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Cu 48 de anim 
urmă, la 5 mai 
1912, în cartierele 
muncitorești din 
Petersburg, capitala" ’ ' ’ i Rusiei
a apărut primul număr al 
„Pravda" ziarul partidului 
care în coloanele sale a 
proletariatul rus la luptă

Colectivul complexului de prelucrare a lemnului de la I.l.L. 
ria“ din Alba-Iulia a realizat în luna aprilie planul în proporție de 
103 la sută, economisind în același timp peste 100 m.p. furnir nuc, 
precum și alte materiale.

IN CLIȘEU: Muncitorii fruntași Mărginean Toma, Sicoe Zina, 
Luha Gheorghe, Seghedi Ion, Dre ghici Rozalia și maistrul Pleșa A.

Obstacol ■o
Unul din obiectivele de seamă 

care a stat în fața întovărășirii 
„Mureșul" din satul Vurpăr, co
muna Vințul de Jos, a fost și pro
blema lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Astfel fiind, îndrumați de 
comitetul comunal de partid și de

Cu prilejul Zilei 
presei comuniste

Ca și în alți ani. Ziua presei 
comuniste a prilejuit pentru lu
crătorii din cadrul redacției zia
rului „Steaua roșie", pentru co
respondenții și colaboratorii zia
rului, prilej de trecere în revistă 
a succeselor obținute pe linia du
cerii în mase a cuvîniului parti
dului, a popularizării rezultatelor 
obținute de oamenii muncii din 
raion, sub conducerea Comitetu
lui raional de partid. In întîmpi- 
narea însemnatei zile, în consfă
tuirile organizate cu corespon
denții, colaboratorii și cititorii 
ziarului la 1.1. L. „Horia", fa
brica „Ardeleana", G.A.C. Benic, 
Bărăbanț, Stremț, Galda de Jos 
și altele, aceștia și-au reînnoit 
angajamentele de a munci cu și 
mai multă stăruință în viitor, 
contribuind astfel la traducerea 
în viață a sarcinilor crescînde ce 
stau în fața ziarului.

In ziua de 5 Mai, cu prilejul 
adunării festive din Alba-Iulia, 
în fața a numeroși oameni ai 
muncii întruniți la Teatrul de pă
puși, despre însemnătatea Zilei 
presei comuniste a vorbit tovară
șul Emil Gliga, redactor șef al 
ziarului „Steaua roșie".

Aspect de la tribuna oficială.

>y La Cooperativa
(t meșteșugărească „Progresul"
țs-î toți lucrătorii sînt abonați

la presa centrală și locală.
$ Pe meșteșugarii ăștia 
g! am motive să-i contemplu 
Sț căci pe lîngă mărfuri bune, 
® ei ne dau și un... bun exemplu.

calea apelor
comitetul executiv al sfatului popu
lar, întovărășită din satul. Vurpăr 
au executat prin muncă voluntară 
ludrări de canalizare-indiguire și 
adîncire a văii Goblii — pe o lun
gime de 800 m.

Datorită acestor lucrări, o supra
față de circa 40 ' 
arabil
ții.

hectare de teren 
ferită de ;nunda-este acum

Coresp. CORNESCU GH.

îmbrăcat de sărbătoare, orașui 
se sculase mai devreme ca de obi
cei. Un soare cald de mai învăluia 
în razele lui întregul peisaj sărbă
toresc. Peste 3.000 de oameni ai 
muncii din orașul Alba-Iulia ca și 
numeroși delegați din întreprinde
rile raionului și din gospodăriile 
colective au venit, duminică, în 
piața orașului să participe la săr
bătorirea zilei de 1 Mai.

Ora 9 și 30 de minute. In tribuna 
oficială iau loc membrii biroului 
Comitetului raional de partid, ai 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional și orășenesc, oa
meni ai muncii din întreprinderi și .. 
de pe ogoare, activiști de 
de stat.

Fanfara Casei raionale 
tură intonează Imnul de
R.P.R.

Mitingul este deschis
Aurel Bîzgă, președintele Consi-L

de 
stat

de

Realizări importante
. Colectivul reviziei de vagoane 
C.F.R. Coșlariu desfășoară întrece
rea socialistă în întîmpinarea Con
gresului al III-lea al partidului cu 
un avînt tot mai sporit. Drept ur
mare, în ultimul timp aici au fost 
obținute o seamă de rezultate im
portante, atît în ce privește as'gu- 
rarea siguranței circulației cît și în 
ce privește scurtarea procesului 
tehnologic la alimentarea locomo
tivelor cu aer comprimat.

Astfel, printr-o muncă intensă a 
fost înlocuită pe o lungime de cir
ca 2.000 m conducta veche ctt o 
conductă cu un debit mai mare. In 
felul acesta timpul de alimentare 
al locomotivelor care remorcă tre
nuri cu tonaj sporit a fost redus de 
la 40 minute, cît era necesar pen
tru proba mică și proba mare, la 
numai 5 minute. S-a instalat apoi 
aici și un recipient care- asigură 
alimentarea continuă a trenurilor.

Cum însă această importantă lu
crare a fost realizată de harnicii 
muncitori de Ia- revizie înainte de 
termen, ei și-au mai propus ca în 
cinstea Congresului să amenajeze 
prin contribuție voluntară un nare 
și să strîngă o însemnată cantitate 
de fier vechi. S-a muncit cu un 
mare avînt și astfel angajamentele 
au fost îndeplinite. La strîngerea 
fierului vechi, tura U.T.M.-istă con
dusă de tov. Radu E. și Domșa V. 
și-a depășit angajamentul cu 100 
Ia sută. La obținerea rezultatelor 
arătate o mare contribuție ș’ a- 
dus-o și echipele complexe conduse 
de tov. Trjfu I., Qeamănu N. și 
Cîmpean D.

Coresp. PALKO ALEX.

1 Mai la Alba-Iulia
liului raional 
dă cuvîntul
Boureanu, prim-secretar al Comi
tetului raional al P.M.R. Alba. Cu- 
vîntarea tovarășului Boureanu este 
subliniată de puternice urale.

Coresp. I. NANU

al sindicatelor, care 
tovarășului Ștefan

In lupta pentru îndeplinirea angajamentului
In întrecerea socialistă în cinstea 

celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., colectivul nostru de mun
citori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri, sub conducerea organizației 
de bază, și-a propus să obțină o 
scamă de realizări, atît în ce pri
vește creșterea producției și a pro
ductivității muncii cit și în îmbu
nătățirea Calității produselor și re
ducerea prețului de cost. Noi nc- 

VASILE FARCAȘ 
secretar al Comitetului raional 

Alba al P. M. R.

țariste, 
ziarului 
bolșevic 
chemat 

hotărîtă 
contra autocrației țariste. Ziua de 
5 mai s-a înscris astfel în paginile 
istoriei, a intrat in tradiția oame
nilor muncii din lumea întreagă ca 
zi de sărbătoare — ca sărbătoare 
a presei comuniste.

Creat de marele Lenin, de parti
dul bolșevic, ziarul „Pravda", a 
cărui istorie se contopește ou gran
dioasa istorie a partidului, a rămas 
peste ani reprezentînd în chip stră
lucit adevărata menire a presei 
muncitorești. Și împlinind viziunea 
marelui său fondator, „Pravda" a 
fost într-adevăr: „prima rîndunică 
ce ne vestește acea primăvară în 
care întreaga Rusie se va acvperi 
de o rețea de organizații muncito
rești cu ziare muncitorești".

Viziunea marelui Lenin s-a îm
plinit. „Pravda", puternică armă 
de luptă revoluționară în mîinil.e 
oamenilor muncii, a ieșit biruitoare. 
Dar, acea primăvară a sosit de a- 
cum nu numai în Rusia. Primăvara 
înnoitoare a omenirii a învins în
tunericul vechii orînduiri și în multe 
din țările Europei și Asiei, iar seva 
ei răscolitoare zvîcnește în mii de 
mlădițe chiar și acolo unde mai 
stăpînesc încă orînduielile Capita
liste.

Pretutindeni,. în toate limbile pă- 
mîntului, în deplină legalitate sau 
ferite de ochiul dușmanului, apar 
azi ziarele comuniste, flamurile a- 
devărului. Și peste tot, prin mij
locirea lor, partidele comuniste și 
muncitorești vorbesc oamenilor 
muncii, maselor largi populare. 
Fără răgaz cuvîntul tipărit al par
tidului de avangardă a clasei mun
citoare, cheamă milioane de oame
ni ai muncii, la lupta pentru liber
tatea popoarelor, pentru socialism.

Presa sovietică în frunte cu 
„Pravda", făclia ideilor atotbirui
toare ale marxism-leninismului, lu- 
minîrtd munca constructivă a po
porului sovietic, constituie în. ace
lași timp un minunat exemplu pen
tru presa progresistă din întreaga 
lume. De-a lungul existenței sale 
presa sovietică a fost crescută și 
educată cu deosebită grijă de 
P.C.U.S., care a văzut în ea un pu
ternic propagandist agitator și or
ganizator colectiv. Adeste minunate 
principii leniniste, au devenit prin
cipiile călăuzitoare a întregii acti
vități a presei comuniste atît din 
U.R.S.S., din țările de democrație 
populară cît și din țările capitalis
te care mobilizează masele la luptă 
contra burgheziei. Și, presa sovie
tică, steag de luptă înălțat pe cea 
mai înaintată baricadă, și-a cuce
rit dragostea trainică a poporului 
sovietic, a întregii omeniri progre
siste.

am propus ca în întlmpiharea Con
gresului să realizăm, economii la 
prețul de cost în valoare de 93.000 
lei. In acest scop obiectivul prin
cipal al întrecerii a fost mobiliza
rea muncitorilor spre a folosi cit 
mai judicios materia primă, est fel 
ca să putem economisi pînă la sfîrși- 
tul anului cel puțin 1.000 kg talpă 
de porc, 140 m.p. piele de fețe, 
200 m.p. meșină, 500 kg soluție de 
cauciuc, precum și alte materiale.

Pentru îndeplinirea acestor an
gajamente, conducerea administra
tivă, cu sprijinul organizației de 
bază, a trecut de îndată la luarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice 
care să asigure desfășurarea cu 
succes a întrecerii și îndeplinirea 
angajamentelor luate. Astfel, în ve
derea înlăturării oricărei risipe la 
talpă și piele, s-a tredut la reveri- 
ficarea cuțitelor de stanță și a ti
parelor de croi, făcîndu-se imediat 
corecturile necesare. De asemenea, 
constatîndu-se că pe lîngă croitorii 
de piele fruntași mai sini unii care 
înregistrează pierderi, s-a trecut la 
regruparea acestora. In jurul croi
torilor fruntași au fost puși croitori 
cu experiență mai puțină, spre a 
învăța de la cei mai buni.

O seamă de măsuri au fost luate 
în ce privește organizarea întrecerii 
și popularizarea fruntașilor. Comi
tetul sindical, de pildă, a acordat 
toată atenția organizării întrecerii 
pe profesii. Astfel, la secția de croi

Interesul viu al 
oamenilor muncii 
pentru presa so
vietică se explică 

prin aceea că în paginile ei găsesc 
întotdeauna ceva din uriașa expe
riență a P.C.U.S., a marelui popor 
sovietic în construirea comunismu
lui, că în paginile ei se dezbat cele 
mai actuale și mai pasionante oro- 
bleme ale vieții ideologice și inter
naționale și că sînt apărate cu 
consecvență cauzele progresului si 
păcii, viitorul fericit al omenirii, in 
paginile presei sovietice își găsește 
expresie prietenia frățească a po
porului sovietic față de popoarele 
din țările socialiste. Presa sovieti
că dă glas, zi de zi, sentimentelor 
internaționaliste ale oamenilor so
vietici.

In țările socialiste presa și baza 
ei materială sînt bunuri le po
porului. Mai îtuîi în Uniunea So
vietică și apoi în celelalte țări so
cialiste, presa s-a putut astfel 
transforma dintr-un instrument de 
corupție și de falsificare, pus în 
slujba claselor exploatatoare, într-o 
presă liberă, într-o armă a vaporu
lui muncitor în lupta pentru pace, 
pentru socialism.

încercările presei burgheze reac
ționare de a înșela opinia publică 
în problema libertății cuvîrdului nu 
pot ascunde dependența directă sau 
indirectă a acestei prese de sacul 
de aur al monopolurilor imperialiste. 
Ea se bucură de „libertatea" de a 
calomnia în voie, de a stropi cu 
apă de trandafir plăgile de nevin
decat ale capitalismului, de a sus
ține că șomerii sînt... „egali" cu 
miliardarii, de a provoca disdordii 
și situații încordate între state.

Presa din Republica Populară 
Romînă, bucurîndu-se de atenția 
partidului și a întregii clase mun
citoare, continuă și dezvoltă tradi
țiile presei revoluționare și progre
siste din țara noastră, experiența 
proprie acumulată în anii de luptă 
pentru instaurarea regimului demo
crat-popular. In același timp însă, 
ea învață, ținînd seamă de condi
țiile istorice specifice, din experien
ța presei comuniste internaționale, 
din experiența presei sovietice in 
primul rînd.

Călăuzindu-se în activitatea sa 
după prețioasa experiență a presei 
sovietice în frunte cu „Pravda" și 
a presei centrale din țara noastră 
în frunte cu „Scînteia", ziarul 
„Steaua roșie", sub îndrumarea Co
mitetului raional Alba al P.M R. al 
cărui organ este, a obținut și el 
rezultate de seamă în dedursul ce
lor peste 10 ani de existență, zi de 
zi îmbunătăiindu-și activitatea. Nici 
pe departe nu mai seamănă zia
rul de astăzi cu cel de acum cîțiva 
ani în urmă. Au căpătat un con
ținut mai bogat în idei articolele 
publicate, ziarul reușește să cuprin
dă în mod tot mai Complex activi
tatea multilaterală desfășurată în

(Continuare în pag. 2-a)

întrecerea este organizată pe Oaza 
obiectivelor concrete între croitori, 
iar la alte secții între oameni de 
aceeași profesie. In ce privește 
popularizarea fruntașilor, trebuie a- 
rătat că ei se popularizează aid. 
prin programul brigăzii artistice 
cît și prin fotografii la panoul de 
onoare. De exemplu, titlul de cel 
mai bun croitor de piele i-a revenit 
acum lui Angelescu Marin, iar cel 
de stanțor fruntaș lui Ilațeganlon.

Rezultatele măsurilor de pînă a 
cum, a avîntului muncitorilor în în
trecere au și început a se face 
simțite. In cursul lunii aprilie au 
fost economisite peste 300 kg tal
pă de porc, peste 9.700 dm.p. piele, 
precum și alte materiale. Analizînd 
realizările de economii la prețul de 
cost, colectivul nostru raportează 
că în urnia muncii desfășurate a 
reușit să realizeze pînă în prezent 
o economie la prețul de cost 
145.000 lei, cu 52.000 mai mult 
cît era angajamentul.

Colectivul nostru de mtinc'ă 
se va opri însă la aceste realizări. 
Mobilizat și îndrumat de organiza
ția de bază, avînd mereu ca exem
plu elanul comuniștilor, el va găsi 
cu siguranță căi noi spre victorii 
tot mai însemnate, astfel ca anoâ- 
jamentele în cinstea Congresului 
să fie tot mai mult depășite.

FOGARAȘI ALEX.
ing. șef la fabrica „Ardeleana" 

Alba-Iulia

de 
de-

nu



ziua, victoriei

!
Ziua de 9 Mai are pentru po
porul nostru o adîncă și dublă 
semnificație. La 9 Mai, anul tces- 
ta, se împlinesc 15 ani de la epo
cala victorie a coaliției antihitleris
te în frunte cu Uniunea Sovietică 
asupra fascismului german, cel mai 
odios și crunt dușman al civiliza
ției umane. In același timp, ziua 
de 9 Mai este ziua independenței 
noastre 
de ani

De-a 
nostru 
pentru 
avea de purtat două juguri 
cel străin și pe cel al asupritorilor 

(băștinași. Acum 83 de ani însă, 
(după lunte eroice, cu ajutorul po- 
(porului frate, rus, Romînia a scutu- 
\rat de pe umerii săi secularul jug 
(otoman proclamîndu-și independen- 
Sța. Prin proclamarea independen
tei de stat a țării noastre, se în- 
yăptuia visul de veacuri al poporu
lui romîn, al maselor muncitoare 

țărănești, pentru care indepen
dența națională se împletea strîns 
(cu năzuința pentru drepturi si li- 
(bertăți democratice, pentru pămînt 
(și o viață mai bună.
) Poporul romîn nu s-a bucurat 
(însă de independența cucerită cu 
y/'îtea fertfe în războiul din 1877. 
(Steagul independentei naționale, 
(înălțat pe redutele Plevnei și Gri- 
y'iței, a fost călcat în picioare de 
Iburghezo-moșierimea care a vîndut 
' independenta țării imperialiștilor 
'•străini. Trădarea de către clasele 
I/ ’xploaditoare a independenței, în 
rare un rol din cele mai mîrșave 
’-a jucat cel mai nesățios exploa- 
tator, odiosul Hohenzoilern, a 
'a înlocuirea jugului turcesc 
jugul capitalului occidental.

In timp însă ce burghezia 
•noșierimea intensificau tot 
mult exploatarea celor ce muncesc, 
scoteau la mezat bogățiile și in
dependența țării, clasa muncitoare 
:n frunte cu partidul comunist a 

•,'uat în. mlinile ei s'eagul luptei 
•pentru independență. Consacrîndu- 
si întreaga activitate în sdopul ell- 
berării sociale și naționale a po- 

' •corului, Partidul Comunist . min 
i a fost singura forță politică ce s-a 
'.ridicat împotriva politicii claselor 
exploatatoare de infeudare a tării 
\monopolurilor străine, înălțînd stea- 
i'rul luptei împotriva fascismului. 
•Condusă de partidul comuniștilor, 
(singurul partid revoluționar, lupta 
Inoporului nostru pentru indepen
dență și suveranitate naționată a 
fost încununată de succes. In con
dițiile create prin ofensiva victo
rioasă a armatei sovietice elibera
toare, forțele patriotice populare or
ganizate și conduse de P.C.R. au 
'nfăptuit insurecția armată și 
-ăsturnat dictatura fascistă, 
chemarea P.C.R., întreaga armată 
romînă a întors armele împotriva 
Germamei hitleriste. Cauza dreaptă

naționale proclamată cu 83 
în urmă.
lungul veacurilor poporul 
a dus o luptă necurmată 
libertate și independență. El 

pe

dus
cu

mai

au
La

Acțiuni pionierești

Participi
la acțiuni patriotice

Ziua radiofoniei

pentru care lupta, a insuflat tin a-* 
devărat eroism armatei romîne* 
Alături de armatele sovietice, arma-( 
tele romîne au luptat eroic pentru* 
eliberarea patriei și victoria deplină^ 
asupra fascismului. Divizii romi-* 
nești au parcurs peste 1.000 km, cw] 
eliberat 3.831 localități, capturînd\ 
peste 103.000 prizonieri. <

Sărbătorind Ziua Victoriei, po-\ 
poarele lumii își îndreaptă gîndul cu, 
dragoste șl recunoștință către ma-* 
rele și gloriosul popor sovietic,, 
care, dovedind un neasemuit erou 
ism și spirit de sacrificiu, și-a în* 
deplinit cu cinste mărețul rol eli-, 
berator, zdrobind hitlerismul și sal-, 
vînd întreaga omenire de robia* 
fascistă, ■ ,

Ca urmare a victoriei istorice a-( 
supra fascismului german, un sir*( 
de țări s-au desprins din lanțurile, 
sistemului imperialist. Popoarele a-1 
cestor țări, de 1 miliard de oame-\ 
ni, Construiesc socialismul și ca-, 
munismul. A luat un avînt fără* 
precedent lupta de eliberare a po-\ 
poarelor dip. țările coloniale și, 
dependente. j

Eliberîndu-se de sub jugul fas\ 
cist și din lanțurile imperialismlid 
lui, poporul romîn și-a luat pentru* 
prima oară soarta în propriile sale, 
mlini, căpăfîndu-sl adevărata indc-* 
pendență. Masele populare organic 
zate șl conduse de P.M.R., pășesc* 
azi. cu pași siguri spre o viață tot, 
mai fericită, înălțînd tot mai sus* 
edificiul mîndru al socialismului*. 
Sub conducerea P.M.R., oamenii, 
muncii din patria noastră au Iran-* 
sformat radical fața țării. Dintr-o*. 
țară înapoiată cum era, Romînia* 
este azi o țară industrial-agrară in* 
plină dezvoltare. Se înfăptuiesc cu, 
succes sarcinile Congresului alt 
II-lea al P.M.R., sarcini de o u- 
riașă însemnătate pentru dezvolta-', 
rea de viitor. /

Sărbătorind „Ziua Victoriei" ,po-\ 
porul nostru alături de întreaga o-, 
menire, care a suferit atît de mult* 
în cele două războaie mondiale,, 
sărbătorește ziua de 9 Mai, mani-* 
festîndu-și hofărîrea fermă de «j 
apăra pacea. Și omenirea însetată, 
de pace are azi și posibilitatea d'* 
a o impune. In apărarea păcii
ridică forța uriașă a lagărului so-\ 
cialist, în frunte cu U.R.S.S., 
ridică și își aduc dontribuția noile* 
state independente din Asia șl A-, 
frica și pături sociale tot mai largi* 
din înseși țările capitaliste.

De Ziua Victoriei și a înde pen-* 
denței noastre naționale, poporul*, 
patriei noastre, condus de partid,, 
își afirmă cu hotărîre voința de a-și* 
consacra toate forțele măreței o-j 
pere de construire a socialismului, 
în patria noastră, cauzei unei păci* 
trainice în întreaga lume.

AUREL CONSTANTINESCU j 
președ. C. O. raional A.V.S.A.P.* 

Alba 1

Invățînd cu stăruință în orele de 
curs, pionierii și școlarii de la 
Școala de 7 ani din Mihalț își pe
trec și timpul liber cu folos. Sub 
conducerea și îndrumarea profeso
rilor lor, ei au ieșit pe ogoarele în
tovărășirii și au plantat ceapă pe 
o suprafață de 1 hectar.

Tovarășul Truța Petru, președin
tele sfatului popular comunal, în 
mijlocul pionierilor și școlarilor în 
timpul cît s-a desfășurat acțiunea, 
a mulțumit acestora pentru spriji
nul dat întovărășirii. Harnici și 
pric.epiiți, ce-i drept, s-au dovedit 
toți pionierii și elevii. In frunte, la 
munca pe ogor s-au situat însă tot 
timpul Comșa Simion, Salcău Ma
rian și Ordeanu Olga din clasa a 
VH-a, David Maria și Potopea Si- 
mion din clasa a Vl-a, Gîrnaț Ma
ria, Truța Rozalia, Barna Maria și 
Hațegan Nicolae din clasa a V-a.

Coresp. I. N.

Ținînd seamă de rolul important 
al radioului în viața politică, și cul
turală a societății contemporane, în 
semn de omagiu față de marele sa
vant rus A. S. Popov, care la 7 
mai 1895 a dăruit omenirii primul 
aparat de radio din lume, în 
nea Sovietică, în țările de 
orație populară, peste tot, la 
este sărbătorită, an de 
radiofoniei.

Sărbătorirea Zilei 
constituie un bun prilej
în revistă a succeselor obținute pe 
acest tărim. Și sînt mari aceste 
succese. Dacă în timpul, regimuri
lor burghezo-moșierești aparatele 
de radio proveneau exclusiv din 
import, astăzi numeroase tipuri de 

țara 
sînt 

de 
al

an,

Uniu- 
demo- 
7 mai

Ziua

radiofonici 
de - trecere

se\

Punctul nostru de corespondenți
Privind munca corespondenților 

voluntari din comuna noastră, pu
tem spune că pînă în toamna anu
lui 1959 rezultatele nu au fost cele 
mai bune. Și nu putem afirma că 
în acea perioadă nu ar fi fost pro
bleme de seamă, înfăptuiri sau lip
suri despre care să se scrie. Dim
potrivă. Dar faptul că cei mai mulți 
dintre corespondenți scriau foarte 
rar și de multe ori nu se alegeau 
cele mai importante probleme des
pre dare " ' .
rului, a făcut ca munca corespon
denților 
sibilități.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-1 au în presă corespondenții vo
luntari, al căror cuvînt trebuie să 
se facă cît mai mult auzit prin ob
loanele ziarului, s-a trecut la orga
nizarea activității corespondenților 
voluntari din comună. Cu sprijinul 
colectivului redacțional al ziarului 
„Steaua roșie", comitetul comunal 
de partid a organizat la Feneș un 
„punct de corespondenți voluntari" 
format din membri și nemembri de 
partid, tovarăși din diferite ramuri 
de activitate, ca sfat popular, în- 
vățămînt, întovărășiri, economia 
forestieră etc., demni de a înde
plini această sarcină de onoare, 
de exponenți ai opiniei largi popu
lare. Rcsposabil al punctului de co- 
■relspondenți a fost numit1 tov. Lupea 
Ion, unul din cei mai vechi și mai

să se scrie operativ zia-

să se desfășoare stib -o-

activi corespondenți voluntari ai 
ziarului „Steaua roșie". Îndrumat 
dei comitetul comunal de partid, 
punctul de corespondenți desfășoa
ră o activitate rodnică. Orientîn- 
du-se îndeosebi spre dezvoltarea și 
întărirea economico-organizatorică 
a întovărășirilor agrozootehnice din 
comună, corespondentul Lupea I. a 
scris ziarului mai multe articole în 
acest sens, care au stimulat întări
rea unităților socialist-cooperatiste 
din satele comunei. Așa, de pildă, 
articolul „Rezultate bune dar... și 
lipsuri", care a scos în evidență 
preocuparea întovărășirii din Fe
neș pentru terminarea saivanului, 
grija acesteia pentru a-și asigura 
furajele la oi, și lipsurile dovedite 
în această direcție de întovărășirile 
din Galați și Presaca, a avut ca 
urmare o intensificare a lucrărilor 
pentru terminarea saivanelor.

In urma apariției în ziar a arti
colului privitor la cursul de îndru
mare cu femeile, scris de corespon
denta Bolea Viorica, activitatea la 
curs a cunoscut o înviorare și mai 
mare. Despre problemele agricole 
a scris mai multe articole corespon
denta Nicula Silvia. Ap mai fost 
scrise diferite articole privitor 
învățămîntul agrozootehnic etc.

Mulți dintre corespondenți, 
Lupea Ion, Nicula Silvia și alții, 
au dezbătut împreună articolele tri
mise ziarului. Ținînd seamă de frti-

la

ca

de grăitor cifrele: î.n pre- 
raionul nostru slut 3.582 de 

dintre care aproape 1.600

Carnavalul pionierilor
In ziua de 30 aprilie, pionierii 

de la Școala medie din Teiuș, în 
cadrul sărbătoririi celei de-a Xl-a 
aniversări a extinderii , mișcării pio
nierești din țara noastră, după ce 
au ascultat expunerea făcută de 
instructoarea superioară Mîrza Ma
ria, au prezentat un frumos pro
gram artistic. De mult succes s-au 
bucurat piesa de teatru „Ecoul" 
prezentată de pionierii clasei a 
IlI-a sub îndrumarea instructoarei 
de detașament Chitulescu Emilia și ] 
a tovarășei Domșa Maria, învăță
toare, și dansurile romînești și ma
ghiare executate de pionierii pre
gătiți de Ciobotă Aurica și Eghed 
Paraschiva. La reușita programu
lui ca și la confecționarea costu 
melor și măștilor pentru carnaval 
o contribuție prețioasă au avut-o, 
de asemenea, instructorii de deta
șamente Bretoi Maria, Barbu Tra
ian și Crișan Zoe.

Coresp. RAȚIU ION
--------------------- w.

Corespondenți fruntași

radiouri sînt construite în 
noastră. Și-apoi ele nu mai 
doar la îndemîna unui pumn 
oameni ci au devenit un bun
maselor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate, un prieten drag, un 
sfătuitor ascultat în slujba oăcii și 
progresului.

Anii regimului democrat-popular 
sînt ani de succese pe linia dez
voltării 
nostru, 
menilor 
radioul.
și radioul a pășit și peste prag de

------------------------- ♦♦♦♦♦♦■

radiofoniei șl în raionul 
A crescut bunăstarea oă- 
muncii, le-a pătruns incase 
Au fost electrificate sate

casă țărănească, lucru de neconce
put în trecut. Despre aceasta vorbesc 
deosebit 
zent, în 
abonați 
la sate.

Un mare pas înainte în proble
ma informării și culturalizării ma
selor l-au constituit și înființarea 
centrelor de radioficare. începutul 
ce-i drept a fost modest. A fost în
tîi înființat centrul de radioficare 
din Alba-Iulia, au luat ființă apoi 
la scurt timp centrele de radiofi
care din Zlatna, Vințul de los șl 
Teiuș cu un număr restrîns de a- 
bonați, pentru ca acum numărul 
acestora să ajungă la peste 4.700.

Antrenlnd la elaborarea progra
melor un număr tot mai mare de 
oameni ai muncii și adresîndu-se 
unui numeros auditoriu, radioul și 
radioficarea își împlinesc azi sar
cina lor de cinste, aceea de a duce, 
cuvintul partidului, 
lor, pînă în cele 
unghere ale țării, 
lui popor victoriile 
menilor muncii pe
unei vieți noi, îmbelșugate și feri
cite, pe drumul construirii socialis
mului în scumpa noastră patrie.

TOMA FETRU

pe calea unde- 
mai îndepărtate 
vestind întregu- 
și succesele oa- 
drumul făuririi

UN CONCURS PUȚIN OBIȘNUIT
Nu de mult, îritr-una din zilele 

lunii aprilie, comuna Hăpria a fost 
locul unde s-a desfășurat un con
curs mai puțin obișnuit; concursul 
dintre formațiile de pompieri vo
luntari din comunele Hăpria, Ciu- 
gud, Sîntimbru și Berghin.

In vederea concursului, în întrea
ga comună s-au făcut o seamă de 
pregătiri. Hăprienii aveau oasneți 
și trebuiau primiți, cum se cuvine. 
Au fost văruite gardurile, ulițele

moașele realizări din comuna noas
tră și de unele lipsuri, care se țnai 
manifestă, trebuie arătat că sînt 
încă fapte despre care nu s-a scris.

Așa; bunăoară, tovarășa Teodo- 
rescu Teodora, corespondentă din 
satul Galați, cu toate că cunoaște 
activitatea desfășurată de utemiștii 
și tineretul din comună la plantarea 
prin muncă voluntară a unui mare 
număr de puieți pentru împăduri
rea unei suprafețe de mai multe 
hectare de pădure, totuși nu a scris 
nimic despre această importantă 
acțiune patriotică. Nu s-a scris, de 
asemenea, despre lipsurile unor de- 
putați privitor la înfrumusețarea 
comunei, etc.

Pentru a contribui mai mult la 
îmbunătățirea muncii coresponden
ților voluntari, comitetul comunal 
de partid își propune să analizeze 
periodic activitatea punctului, să 
sporească numărul de corespon
denți, să acorde toată atenția ope
rativității în scrierea articolelor 
care să se bazeze pe adevăr, așa 
cum se bazează întreaga presă co
munistă.

însuflețiți în permanență de a- 
totbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă, colectivul punctului
corespondenți din Feneș va face 
să pătrundă mai puternic în coloa
nele ziarului „Steaua roșie" tot 
ce e nou și folositor construcției 
socialiste.

TOMUȚA VIOREL 
secretarul comitetului comunal 

de partid — Feneș

Palko Alexandru rev. vagoane-
Coșlariu, Cîmpean Aurel U.M.C.- 
Zlatna și Lupea. Ion-Feneș.

Presa comunistă
(Urmare din paj». 1-»)

au fost nivelate și măturate, 
desfundat șanțurile iar pe 
porți au fost desenate unelte 
pieristice ca tîrnacoape, scări, gă
leți, pentru a se ști de unde 
pot lua în caz de incendiu.

A venit și ziua concursului. In 
fața a numeroși săteni din Hăpria, 
formațiile de pompieri voluntari au 
evoluat una după alta. Bine pre
gătiți 
Emil, 
clasat 
proba 
66 secunde, 
m, în 67 secunde iar luarea dispo
zitivului la pompa manuală în 80 
secunde. Pe locul al doilea s-au 
clasat pompierii voluntari din Ciu- 
gud.

Concursul a fost urmat de 
frumos program artistic axat 
tema pompierii. Din program 
făcut parte poezii și cîntece 
„Eroism", „Pompierii", „Cu
cări noi luptăm", evidențiindu-se 
tovarășii Petrașcu Ion, Mitrofan
Ion (motorel), Gruian Roman și 
alții.

Coresp. SIRBU

s-au 
unele 
pom-

se

de șeful lor de echipă Achim 
pompierii din Hăpria s-au 
pe locul întîi. Ei au executat 
de îndemînare și viteză în 

ștafeta de 3 ori 50

un
pe 
au 
ca 

flă-

NICOLAE

flacără veșnic vie

de

cuprinsul raionului, popularizează 
succesele și experiența înaintată și 
ia poziție critică față de deficien
țele ce se mai manifestă încă în 
munca unor organe de partid, de 
stat și economice. A Crescut apoi, 
an de an, numărul corespondenți
lor voluntari și al colaboratorilor, 
a căpătat un caracter mai organi
zat munca cu aceștia prin crearea 
pînă în prezent a 18 puncte de 
corespondenți. Mare parte din co
respondenții ziarului dau dovadă 
de maturitate în tratarea probleme
lor. Scriind de pe poziții partinice, 
merită a fi scoasă în relief munca 
corespondenților și colaboratorilor 
Cîmpean Aurel, secretar al Comite
tului de partid de la U.M.C. Zlat- 
na, Rusu Ioan, Stremțan Vasile și 
Palko Alexandru, muncitori la Com
plexul 
Ion și 
Feneș, 
Ispas 
Liviu, 
Tomuș 
Meteș,
U.M.C. Zlatna. Lăncrănjan Ion, 
profesor la Școala medie mixtă 
Nr. 2 din Alba-Iulia, Strbu Nico
lae învățător în comuna Hăpria și

C.F.R. Teiuș-Coșlariu, Lucea 
Tomuța Viorel din comuna 
Oțoi Adrian din Teiuș, Dtișa 
— G.A.C. Berghin, Băiescu 
președintele U.R.C.C. Alba.
Ion învățător în comuna 
Ionescu Marius inginer la
T.-L— Lăncrănjan Ion,

a multor altora care, 
țirtdu-și timpul, se simt 
proape de organul de presă cd Co
mitetului raional de partid.

Despre minunatele realizări ale 
presei sovietice, despre marele spri
jin pe care presa din țara noastră 
în frunte cu „Scînteia" îl acordă 
construcției socialiste se pot scrie 
rînduri nenumărate. Ceea ce tre
buie să fie viu însă în inima fie
cărui om al muncii este faptul' că 
partidul a pus la îndemîna maselor 
o puternică armă în lupta pentru 
socialism și pace și datoria fiecă
ruia este să o folosească cît mai 
bine.

Să nu uităm nici un moment că 
pentru libertatea slovei comuniste 
s-a plătit la noi și pretutindeni în 
lume preț de strige. Să nu uităm 
că această presă este una din ma
rile cuceriri ale clasei muncitoare. 
Și nutrind asemenea gînduri să o 
facem mereu mai bună, mai puter 
nică. Acest lucru este necesar și 
posibil fiindcă avem în orice mo
ment sprijinul și îndrumarea parti
dului, experiența și exemplul glo
rioasei prese sovietice, e posibil 
doarece în jurul organelor noastre 
de presă își string rîndurile mi
lioane de oameni ai muncii.

neprecupe- 
mereu a-



VIAȚA DE PARTID

Pentru continua îmbunătățire a muncii 
de partid în gospodăriile colective

acestor învățăminte, 
comunal de partid 
obținut frumoase re- 
a acumulat o

Aplicarea în viață în mod crea
tor a hotăririlor C. C. al P.M.R. 
•constituie una din cele mai de sea
mă sarcini ce stau în fața organe
lor și organizațiilor de partid. In 
raionul nostru, multe comitete co
munale de partid au obținut rezul
tate poziiive tn munca și în activi
tatea lor pentru continua întărirea 
vieții de partid, reușind ca prin 
măsurile luate să aplice în viață, 
în mod creator, sarcinile izvorîte 
din hotărlrile partidului, ale confe
rințelor regionale și raionale de 
partid precum și a propriilor lor 
htitărîri.

Aplicarea cu succes în viața 
practică a acestor hotărîri depinde 
de modul cum comitetele de partid 
își organizează munca, de meto
dele șl stilul de muncă.

Partidul nostru se ocupă în mod 
permanent și cu cea mai mare a- 
tenție de generalizarea experienței 
înaintate în toate domeniile de ac
tivitate, crează condițiile necesare 
pentru aceasta și sprijină activita
tea creatoare a oamenilor muncii. 
Partidul acordă o înaltă prețuire 
inițiativelor valoroase ale organi
zațiilor de partid, le îndrumă să 
muncească cu atenție în procesul 
vieții, să seziseze la timp experien
ța înaintată și să o răspîndească 
în rîndul maselor pentru a se ob
ține un avînt general.

Pe baza acestor învățăminte, 
Comitetul 
Mihalț a 
zultate și 
gaiă experiență în muncă, sa. 
cursul lunii aprilie, în plenara co

letului s-au analizat metodele și 
. ut de muncă ale comitetului co
munal de partid, felul cum este în
drumată activitatea organizațiilor 
de partid din gospodăriile colecti
ve de pe raza comunei.

Ca o metodă bună de mutică a 
Comitetului de partid din comuna 
Mihalț este aceea de a analiza la 
locul de muncă al organizațiilor de 
bază felul cum acestea muncesc 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
stau în față, metodă ce va trebui 
generalizată la Celelalte comitete 
de partid din raionul nostru. Ase
menea analize au fost făcute la 
gospodăriile colective din Cistei șl 
Obreja.

La sfîrșitul. lunii aprilie, la 
G.A.C. Obreja, s-au desfășurat lu
crările plenarei Comitetului comu
nal de partid, la care a fost invi
tat și a participat și activul. de 
partid al comitetului. Plenara a 
analizat, pe bază de raport, felul 
cum a îndrumat biroul organizației 

bază munca în cadru! gospodă
ri colective pentru realizarea sar

cinilor ce au stat în fața consiliu
lui de conducere și a colectiviștilor 
pe trimestrul I al anului în curs.

Din raportul biroului organiza
ției de bază, prezentat de tov. Sal- 
■cău Ioan, s-a desprins că gospodă
ria colectivă a obținut 'ezultate 
frumoase pe drumul dezvoltării șl 
consolidării ei economice, ca ur
mare a sprijinului dat de organi
zația de bază. Tot din raport s-a 
desprins că membrii și ----- '.'.L'.l
de partid și-au adus o contribuție 

■de preț la munca ce se desfășoară 
în Cadrul gospodăriei.

Ceea ce este însă pozitiv, este 
faptul că în cadrul acestei plenare 
membrii de partid, pe lîngă părțile 
pozitive, au scos cu curaj la iveală 
lipsurile ce s-au manifestat în 
■munca biroului organizației de

bo
lii

candidații

Muncitorii fabricii de încălțăminte „Ardeleana" sînt abonați la un 
număr important de publicații.

IN CLIȘEU : Difuzoarea voluntară Coltor Teodora împărțind zia
rele abonaților.

ȘTEFAN BOUREANU 
prlm-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.

bază, lipsuri de care se face vino
vat și comitetul comunal de partid.

Faptul că în gospodăria colectivă 
s-au plantat 5.000 bucăți pomi 
fructiferi este un lucru pozitiv. Dar 
pentru plantarea acestor pomi s-au 
plătit 1.300 zile-muncii. Aceasta a 
făcut să, crească numărul de zile- 
munaă și în același timp să scadă 
valoarea zilei-muncă în gospodăria 
colectivă. Membrii și candidații de 
partid au criticat biroul organiza
ției de bază pentru faptul că nu a 
îndrumat consiliul de conducere și 
nu a mobilizat colectiviștii ca plan
tarea acestor pomi să se fi făcut 
prin muncă de folos obștesc, ceea 
ce era tot în interesul colectiviști
lor.

Din discuțiile purtate s-a mai 
desrrins că biroul organizației de 
bază nu a veghiat și nu a urmărit 
îndeaproape respectarea întocmai a 
prevederilor statutului G.A.C. de 
către consiliul de conducere în ceea 
ce privește împărțirea loturilor in
dividuale, lucru care va trebui să 
nu se mai repete în viitor.

In unele cazuri biroul organiza
ției de bază nu a ținut cont de pro
punerile și inițiativele valoroase 
ale unor membri de partid. Astfel, 
tov. Ciontea Elisabeta, responsa
bila comisiei de femei, a propus ca 
odată cu începerea lucrărilor din 
campania agricolă de . primăvară 
să se deschidă grădinița de copii. 
Dar pînă la data de 24 aprilie a.c. 
grădinița nu a fost deschisă. Pe 
bună dreptate tov. Ciontea a criti
cat biroul organizației de bază

-O

Noi candidați și membri de partid la 1,1. L. „Horia“
Ocupîndu-se de continua întărire 

a nodurilor sale, organizația de 
bază din întreprinderea noastră 
urmărește îndeaproape primirea în 
partid a celor mai înaintați și con
știincioși muncitori și ingineri.

Astfel fiind, în acest an, organi
zația de bază a reușit să primească 
în rîndurile sale 10 candidați și 5 
membri de partid. PrMre cei pri
miți candidați se numără Ldrincz 
Ștefan, brigadier fruntaș la secția 
panificație, Coslea Saveta, munci
toare la secția împletit sir mă, de 
asemenea fruntașă în producție, in
ginerul Muntean Șofron, element 
tînăr, conștiincios cu multă putere 
de muncă și alții, iar ca membri

Un an de muncă, un an de succese
Se împlinește un an de cînd pe 

lîngă I.G.O. Alba-Iulia, ca urmare 
a necesităților, a luat ființă un 
sector energetic. Și odată înființat, 
sectorului îi reveneau sarcini deo
sebit de însemnate. Pe lîngă sar
cinile ce le ridica continua redu
cere a pierderilor de energie elec
trică în rețelele de distribuție, îm
bunătățirea stării tehnice a insta
lațiilor etc.,'-sectorul energetic al 
I.G.O.-ului a"ea sarcina de mare 
răspundere de a efectua lucrăr.le 
de electrificarea satelor raionului 
și chiar a altor sate din regiune.

fufăpentru atitudinea de nepăsare 
de îndeplinirea sarcinilor.

In cadrul discuțiilor a reieșit că 
too. Lupea Vălean, secretarul or
ganizației de bază, nu sg consultă 
cu masa membrilor de partid. In 
diferite probleme a. lucrai de unul 
singur, fără să ceară ajutorul mem
brilor și candidaților de partid. A- 
cest stil de inundă este combătut 
de către partid, el n-are ce căuta 
în activitatea noastră de partid. In 
munca de partid trebuie aplicat cu 
cea mai mare strictețe principiul 
muncii colective, care asigură în
deplinirea întocmai a sarcinilor ce 
ne stau în față.

Biroul organizației de bază n-a 
ținut cont de indicațiile partidului, 
care ne araiă că activitatea crea
toare a maselor în construcția eco
nomică se manifestă în forme tot 
mai variate și multilaterale, între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
producție, antrenarea și mobiliza
rea maselor la rezolvarea hotărîri- 
lor partidului și a problemelor ho- 
tărîtoare pe care le ridică viața a- 
tît în industrie cît și în agricultură.

Ca o parte negativă în activitatea 
b’roului organizației de bază din 
G.A.C. Obreja este și aceea că nu 
toți membrii și candidații de partid 
au sarcini concrete, din care cau
ză la îndeplinirea sarcinilor parti
cipă numai o parte din membrii și 
candidații de partid. Este nedesar 
și în același timp o obligație sta
tutară a tuturor comuniștilor să 
lupte pentru traducerea în viață a 
sarcinilor partidului.

O sarcină de mare importanță 
pentru fiecare organizație de bază 

(Continuare tn pag. 4-a)

de partid în urma expirării stagiu
lui de candidați au fost confirmați 
tovarășii Romcea Gheorghe, l tcă- 
tuș, Ptclișan Cornelia, muncitoare, 
la secția poligrafică și Corlaciu 
loan, șeful secției lăcătușerie II.

Organizației noastre de bază îi 
revine sarcina de a duce și în vii
tor o muncă politică stăruitoare in 
vederea pregătirii pentru intrarea 
în partid a celor mai înaintați și 
conștienți muncitori, care s-au de
dicat în întregime și cu tot sufle
tul cauzei construirii socialismului 
în țara noastră.

ALBU GHEORGHE 
locțiitor al secretarului organizației 

de bază I.I.L. „Hoția."

Iată deci că aveam în față o- 
biective importante pe care trebuia 
să le îndeplinim întocmai. Și har
nicul nostru colectiv cu sprijinul 
organizației de partid și al condu
cerii întreprinderii a muncit cri en
tuziasm, îndeplinindu-și obiectivele 
propuse. Astfel, la capătul unui an 
de muncă, ne putem mîndri că a- 
nul ce s-a scurs a fost un n de 
succese. Printr-o întreținere cores
punzătoare a rețelelor de distribu
ție și îmbunătățirea stării tehnice 
a acestora, numai în cursul primu
lui trimestru din acest an s-a reu
șit să se obțină o economie, prin 
reducerea pierderilor de energie de 
55.954 lei, sectoarele din Teiuș și 
Vințul de Jos obținînd rezultatele 
cele mai frumoase. In același timp 
trebuie să arătăm că au fost înre 
gistrate rezultate și în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
vînzarea energiei, iar numărul a- 
bonatilor a crescut față de 31 mar
tie 1959 cu 97 la sută.

O serie întreagă de succese au 
fost înregistrate și în domeniul e- 
lec.trificărilor rurale și a îmbună
tățirii rețelei actuale. Printr-o 
muncă însuflețită, în primele 4 luni 
din acest an în raionul nostru au 
fost electrificate 5 sate: Micești, 
Șard, Ighiu, Bucerdea și Oarda de 
Jos, iar în raionul Sebeș — 3 sate. 
In ce privește reparațiile capitale, 
au fost luate o seamă de măsuri 
încă din anul 1959. Deși în acest 
compartiment am întîmpinat uneori 
greutăți, se poate spune că prin

Quoîntutcorespondenfifor din 9.J-LQ.

Se întărește sectorul zootehnic
In întrecerea cu gospodăria co

lectivă din Cîlnic, raionul Sebeș și 
gospodăria colectivă din Cistei, ra
ionul nostru, colectiviștii din Țelna 
luptă cu mult elan. In vederea ob
ținerii unei recolte sporite de ce
reale, noi am efectuat toate lucră
rile de întreținere la grîtt, inclusiv 
plivitul și am însămînțat porumbul 
din vreme.

O atenție deosebită acordă de a- 
semenea conducerea gospodăriei 
creșterii animalelor. In acest scop, 
gospodăria și-a creat în acest an

Sume frumoase avans la zi-muncă
Gospodăria noastră colectivă 

„Unirea" din Alba-Iulia acordă o 
importanță deosebită sectorului 
zootehnic și îndeosebi fermei de 
vaci, care asigură gospodăriei ve
nituri bănești importante, în tot 
cursul anului.

Banii frumoși realizați de gospo
dărie, în primele luni ale anului 
din valorificarea laptelui contrac
tat, a dat posibilitate gospodăriei 
să împartă colectiviștilor un avans 
de 10 lei la zi-muncă.

Colectivistul Arion Adrian, bu-

La G.A.C. din Micești munca este în toi
In sectorul legumicol, principala 

ramură de producție din gospodă
ria nostră colectivă din Micești, se 
muncește de zor.

Organizați în cadrul brigăzii pe 
echipe, colectiviștii au prășit în în
tregime cartofii și varza timpurie, 
guliile și ceapa. îngrijit în cele 
mai bune condițiuni, 
roșii, ardei, castraveți 
în cuburi nutritive și 
este bine dezvoltat și 

răsadul de 
etc., repicat 

în răsadnițe, 
urmează NICOLAEIRIMIE

de transfer- 
noi surse de 
tensiune la 
deservirea în

cît mai

efectuat 
alimen-

și
Și

amenajarea postului 
mare și crearea unei 
alimentare de joasă 
Zlatna, iluminatul și 
general au fost în mod serios îm
bunătățite. Și, vorbind despre a- 
ceastă realizare, trebuie să arătăm 
aportul mare adus de Floca I. și 
Bulza L. de la întreprinderea „Gh. 
Doja", care după program au 
muncit în mod voluntar zeci de ore 
pentru punerea în funcție 
repede a transformatorului.

O seamă de lucrări s-au 
apoi pentru îmbunătățirea 
tării cu energie electrică lq Vințul 
de Jos și Sibișeni. In aceste sate 
însăși reparația capitală a rețelei 
de joasă tensiune este destul de a- 
vansată. In perioada ce urmează 
va fi necesar să 'se intensifice 
ritmul lucrărilor de Ia Teiuș 
Zlatna.

Așadar, bilanțul de un an e 
bilanț bogat. Aceasta însă nu 
mulțumește. Colectivul de munci
tori din sectorul energetic va mun
ci cu și mai multă însuflețire spre 
a obține noi succese în muncă. Și 
dacă în activitatea de Pînă acum, 
atît șeful șantierului de electrifi 
cări rurale, tov. Diaconescn loan, 
echipele conduse de tov. Schneider 
Mihai și Vicaș Florian ca și între 
gtil colectiv au muncit neobosit, re
zultatele obținute în anul ce s-a 
scurs de la înființare, constituie tin 
nou prilej de mobilizare la înfăp
tuiri și mai mari.

N. MORARU 
energetic șef — I.G.O.

U Alba-Iulia

un
ne

vaci, asigtirîndu-și pînă 
a 

de
.10 vaci de la care 
întreaga cantitate

agospodăria noastră

o fermă de 
în prezent 
contractat 
lapte).

Totodată, u 
contractat cu statul 13.200 kg car
ne, în care scop crește pentru va
lorificat 44 capete tineret bovin. 
Simțitor a fost sporită turma de oi, 
care a crescut în acest an cu 92 
capete și s-au oprit pentru prăsilă 
din producție proprie încă 100 de 
mieluțe.

DOCOLINA CAND1N

care lucrează în cadrul a- 
individual în sectorul zoo-

năoară, 
cordului 
tehnic, a primit avans pentru cele 
196 zile-muncă realizate su
ma de 1.960 lei. Colectivistul 
Muntean Mihăilă a primit ca avans 
1.460 lei. Sume importante pentru 
zilele-muncă realizate au primit și 
colectiviștii Făgădar Teodor, Bor
za Nicolae, Timișan Traian, Groza 
Simion și alții, care stimulați de 
rezultate, muncesc cu avînt sporit 
în gospodărie.

MANCIULEA TODOR

se planta în cîmp îndată ce condi
țiile optime de timp vor permite.

Prin muncă voluntară a fost cu
rățat și adîncit canalul de adue- 
tiune a apei, pe toată lungimea. 
S-au făcut de asemenea canalele 
secundare pe întreaga suprafață a 
grădinii.

Fruntașe în muncă sînt echipele 
conduse de 
rin, Crișan 
Todbr.

colectiviștii
Gheorghe și Oarga

Sîrbu Ma-

Colectiviștii din Micești realizea
ză an de an importante venituri 
bănești de la grădina de legume.
In clișeu: Prășitul verzei timpurii.

F® Femes
de 1 Mai

Țăranii muncitori din satele co
munei Feneș s-au întîlnit î.n fru
moasa zi de 1 Mai pentru a săr
bători, uniți, măreața sărbătoare a 
oamenilor muncii.

Intr-un pitoresc cadru de natu
ră, în fața unei scene improvizate, 
peste 400 țărani muncitori au as
cultat cu atenție cuvintele tovară
șului secretar al comitetului co
munal de partid, Tomufa Viorel, 
care a arătat însemnătatea zilei de 
1 Mai pentru odmenii muncii din 
lumea întreagă.

A urmat apoi un bogat program 
artistic interpretat de formația de 
cor și echipa de fluierași a cămi
nului cultural din comună, precum 
și de grădinița de copii din Feneș 
și elevii școlilor de 4 și 7 ani din 
tocalilate.

In aerul îmbălsămat de florile 
frumosului Mai, vocile tinere au 
înălțat cuvinte de slavă partidului, 
care conduce cu pricepere scumpa 
noastră țară, pe calea construirii 
socialismului.

Coresp. Teodorescu Teodora

freest număr este rea
lizat cu concursul cola
boratorilor §i corespon
denților voluntari.



16 ani de la eliberarea Cehoslovaciei

R. Cehoslovacă pe drumul victorios al socialismului
Pentru continua îmbunătățire a muncii 

de partid in gospodăriile colective
Industria constructoare de mașini

Greutatea specifică a construcții
lor de mașini în producția indus
trială globală a R. Cehoslovace re
prezintă aproximativ 30 Ia sută. In 
privința producției pe cap de lo- 
auitor industria constructoare de 
mașini în Cehoslovacia ocupă lo
cul al 4-lea în lume. In cîteva do
menii, între acestea numărîndu-se 
și producția de motociclete, Cehos
lovacia ocupă primul loc în lume 
pe cap de locuitor.

Planul de producție a industriei 
constructoare de mașini s-a lărgit 
de aproximativ patru ori în compa
rație cu anul 1937, în prezent ea 
prodncînd aproximativ 80 la sută

SIISiriEMlUIL lEMEIRU&IElHIC
Specialiștii au evaluat la 10 12 

miliarde kWh cantitatea de ener
gie electrică pe care o pot produ
ce în fiecare an apele Cehoslova
ciei. Pentru a putea face o compa
rație trebuie să arătăm că înainte 
de război, în 1938, centralele elec
trice din această țară au produs 4 
miliarde kWh. Potrivit planului de 
construcții hidrotehnice în viitorii 
cinci ani, potențialul fluviilor Vlta
va, Elba și Dunărea va fi folosit 
în proporție de aproximativ 80 la 
sută, iar potențialul fluviului Vah 
în proporție de 90 la sută. Toto
dată, ca rezultat al hidroconstruc-

Crește numărul studenților proveniți 
din rîndurile muncitorilor

In economia națională a R. Ce
hoslovace lucrează în prezent 
149.000 de specialiști cu studii su
perioare. Anul trecut un număr de 
12.766 persoane au absolvit cursu
rile școlilor de învățămînt superior 
dintre care 3.000 au fost persoane 
aflate în cîmpul muncii.

Invățămîntul seral și prin cores 
nondență se extinde tot mai mult. 
Ih prezent aproape 21.000 dintre

Progresul siderurgiei
Anul trecut, întreprinderile si

derurgice cehoslovace au produs 
6,1 milioane tone oțel, 42 milioa
ne tone fontă și 4 milioane to.ie 
laminate. Incepind din anul 1958

{Politico coloniala a Bonn^nhis
In ultimul timp, paralel cu înar

marea febrilă a Bundeswehr-ului, 
la Bonn se face tot mai mult simțită 
noua politică colonială a R. F. 
Germane. Cercurile monooliste 
vesigermane depun eforturi in
tense pentru a pătrunde tot mai 
mult din punct de vedere economic 
și politic în țările Africii, Orientu
lui Apropiat și Mijloiciu și in Ame
rica Latină. Incercîud să-și ascun
dă adevărata față prin manevre de 
condamnare a „colonialismului de 
stil vechi" imperialismul vestger- 
num își croiește drum in aceste 
țări.

Această politică a fost unul din 
obiectivele principale ale lui Hitler 
Fascismul german n-a putut să-și 
realizeze acest scop. El este reîn
viat astăzi sub o nouă mască de 
politica oficială vestgermană.

Intr-adevăr, scopurile de subju
gare a altor popoare au stat în a- 
tenția cancelarului Adenauer cu 
mult înainte de venirea sa la con
ducerea Germaniei occidentale. încă 
în 1927, răspunzînd unei anchete 
a revistei germane „Conversații 
europene", care apărea la Ham
burg, Adenauer declara „Va trebui 
în mod absolut ca Reidhul german 
să cucerească iar colonii pentru a 
putea face față creșterii numerice 
a populației sale. Trebuie să bene
ficiem de teritorii și de un spațiu 
mai larg pentru poporul nostru. 
Activitatea Reich-ului german sub 
forma unui mandat colonial este 
bine-veniiă ca un prim pas spre 
realizarea scopului nostru, fără 
însă a pierde din vedere obiectivul 
principal de a poseda în toată li
bertatea colonii care să fie ale 
noastre".

Fidel acestui cuvînt de ordine, 
Adenauer încearcă astăzi prin alic 
mijloace să avanseze cel puțin cu 
un pas în realizarea acestui țel. In 

din sortimentul mondial al con
strucțiilor de mașini.

Produsele industriei construc
toare de mașini reprezintă 40 la 
sută din exportul cehoslovac. Din 
anul 1945 Cehoslovacia a exportat 
utilajul complex pentru 300 întreprin
deri printre care se numără fabrici 
de zahăr, hidro și termocentrale, fa
brici de ciment și spirt, fabrici de 
produse textile, de încălțăminte și 
produse ceramice etc. In domeniul 
exportului de mașini pentru așchie- 
rea metalelor Cehoslovacia ocupă 
locul 5 în lume, iar în privința ex
portului de motoare Diesel locul 
șase.

țiilor executate, vor fi reglate și 
cursurile acestor fluvii.

In prezent, în R. Cehoslovacă se 
află în construcție două mari sis
teme hidraulice. Este vorba de a- 
cela de pe Vltava și de pe fluviul 
Vah. După terminarea construcții
lor cascadei de pe Vltavai se vor 
putea obține aci anual 1,5 miliar
de kWh. Rezervoarele de acumu
lare construite aci vor avea o ca
pacitate de 1.600 milioane metri 
cubi. Sumele învestite din anul 
1945 pentru construirea de baraje 
pe fluviul Vltava se ridică la 3 mi
liarde coroane.

persoanele care urmează cursurile 
de învățămînt superior sînt înca
drați în producție. In timp ce în 
anul 1956 un număr de 1.500 de 
muncitori au absolvit învățămîntul 
superior, anul trecut această cifră 
s-a dublat. In ultimii cinci ani nu
mărul muncitorilor 'care au absolvit 
cursurile institutelor de învățămînt 
superior a fost de 9.700.

Cehoslovacia a ocupat locul șase 
în lume în ce privește producția de 
oțel pe cap de locuitor — 409 kg.

La aceste rezultate importante a 
contribuit desigur munca entuzias- 

momentul de față guvernul federal 
încearcă, mai ales cu ajutorul Tra
tatului „Pieții comune", să-și ușu
reze accesul la coloniile partene
rilor săi vesteuropeni, în special în 
Africa de Nord. Germania occiden
tală urmărește aici, în primul rînd, 
exploatarea bogățiilor acestui teri
toriu cit și îndepărtarea țărilor care 
mai continuă să fie stăpîne aici. In 
scopul realizării acestui țel guver
nul federal pune aproape an mi
liard de mărci vestgermane la dis
poziția fondului prevăzut peni u 
exploatarea în comun a teritoriilor 
aflate sub stăpînirea statelor sem
natare ale tratatului „Pieții co
mune".

Referindu-se la această politică 
a lui Adenauer, ziarul vestberlinez 
„Tagesspiegel" sublinia nu de 
mult că „Adenauer nu s-a ferit să 
declare că o parte importantă a 
Africii Ecuatoriale n-a fost încă 
explorată. Explorarea acestor teri
torii cade în sarcina R. F. Ger
mane".

Credincioși acestui țel, încă de 
pe acum numeroși reprezentanți ai 
guvernului vestgerman sînt pre- 
zenți în Africa contribuind în a- 
cest fel la pregătirea terenului pen
tru o mai mare pătrundere a capi
talului vestgerman. Exemplele în 
acest scop sînt concludente. Astăzi 
sînt prezenți în Africa franceză re
prezentanți ai întreprinderii vest
germane de prospectare a petrolu
lui „Schachtbau A. C." în fruntea 
căreia se află peste 35 experți vest- 
germani. Tot aici există deasemeni 
peste 400 tehnicieni și ingineri re
prezentanți ai monopolurilor vest
germane.

Interesul Germaniei occidentale 
in Africa nu este numai economic, 
ci și militar. In statul major al 
R. F. Germane se elaborează deja 
planuri pentru staționarea și for

tă a muncitorilor care-și ridică ne
încetat nivelul cunoștințelor profe
sionale. Dar, în parte, succesele ob
ținute se datoresc și faptului că 
s-a trecut de la furnale cu un ve
lum redus la furnale mult ma: mari, 
înainte de război 45 la sută din 
furnalele Cehoslovaciei aveau un 
volum sub 200 mc și alte 20 la sută 
aveau un volum pînă la 600 mc. In 
prezent, 36,16 la sută din furnale 
au un volum de la 400-600 mc, 
21,1 la sută un volum pînă la 800 
mc, și doar 6,49 la sută un volum 
sub 200 mc.

Pentru a îndeplini sarcina pre
văzută de plan în domeniul Creș
terii considerabile a producției de 
oțel s-a început în ultimul timp 
construirea, exclusivă de furnale a- 
vînd peste 1.000 m.c. In prezent 
15,15 la sută din cuptoare au acest 
volum. Aceeași situație este și în 
domeniul cuptoarelor Siemens Mar
tin.

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

Știați că.,.
•fa In apropiere de Praga se va 

începe în curînd exploatarea unei 
mari cariere de piatră de var ale 
cărei rezerve sînt evaluate la 300 
milioane de tone? Piatra de var 
aflată aci este foarte pură din 
punct de vedere chimic și ea va fi 
folosită în industria siderurgică, 
industria chimică și a cimentului.

-fa La barajul Orlik de pe Vlta
va a fost pusă în funcțiune o ma
cara specială, care poate ridica o 
încărcătură de 70 de tone la o înăl
țime de 80 m și este înzestrată cu 
o instalație automată pentru agă
țarea și desprinderea încărcăturii 
pornind de la cabina macaralei?

★ In timp ce înainte de elibe
rare o mare parte dintre medica
mente erau importate, astăzi :ndus- 
tria farmaceutică a R. Celiolsova- 
ce exportă produsele sale într-un 
număr de 58 de țări?

ir In prezent în R. Cehoslovacă 
există aproximativ 60.000 de biblio
teci dispunînd de un număr de 
circa 50.000.000 cărți ? Numărul 
mediu al cărților împrumutate de 
bibliotecile populare este de 21 a- 
nual la un cititor.

marea de divizii vesigermane în 
Africa de Nord. Cercurile colonia
liste ale Germaniei occidentale își 
întind tentaculele lor nu numai în 
Africa ci și în Orientul Apropiat 
și Mijlociu și în America Latină.

In ciuda faptului că în 1945 toate 
bunurile Germaniei în colonii au 
fost confiscate și vîndute, ar so
cietățile coloniale desființate, astăzi 
ele reapar din nou mai puternic 
organizate. Astfel, recent au luat 
ființă „Societatea vestafricană", 
„Societatea germană din Togo", 
„Compania Noii Guinee", „Socie
tatea comercială pe acțiuni Schan- 
tun". In fruntea tuturor acestora 
se află monopolurile și marile bănci 
vestgermane care la timpul lor 
l-au’ sprijinit pe Hitler în aceleași 
scopuri.

In februarie 1957 a fost înființat 
la Frankfurt pe Main „Grupul de 
lucru pentru colaborarea cu țările 
slab dezvoltate" care și-a pus ca 
scop principal, îmbrăcînd masca 
„ajutorului economic", să cucereas
că noi posesiuni în țările coloniale 
și dependente. Doi ani mai tîrzia 
se reînființează la Witezenhausen 
„Școala colonială germană" care 
pregătește noi cadre specializate în 
penetrația capitalului pe piața ță
rilor coloniale. Pen‘ru a nu ridica 
protestele noilor state eliberate de. 
sub jugul colonial din Africa, 
școala a primit statutul unei între
prinderi private cu daracier filan
tropic, pur tind denumirea, de „In
stitutul german pentru agricultura 
tropicală și subtropicală".

Toate aceste exemple arată că 
R. F. Germană urmează același 
drum pe care la timpul său l-a mai 
încercat Germania hitleristă. Sco
purile au rămas aceleași: exploa
tarea de noi teritorii, politică de 
înarmare febrilă.

(Urmare din pag. 3-a) 

este aceea de a munci cu toată 
răspunderea pentru continua întă
rire a rîndurilor partidului, prin 
primirea de noi candidați de partid. 
In această privință biroul organi
zației de bază și organizația de 
bază din G.A.C. Obreja au obținut 
rezultate slabe, deși condiții nu se 
poate spune că nu au avut. Faptul 
că în trimestrul I organizația de 
bază a primit doar un singur can
didat confirmă această apreciere.

Așa cum s-a desprins și din lu
crările plenarei, aceasta este urma
rea unei slabe munci cu activul 
fără de partid, a unei slabe activi
tăți cultural-educative în rîndul co
lectiviștilor. Se poate admite ca în
tr-un trimestru să se țină numai trei 
conferințe, iar în perioada de iar
nă activitatea culturală să fie și 
ea sub posibilitățile create în gos
podăria colectivă? Tov. Medriș Cor
nel, directorul căminului cultural, 
poa'e fi mulțumit cu această situa
ție? De această stare de lucruri se 
face vinovat în primul rînd comi
tetul comunal de partid, secretar 
tov. Nicoară Ioan, care a dovedit 
neglijență în ceea ce privește mun 
ca cultural-educativă de masă în 
cadrul gospodăriei. Lipsa de preo
cupare din partea biroului or
ganizației de bază pentru o 
muncă permanentă de educare a

- spoit -
Unirea Alba lulia — Metalul Crișcior 6-0 (1-0)

Fiind într-o perioadă de revenire, 
în formă, echipa Unirea din Alba 
lulia a reușit să obțină o prețioasă 
victorie pe teren propriu, în fața e- 
chipei Metalul Crișcior, luîndu-și 
în acest fel revanșa pentru înfrîn- 
gerea din tur.

îndeosebi s-a observat o fericită 
rezolvare a problemei eficacității 
liniei de atac care, avînd pe Dan 
extremă dreapta, pe Luca extremă 
stînga, pe Nagy, Munteanu și Goia 
II în centru, s-a ridicat la adevă
rata ei valoare.

De asemenea, merită o notă bună 
întreaga apărare precum și linia 
de' mijloc, care au fost lai post ani- 
hilînd toate acțiunile echipei ad
verse. Superioritatea tehnică a echi • 
pei Unirea a fost incontestabilă, 
fapt adeverit de altfel și de rapor
tul de camere: 8-2 pehtru Unirea.

Ca un fapt îmbucurător pentru 
suporterii noștri și mai ales pentru 
jucătorii echipei Unirea, se poate 
menționa numărul mic de ocazii 
ratate: două la Unirea și 1 la Criș-

Alte rezultate
Șurianul Petrești—C.F.R. Teiuș 

0-1 (0-1); Aurul Zlatna—Sebeșul 
Sebeș 2-0 (2-0); Minerul Deva— 
Locomotiva Alba 4-1 (1-0); Au
rul Brad—Rapid Deva 4-0 (1-0); 
U. M. Cugir și Aurul Certej ciștică 
cu 3-0, conform hotărîrii C.R.F.

Etapa viitoare
Rapid Deva—U. M. Cugir; Lo

comotiva Alba—Aurul Brad; Sebe
șul Sebeș—Minerul Deva; C.F.R. 
Teiuș— Aurul Zlatna; Metalul Criș
cior—Șurianul Petrești. Unirea 
Alba și Aurul Certej stau. 
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Anunf
Se aduce la cunoștința publicului, că 

baia comunală 
din strada 13 Decembrie funcționează în fiecare
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BAZINE, DUȘURI, VANE, ABURI
Deservire ireproșabilă?
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colectiviștilor a făcut ca unii dintre 
aceștia să vadă mai mult interesele 
lor personale Și nu interesele co
lectivității, așa cum de fapt s-a ri
dicat problema în cadrul discuții
lor purtate în plenară. De aici se 
desprinde clar că organizația de 
bază și Comitetul comunal de partid 
trebuie să acorde mai multă aten
ție muncii cultural-educative în 
rîndul colectiviștilor, de a-i face 
pe aceștia să cunoască mai bine 
hotărîrile partidului și guvernului 
și să-i mobilizeze pentru îndeplini
rea lor.

Trebuie arătat că în activitatea 
Comitetului comunal de partid Mi
halț, în ce privește controlul și în
drumarea organizațiilor de bază 
din G.A.C., mai sînt încă lipsuri, 
care vor trebui lichidate într-un 
timp cit mai scurt..

Ne aflăm în fața unui eveniment 
de mare însemnătate pentru între
gul nostru popor —- Congresul al 
III-lea al partidului. In întîmpina- 
rea dceș'ui eveniment, organizațiile 
de partid din raionul nostru trebuie 
să-și in'ensifice activitatea pentru 
a obține noi și importante succese.

Comitetele comunale de partid, 
trăgînd învățăminte atît din expe
riența pozitivă cit și din lipsurile 
Comitetului de partid din comuna: 
Mihalț, să muncească în așa fel ca 
să ridice munca de partid în gos
podăriile colective pe o treaptă su
perioară, la n’velul sarcinilor ac
tuale.♦♦-------

cior, cînd Doț, singur în fața porțip 
goale a gazdelor, de la numai 6 
metri, trimite mingea în aut da 
poartă.

Golurile au fost marcate astfel; 
în prima repriză, Luca execută fru
mos un corner și mingea inti ă în 
poartă după ce a fost atinsă de 
portar. In cea de a doua repriză, 
Nagy înscrie 4 goluri consecutive 
din diferite acțiuni personale sat» 
ale întregii înaintări, iar cel de-al 
6-lea și ultimul gol al partidei, a 
fost marcat de Pleșa, dintr-o pasă 
primită de la Luca.

S-au remarcat: Nagy și Luca de 
la înaintare, Străjan și Popa din 
apărare. Duminică însă a jucat 
bine întreaga echipă, care a prestat 
un joc tehnic, frumos și sportiv.

Arbitrajul a fost corect și com
petent, fapt ce a determinat publi 
cui spectator să aplaude pe arbif-" 
și în special pe Marta din De 
care a fost la centru.

TOMA PETRU

CLASAM ENTUL

Aurul Brad 19 15 3 1 85: 8 33
Minerul Deva 19 14 3 2 66: 6 31
Sebeșul Sebeș 19 13 2 4 43:16 28
U. M. Cugir 19 10 7 2 37:16 27
Aurul Zlatna 19 8 7 4 39:27 23
C.F.R. Teiuș 19 9 5 5 31:32 23
Unirea Alba 19 7 7 5 43:30 21
Metalul Crișcior 19 6 7 6 26:47 19
Locomot. Alba 19 4 4 11 30:44 12
Rapid Deva 19 3 6 10 24:51 12
Aurul Certej 19 4 2 13 17:48 16
Șurianul Petrești 19 2 3 14 11:59 7
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