ca lucrările ia con
strucții să se desfășoare în bune 
condițiuni, munca trebuie temejnic. 
organizată. Cu . bune rezultate poa
te conduce, de pildă, lucrările” și 
urmări o folosire economicoasă 
a materialelor colectivistul Laslo 
Nicolae, care se descurcă în planul 
de construcții asemeni unui inginer.

Un fapt important, ce trebuie să 
preocupe în mod deosebit conduce
rea gospodăriei, este asigurarea Ta 
timp a materialelor, care implicit 
trebuie să ducă la terminarea și 
darea în folosință a construcțiilor.

Cercurile vili-pomicole din ca
drul învățămîntului agrotehnic de 
masă de la gospodăria colectivă 
din Bucerdea Vinoasă și întovără
șirea agricolă din comuna Cricău 
desfășoară o activitate frumoasă. 
Întocmite cu multă grijă după pro
filul și nevoile unităților socialiste 
din care fac parte cursanții, lecțiile 
predate sînt totdeauna ascultate cu 
atenție de aceștia. La cercul din 
Bucerdea Vinoasă, bunăoară, nn 
este lecție la care cursanții Truța 
Candin, Benician Ion, Bolea Ion. 
Făt Traian și alții sa nu discute și 
să nu pună întrebări.

Același lucru se poate spune și 
despre activitatea de la cercul viti- 
pomicol din Cricău, unde lecțiile 
vii și interesante, predate cu mult 
suflet de lector, atrag la discuții un 
mare număr de c.ursanți.

Pentru a trezi mai mult intere
sul în rîndttl cursanților și pentru 
ca aceștia să-și însușească mai te
meinic lecțiile, lectorii cercurilor 
din Bucerdea Vinoasă și Cricău au 
organizat împreună cu cursanții 
cercurilor o lecție comună în ca
drul unui schimb de experiență, la 
Cricău, unde s-a prezentat lecția 
cu tema „Păstrarea și degustarea 
vinurilor".

In prima parte a lecției, lectorii 
au vorbit despre păstrarea raționa
lă a vinurilor și tratarea acestora

Cărți noi apărute

Cartea celor doi antifasciști cehi 
O. Kulka și E. Kraus, foști deținuți 
politici în lagărul de concentrare 
hitlerist de ia Auschwitz, este o 
mărturie zguduitoare a crimelor și 
atrocităților fără seamăn săvîrșite 
de naziști.

Aceasta e cu atît mai important cu 
cît terminarea construcțiilor va in
fluența pozitiv dezvoltarea sectoru
lui zootehnic și întărirea economică 
a gospodăriei.

Dacă la ridicarea celui de-al doi
lea grajd șe va ține seamă de toate 
aceste considerente, construcția a- 
cestnia se va putea realiza la un 
preț redus de numai 90.000 lei. in 
același timp, banii economisiți pot 
îi întrebuințați la mărirea șeptelu- 
lui de animale sau la ridicarea de 
alte construcții. Tot legat de pro
blema construcțiilor, un alt fopt 
care trebuie să preocupe conduce
rea gospodăriei colective din Cis- 
tei este construirea cotețelor pentru 
cele 1.000 păsări de curte, planifi
cate să se crească în acest an. Cote
țele necesare se- pot construi și ele 
de colectiviști cu foarte mici chel
tuieli din seînduri rezultate de ia 
cofraje și alte materiale rămase de 
la construcțiile mari.

Dacă consiliul de conducere, spri
jinit și îndrumat de organizația” de 
bază, va acorda toată importanța 
problemei construcțiilor, folosind ia 
maximum posibilitățile locale și va 
lupta să asigure pentru construcții 
materiale ieftine, la Cistei se vor 
putea realiza într-un timp scurt 
construcții ieftine și bune. Aceasta 
va crea condiții optime pentru spo
rirea numărului de animale, se va 
spori producția de carne și lapte, 
se va întări tot mai mult gospodă
ria și odată cu aceasta va crește 
bunăstarea colectiviștilor.

FI. BARABAȘ 

cu bentonită și bioxid de sulf li
chid și alte metode aplicate cu mult 
succes în unitățile socialiste de stat 
din Cricău, gospodăria colectivă 
din Bucerdea Vinoasă și unii înto
vărășiți din Bucerdea.

Prin degustare cursanții au apre
ciat limpezimea, culoarea, buchetul 
și gustul vinurilor, iar printr-im 
sistem de notare prin punctaj au 
apreciat calitatea acestora. Cele 
mai multe puncte fiind obținute de 
vinurile din unitățile de stat și 
gospodăria colectivă-, au scos pu
ternic în evidență avantajele tehni
cii înaintate în vinificația și păstra
rea vinurilor, care ■numai în unită
țile socialiste se realizează în con
dițiuni optime.

Pe marginea acestei lecții prac
tice, au pus întrebări și au discutat 
numeroși c.ursanți ca Feneșer Nico
lae, Pop Vaier, Nistor Florian, F’ăt 
Traian, Muntean Florian și mulți 
alții.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
cunoștințele dobîndite în cadrul 
schimbului de experiență, cursanții 
an cerut lectorilor (tov. Restenian 
Iiie și Hondora Alexandru, ingi
neri) să se mai organizeze asenie- 
nea schimburi de experiență cu 
lecții practice și în cadrul lecțiilor 
de pomicultură, acestea dovedmdu- 
se deosebit de instructive.
------------------- ♦♦♦ ♦ ♦♦--------:-----------

Să contractăm cît mai multe produse agricole!

0 importantă sursă de venituri
Gospodăria noastră colectivă a 

pășit pragul noului an, avînd drept 
bază serioasă realizările frumoase 
obținute in anii de la înființare și 
mai ales în anul trecut. In 1959 
fondul de bază al gospodăriei ■ a 
crescut fată de anul 1958 cu peste 
208.000 lei.

Realizările frumoase obținute sînt 
rezultatul hărniciei cu care au mun
cit colectiviștii, ca și a orientării 
juste a conducerii gospodăriei în 
dezvoltarea acelor ramuri de pro
ducție care ne aduc veniturile bă
nești cele mai mari. Și fiind vorba 
despre veniturile bănești, trebuie să 
spunem că o importantă sursă di 
venituri am avut-o de pe. urma con
tractărilor de cereale și alte produ
se. In anul trecut, de pildă, din 
banii realizați din contractări, pe 
lingă că am împărțit colectiviștilor 
după zilele-muncă efectuate, o bu
nă parte au fost repartizați la fon
dul de bază, din care apoi am con
struit un grajd pentru 50 vite.

Văzînd rezultatele mari obținute, 
colectiviștii noștri au hotărlt caîn

Contractările ne aduc venituri mari
Gospodăria colectivă din Oiejdea, 

care acum cuprinde în marea sa 
familie întregul sat, și-a propus să 
dezvolte tot mai mult sectorul zoo
tehnic, în .așa fel ca numărul de 
animale mari să treacă de 150, din 
care numai vaci de lapte 91 de ca
pete, fără a mai vorbi de scroafele 
de prăsilă și de oi, a căror număr 
de asemenea va spori. Și e lesne 
de înțeles că pentru adăpostirea a 
cesfora avem nevoie de bani pen
tru grajduri. Pentru aceasta, după 
o chibzuială bună, noi am hotărlt 
să acoperim cea mai mare parte 
a cheltuielilor cu construcțiile din 
sumele realizate din vînzarea de 
cereale și produse de la vaci și oi

De aceea, gospodăria a contrac
tat în acest an cu statul 26.000 kg 
grîu, 20.000 kg porumb, 4.000 kg 
floarea-soarelui, 220.000 kg sfeclă 
de zahăr, 16.000 kg tutun, 16.000 
kg mentă, 82.000 kg legume, 3.000 
kg fasole, 13.500 kg sămînță de 
trifoi și lucerna. De asemenea, pen-

------------ ♦♦

Pe urmele materialelor publicate
Cercul agrotehnic și-a

In numărul 535 al ziarului 
„Steaua roșie" a fost criticat felul 
defectuos în care își desfășura ac
tivitatea cercul agrotehnic din co
muna Galda de Jos. La semnalul 
critic, comitetul comunal de partid, 
după ce a analizat situația învăță-

La gazeta de perete
Criticat pentru slabă activitate, 

colectivul de redacție al gazetei de 
perete de Ia O.C.L. Alimentara Al- 
ba-Iulia a răspuns redacției cum că 
critica a fost justă și că în urma

Rezultatele obținute de gospodă
ria colectivă din Mesentea pe calea 
întăririi economice și organizato
rice, sînt din zi în zi tot mai fru
moase. Pentru a-și asigura venituri 
sporite, membrii tinerei gospodării, 
cu un puternic caracter cerealier, 
au hotărlt să dea o a'ezvoltare tot 
mai mare sectorului zootehnic și în
deosebi să sporească numărul de 
vaci. In acest scop ei au vîndut 
cea mai mare parte din. caii aduși 
de colectiviști, pentru, a-i înlocui cu 
vaci de lapte. Astfel, numărul de 
vaci aduse de colectiviștii Miron 
Partenie, Cojoc Nicolae, Miron Ilie 
și alții, se va dubla, asigtirînd gos
podăriei venituri bănești frumoase 
tot timpul anului. De asemenea, 
de început colectiviștii au hotărlt 
să-și creeze și un nucleu porcin de 
6 scroafe de prăsilă șt să crească 
300 de giște.

Pentru adăpostirea animalelor, ei 
au amenajat un grajd de zid încă
pător în care vacile și boii de mun
că sînt adăpostiți în cele mai bune 
condițiuni. Baza furajeră pentru 
hrana animalelor preocupînd în 
•nod deosebit pe colectiviști, aceș
tia au hotărlt să însilozeze în a- 
i.cst an 245.000 kg porumb. In a- 
ceste zile ci grăbesc de asemenea 
pregătirea utilajului și organizarea 
muncii în brigadă, în vederea des
fășurării muncii pe echipe și pe om.

acest an sa vindă statului produs» 
agricole cu aproape încă odată mat 
mult. Astfel, pînă în prezent s-aa 
încheiat contracte pentru vînzarea 
a 15.000 kg grîu (încă odată mai 
mult ca în 7959), 15.000 kg cartofi, 
6.000 kg floarea-soar el ui, 5.000 kg 
porumb. 48.000 l. lapte de vacă 
5.500 1. lapte de oale și pentru 416 
kg lină. Cu banii rezultați din con
tractări noi vom spori numărul va
cilor cu lapte, al oilor și al porci
lor. De asemenea, parte din ei vor 
fi repartizați colectiviștilor în con
tul zilelor-muncă.

Aceasta însă nu c totul. La în- 
drumafeh organizației de bază, 
mulți colectiviști din cadrul gospo
dăriei noastre, considerîrtd vinderea 
către, stai a produselor ce le priso
sesc o obligație patriotică, și-au 
manifestat dorința de a încheia șt 
ei contracte și de a vinde pe calea 
achizițiilor o însemnată cantitate 
de produse agricole,

DUȘA ISPAS 
președintele G.A.C. Bcrghin

tru a ne asigura venituri cit mai 
mari, vom mai vinde și la achiziții 
26.000 kg secară, grîu și alte ce
reale.

După socoteala noastră, toate a- 
c.este produse ce le vom vinde sta
tului, ne vor aduce un cîștig de pes
te 700.000 lei. Astfel, vom avea po
sibilitate să ne asigurăm construcții 
trainice, să mărim fondul de bază 
și să împărțim Ia zi-muncă sume 
însemnate.

In aceiași timp, mulți colectiviști 
ea Vass Geza, Naglii Sigismund, 
Popa Partenie, Bartha Gheorghe, 
Marcu Vasile și mulți alții, au 
hotărît să contribuie la asigurarea 
fondului de produse agricole al sta
tului cu un procent însemnat din 
grîul ce-1 vor primi la zi-muncă.

In felul acesta gospodăria noas
tră se va întări zi de zi, iar vtața 
noastră, a colectiviștilor, va fi fot 
mai îndestulată.

KISS IOSIF 
Președintele G.A.C.—Oiejdea

îmbunătățit activitatea
mîntului agricol de masă, a răs
puns redacției. Și răspunsul este 
îmbucurător. Cercul agrotehnic din 
Galda de Jos și-a îmbunătățit acti
vitatea — se arată în răspuns — 
frecvența cursanților atingînd în 
prezent procentul de 95 la sută.

au apărut articole noi
sezisării ziarului activitatea colecti
vului de redacție s-a îmbunătății, 
la gazeta de perete apărînd articole 
noi și interesante.



RL S. SIroșciov at plecat spre Indonezia

Adunările sătești șâ generale 
ale cooperativelor de consum

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță : In dimineața zilei de 10 
februarie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a părăsit Moscova îndrep- 
tîndu-se pe bordul unui avion „IL 
18" spre Indonezia.

N. S. Hrușciov va face o vizită 
de prietenie în Indonezia la invita
ția lui Sukarno, președinte și prini- 
ministru al Republicii Indonezia.

In drum spre Indonezia, la invi
tația guvernului Republicii India 
și a guvernului Uniunii Birmane, 
N. S. Hrușciov va vizita India și 
Birmania, iar apoi va pleca spre 
Djakarta, unde va sosi la 18 fe
bruarie.

La înapoierea sa1 din Indonezia 
N. S. Hrușciov va vizita Afganista
nul, fiind invitat de regele Muham
med Zahir Șah al Afganistanului 
și de guvernul afgan.

In călătoria sa N. S. Hrușciov 
este însoțit de Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Nikolai Mihailov, minis
trul Culturii al U.R.S.S., Semion 
Skacikov, președintele Comitetului 
de stat pentru relațiile economice 
externe de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., Gheorghi Ju-

Oamenii de știință americani se pronunță 
împotriva reluării experiențelor 

cu arma nucleară
NEW YORK (Agerpres). — Un 

grup de oameni de știință de frun
te americani, au adresat secretaru
lui de stat al S.U.A., Herter, o te
legramă în care obiectează ener
gic împotriva propunerii america iie 
(anunțată în presă), de a nu extin
de moratoriul cu privire la explo
ziile experimentale nucleare, inclu
siv cele subterane.

---------------------- ca-

Arestarea unui grup de complotiști în Venezuela
CARACAS (Agerpres). Autorită

țile venezueliene au anunțat că in 
ultimele 48 de ore au fost arestate 
13 persoane acuzate că au conspi
rat răsturnarea actualului guvern 
democrat din Venezuela. Politia a 
descoperit, la raziile făcute, un de
pozit de grenade de mină, bombe 
incendiare și lacrimogene, precum 
și două aparate de radiotransmisie.

Potrivit comunicatului autorități

kov, președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături culturale 
cu țările străine, și alte persoane.

Pe aeroportul Vnukovo, împodo
bit cu drapelele de stat ale U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a fost condus de 
numeroși reprezentanți ai oameni
lor muncii din Moscova. Au fost 
de față Averki Aristov, Leonid 
Brejnev, Ekaterina Furțeva, Niko
lai Ignatov, Frol Kozlov, Otto Kuu
sinen, Nuritdin Muhitdinov, Mihail 
Suslov, Nikolai Șvernik, Kliment 
Voroșilov, Piotr Pospelov, Alek
sandr Kosîghin, miniștri ai U.R.S.S. 
și alte persoane oficiale.

Printre cei prezenți la aeroport 
se aflau diplomați străini, membri 
ai ambasadei indoneziene în frunte 
cu Adam Malik, ambasadorul In
doneziei în U.R.S.S., membri ai 
ambasadei indiene la Moscova în 
frunte cu S. Than, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Indiei în 
U.R.S.S., membri ai ambasadei 
Birmane la Moscova în frunte cu 
U Cin, ambasadorul Uniunii Birma
ne în U.R.S.S., membri ai amba
sadei afgane la Moscova în frunte 
cu Abdul Hakim Sahalami, amba
sadorul Afganistanului în U.R.S.S.,

• ♦------------

In telegramă se subliniază că 
perspectivele detectării și identifi
cării exploziilor nucleare subterane 
de proporții mici s-au îmbunătățit 
considerabil și se cere guvernului 
Statelor Unite să studieze cu toată 
atenția noile perspective de inter
zicere controlată a tuturor experien
țelor nucleare înainte de a relua 
experiențele.

lor, printre cei arestați se află An
tonio Ramia, un cunoscut om de 
afaceri din Caracas, care se ocupa 
cu stringer ea fondurilor pentru or
ganizația subversivă. Complotiștii 
intenționau ca la 13 februarie, cu 
prilejul aniversării de un an de la 
ins'alarea la putere a guvernului 
Betancourt, să organizeze un atac 
armat împotriva a diferite puncte 
importante din capitala țării. 

precum și numeroși corespondenți 
sovietici și străini.

La sosirea sa la aeroport N. S. 
Hrușciov a fost salutat de asisten
ță cu aplauze. Un grup de copii au 
oferit buchete de flori șefului gu
vernului sovietic si persoanelor 
care îl însoțesc. A fost mișcător 
momentul cînd N. S. Hrușciov și-a 
luat rămas bun de la nepotul său, 
micuțul Nikita.

La ora 9,30 conducătorii sovie
tici s-au îndreptat împreună cil 
N. S. Hrușciov spre avion și și-au 
luat cu căldură rămas bun de ia 
șeful guvernului sovietic.

La' ora TO,05 avionul a decolat 
de pe aeroportul Vnukovo îndrep- 
tîndu-se spre Tașkent.

o sftPTaMiNRtaaiTa

BAGDAD. La Bagdad a fost 
dată publicității declarația lui Dja- 
wad, ministrul Afacerilor Externe 
al Irakului, în legătură cu politica 
externă a Republicii Irak. In de
clarație se arată că Republica Irak 
esite un stat iubitor de pace, care 
în politica sa externă se situează 
pe o poziție de neutralitate, cores
punzătoare intereselor poporului i- 
rakian.

■ In încheiere Djawad a declarat 
că politica externă a Irakului cores
punde Cartei O.N.U. și principiilor 
Bandunpului.

LONDRA. Sindicatul național al 
feroviarilor din Anglia, care numă
ră 350.000 de membri, a luat hotă- 
rîrea ca în noaptea de 15 spre 16 
februarie să declare o grevă în ca
zul cînd administrația nu va satis
face revendicările membrilor săi cu 
ntivire la majorarea imediată a sa
lariilor.

VARȘOVIA. In cadrul dezvoltării 
legăturilor culturale dintre R. P. 
Romînă și R. P. Polonă criticul 
dramatic Vicii Mîridra, redactor șef 
adjunct al revistei „Gazeta Litera
ră", și scriitorul Traian Coșovei au 
vizitat timp de trei săptămîni ora
șele Varșovia, Cracovia, Nowa Hu
ța, Wroclav și Gdansk'.

DAR ES-SALAAM. După cum 
anunță agenția Reuter, feroviarii 
din Tanganica au declarat grevăla 
8 februarie în sprijinul revendică
rilor lor. Tumbo, secretarul Sindi
catului feroviarilor din Tanganica, 
a declarat că greva va continua pî- 
nă ce patronii vor satisface reven
dicările muncitorilor.

(Urmare din pag. 2-a)

turilor populare au datoria de a pre
găti temeinic adunările, de a întoc
mi dări de seamă analitice, legate 
de activitatea și lipsurile coopera
tivei, a conducerii acesteia. Trebuie 
combătută tendința de-a întocmi 
dări de seamă împestrițate cu 
fraze pompoase și sărace în conți
nut. Discuțiile trebuie temeinic o- 
rienlate spre toate problemele, citit 
în direcția aprovizionării și desfa
cerii cît și în direcția contractărilor 
și achizițiilor, a reducerii cheltuieli
lor de circulație, a încasării fondu
rilor sociale, a autofinanțării. A- 
colo unde se simte nevoie, membrii 
cooperatori pot cere sporirea părți
lor sociale. De asemenea, în ca
drul adunărilor generale trebuie să 
se dovedească toată răspunderea 
în alegerea noilor organe de Con
ducere.

Constituirea fondului central al 
statului de produse agricole trebuie 
să facă obiectul principal al discu
țiilor în adunările sătești și gene
rale ale cooperativelor de consum 
din raionul nostru. Trebuie larg a- 
nalizate în această direcție rezul
tatele obținute ca și lipsurile ce 
s-au manifestat în anul trecut. 
Membrilor cooperatori trebuie să li 
se facă cunoscut cît mai larg avan
tajele contractărilor spre a încheia 
contracte pentru cantități cît mai 
mari. Să fie larg popularizate
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ANUNȚ
Gospodăria de stat Galda de Jos face cunoscut 

tuturor gospodăriilor colective și întovărășirilor din 
raion că cumpără cai de orice vîrstă, reformați, la 
prețul de stat.

Caii vor fi însoțiți de certificatul medical de re
formă.

Contravaloarea cailor se achită imediat prin 
cont virament.

Cei interesați, se vor adresa conducerii G.A.S. 
Galda de Jos, telefon nr. 9.

Scrisoarea adresată de delegațiile țărilor 
afro-asiatice secretarului general al 0, N, II.

y,

NEW YORK (Agerpres). — De
legatul permanent al Arabiei 
Saudite la O. N. U., Baroody, 
a informat presa că la 8 februarie 
a fost difuzată printre membrii or
ganizației scrisoarea adresată de 
delegațiile țărilor afro-asiatice 

spre a fi cunoscute de către fie
care producător agricol exemplul 
gospodării’or colective din raion 
care au reușit să se achite cu cins
te de sarcinile Ce le au pentru con
tractarea produselor agricole, sau 
de la întovărășirile agricole din 
Stremț, Alba-Iulia, Cricău, Mihalț 
și altele, care au manifestat și ma
nifestă preocupare deosebită in a- 
ceastă problemă. In cadrul adună
rilor trebuie luate apoi o atitudini 
hofărîtă împotriva acelor coopera
tori care n-au înțeles să-și respecți 
angajamentele contractuale.

Așa cum este cunoscut, fraudele 
și hoțiile slăbesc cooperativele, a- 
ducindu-le mari neajunsuri. Pen
tru aceasta este necesar ca în Ca
drul adunărilor Sătești și generale 
să se ceară înlăturarea și pedepsi
rea hoților și delapidatorilor. Pen 
tru împiedicarea fraudelor și furtu
rilor este nevoie ca fiecare membru 
coopera'or să sprijine comisia de 
revizie și consiliul sătesc, al că
ror rost este de a veghea ca bunu
rile cooperației, care sînt bunurile 
tuturor cooperatorilor, să fie păs
trate cu sfințenie.

Noile consilii, alese de masa coo
peratorilor, trebuie să dovedească 
prin fapte încrederea ce le-a fost 
acordată, iar în cinstea conferinței 
Uniunii raionale să raporteze rezul
tate cît mai bune în muncă, pentru 
continua dezvoltare a cooperativ 
lor, pentru întărirea lor.
-------------------  

o

secretarului general al O. N. U., 
care este solicitat să seziseze Con
siliul de Securitate în legătură cu 
primejdia ce decurge din experien
țele nucleare proiectate de Franța 
in Sahara.

Documentar NEPALUL
Istoria Nepalului iși are începu

tul cu cîteva secole înaintea erei 
noastre. In pitoreasca vote Kat
mandu exista încă din secolul al 
111-lea (î.e.n.) un mic principat 
independent. Mai tîrziu, prin seco
lul al VII-lea al erei noastre, micul 
principat a fost nevoit să se în
chine marelui imperiu Tuf an (Ti
bet). După cinci secole de vasali
tate Nepalul devine din nou inde
pendent în urma căderii marelui 
imperiu. Războaiele interne dintre 
feudali' au făcut insă ca țara să 
stea vreme îndelungată despărțită 
in trei feude. Abia în 1768, în urma 
ocupării văii Katmandu de către 
armatele tribului indian Qurkhi de 
sub conducerea lui Naraian. cele 
trei principate se unesc intr-un sin
gur stat.

Pînă nu de mult Nepalul era nu
mit „Țara închisă cu șapte la
căte", „Țara sihaștrilor", „Țara e- 
nigmatică". Situată la o altitudine de 
1300 rfi., pe un podiș uriaș, țara 
este străjuită în mare parte de 
munți. Astfel, la granița cu Tibetul 
se înalță spre cer, ca o gigantică 
piramidă, cel mai înalt pisc din 
lume, — Chomo Lungma (Everes- 
tul) de aproape 9000 m. In nord 
se întind uriașele lanțuri ale ma
sivului Himalaiei superioare, ale 
cărui piscuri ating 7—8000 m.

Această situație geografică deo
sebită a constituit de-a lungul veacu

rilor o piedică serioasă în dezvol
tarea relațiilor Nepalului cu cele
lalte țări ale lumii. La izolarea a- 
cesiei țări au contribuit foarte mult 
in ultimii 150 de ani și colonialiștii 
britanici.

Cuceritorii englezi au pătruns în 
țara Nepalului la sfîrșitul secolu
lui al 18-lea, după cucerirea Indiei. 
Reprimind cu cruzime orice încer
care a nepalezilor de a scăpa de o 
tutelă nedorită, Anglia a impus Ne
palului în 1816 un „acord" prin 
care țara era transformată de fapt 
intr-un protectorat britanic. Rezi
dența englezi instalați în Kat
mandu, capitala țării, se sprijineau 
in acțiunea lor colonizatoare pe 
primul ministru Rana, care înce- 
pînd din 1846 a instituit o dicta
tură sîngeroasă, postul de prim mi
nistru transmițîndti-se apoi din 
tată în fiu!

„Clanul prim miniștrilor" eredi
tari conducea țara după bunul lor 
plac, toate posturile principale fiind 
acaparate de membrii numeroasei 
familii Rana. Primul ministru și 
unele rude ale sale locuia Intr-un 
palat ca în basme cu 2.000 camere, 
ridicat din sudoarea și sîngele po
porului. Mobilierul acestui uriaș 
palat a fost adus cu . spinarea de 
peste munți de sclavii nepalezi. In 
același fel au fost transportate, 
mai tîrziu, luxoasele limuzine pen
tru membrii clanului, întrucît pe 

căile munților și in cea mai mare 
parte a țării nu sînt decît poteci 
de picior. Luxul și desfrîul in care 
trăiau odioșii dictatori se vede și 
din aceea că din cele 2.000 camere 
ale palatului din Katmandu, 500 
erau rezervate cadînelor „dinastiei" 
Rana! Șefii guvernelor aveau obi
ceiul să vîndă și oameni. Ei pri
meau de la englezi suma de peste 
un milion ele rupii pe an pentru a 
permite Angliei să recruteze soldați, 
necesari nevoilor imperiului colo
nial, din rîndurile gurkhilor, cunos- 
cuți din timpuri străvechi ca buni 
ținiași.

★
După cel de-al doilea război mon

dial Anglia n-a mai putut ține Ne
palul în vechea stare de izolare. 
Retrăgîndu-și trupele din India im
perialiștii englezi nu și-au mai pu
tut menține drepturile de monopol 
în Nepal, țara devenind obiect de. 
„atenție" pentru alte state imperia
liste, în special pentru S.U.A.

După înlăturarea în 1951, a odi
oasei dictaturi a „dinastiei" Rana, 
a fost format un parlament „de 
tranziție" cu deputați numiți de 
rege. Primele alegeri parlamentare 
din istoria țării au avut loc anul 
trecut și aceasta constituie una din 
etapele de seamă în lupta popo
rului nepalez pentru democratiza
rea țării. Majoritatea locurilor in 
parlament au fost cîștigate de Par
tidul Congresul Nepalez, al cărui 
lider, B. P. Kolrala, a și fost che-. 
mat să formeze noul guvern. In 
Nepal există peste 90 partide poli

tice și grupări de diferite nuanțe. 
Unul dintre cele mai influente este 
Partidul comunist din Nepal înfiin
țat în anul 1949. O bună perioadă 
de timp (1952—1956) partidul a 
activat în ilegalitate. Forța sa po
litică și organizatorică este în con
tinuă creștere. In programul său 
politic figurează căile principale și 
metodele de rezolvare a celor mai 
urgente năzuințe ale poporului, ca 
de pildă: reforma agrară, lichida
rea înapoierii în agricultură, dez
voltarea industriei, dezvoltarea 
progresistă a țării. Unindu-și efor
turile cu toate forțele democratice 
din cadrul parlamentului și din a- 
fara lui, Partidul comunist din 
Nepal luptă pentru, progresul eco
nomic, social și politic al Nepa
lului.

★
In această țară, întinsă pe o su

prafață de 140.700 km p, trăiesc 
aproape opt milioane jumătate de 
oameni. Trei sferturi din întindere 
este regiune pietroasă, săracă, de 
munte. Majoritatea populației se 
ocupă cu agricultura în valea mă
noasă Katmandu și în alte văi, 
locuind în. sate situate la mari 
distanțe unele de altele. Moșierii 
pretind țăranilor jumătate din griul 
recoltat și în unele regiuni aproape 
patru cincimi din orez, deoarec'e 
majoritatea țăranilor nu au pă- 
mînt, fiind nevoiți să muncească, 
pe ogoarele latifundiarilor. Cei mai 
mulți țărani nu știu carte.

Industria este în embrion. In țară 
există doar mici întreprinderi pen
tru prelucrarea iutei, de textile, 

pentru decorticarea orezului. Mica 
producție meșteșugărească este în 
continuă dezvoltare. Mari bogății 
stau încă nepuse în valoare. Sub
solul Nepalului ascunde cărbune 
fier, aramă, sulf, argint, aur, petrol, 
wolfram, mică etc. Nu este deci 
greu de înțeles cît de necesară este 
în prezent lupta activă pentru dez
voltarea economică a țării prin 
punerea în valoare a acestor bo
gății-

Actualul guvern, condus de B 
P. Koirala, a luat unele măsuri 
menite să contribuie la întărirea 
economici. In 1956 a fost elaborai 
primul plan cincinal. Nepalul, ca 
țară slab dezvoltată, are firești 
nevoie de sprijin din afară. Anul 
trecui, în aprilie, guvernul nepalez 
a semnat un acord economic în 
virtutea căruia Uniunea Sovietica 
acordă Nepalului un ajutor tehnii 
și economic gratuit în valoare de 
30.000.000 ruble. In același. timp 
Nepalul a solicitat de la S.U.A. un 
ajutor financiar, pentru formarea 
de învăță'ori. Americanii însă i-att 
trimis... proiecte de Construcții șco
lare și consilieri.

Nepalul își dezvoltă necontenit 
relațiile cu țările din Europa șt 
Asia. După cum s-a declarat în 
sesiunea primului parlament al 
țării, Nepalul promovează o poli
tică de neparticipare la blocuri, d 
stabilire a unor relații prietenești 
cu toate țările și în special du vi - 
cinii săi. In ONU, al cărei membru 
este, Nepalul militează pentru o 
politică de întărire a păcii gene
rale.
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