
Gu pași hotărifi pe calea înfloririi patriei, 
pe calea bunăstării poporului muncitor

Din inima masivului Bihorul, Arie.șul, asemenea unui fir de ar
gint, își duce apele cristaline prin Țara Moților, unde odinioară Horia 
și Iancu chemau la luptă moții pentru eliberare socială.

IN CLIȘEU: Valea Arieșului în apropiere de Cîmpeni.
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De la un 
triei dragi, 
muncitor se 
pine cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. — eveniment de mare în
semnătate în viața partidului și a 
întregului nostru popor. Sub con
ducerea înțeleaptă a partidului e- 
roica noastră clasă muncitoare, 
harnica țărănime muncitoare, in
telectualitatea și toți oamenii mun
cii din patria noastră închină a- 
cestui măreț eveniment toată ener
gia muncii lor creatoare. Făcînd din 
rezultatele obținute pînă acum pe 
calea victorioasă a construcției so
cialiste drum spre fapte și mai mari, 
poporul nostru își manifestă odată 
mai mult unitatea de neclintit în 
:urul partidului și guvernului.

Recent, în presă, a fost publicat 
proiectul Directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960-1965 și pentru 
programul economic de perspectivă 
prezentat plenarei lărgite a C. C. al 
P.M.R. din 17-18 mai de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej și aprobat în 
unanimitate de plenară. Acest do
cument de o excepțională însemnă
tate constituie pentru întregul nos
tru popor un însuflețit program de 
luptă pentru continua înflorire a 
patriei, pentru bunăstarea poporului 
nostru muncitor.

In anii care au trecut 
de-al II-lea Congres al 
poporul nostru,

partidului, a obținut succese de 
însemnătate istorică în opera de 
construire a socialismului. Aceste 
succese dovedesc justețea liniei po
litice generale a partidului nostru, 
bazată pe aplicarea neabătută a 
învățăturii marxist-leniniste, care 
arată că singura cale de făurire a 
orînduirii socialiste este industriali
zarea socialistă, dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele și îndeo
sebi a industriei constructoare de 
mașini, transformarea soci listă a 
agriculturii, revoluția culturală. Do
vedind încredere nețărmurită în 
justețea liniei politice a partidului 
nostru, clasa muncitoare, țărăni
mea muncitoare, intelectualitatea 
au înfăptuit cu succes planurile a- 
nuale de dezvoltare a economiei

naționale. In 1960 producția glo
bală industrială va fi cu 65 la sută 
mai mare față de 1955, iar fațade 
1938 producția industrială va fi de 
5 ori mai mare. Demn de remar
cat este faptul că rezultatele cele 
mai însemnate au fost obținute în 
ramurile cheie ale industriei — si
derurgie,
mașini, industria chimică 
ce privesc prevederile planului 
electrificare pentru etapa de 10 
acestea au fost îndeplinite cu 
an mai devreme.

Succesele mari obținute de 
porul nostru în perioada 1956-1959 
sînt puternic oglindite și în dezvol
tarea impetuoasă a industriei noas-
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iar în 

de 
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Noi acțiuni ale tineretului
In sprijinul colectiviștilor
Zilele trecute, elevii Școlii profe

sionale de mecanică agridolă din 
Alba-lulia s-au deplasat pe ogoa
rele gospodăriei agricole colective 
„Unirea", unde prin muncă volun
tară au efectuat săpatul unui ca
nal pentru irigarea unei mari su
prafețe cultitrută cu porumb. .

Sub directa îndrumare a tovară
șilor pedagog', elevii au muncit cu 
multă însuflețire și dragoste, adu- 
cîndu-și astfel aportul la realiza
rea unor frumoase economii din

partea gospodăriei la fondul de 
bazai.

S-au evidențiat în mod deosebit 
în muncă elevii Breaz loan, Petru 
Simion din anul 1 A, Ștef Dorel șl 
Virtărsar loan din anul I B.

Coresp. GLIGOR CREȚU

Prin muncă voluntară

(Continuare în pag. 4-a)
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reîncărcarea acumulatorilor ce 
veau la funcționarea defectoscopu- 
lui electromagnetic, la verificarea

inovație
osiilor de vagoane, de curînd 
colectiv de muncitori de la Atelie
rul de zonă C.F.R. Alba-lulia, for
mat din tov. Pancu Petru, maistru 
și Cclceag Neagoe, electrician, au 
construit cu posibilități locale un 
dispozitiv ce poate înlocui cu suc
ces vechiul aparat.

Noul dispozitiv are proprietatea 
transformării și redresării curentu
lui alternativ în curent continuu 
necesar funcționării defectoscopu- 
lui electromagnetic la verificarea o- 
siilor de vagoane și a standului de 
probat ventile la frîne automate 
pentru vagoane. Prin punerea în 
aplicare a acestei inovații se reu
șește a se realiza o economie de 
circa 6000 lei lunar.

Angajamentele devin fapte
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni de la U.M C. 
Zlatna desfășoară cu avînt spo
rit întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului partidului. 
In primele două decade ale lunii 
mai sarcina de plan a fost înde
plinită și depășită. Secția Nr. 
2, de pildă, și-a îndeplinit la data 
de 24 mai planul pe întreaga 
lună.

In ce privește angajamentul la 
economii, acest harnic colectiv 
a economisit pînă în prezent pes
te 350.000 lei.

Coresp. A. CIMPEAN

T radueîndu-și în fapte angaja
mentele luate în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., tinerii 
utemiș'i din comuna Feneș, sub 
îndrumarea organizației de bază, au 
efectuat pînă în prezent un număr 
de 240 ore muncă voluntară în ca
drul cărora au curățat și nivelat 
terenul pe o suprafață de 39 ha 
pășunat comunal.

In fruntea acestei acțiuni s-au 
situat tinerii Slanciu Petru, Pătruț 
Traian, Aron Simion, Stanciu Si
mian, Achi'm Maria, Bota Maria și 
alții.

Coresp. NICULA SILVIA
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De ziua voastră, 
dragi copii

Din nou cu planul depășit

Proiectul de Directive a fost primit cu însuflețire și de către mun
citorii de la fabrica „Ardeleana" din oraș. IN CLIȘEU: Agitatorul 
Marin Angelescu citind din proiectul de Directive.

însuflețit de 
obținute în luna trecută, ca depă
șirea planului de producție cu 32 
la sută; economii la materiale în 
valoare de 17.000 lei, colectivul de 
muncitori al cooperativei „Mure
șul" din Alba-lulia a muncit Cu 
multă hotărîre și pentru încheierea 
cu succes a primelor decade ale

frumoasele rezultate lunii în curs.
Astfel fiind, muncitorii coopera

tori au raportat că și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan pe cele 
două decade ale lunii mai în pro
porție de 140 la sută la prestări de 
serviciu, 136 la sută în ramura in
dustrială și 120 la sută în ramura 
construcții.

-fc La Galda de

a

Jos au înce
put lucrările de electrificare a 
comunei. Echipele de muncitori 
de la I.G.O. Alba-lulia muncesc 
cu multă însuflețire pentru ter
minarea acestora în cel mai scurt 
timp.

★ Luni, 30 mai, în sala Casei 
raionale de cultură se va pre
zenta piesa „Ultima etapă" de 
către Teatrul național Craiova, 
iar în 31 mai Teatrul de stat din 
Petroșani va prezenta piesa „În
vățătoarea".

★ Incepînd cu 1 iunie a.c. li 
fabrica de produse ceramice 
„Sîntimbru“ va intra în funcțiu
ne noua uscătorie de țigle, ame
najată și pentru producția pe 
timp de iarnă.

Obișnuiți a urca mereu mai sus pe treptele 
viitorului, pentru noi muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Uzinei Metalo - Chimice Zlatna apariția 
proiectului Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. a constituit un nou prilej de a 
privi înaltul. Uzina a fost cuprinsă de freamăt. 
Și, peste tot în uzină, pe fețele tinerilor ca și pe 
cele ale vîrstnicilor s-a întipărit bucuria, acea 
bucurie care-ți dă forță.

Cum să nu-ți salte inima cînd îrt fiecare cifră 
cuprinsă în proiect îți vezi patria mai frumoasă, 
mai puternică ? Cum să nu te cuprindă entuzias
mul desprinzînd din proiectul Directivelor Congre
sului că în viitorii ani vor înregistra o puternică 
creștere industria, agricultura, construcțiile, și că 
bunăstarea oamenilor muncii din țara noastră va 
a junge la nivelul celor mai avansate țări din lume ?

Proiectul Directivelor Congresului reprezintă 
un măreț program de muncă și de luptă. Și, noi 
muncitorii de la U. M. C. Zlatna, alături de în
tregul nostru popor pornim sub conducerea parti
dului mereu mai sus pe treptele viitorului.

TANISLAV PETRU 
maistru metalurgist la U.M.C.

Zlatna

Programul bunăstării
Membrii gospodăriei noastre colective au primit 

cu un deosebit interes proiectul de Directive al Con
gresului al III-lea al P. M. R.

In cuprinsul proiectului sînt prevăzute sarcini de
osebit de importante și pentru noi cei ce lucrăm în 
agricultură. Cîteva cifre ne vor convinge de aceasta. 
Așa după cum arată proiectul, în 1965 pe lîngă că se 
va încheia colectivizarea agriculturii, producția globală 
agricolă va trebui să fie cu 70—80 la sută mai mare 
față de 1959. Desigur, pentru aceasta statul va sprijini 
din plin agricultura. La sfîrșitul perioadei 1960-1965 
pe ogoare vor lucra circa 100.000 tractoare fizice.

Sarcini sporite se pun în dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Pentru a contribui la îndeplinirea acestui 
obiectiv, gospodăria noastră colectivă și-a prevăzut 
ca încă în acest an să sporească la 17 numărul vaci
lor de lapte, la 400 numărul oilor, să înființeze o cres
cătorie de porci și să sporească numărul tineretului 
taurin cu încă 5 capete.

Acestea sînt doar cîteva din prevederile noastre. 
Noi vom munci însă în așa fel ca să ne aducem toată 
contribuția noastră la traducerea în viață a sarcinilor 
prevăzute în proiectul de Directive.

MICLEA NICOLAE 
locțiitor de președinte la G.A.C.

Bucerdea Vinoasă

Nu e încă 1 Iunie! Dar... ziua 
voastră, dragi, copii e undeva pe 
aproape. S-a oprit pe semne într-o 
grădină să mai siringă un buche
țel de floricele pentru a vi-l așeza 
cununiță pe buclele aurii. Stăruie 
poate pe vreo potecă tăinuită oen- 
tru a vă aduce murmur de izvoare 
și cînt de păsărele. Dar, va veni! 
Va veni, cum a venit ani la rlnd 
căci pentru aceasta stau de veghe 
păzind cu strășnicie hotarele feri
cirii voastre, visurile voastre, parti
dul și în rînduri strînse toți cei 
ce muncesc.

Rîdeți deci voi cei ce sînteți cei 
mai frumoși bujori de pe întinsul 
patriei! Strlngeți în ochii voștri lim
pezi lumină! Bucurați-văt

Copii!... Cită gingășie cuprind 
cele cîteva litere înmănunchiate în 
acest cuvînt. O simt mamele și ta
ții, o simte poporul întreg. Și pen
tru liniștea și fericirea copiilor, nici 
o jertfă nu li se pare prea mare. 
Muncesc pe întrecute în uzine și 
pe întinse ogoare mame și iați pen
tru a lăsa copiilor moștenire o țară 
tot mai frumoasă și mai înflori
toare. Mîini harnice clădesc copii
lor palate. Și copiii cresc. Cresc și 
învață să meargă în pas cadențat 
pe drum de victorii sub steagul ri
dicat de partid.

Copii!... Peste puține zile e 1 Iu
nie — ziua voastră. Vă sărbătorim

(Continuare în pag. 2-a) 
-------- ♦ --------

!•

Lipsa de șoproane 
se resimte încă la Baza co
mercială interraională Alba.

® Cade ploaia peste mărfuri,
« de le udă, de le crapă 
g și mă tem că treaba asta 

ar putea... băga la apă.



Fie visurile lor oricît de îndrăznețe!

I
 Soarele își trimite sulițele peste 
creste și, solii dimineții străpua- 
gînd bezna, învăluie totul în pul
bere de aur...

Tăcute peste noapte, ulițele 
Zlainei capătă glas: nași gră
biți de harnici muncitori, cuvin
te calde de binețe și îndemn, 
voci zglobii și risete de corni... 
Acesta-i tabloul dimineților ța 
Zlatna.

ic
Părăsind ulița și mîna mă- 

inichii. Facas Fănei are și el țin
ta lui. Și-apoi de se mai o- 
prește din oină în cînd o face 
pentru a-și aștepta ortacii.

I
Dar, iaiă-il Vin. Iși dau mîna 
asemenea celor mari, Facas Fă
nei, Macovei Florin, Cîrnaru 
Ion, Cordea Tiberiu. Și e „fi
resc" să se comporte așa! Sînt 
din grupa marel Sînt cei mai 
„voinici" între „voinicii" ce trec 
în fiece dimineață pragul cămi
nului de zi.

Rînd pe rînd sosesc apoi șl 
alții: Bîrsan Adriana, Gogu .4- 
postul, Lipovan Lici, Georgescu 

Î Mariana. Sosesc aproape natru- 
zeci de bujori și garofițe. hi 
îmbracă șorțulețele cu buline, a- 

Ipoi...
Lia Șchiopa dă fuga la florile 

din glastre. Le udă, le mîngîie. 
Pîrnac Pana și Boldur Angela 
dau o raită prin sălile căminu
lui pentru a se convinge că'to
tul e în ordine, iar Vass Alexan
dru, privind undeva prin străve
ziul geamului, se pomenește reci
tind rar și răspicat versuri din 
poezia „Micul grădinar".

Magda Duța, cea liniștită și

De ziua voastră, 
dragi copii 

(Urmare din pag. l-a) 
pe voi cei meniți să fiți mîine 
schimb de nădejde al celor cu tlm ■ 
piele albe. Vă sărbătorim pe voi, 
copiii noștrii, mtndria noastră, dă- 
ruindu-vă dragostea și tot ce are 
mai frumos și mai bun patria. Prin 
voi, dragi copii, vedem viitorul. De 
ziua voastră, dragi copii vor ră
suna din nou glasuri unite oe țoale 
meridianele globului. Vor răsuna 
glasuri unite pentru ca nicicînd 
peste capetele voastre să nu se o- 
bată nori negri ci să fiți veșnic 
scăldați în raze de soare și cu su- 
rîsul pe buze. Vom apăra florile 
pămțntului, va fi glasul popoarelor. 
Vom apăra surîsul copiilor, bătăile 
inimilor lor, va fi gîndul oricărui 
om cinstit dăruit vouă. Și acesta 
este cel mai de preț angajament 
care se poate lua de Ziua Interna
țională a copilului.

Iar voi... rîdeți și cîntați copii!
Ceru-ntreg la noi în țară
Și-a deschis fereastra-albastră... 
Și cu drag nc înconjoară 
Țara-ntreagă, maica noastră...

La căminul de zi — Alba-Iulia. Cintec, joc și voie bună.

Un valoros schimb do experiență
Primitul prețioase îndrumări din 

partea Comitetului raional de partid 
pe linia orientării activității cultu
rale spre cuprinderea celor mai ac
tuale probleme ce frămîntă pe oa
menii muncii de la sate, Secția în
vățămînt și cultură a organizat la 
jumătatea lunii mai o consfătuire 
cu activiștii culturali in comuna In- 
tregalde. La consfătuire au partici
pat directori de cămine culturale, 
au luat parte, ca invitați, inspec
torii ce se ocupă cu problemele 
muncii culturale în cadrul secțiilor 
învățămînt și cultură din raioanele 
'regiunii noastre. Au fost, de ase
menea, prezenți la consfătuirea. de 
la Intregalde reprezentanți ai Sec
ției învățămînt și cultură regionale, 
Oi Casei Centrale a Creației Popu
lare București și ai Casei regionale 
a creației populare Deva.

'Locuitorii comunei Intregalde au 
primit cu bucurie vestea organi
zării consfătuirii în comuna lor. Și 
bucuria și-au manifestat-o rtu nu
mai du prilejul călduroasei orimiri 
făcută oaspeților de că're un gr:ip 
de artiști amatori în cel mai pito
resc loc al raionului nostru — 
„Cheile Intregălzii" — ci șl prin 
participarea masivă la toate acțiu
nile întreprinse în cele două zile 
cît a durat consfătuirea. 

• i •

cuminte, ca întotdeauna este cea ( 
dintîi care-și ocupă locul pe sâci- ) 
unelul anume construit pentru ( 
„voinici" de seama ei. După ea, \ 
alți copii fac la fel, în mijlocul / 
lor avînd fie pe mama Gruița E- ( 
lena, fie pe mama Cîrnaru Ana. > 
Așa s-au pomenit copiii să le ? 
numească pe tovarășele educa- < 
toare. Și n-au greșii c'u nimic. ) 
Cine dacă nu ele le poartă de ? 
grijă în timp ce mamele lor sînt \ 
la muncă clădindu-le viitorul1? )

Clipele trec. Cu ochii țintă la < 
mamele lor de la cămin și cu ( 
gîndurile pe poteci de poveste, ) 
copii ascultă. Se succed una du- ; 
pă alta poveștile: „Călina din co- \ 
dru", „Turtița", „Scufița roșie". ) 
Apoi încep alte și alte activități. < 
Se desenează, se construiesc cp- S 
șulețe, se modelează din plaste- ? 
//nț? animale și păsări, mașini și ( 
tractoare. Ba unii dintre eonii în- > 
cearcă chiar lucruri mai grele. ? 
Puiu Tanislav a redat minunat, ) 
folosind plastelina, cîteva aspec- ) 
te din povestea „Iepurașul cel < 
fricos"! (

pe scăunelele lor se ridică ) 
și trec în sala de mese Oana ( 
și Vladimir Filimon. Nimeni nu î 
se miră. Le e rîndul la servitul ? 
mes-i și cite nu au de făcut! ( 
Cu mî:ni mici dar sigure, cei ) 
doi așază farfurii și ta/Amuri. ? 
Apoi... „poftiți la masă copii" ( 
își fac auzit glasul de cristal. >

După masă, cu genele grele, j 
copiii pășesc în împărăția lui ) 
„Moș Ene". Și, în pătucurile iu ? 
așternutul alb ca neaua copii a- j 
dorm rînd pe rînd. In somn pe s 
buzele copiilor se înfiripă zîm- ? 
bete. Visează. Ce-or fi visî.nd ? ( 
Fie visurile lor cit de îndrăznețe! )

Cînd soarele se îndreaptă spre < 
apus, copiii de la căminul de zi ) 
din Zlatna întind din nou mîinile ? 
spre mamele și tații care-i aș- ( 
teaptă în portița căminului. Se S 
îndreaptă spre casă ducînd cu ? 
ei încă o zi dintr-o copilărie fe- \ 
ricită, dăruită lor de partid.

întreaga consfătuire a fost axată 
pe temele : Sarcinile activității cul
turale în întîmpinarea celui' de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și a zilei 
de 23 August, formele activității 
culturale în sprijinul transformării 
socialiste a agriculturii, în întări
rea economico-organizatorică a sec
torului socialist și în sprijinirea 
muncilor agricole din campania de 
vară. In acest cadru au fost pre
zentate referate și au fost purtate 
vii discuții.

In după-amiaza primei zile a 
consfătuirii, activiștii culturali au 
luat parte la o seară culturală or
ganizată de formațiile artistice ale . 
căminului cultural' din Intregalde. 
Cu acest prilej și-au dat concursul 
brigada artistică de agitație de aici * 
cu lin repertoriu axat pe sarcinile 
economice și obștești din sat, corul 
și formația de dansuri.

Cea de a doua zi a consfăturii 
a fost de asemenea rodiu că, cămi
nul cultural din Intregalde fiind 
populat de un mare număr de ță
rani muncitori din toate satele a- 
parținăioare comunei. In fața 
celor prezenți, tovarășul Victor 
Pășteanu, șeful secției' învățămînt 
și cultură a Sfatului popular raio
nal Alba, a vorbit despre lupta po
poarelor lagărului socialist înfrun

Pregătiri pentru
campania de recoltare
La S.M.T. Alba lulia...
încă de pe acum harnicul colec

tiv de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la S.M.T. Alba-Iulia, face 
intense pregătiri în vederea cam
paniei de recoltare.

Pînă în prezent la S.M.T. au fost 
revizuite și reparate toate seceră- 
torile-legători precum și întregul 
număr de electro-motoare'. Repara
țiile necesare batozelor și combine
lor vor fi terminate și ele pînă la 
1 iunie, iar a tractoarelor și plu
gurilor pînă la 5 iunie.

In campania de revizie și repara
ții au muncit cu multă însuflețire 
mecanicii Țăranu loan), Râhăianu 
Octavian, Rusii Vasile, Cioran Cor
nel, sudorul Ienășel Gheorghe, fie
rarul Munteanu Teodor, Berghian 
loan, electrician și mulți alții.

...și ia G. A.S. Oarda de Jos
Văruit totul proaspăt, curat, că

rări presărate cu zgură roșiatică, 
in sfîrșit, la prima vddere ochiul 
trecătorului este frumos impresio
nat de hărnicia gospodarilor de la 
G.A.S. Oarda de Jos. Lucrurile se 
schimbă însă intrînd în curtea gos
podăriei și cotind-o pe după maga
zia de cereale. Aici, ferite de pri
viri indiscrete sînt „aranjate" o 
serie de unelte, semănători, s'ece- 
rători și numeroase piese pentru 
pluguri, prășitoare etc.

In jurul susnumitei remize, pe d 
rază de cît arunci cu piatra, sînt 
expuse intemperiilor o nouă serie 
de unelte și mașini unelte. O ba
toză stricată din anul trecut, semă
nători. pluguri, grape, sece'rători, 
etc.

Văzînd toate acestea, pe drept 
cuvînt te vei întreba: oare gospo
darii de aici nu se vor mai folosi 
niciodată de aceste unelte? De ce 
oare nu le repară, nu le adăpos
tesc ?

te cu U.R.S.S. pentru pace, pentru 
dezarmare, iar artiștii amatori din 
Intregalde au prezentat un reușit 
program artistic.

Atît pe marginea părții teoretice 
cît și pe marginea probelor practi
ce ale consfătuirii au avut loc apoi 
ample discuții. Tovarășul Receanu 
L, inspector la secția învățămînt 
și cultură a Sfatului popular raio
nal Brad, a apreciat în mod deo
sebit minuțiozitatea cu care a fost 
organizată consfătuirea, iar tova
rășii Păcurar Aurel, Almășan Io- 
niță, Popescu Gheorghe și alți di
rectori de cămine culturale au vor
bit despre entuziasmul demn de ur
mat du care muncesc activiștii cul
turali din Intregalde.

In cuvîntul său, tovarășul Cis- 
maș Cornel, șeful secției învăță
mînt și cultură a Sfatului popular 
regional, a subliniat grija manifes
tară de organele de partid și de 
stat față de activitatea culturală, 
grijă concretizată în rezultate ce 
întrec pe cele ale multor cămine 
culturale din raionul Alba și chiar 
din regiune.

Cele două zile petrecute de acti
viștii culturali la Intregalde au fost 
rodnice. Consfătuirea de aici 'a 
constituit un valoros schimb de ex
periență, un nou îndemn în muncă 
pentru rezolvarea cu succes a tu
turor sarcinilor ce revin activiștilor 
culturali. CIOBOTĂ N.

Din activitatea cooperației sătești

Sarcini mărețe — rezultate frumoase
In dorința de a întîmpina cu 

realizări sporite în muncă apro
piatul Congres al partidului, lu
crătorii și membrii cooperației de 
consum din raion desfășoară îna- 
ceste zile o vie activitate pentru ri
dicarea muncii cooperatiste la ni
velul sarcinilor trasate de partid.

In satele Beldiu, Pețelca și Mc- 
reteu membrii cooperatori se gră
besc să dea în folosință noile lo
caluri de magazine ridicate în roșu 
al căror aspect îți îneîntă privirea 
și care împreună cu numeroasele 
construcții de școli, cămine cultu
rale, dispensare medicale, clădite 
în anii puterii populare, au schim
bat fața satelor noastre dindu-le 
o înfățișare atrăgătoare șl plăcută. 
Merită a fi scos în evidență faptul 
că la construirea noilor magazine 
contribuția membrilor cooperatori 
în bani, materiale de construcție și 
muncă voluntară reprezintă peste 
70 la sută din valoarea devizelor 
iar economiile realizate numai la 
magazinele amintite este de peste 
114.000 lei.

Dorință fierbinte de a întîmpina 
cu cinste Congresul partidului, ma
nifestă și cooperatorii din satul Ga
lați care, la îndemnul membrilor 
de partid Tomuța Viorel, Mămăli- 
gan Aurel, Irimie Traian lui Pe
tru, au procurat o parte din mate
rialele nedesare construirii unui lo
cal nou de prăvălie, iar la Hăpria 
satul întreg a transportat voluntar, 
la inițiativa tovarășilor Filipescu 
Viorel', Chirită Ștefan, membri de 
partid, tocmai de la Mureș, pietriș 
pentru magazinul mixt ce se va 
construi în acest an la Hăpria. Ac
țiuni asemănătoare au loc în nu
meroase sate din raion ca, de e- 
xemplu, la Cricău, Cib, Valea Mică 
și altele, constituindu-se comitete 
de inițiativă, de coordonare a ac
țiunilor întreprinse.

Luptlnd pentru înfăptuirea Anga
jamentelor luate în cinstea Con
gresului, de a contracta în plus încă 
50.000 kg porumb, 50.000 kg car
tofi și 20.000 kg floarea-soarelui, 
lucrătorii cooperației de consum 
și-au depășit de pe acum angala- 
menful, realizînd o depășire 
de 65.000 kg la porumb, 130.000 
kg la cartofi și 22.000 kg la 
floarca-oarelui. S - a începui, 
de asemenea, construcția unul cen
tru de semiindustrializare a produ- . 
selor agricole pentru consumul in- ' 
tern și export și a unui cuptor mo
dem de uscat fructe cu o capacita
te de 50 tone pe sezon.

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

Vesti din gospodăriile colective
La prășitul porumbului

Membrii gospodăriei colective 
din Ighiu desfășoară în aceste zile 
o susținută muncă pentru întreți
nerea culturilor. Mobilizați de or
ganizația de bază din cadrul gos
podăriei, colectiviștii au terminat 
atît plivitul păioaselor cît și prima 
prașilă la sfecla de zahăr și floa- 
rea-scarelui.

In ziua de 25* mai, colectiviștii 
din Ighiu au început prima prașilă 
la porumb. După ce aui efectuat 
prășitul printre rînduri cu prăsito- 
rile trase de animale, colectiviștii 
execută acum cu mult spor prașila 
pe rînd.

Dezvoltă sectorul zootehnic

Dezvoltarea continuă a' sectoru
lui zootehnic constituie nu numai 
o însemnată sursă de sporirea ve
niturilor colectiviștilor, ci este în 
același timp un puternic mijloc de 
întărire economico-organizatorică a 
gospodăriei colective.

Convinși de acest lucru, mem
brii gospodăriei colective „Gh. Do- 
ja“ din Berghin se străduiesc să 
dezvolte tot mai mult creșterea a- 
nimalelor și în special a vacilor de

Preocupați de întărirea economi- 
co-financiară a cooperativelor, lu
crătorii cooperației de consum din 
raionul nostru s-au angajat să rea
lizeze pînă la Congres 45.000 lei 
din încasarea fondului social și să 
atragă la activitatea organizată a 
cooperativelor 300 noi membri coo
peratori.

Rețeaua de desfacere se va îm
bunătăți prin deschiderea unui ma
gazin de legume-fructe în orașul 
Alba-Iulia și prin două chioșcuri, 
o secție de sifonărie și iina de tras 
bere în sectorul rural.

Mărețele obiective ale proiectului 
de Directive ale Congresului al 
III-lea al P.M.R. de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960- 
1965, perioadă în care desfacerea 
cu amănuntul a mărfurilor va creș
te de circa două ori, au trezit un 
viu interes în rîndurile membrilor 
și lucrătorilor cooperației de con
sum. Prin amploarea sa, proiectul 
de Directive pune în fața fiecărui 
lucrător și membru al cooperației o 
serie de probleme noi, pentru a că
ror rezolvare sînt necesare efortu
rile unite ale lucrătorilor și masa 
largă a membrilor.

Multe din magazinele noastre nu 
mai corespund chiar în prezent 
desfășurării unui comerț civilizat 
și cu atît mai puțin, vor corespun 
de peste 6 ani, fapt care necesit 
luarea de măsuri în stare să rezol
ve la timp această problemă.

Este necdsar ca, încă de pe a- 
cum, să fie îmbunătățită munca 
cuFural-educativă cu membrii coo
perator’ în scopul atragerii lor în 
mase tot mai largi la activitatea 
cooperativelor, colnteresîndw-i în 
aplicarea măsurilor ce urmează a 
fi luate. Va trebui intensificat a- 
poi ritmul de construire și amena
jări de noi magazine prin contri
buție voluntară, al căror spațiu co
mercial să poată asigura buna de
servire a donsumatorilor cu toate 
sortimentele și in cantitățile cerute.

îndeplinirea angajamentelor lua
te în cinstea Congresului nu repre-, 
zin'ă pentru cooperatori decît o 
etapă în lupta pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini prevăzute în pro
iectul de Directive. Cu același t 
și cu același avînt trebuie să pa-r 
șim mai. departe, înregistrlnd în 
adțioitafea noastră zi de zi .'toi suc
cese, noi realizări.

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

lapte. In ultimul timp, colectiviștii 
de aici și-au mai mărit ferma de 
vaci de lapte cu încă 32 capete. De 
asemenea, ei și-au mai cumpărat 
încă 18 viței, iar din producția 
proprie au oprit pentru dezvoltarea 
turmei de oi încă 100 mieluțe.

Tot ca un rezultat frumos obți
nut de colectiviștii din Berghin 
este și terminarea construcției 
grajdului.

Panoul activități: zilnice
De cum intri în curtea gospodă

riei colective din Teiuș, ochii îți 
întîlnesc un panou, în fața căruia 
nu poți să nu te oprești. Și, oprin- 
du-te și citind cele scrise, îți dai 
seama că panoul acesta prezintă 
interes. In fiecare seară, după ce 
consiliul analizează desfășurarea 
muncilor în gospodărie se notează 
la acest panou programul activi
tății pentru a doua zi. In felul a- 
cesta dimineața nu mai e nevoie 
ca echipele să piardă ore prețioase 
pînă să facă repartizarea oe lu
crări. Șefii de echipe urmăresc a- 
ceasta la panou și, fără să mai aș
tepte, fiecare pornește cu echipa la 
lucrarea ce trebuie efectuată în 
acea zi.

O metodă ce merită a fi extinsă.



Proiectul de Directive în dezbaterea activului de partid z)e ta punctele de corespondenți -SFOB8T -

Minunatele perspective de înflorire a 
patriei vor deveni realitate

In ziua de 25 mai a.c., a avut 
loc plenara Comitetului raional și 
orășenesc de partid, cu activul lor, 
care a dezbătut proiectul Direc
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R.

Participanta la plenară au vor
bit cu însuflețire despre entuzias^ 
mul și bucuria cu care oamenii 
muncii din raionul nostru, ca de 
altfel întregul nostru popor, au 
luat cunoștință și discută despre 
mărețele obiective prevăzute în 
proiectul Directivelor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și ho
tărîrea lor de a lupta pentru în
deplinirea lor, de a-și aduce din 
plin aportul unanim la punerea în 
valoare a tuturor resurselor locale 
pentru pontinua înflorire, dezvoltare 
șl consolidare a patriei și a raio
nului nostru. Vorbitorii au arătat 
că proiectul de Directive este un 
măreț program al Construcției paș
nice și al construcției socialismu
lui în patria noastră, și-au expri
mat convingerea fermă că el va 
fi îndeplinit întocmai.

In cuvtntul său tov. Ion MUoti- 
nescu, directorul întreprinderii mi
niere „Gh. Doja", a exprimat bu
curia și în același timp hotărîrea 
muncitorilor de la această înfre- 

■indere de a-și îndeplini și depăși 
ircinile ce le revin, în care scop 

și-au propus să ia o seamă de mă
suri tehnico-organizaiorice care să 
asigure îndeplinirea sarcinilor. Ast
fel — a spus tov. Milotinescu — 
vom amplifica capacitatea de pre
lucrare a minereului, vom electri
cian și miecaniza încărcarea și 
transportul subteran care vor asi
gura creșterea productivității mun
cii. In același .timp ne vom ocupa 
permanent și vom lua măsuri care 
să asigure reducerea prețului de 
cost, care la sfîrștiul planului de 
■6 ani să fie mai mic cu 15 !a sură 
ca în perioada anului curent.

Tov. Gheorghe Faur, secretarul 
•organizației de bază de la Atelie
rul central de reparații din Alba- 
Iulia, a vorbit despre bucuria cu 
■oare muncitorii au primit vestea 
apariției în presă a proiectului de 
Directive. Fiecare muncitor din a- 
telierul nostru a citit acest docu
ment de mare importanță pentru 

vrui nostru.
- Proiectul Directivelor celui 

•de-al III-lea Congres al P.M.R. re
prezintă un măreț program pentru 
•clasa muncitoare, pentru toți oa
menii muncii din țara noastră. 
‘Sarcinile ce vor fi trasate de Con
gres - a spus în'continuare tov. Faur, 
sîntem siguri că vor fi. nil numai 
îndeplinite dar chiar și depășite, 
•deoarece avem un conducător în

țelept, care ne conduce pe o cale 
justă, Partidul Muncitorsc Român.

In cuvtntul său tov. Faur a ară' 
iat apoi o seamă de realizări obți
nute de colectivul de muncă de la 
Atelierul central de reparații și a 
făcut propuneri pentru a se lidhida 
unele deficiențe ce mai există aici 
în ceea ce privește organizarea 
muncii în atelier. Cu siguranță cd 
luptînd pentru lichidarea acestor 
lipsuri, organizînd munca în Cele 
mai mici amănunte, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la Atelierul central de repar iții își 
va îndeplini sarcinile întocmai.

— De sute de ani țăranii și-au 
lucrai pămtntul cu plugul de lemn 
și cu sapa — și-a început discuțiile 
tov. Mihai Dobîriă, președintele 
gospodăriei colective din satul Cis- 
tei — și nu reușeau să strângă o 
recoltă care să le asigure nici stric
tul necesar. Noi, cei care am oor- 
nit pe calea arătată de partid, ca
lea agriculturii socialiste, am scă
pat și de plugul de lemn și de alte 
lipsuri, gospodăria colectivă asimi- 
rîndu-ne un trai tot mai îmbelșu
gat.

Proiectul de Directive — a con
tinuat vorbitorul — prevede pentru 
agricultură sarcini mărețe, care 
îndeplinite vor facle viața țără
nimii tot mai înfloritoare.

Colectiviștii din G.A.C. Cisiei—■ 
a spur tov. Dobîriă — au studiat 
proiectul de Directive, au analizat 
posibilitățile ce le are gospodăria 
noastră și și-au propus ca s-o dez
volte în așa fel ca numărul de vaci 
cu lapte să crească de la 83 capele, 
în I960, la 140 capete la sjîrșitul 
anului 1965, al oilor la 1400 capete, 
iar al porcilor la 107 capete. De 
asemenea, vom crește în anul 19G0 
peste 1000 bucăți păsări, iar nu
mărul acestora va fi la sjîrșitul a- 
nului 1965 de peste 5000 bucăți.

Referindu-se la problemele aari- 
culturii, tov. Matei Suciu, loan 
Munteanu, Cristache Capră și alții 
au scos în evidență necesitatea îm
bunătățirii continue a muncii pe.i- 
tru confinua consolidare a secto
rului socialist al agriculturii, creș
terea șoptelului, lărgirea suprafețe
lor cultivate du porumb siloz, cul
tivarea a cit mai multe legume șl 
zarzavaturi, cartofi, plante tehnice 
etc.

Majoritatea celor ce au lucit cu- 
vîntul au făcut propuneri prețioase 
și au venit cu sugestii pentru în
făptuirea mărețelor sarcini izvorâte 
din proiectul de Directive.

Plenara a exprimat hotărîrea oa
menilor muncii din raionul nostru 
de a contribui din plin la îndepli
nirea mărețului program al parti
dului pentru înflorirea patriei.

O nouă cooperativă
Hotărîți să-și înfrumusețeze sa

tul cu o nouă construcție pentru 
cooperativă și să zăgăzuiască ape
le văii Galațului prin Construirea 
unui dig, întovărășiții satului Ga
lați au pornit la muncă cu multă 
însuflețire. In prima zi de muncă 
voluntară, în frunte cu deputatul 
lor Irimie Emanoil, un mare număr 
de țărani muncitori din sectorul I

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

3?e str. Cristea
numărul gropilor s-a înmulțit 

considerabil iar cetățenii ce locu
iesc prin partea locului nu se gîn- 
desc că în primul rînd lor la re
vine sarcina de a face să dispară 
relele.

— Nu se uită pe unde calcă și 
totuși nu dă în gropi.

— Păi de atîția ani de clnd lo
cuiește pe aici cunoaște dr.imul 
ca-n palmă I

Punînd în scenă comedia în trei 
acte „In Valea Cucului" de Mihai 
Beniuc, membrii cercului dramatic 
de pe lîngă Casa raională de cul
tură s-au găsit puși în fața a o 
seamă, de probleme ce-și așteptau 
dezlegarea. Trebuiau, de pildă, re
zolvate multiple probleme de ordin 
regizoral, de natura tehnicii scenei. 
Trebuia, de asemenea, creat cît mai 
fidel cadrul în care să se desfă
șoare acțiunea.

Harnicul colectiv însă, n-a dat 
înapoi. A încredințat regia în mîini 
bune și a început o muncă stărui
toare la capătul căreia rezultatele 

al satului au cărat pentru fundația 
viitorului local de cooperativă o 
cantitate de peste 20 m.c. piatră.

Cu mult elan au munCit țăranii 
muncitori Groza Nicolae, Coacăză 
Traian, Iitu Emil ian, Marian Ioan, 
Toma Mihăilă, Irimie Traian și 
alții.

Cetățenii 'satului Galați s-au an
gajat ca plnă la 23 August a.c. să 
termine noul local. Și hărnicia cu 
care au început lucrările stă che
zășie că ei își vor respecta anga- 
gajamentul.

Coresp. METEȘ MIRCEA

Duminică cultural-sportivă
In fața a peste 300 de țărani 

muncitori din comuna Bărătba.iț s-a 
desfășurat, duminica trecută, faza 
pe comună a festivalului cultural- 
sportiv al tineretului.

Programul a început concursuri 
sportive viu disputate între ti
nerii utemiști din Micești și Bără- 
banț, care au reușit a obține ur
mătoarele rezultate: La săritura -n 
înălțime fete: Filimon Maria 1.35 
m; la înălțime băieți: Mogoșan Au
gustin 1,40 m; lungime băieți: Sîr- 
bu Achim 4,95 m. Frumos s-au com
portat și echipele de volei fete din 
Micești și Bărăbanț. S-au eviden
țiat în mod deosebit utemîstele 
Toth Ana, Muntean Ana, Trif Au
relia, Plăcintă Magdalena, Drîm- 

i bărean Maria șl Ntjaradi Monica.
întrecerile au continuat și în 

după amiaza zilei. Formațiile ar
tistice din Cele două sate au pre
zentat un frumos program de cân
tece mult aplaudate. De asemenea, 
mult aplaudați au fost și soliștii 
vocali N paradi Monica, Plăcintă 
Magdalena, Dan Laurean, Drașo- 
vean Cornel și alții.

In încheierea programului, bri
gada artistică de agitație din Mi
cești a prezentat un frumos număr 
de brigadă, dedicat harnicilor ță
rani muncitori care au obținut suc
cese în transformarea socialistă a 
agriculturii.

Coresp. DUCA ALEX.

au fost și ele pe măsura strădaniei. 
Și dacă la reușită o contribuție de 
preț a avut-o . tovarășul Diaconu 
Petre, regizor, același lucru se 
poate spune despre fiecare membru 
al cercului dramatic.

Gata cu pregătirile, membrii cer
cului dramatic au apărut pe scenă 
într-un spectacol de producție. A- 
poi, comedia „In Valea Cucului" a 
fost prezentată în premieră pe sce
na căminului cultural cin Mihalț, 
în fața a sute de țărani muncitori 
de aici.

C.F.R. Teiuș — Unirea 
Alba-lulia 0-2 (0-0)

Intîlnirea de fotbal dintre cele 
două echipe a atras pe stadionul 
ceferiștilor din Teiuș un număr 
mare de spectatori.

Prima repriză a meciului se1 ca
racterizează prin practicarea de că-, 
tre ambele echipe a unui joc clar, 
cu faze alternative de la o poartă 
la alta dar... cu ratări copilărești 
din partea ambelor înaintări.

Repriza a Il-a a meciului începe 
într-o ușoară notă de dominare a 
teiușenilor, dar care nu insistă la 
poartă. Treptat apoi jocul își pier
de din frumusețile sale unii dintre 
jucători se dedau la durități, ca 
de pildă, Trifan, Băcăințan și Ran- 
cea de la C.F.R. Teiuș și Munteanu 
și Străjan de la Unirea și care au 
fost trecute ușor cu vederea de ar
bitrajul slab și mult influentabil a 
lui Șt. Morarii (Sebeș). Intr-un 
moment cînd nimeni nu se aștepta, 
golul pentru Unirea cade ca ur
mare a unei faze confuze. Cel de-al 
doilea gol se marchează în urma 
unei acțiuni a înaintării oaspeților 
Astfel, meciul ia sfîrșit cu scorul 
de 2-0, care de fapt putea fi mai 
mare.

CLASA M E NIT U L
Aurul Brad 21 17 3 1 97:10 37
Minerul Deva 22 16 3 3 72: 9 35
Sebeșul Sebeș 22 14 3 4 48:18 31
U. M. Cugir 22 11 7 4 41:20 29
Aurul Zlatna 22 9 8 5 44:35 27
C.F.R. Teiuș 22 10 6 6 35:37 26
Unirea Alba 22 9 7 6 50:36 25
Metalul Crișcior 22 7 8 7 34:53 22
Locomot. Alba 21 6 4 11 39:46 17
Rapid Deva 22 5 7 10 29:52 17
Aurul Certej 22 5 3 14 21:50 13
Șurianul Petre ști122 2 3 17 12:76 7

Etapa viitoare
Aurul Zlatna — Șurianul Pe- 

trești; Minerul Deva — C.F.R. Te
iuș; Aurul Brad — Sebeșul Sebeș; 
U. M. Cugir — Locomotiva Alba; 
Rapid Deva — Aurul Certej; Me
talul Crișcior — Unirea Alba, stau.

POPICE
In zilele de 21 și 22 mai s-a des

fășurat în orașul Alba-lulia cam
pionatul republican de popice, pe 
echipe, feme ni n, etapa regională pe 
anul 1959-1960. La campionat au 
participat echipele finaliste: Vîsco- 
za Lupeni, U. M. Cugir și Arde
leana Alba-lulia.

Prezentînd o echipă mai omoge
nă, cu jucătoare bine' pregătite, e- 
chipa Vîscoza din Lupeni a cuce
rit locul I pe regiune, totalizând 
1998 popice doborîte. Locul II a re
venit echipei U. M. Cugir, care a 
doborât 1780 popice.

La individual s-a clasat tov. 
Băieșan Doina (Ardeleana).

VIAȚA DE PARTID

încheierea anului școlar în învățămintul 
de partid eu program de oraș

Bilanțul activității cercurilor și 
«cursurilor din sistemul învățămîn- 
iului de partid arată că în acest 
an în învățămîntul de partid s au 
■obținut rezultate însemnate. Astfel, 
a crescut interesul cursanților pen- 
Iru studierea marxism-leninismului, 
a sporit preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid pentru e- 
ducarea marxist-leninistă a mem
brilor și candidaților de partid, și 
-ca urmare, cursanții au contribuit 
■mai activ la îndeplinirea sarcinilor 
•politice și economice trasate de 
partid. 1

Comitetele de partid de la Uzina 
Metalc-Chimică Zlatna și comitetul 
•de partid de la Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, precum și comitetul 
orășenesc de partid Alba-lulia au 
analizat periodic felul cuml se des
fășoară învățămîntul de partid, 
conținutul lecțiilor, măsura în care 
învățămîntul de partid este legat 
de practica muncii de partid, eco
nomice și culturale.

Pentru a veni în ajutorul pro
pagandiștilor, biroul Comitetului ra
ional de partid, prin cabinetul de 
partid, a organizat ținerea în fața 
propagandiștilor a o serie de ex
puneri ca, de pildă: „Importanța 

reducerii prețului de cost și crește
rea productivității muncii", „Poli
tica P.M.R. de industrializare so
cialistă a țării", „Despre clasele 
sociale și lupta de clasă în țara 
noastră în etapa actuală", „Patrio
tismul socialist și internaționalis
mul proletar", „Știința și religia", 
precum și despre unele' probleme 
ale situației internaționale actuale 
și diferite materiale pe baza docu
mentelor Plenarei C. C. al P.M R. 
din 3-5 decembrie 1959.

La rezultatele pozitive obunute’ 
în învățămîntul de partid, o mare 
contribuție și-au adus-o cadrele de 
propagandiști. Majoritatea lor au 
depus mult interes în întocmirea și 
eypunerca temelor, cu un bogat 
conținut de idei și la nivelul înțe
legerii cursanților.

Printre aceștia se numără tov. 
Ionescu Marius, propagandist la 
cercul de economie politică la 
U.M.C. Zlatna, Dascăl loan, pro
pagandist la cercul de economie 
concretă de la Depoul C.F.R. Te
iuș, Cîrlan Vladimir, propagan
dist la cercul de economie concretă 
de la Atelierul central de reparații 
Aiba-Iulia și alții.

Cu toate acestea în cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid 
s-au manifestat și lipsuri. Unele 
organizații de partid nu au urmă
rit și controlat îndeaproape felul 
cum se desfășoară învățămîntul de 
partid; nu au folosit învățămîntul 
ca pe una din pîrghiile importante 
în realizarea sarcinilor economice 
educative. Așa, de exemplu, slab 
s-a desfășurat învățămîntul de 
partid în organizațiile de bază de 
la fabrica „Sîntimbru", Iprodcoop, 
Sfatul popular al comunei Zlatna 
și în altele. La unele cercuri și 
cursuri frecvența a fost slabă, iar 
discuțiile s-au desfășurat la un ni
vel scăzut

In perioada pregătirii încheierii 
anului școlar în învățămîntul de 
partid cu program de oraș, multe1 
din aceste lipsuri pot fi lichidate, 
iar cunoștințele dobîndite de 
cursanți x consolidate.

In acest an, învățămîntul de 
partid cu program de oraș, cercu
rile de studiere a istoriei P M.R, 
cursurile serale, cercurile de stu
diere a istoriei P.C.U.S., cele de 
economie politică, filozofie, statu
tul P.M.R. se vor încheia între 1 
și 15 iunie a.c. Cercurile de econo 
mie concretă și cercurile de po
litică curentă își vor continua ac
tivitatea.

A încheia învățămîntul de partid 
nu înseamnă pur și simplu a preda 
ultima lecție, și a ține ultima con

vorbire prevăzută în programul de 
studiu. Cursanții simt nevoia să 
adîncească problemele studiate, să 
li se clarifice anumite teme, să 
discute probleme actuale ale poli
ticii partidului nostru. De aceea, 
este necesar ca ședințele cercurilor 
să fie cît mai bine organizate, con
vorbirile să se desfășoare la nive
lul sarcinilor .

In centrul atenției trebuie să stea 
studierea și dezbaterea largă a do
cumentelor Plenarei C. C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959 și în mod 
deosebit proiectul Directivelor celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare al eco
nomiei naționale pe anii 1960-1965 
și pentru programul economic de 
perspectivă. Aceste documente de 
o excepțională valoare politică și 
economică vor trebui să constituie 
baza studiului propagandiștilor și 
a cursanților în perioada de pregă
tire a încheierii anului școlar in 
învățămîntul dd partid, conținutul 
convorbirilor din toate cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid 
cu program de oraș.

Un loc important în convorbirile 
recapitulative va trebui să-l ocupe, 
de asemenea, explicarea fenomene
lor legate de lupta de clasă în eta
pa actuală, a necesității sporirii vi
gilenței revoluționare a comuniști
lor și a1 tuturor oamenilor muncii 
împotriva uneltirilor fățișe sau 
camuflate ale dușmanului de clasă.

De asemenea, în cadrul convor
birilor trebuie acordată toată aten

ția problemelor internaționale, lup
tei pe care țările lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
partidele comuniste și muncitorești 
marxist-leniniste și oamenii muncii 
din lumea întreagă o duc împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
păcii și securității popoarelor, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru coexistență pașnică.

Este necesar ca imediat după în
cheierea învățămîntului de parfid, 
organizațiile de bază să analizeze 
în adunări generale modul în care 
s-a desfășurat învățămîntul de par
tid, în anul 1959-1960, și rezulta
tele obținute, iar pe această bază 
să se stabilească noile ferme de 
învățămînt de partid pentru’ anul 
1960-1961, în funcție de nivelul și 
cerințele cursanților. In același 
timp se cere o mai mare atenție’ 
recrutării propagandiștilor, pentru 
ca în viitor să se lichideze lipsurile 
ce s-au manifestat în acest an.

Organele și organizațiile de bază 
sînt datoare să ia toate măsurile 
care să asigure încheierea anului 
în învățămîntul de partid în cele 
mai bune condițiuni și la nivelul 
sarcinilor trasate de partid.

ILEA MATEI 
directorul cabinetului de oartid



Cm pași hotărifî pe calea înfloririi patriei, 
pe calea bunăstării poporului muncitor
(Urmare din pag. l-a)

tre socialiste. In această perioadă 
au intrat în funcțiune în industria 
republicană și locală 101 întreprin
deri noi, 93 secții noi, iar 294 de 
întreprinderi au fost reutilate și 
dezvoltate. A crescut în mod con
siderabil productivitatea muncii, 
astfel că, drept urmare a înzestrării 
tehnice a industriei, a ridicării ni
velului de calificare al muncitori
lor, mai mult ca trei sferturi din 
sporul producției industriale a fost 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Succese de o însemnătate isto
rică au fost obținute și în trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Astfel, sarcina trasată de cel de-al 
II-lea Congres al P.M.R., ca în 
1960 sectorul socialist din agricul
tură să fie preponderent ca supra
față și ca producție marfă a fost 
îndeplinită încă la sfîrșitul anului 
1959. La 1 martie a.c., sectorul so
cialist al agriculturii cuprindea 77 
la sută din suprafața arabilă a 
țării, peste 76 la sută din totalul 
familiilor țărănești sînt cuprinse 
în gospodării colective și Întovă
rășiri1.

înaintarea victorioasă pe drumul 
socialismului, măsurile luate de 
partid și guvern pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc a avut 
drept urmare o creștere cu 33 la 
sută, la sfîrșitul anului 1959, a sa
lariului real față de 1955; țărăni
mea muncitoare și-a sporit în 1959 
față de 1955 veniturile realizate din 
contractări și achiziții cu 30 la 
sută. Mari înfăptuiri au fost apoi 
realizate în domeniul social-cultu
ral.

Toate aceste succese obținute în 
construcția socialistă a patriei noas
tre au creat baza tehnico-mate- 
ri-ală pentru progresul continuu, în- 
tr-un ritm și mai înalt al econo
miei noastre naționale în anii ur
mători. Proiectul de Directive ale 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. prezintă în fața întregului 
nostru popor programul măreț pen
tru continua înflorire a patriei și 
pentru bunăstarea poporului nostru 
muncitor. Sarcina fundamentală a 
planului economic pe perioada 
1960-1965 este dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
creșterea rapidă a forțelor de pro
ducție, în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră. 
Se prevede apoi ca în această pe
rioadă să se încheie colectivizarea 
întregii agriculturi, ceea ce va în
semna că relațiile de producție so
cialiste vor cuprinde întreaga eco
nomie, care va căpăta astfel un 
caracter unitar.

In vederea înfăptuirii obiectivelor 
politico-economice prevăzute în pla
nul de șase ani de dezvoltare a 
economiei naționale, se prevede ca 
în 1965 valoarea producției globale 
să fie de aproximativ 2,1 ori mai 
mare ca în 1959, ceea ce cores
punde cu un ritm mediu anual de 
creștere de circa . 13 la sută. Se va 
îndrepta toată atenția spre crește
rea producției siderurgice, construc
ția de mașini, energie electrică, in
dustria chimică, ca și spre desco
perirea de noi zăcăminte care să 
asigure o bază tot mai puternică 
de materie primă. Pentru dezvolta
rea industriei siderurgice cel mai 
important obiectiv industrial al 
planului de 6 ani este construcția 
noului combinat siderurgic de la 
Galați, care va constitui pîrghia 
hotărîtoare în dezvoltarea întregii 
economii naționale în viitorii ani. 
Proiectul de Directive prevede apoi 
creșterea considerabilă a producției 
de energie electrică, dezvoltarea 
industriei petrolului și cărbunelui, 
a industriei constructoare de ma
șini, a industriei chimice și a in
dustriei materialelor de construcții. 
In 1965 producția de energie elec
trică va fi de 2,7 ori mai mare de- 
cît în 1959, extracția de cărbune 
de 1,4-1,6 ori, iar industria con
structoare de mașini va fi în 1965 
de 2,2 ori mai mare ca în 1959

Se va dezvolta în mod conside
rabil industria ușoară, astfel că în 
perioada 1960-1965 producția glo
bală a acesteia va crește de circa 
2,1 ori. Măsurile prevăzute în pro
iectul de Directive în această di
recție vor asigura o aprovizio
nare tot mai abundentă a oameni
lor muncii cu țesături, tricotaje, 
confecții și încălțăminte. In indus

tria alimentară se va spori în mod 
considerabil producția de carne, de 
pește, unt, ulei comestibil, lapte, 
zahăr, etc. In ansamblu,. în 1965 
în industria alimentară producția 
va crește față de 1959 de aproxi
mativ două. ori.

Mărețe obiective sînt prevăzute a 
fi îndeplinite în agricultură. Pro
iectul de Directive prevede în a- 
ceasță perioadă încheierea proce
sului de colectivizare a agriculturii 
și sporirea considerabilă a. produc
ției agricole. Pe baza . înzestrării 
tțhnice a agriculturii, folosirea ra
țională a mașinilor, executarea lu
crărilor agrotehnice de calitate în 
termene scurte și la timpul optim 
și prin folosirea în mai mare mă
sură a îngrășămintelor chimice, 
producția globală va crește în 1965 
cu 70-80 la sută față de anul 1959. 
Se prevede ca în condiții climatice 
normale producția totală de cerea
le și leguminoase boabe să ajun
gă în 1965 la 14-16 milioane tone. 
Sarcini sporite sînt prevăzute apoi 
în. ce privește dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, creșterea numărului 
și productivității bovinelor și în 
special a vacilor de lapte. Pînă în 
1965 se va putea ajunge la un efectiv 
aproximativ de 5.800.000 bovine, 
din care aproximativ 2.900.000 vaci.

In ce privește dezvoltarea cul
turii plantelor tehnice, legumelor 
și cartofului, ca și în direcția dez
voltării pomiculturii și viticulturii 
se prevede atît creșterea considera
bilă a producției la hectar cît și 
lărgirea suprafețelor cultivate cu 
aceste culturi.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei noastre naționale impune lua
rea de măsuri corespunzătoare pen
tru creșterea capacităților de tran
sport la nivelul noilor cerințe. In 
acest scop proiectul de Directive 
stabilește sarcini concrete pentru 
reconstrucția bazei tehnico-mate
riale a transportului feroviar, con- 
tinuîndu-se acțiunea de înlocuire a 
tracțiunii de abur prin tracțiunea 
Diesel-electrică, începerea electrifi
cării liniilor cu profil greu si trafic 
intens, mecanizarea și automatiza
rea proceselor de exploatare, par
cul auto pe întreaga economie va 
fi înzestrat cu încă 50.Q00 autoca
mioane și 13.000 remorci, iar par
cul de autobuse va crește cu circa 
120 la sută.

Oglindind linia de ascendență 
continuă a economiei noastre na
ționale, proiectul de Directive pre
vede pentru perioada 1960—1965 
un volum de investiții de circa 
două ori mai mare față de1 perioada 
1954—1959. Din aceste investiții se 
prevede ca 58—59 la sută să Le 
destinate spre continuarea dezvol
tării industriei și în special a 
ramurilor hotărîtoare. Agricultura 
va primi circa 13 la sută din 
totalul investițiilor de stat, 
pentru acțiunile social-culiurale 
investițiile pentru perioada 1960— 
1965 reprezintă, peste 11 la sută 
din totalul investițiilor.

Creșterea continuă a producti
vității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
produselor constituie obiective prin
cipale ale planului economic pe 
anii 1960—1965. Aceste obiective 
constituie o condiție esențială cen
tru avîntul continuu al economici 
și ridicarea continuă a bunăstării 
poporului muncitor. Iată de ce or
ganizațiile de partid sînt chemate 
să mobilizeze colectivele e muncă 
să aplice larg experiența înaintată, 
să folosească la maximului spațiul 
de producție și capacitatea utilaju
lui, să creeze cîmp cît mai larg 
de aplicare a tehnologiei înaintate. 
De asemenea, fiecare colectiv tre
buie să dovedească mult sp'rit 
gospodăresc în folosirea materia
lelor și a fondurilor statului, pu- 
nînd stavilă oricărei tendințe de 
risipă.

Grija partidului pentru creșterea 
bunăstării poporului muncitor este 
puternic reliefată în proiectul de 
Directive. Salariul real al munci
torilor, inginerilor, tehnicienilor si 
funcționarilor va crește pînă în 
1965 cu circa 40—45 la sută față 
de nivelul realizat în a doua ju
mătate a anului 1959, iar venitu
rile țărănimii muncitoare vor creș
te cu circa 40 la sută față 
de 1959. Tot în scopul creșterii bu
năstării poporului muncitor sînt 
prevăzute o serie de măsuri pen

tru dezvoltarea continuă a învăță- 
mîntului, a activității cultural-ar- 
tistice și îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății celor ce muncesc. O pro
blemă centrală a planului de dez
voltare economică o constituie 
problema îmbunătățirii condițiilor 
de locuit. Pînă in 1965 se vor con
strui în orașe și centrele muncito
rești, din fondurile statului, circa 
300.000 apartamente — de peste 3 
ori mai mult ca în perioada 1954- 
1959.-

Planul de 6 ani va constitui pri
ma etapă a programului de pers
pectivă al dezvoltării economiei na
ționale pînă în anul 1975. Progra
mul de perspectivă privind dezvol
tarea economiei noastre naționale 
va fi orientat spre creșterea inten
să și multilaterală a forțelor de 
producție în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste și trecerea 
treptată la construirea comunismu
lui. Programul de perspectivă va 
trebui să asigure dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, acordîndu-se în 
continuare prioritate dezvoltării in
dustriei grele, precum și realizării 
unui asemenea belșug de’ produse 
care să permită ridicarea bună
stării poporului nostru muncitor la 
nivelul celor mai avansate țări din 
lume.

Schița-program prevede posibili
tatea creșterii producției industriale 
în următorii 15 ani de peste 6 ori 
față de anul 1959, iar a producției 
agricole de peste 3 ori. Această va 
crea posibilitatea ca în următorii 
10-15 ani consumul la principalele 
produse alimentare calculat pe lo
cuitor să atingă un nivel de 60-70 
kg la carne, 350-380 litri laote și 
produse lactate, 35-40 kg zahăr și 
produse zaharoase. In ce privește 
consumul de textile calculat pe lo
cuitor acesta va crește spre sfîrși
tul perioadei de 15 ani de 3,5 ori, 
iar cel al încălțămintei va fi de 
3,5-4 perechi pe locuitor.

Creșterea însemnată a producti
vității muncii va crea posibilitatea 
ca încă în decursul planului de 6 
ani să se treacă la reducerea trep
tată a duratei zilei de muncă, la 
început în ramurile industriei grile 
și apoi în celelalte ramuri ale ac
tivității economice și social-cultu
rale. De asemenea, în 1975 se va 
crea posibilitatea electrificării tu
turor satelor patriei, iar problema 
locuințelor va fi practic rezolvată 
în toate orașele și centrele ind -s- 
triale.

Poporul nostru muncitor pri
vește cu o încredere nețărmurită 
mărețul program de construire a 
unei vieți tot mai fericite. Si, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
cifrele vor deveni fapte, se vor 
transforma în bucurii. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît în mersul său 
pe drumul victorios al socialismu
lui nu e singur. El are zi de zi spri
jinul dezinteresat al Uniunii Sovie
tice, are sprijinul întregului lagăr 
al socialismului.

Așa după cum a stabilit Plenara 
C. C. al P.M.R., proiectul de Direc
tive va fi supus în zilele următoare 
dezbaterii organelor și organizații
lor de partid și maselor largi de 
oameni ai muncii în cadrul adună
rilor pe întreprinderi, instituții, u- 
nități socialiste din agricultură, 
sate și în paginile presei. Partici
parea largă a tuturor oamenilor 
muncii din raion la dezbaterea pro
iectului de Directive trebuie să con
stituie o sarcină de cea mai marc 
importanță.Făcînd propuneri pentru 
îmbunătățirea prevederilor acestuia, 
ei trebuie să studieze temeinic și 
să găsească noi căi pentru spori-ea 
producției și reducerea prețului de 
cost. In același timp, obiectivele 
proiectului trebuie să mobilizeze 
masele largi de oameni ai muncii 
să desfășoare cu un avînt nestă
vilit întrecerea socialistă, întîmpi- 
nînd Congresul al III-lea al parti
dului cu rezultate cît mai mari în 
sporirea producției și productivității 
muncii, în reducerea prețului de 
cost al produselor.

Oameni ai muncii din raion! Să 
desfășurăm larg bătălia’ pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, să facem ca rezultatele 
muncii noastre creatoare să consti
tuie o puternică afirmare a dra
gostei și încrederii nețărmurite în 
încercatul și neînvinsul nostru 
partid.

Declarația guvernului R. P. Romine 
cu privire la zădărnicirea conferinței 

la nivel înalt de către S. U. A.
După cum se știe, guvernul 

S.U.A. a zădărnicit ținerea confe
rinței la nivel înalt. încă înainte 
de data fixată pentru începerea lu
crărilor conferinței, în S.U.A. perso
nalități ofidiale au ținut cuvîntări 
pătrunse de spiritul războiului rece, 
s-au pus la cale acțiuni agresive 
ale aviației militare americane care 
au culminat cu zborul provocator 
al avionului „U-2" deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice. In loc de 
a condamna asemenea acțiuni con
trarii celor mai elementare reguli 
ale relațiilor între state, de a pe
depsi pe vinovați și a da asigurări 
că în viitor ele nu se vor mai re
peta, declarațiile președintelui 
S.U.A. și ale altor personalități o- 
ficiale au proclamat încălcarea su
veranității statelor drept o politică 
oficială a S.U.A.

Dînd curs politicii cercurilor mili
tariste americane, care se străduiesc 
să împiedice micșorarea încordării 
internaționale și să reînvie fali
mentara politică de pe poziții de 
forță și războiul rece, guvernul 
S.U.A. și-a asumat o mare răs
pundere în fața popoarelor lumii.

Poporul și guvernul romîn, con- 
siderînd respectul suveranității și 
securității tuturor țărilor dreot con
diție indispensabilă a relațiilor 
pașnice între state, sprijină pe de
plin poziția demnă și hotărtlă a 
guvernului U.R.S.S., corespunză
toare intereselor consolidării și a- 
părării păcii în lume.

Acțiunile de felul incursiunilor în 
scop de spionaj ale avioanelor a- 
mericane deasupra Uniunii Sovie
tice au stîrnit indignarea legitimă 
a poporului romîn ca și a celorlal
te popoare iubitoare de pace, care 
le condamnă cu asprime ca deose
bit de primejdioase pentru cauza 
păcii. Opinia publică mondială, 
partide, grupări și personalități de 
diferite convingeri politice își ex
primă îngrijorarea și se pronunță 
împotriva cursului agresiv al poli
ticii externe a S.U.A. Chiar și în

Uniunea Sovietică pe drumul cuceririi Cosmosului

Visurile devin realitate
Anul care ă trecut s-a remarcat 

prin mari evenimente științifice de 
o importanță deosebită: oamenii de 
știință sovietici au realizat o pla
netă care a devenit satelit artifi
cial ai Soarelui, pe suprafața Lunii 
a fost adus un fanion simbolizind 
măreția geniului uman, s-a efec
tuat fotografierea părții invizibile 
de pe Pămînt a Lunii.

La începutul anului 1960, vor
bind despre lansarea cu succes a 
primilor sateliți artificiali ai Pă- 
mîntului și a rachetelor cosmice, 
N. S. Hrușcioy a spus: „Lumea va 
fi, fără îndoială, martora unor suc
cese și mai grandioase în acest 
domeniu". Și iată că astăzi am de
venit martorii unei noi victorii is
torice a științei sovietice — în spa
țiul cosmic a fost lansată o navă 
cu o greutate de peste 4,5 tone și 
cu aparataj științific de aproxima
tiv 1,5 tone. In ace'ste date i mpre
sionează în primul rînd greutatea 
încărcăturii utile care poate fi ri
dicată în spațiul cosmic de rache
tele sovietice.

Crearea și lansarea cu succes pe 
orbită în jurul Pămîntului a primei 
nave cosmice reprezintă oi nouă și 
remarcabilă realizare a științei și 
tehnicii sovietice de rachete, un 
pas nou pe drumul omului spre alte 
planete-.

Dacă primul satelit artificial so
vietic avea o greutate de peste 80 
kg, în prezent, noua rachetă a 
transportat în cosmos o greutate 
de 60 de ori mai mare. Nava cos
mică are aceeași greutate ca si a 
multor avioane.

Este interesant să se facă o com
parație a succeselor obținute de 
știința sovietică în studierea Cos
mosului cu cele realizate în acest 
domeniu în alte țări.

După cum se știe, lucrări pregă
titoare în vederea lansării de sate
liți artificiali ai pămîntului s-au1 e- 
fectuat în multe țări ale lumii și 
aceste lucrări au fost însoțite de o 
reclamă zgomotoasă. De pildă, în 
S.U.A. unii oameni de stat făc’e'au 

Statele Unite ale America, dercuri 
tot mai largi ale opiniei publice cri
tică guvernul Eisenhower, cerîndo 
politică externă care să. ducă la îm
bunătățirea atmosferei internațio
nale.

Guvernul Republicii Populare Ro
mine consideră că Organizația Na
țiunilor Unite, în conformitate cu 
principiile Cartei, are datoria să ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
pune capăt unor astfel de acțiuni 
agresive din partea S.U.A.

Guvernul romîn își exprimă con
vingerea . că problemele litigioase 
se pot rezolva pe cale pașnică, că 
relațiile de colaborare între toate 
statele, indiferent de orlnduirea lor 
socială, se vor dezvolta; el speră- 
dă datorită eforturilor popoarelor 
se vor crea condiții pentru ținerea 
în viitor a conferinței la nivel înalt. 
Poporul romîn, ca și toate forțele 
iubitoare de pace din lume, cere ca 
astfel de probleme de covârșitoare 
importanță pentru cauza păcii și 
securității popoarelor, dum sînt de
zarmarea generală și totală, înlă
turarea. rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial prin semnarea . 
tratatului de pace cu Germania și 
reglementarea problemei Berlinului 
occidental, să fie rezolvate cît mai 
curînd pe calea tratativelor.

Astăzi, cînd apar mai limpede ce 
oricînd scopurile agresive ale ba
zelor militare pe teritorii străine și 
pericolul pe care-l prezintă ele pen
tru pacea lumii, guvernul romîn 
consideră deosebit de actuală rea
lizarea propunerii sale privind crea
rea în regiunea balcanică a unei 
zone a păcii, lipsită de arme ato
mice și de baze pentru rachete și- 
proiectile teleghidate.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne va depune și de aici înainte 
toate eforturile pentru soluționa;ca
pe cale pașnică a problemelor in
ternaționale, pentru întărirea se
curității popoarelor și a păcii. înr 
întreaga lume.
-----------------------------------  

declarații că în 1957, în S.U.A. va 
fi lansat pentru prima oară în lume- 
un satelit artificial al Pămîntului..

In realitate însă S.U.A. nu au, 
reușit în general să lanseze în a- 
nul 1957 un satelit artificial a! Pă
mîntului și nici să fie primele dim 
Lume. Astfel, chiar și ziariștii a- 
mericani au fost nevoiți să scrie 
că 90 la sută din discuțiile desore 
sateliții Pămîntului au revenit Sta
telor Unite, în timp ce 100 la sută 
din cele înfăptuite au revenit U- 
niunii Sovietice.

S.U.A. au reușit să realjzeze lan
sarea unui satelit abia în ianuarie 
1958. Acesta a transportat un ..pa
rata] științific de numai 5 kg, a- 
dică de 100 de ori mai mic riecît 
cel de'-al doilea satelit artificial so
vietic al Pămîntului, care pe atunci 
efectuase deja sute de rotații în- 
jurul planetei noastre.

Tehnica sovietică de rachete se 
caracterizează nu numai prin pu
terea rachetelor, nu numai prin 
marea lor capacitate de ridicare, cf 
și prin înalta precizie a mișcării lor. 
Toată lumea își amintește cu ce 
precizie s-a efectuat lansarea ra
chetei sovietice pentru zborul cir
cumlunar în octombrie anul trecut.. 
In ianuarie 1960, în cadrul zboru
rilor experimentale rachetele sovie
tice au parcurs o distanță de 12,5 
mii km și au coborît în regiunea 
stabilită a Oceanului Pacific eu o 
deviere de mai puțin ,de 2 km de 
la punctul stabilit. Pentru compa
rație se poate arăta din nou că,, 
potrivit declarației președintelui-' 
S.U.A., Eisenhower, djn ianuarie 
anul curent, în ultimele 14 lansări' 
experimentale ale rachetei balistice 
„Atlas" pe o distanță de 8.000 km,, 
devierea medie a fost de peste 3 km.

Puternicele rachete sovietice, po- 
sedînd o înaltă precizid a zborului,, 
deschid posibilități largi pentru cu
cerirea spațiului cosmic. Lansarea* 
cu succes a primei nave cosmice a- 
propie cu mult ziua cînd omul va- 
păși pe suprafața planetelor apro
piate de noi ale sistemului solan.
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