
OafflCDll muncii din raion muncesc cu arini
pentru îndeplinirea sarcinilor Congresului

Importante realizări la
Colectivul de muncă de la Depoui- 

de locomotive C.F.R. din "Ic'uș a 
încheiat bilanțul primului semestru 
cu rezultate deosebite in muncă.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, colectivul de muncă 
din cadrul acestui depou a reușit 
să-și îndeplinească sarcinile de 
plan pe primul semestru încă de la

Succesele cooperatorilor
Muncind cu mult elan, harnicii 

muncitori d'n cadrul cooperativei 
„Mureșul" din Alba-Iulia au reușit 
ca și in luna iunie să-și îndepli
nească planul producției globale, in 
proporție de 156 la sută, la pro
ducția marjă în proporție de 139,4 
la sută, 
lație în 
Acest

iar la lucrări pentru popu- 
proporție de 197,7 la sută, 
colectiv a realizat în

Realizări f r umo ase
Literatorii din comerț ai Filialei 

O.C.L. Alimentara Alba-Iulia des
fășoară cu multă însuflețire lupta 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecere.

Îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, buna deservire și în 
condițiuni cît mai civilizate, o a- 
provizionare mai bună a magazi
nelor cu produse de larg consum 
și de sezon a fost scopul țintit și 
realizat în luna trecută de tovară
șa Indrei Angela, responsabila ma
gazinului Nr. 9 din Alba-Iulia, de 

incepînd din ziua
* 1 „Victoria' 

film

de 7 iulie 
i“ din 

romînesc

U.R.C.C. 
local al 

oraș

la cinematograful 
oraș rulează noul 
„Valurile Dunării".

-ix Peste puține 
Alba va deschide în 
cooperativei „Plugarul" din 
un magazin pentru desfacerea le
gumelor și fructelor.

★ Secția de panificație din Zlat
na a 1.I. L. „Horia" a realizat în 
luna iunie o depășire a sarcinii de 
plan de 8 la sută. In același timp 
a fost introdus în fabricație un nou 
sortiment — împletituri s.uprapuse.

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

1 Pășunatul... orășenesc
Di fer if1 cetățeni își scot W 
încă vitele la pășunat pe § 
străzile cu porțiuni verzi. S

<2Intîlnind în plin oraș 
peisaje de imaș 
socotim că nu bovina 
să-nțeleagă care-i vina!

Depoul C. F. R. Teiuș
data de 8 iunie, astfel că în pre
zent harnicii ceferiști lucrează în 
contul lunii august.

La acest frumos rezultat munci
torii depoului au mai adăugat și o 
altă realizare. De ia începutul anu
lui și pînă în prezent, în cadrul de
poului au fost reaiizate 682.000 iei 
economii peste plan.

Coresp. V. STREMȚAN

trimestrul II economii la prețul de 
cost in valoare de lei 33.000, depă- 
șindu-și astfel propriul lor angaja
ment care era de 26.000 lei.

O contribuție deosebită la reali
zarea acestor frumoase rezultate au 
adus-o tovarășii Pacepa Ștefan, 
Romcea Pavel, Dîrja Ioan, Bota 
Eugen, Cîmpean Estera și alții.

Dumitreasa loan, 
și Ardean Aurel,

către tovarășii 
Bărbănțan loan 
responsabilii magazinelor Nr. 11,3 
și 8 din Albă-Iulia, care și-au de
pășit sarcinile de plan cu peste 21 
la sută.

Rezultate frumoase au fost ob
ținute și de către lucrătorii din u- 
nitățile din Zlatna, Haneș, Alma- 
șul Mare, Valea Dosului, rezultate 
ce att făcut posibilă îndeplinirea în 
proporție de 101 la sută a planului 
magazinelor alimentare generale și 
în proporție de 121 la sută la uni
tățile și laboratorul de alimentație 
publică.

Coresp. IOAN PETRUȘCA

In contul lunii septembrie
III al întreprinderii mi- 
Doja“ din ZIaina își are

Sectorul 
niere „Gh. 
nu odată înscris numele în cartea 
de onoare a întreprinderii. Și nu 
întîmplător. Colectivul, harnicul co
lectiv de aici și-a înscris numele în 
cartea de onoare pe baza faptelor. 
Nu există lună în care graficul 
producției să nu arate însemnate 
depășiri de plan. Pe bună dreptate 
locul de sector fruntaș pe întreprin
dere îl deține de multă vreme sec
torul III.

Cti cîtva timp în urmă, aici la 
sector s-a petrecut un lucru puțin 
obișnuit. La ieșirea din mină, șefii 
de echipă, comuniștii Hendrea Gh. 
II, Simon Traian, Răcean Dumitru 
și Guș Petru au fost întîmpinați cu 
flori. Pentru ce ? Pentru rezultate, 
și încă pentru rezultate ce n-au 
fost de multă vreme obținute în 
sector. Desfășurînd o întrecere en
tuziastă pentru îndeplinirea anga
jamentelor. bravii mineri din echi
pele conduse de cei patru comuniș
ti au dat patriei însemnate cantități 
de produse peste plan. Cît privește 
situația planului lunar, harnicii 
mineri din sector au reușit să și-l 
îndeplinească în numai 20 zile. 
Pentru aceste frumoase rezultate 
colectivul i-a îmbrățișat, le-a dă
ruit flori.

Succesul obținut de colectivul de 
muncă al sectorului III nu e cîtuși 
de puțin întîmplător. El este urma-
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Băile Herculane — una dintre 
cele mai pitorești stațiuni balneo
climaterice ale patriei 
anual mii de oameni 
refac sănătatea.

In clișeu: vedere 
Băilor Herculane.

noastre, unde 
ai muncii își

generală a

Recoltă bogată de orz
La gospodăria colectivă din Alba- 

Iulia s-a început secerișul. Ajutați 
de S.M.T., colectiviștii au secerai 
orzul de toamnă la timpul optim. 
Semănat în teren bine pregătit, în
grășat suplimentar și plivit la vre
me, orzul promite în acest an o re
coltă medie de peste 2.000 kg ia 
hectar.

Colectiviștii din Alba-Iulia, care 
s-au pregătit temeinic pentru sece
riș, sînt hbtărtți ca îndată ce griul 
gospodăriei va da în pirgă să 
înceapă recoltarea lui. In ace
lași timp, pentru a-și asigura să- 
mînță de calitate, ei au stabilit ca 
griul de pe lotul semincer să-l re
colteze cînd acesta va intra în faza 
de coacere deplină.

a- 
de Jos 

peste

Importante cantități 
de furaje însilozate

Acordînd toată importanța îpsi- 
lozărilor de furaje — mijloc de 
bază în sporirea numărului și creș
terea productivității bovinelor și in 
special a vacilor de lapte — colec
tivul de muncă al gospodăriei 
gricole de stat din Galda 
a însilozat zilele acestea 
400 tone trifoi cu melasă.

In prezent, în gospodărie 
tinuă cu lucrările de întreținere ia 
porumbul pentru siloz și cu săpatul 
gropilor de însilozare. Porumbul 
pentru siloz, la care se aplică ace
leași lucrări ca la porumbul pentru 
boabe, urmează să se recolteze și 
să se însilozeze cînd acesta va fi 
în faza de coacere lapte-ceară, cînd 
conține cele mai multe unități nu
tritive. , 

se con-

rea firească a muncii entuziaste și 
în special a elanului dovedit de co
muniști în întrecere. Au muncit cti 
entuziasm minerii din echipele lui 
Hendrea, Simon, Răcean și Guș, 
dar nu s-au lăsat mai prejos nici 
prim prăjitorii, comuniștii Dumitraș 
Nicolae, Mermezan Ștefan și Roșea 
Vasile. Cu toții au dovedit aceeași 
însuflețire în întrecere. Și drept re
zultat al . muncii însuflețite, desfă
șurate sub îndrumarea organizației 
de bază, întregul sector se poate 
mîndri cu faptul că de la 2 iulie 
colectivul de muncă de aici lucrea
ză în contul lunii septembrie a.c.

IN CLIȘEU: Stropitul preventiv al pomilor împotriva omizii pă
roase a dudului.

Pentru continua ridicare 
a nivelului tehnic al producției

calității

Documentele celui de-al IH-lea 
Congres al partidului au subliniat 
cu toată tăria necesitatea ca, pen
tru un continuu avînt al industria
lizării socialiste a patriei să se a- 
corde o atenție deosebită introdu
cerii tehnicii noi, principala cale 
pentru creșterea continuă a produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea 
produselor.

Recent, C. C. al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri au elaborat o ho
tărîre deosebit de importantă pri
vind ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției. Această hotă
rîre, avînd la bază o analiză pro
fundă a situației actuale, trasează 
o serie de sarcini de o deosebită 
importanță pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al producției. In baza 
noii hotărîri se stabilesc sarcini pre
cise ce vor trebui îndeplinite în 
scopul continuei îmbunătățiri a 
procesului de producție, introduce
rea tehnicii noi, extinderea meca
nizării și ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a activității inovatorilor.

Analizînd situația existentă în 
raionul nostru în direcția ridicării 
nivelului tehnic al producției, a in
troducerii tehnologiei noi care "să 
dudă în mod considerabil la spori
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, se poate a- 
răta că în ultimii ani au fost obți
nute o seamă de succese remarca
bile. La Uzinele Metalo-Chimice din 
Zlatna, de pildă, ca urmare a schim
bării liniei tehnologice de fabrica
ție la secția chimică, s-a obținut o 
creștere a productivității muncit de 
peste 30 la sută. De asemenea, la 
fabrica „Ardeleana" din Alba-Iulia, 
introdueîndu-se banda rulantă la 
secția de richtuit și finiș, s-a asi
gurat desfășurarea procesului de 
producție fără oprire, înlăturindu- 
se pierderile la timp, ceea ce a dus 
la creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. In 
primele 6 luni din acest an, la a- 
ceastă fabrică s-au realizat eco
nomii de peste 450.000 lei. Intr-o 
măsură considerabilă a crescut pro
ductivitatea muncii în urma intro
ducerii perforajului umed și a micii 
mecanizări și la întreprinderea mi
nieră „Gh. Doja" din ZIaina.

Așadar, faptele de zi cu zi dove
desc cu toată puterea necesitatea 
ca în fiecare întreprindere să existe 
o mai mare preocupare pentru intro
ducerea tehnologiei noi, extinderea 
micii mecanizări, dezvoltarea miș
cării inovatorilor și extinderea ex
perienței înaintate etc. Din păcate, 
însă, există în raionul nostru unele 
întreprinderi care nu numai că nu 
acordă importanță introducerii teh
nicii noi, dar subapreciază uneori 
mijloacele moderne pe care le pri
mesc în dotare, tărăgănînd nejusti
ficat montarea și darea lor cît mai 
repede în circuitul producției. Sînt 
cazuri cînd se continuă să se fo
losească în producție mijloace de
pășite de mult de noile condiții, 
dar care nu sînt înlocuite cu ope

rativitate. La fabrica de ceramică 
„Sîntimbru", de pildă, se folosesc 
și în prezent la transportul intern 
caii, cînd practic se cunoaște chel
tuielile mari ce le necesită întreți
nerea acestor cai. De asemenea, cu 
toate măsurile luate în ultimul timp, 
trebuie arătat că și la întreprinde
rea. minieră „Gh. Doja" din ZIaina 
metodele noi de muncă nu sînt ex
tinse peste tot cu operativitate. Mai 
pot fi întîlnite la sectoarele acestei 
întreprinderi nu puține locuri de 
muncă unde nu este nici azi intro
dus perforajul umed, sau cazuri 
cînd utilajul primit este pus cu în- 
tîrziere în producție. Comitetul de 
partid din cadrul acestei întreprin
deri are datoria să se preocupe cu 
toată răspunderea de aceste sarcini, 
să asigure traducerea întocmai în 
viață a măsurilor tehnico-organîza- 
torice stabilite.

O mare atenție trebuie acordată 
activității inovatorilor, introducerii 
operative a inovațiilor corespunză
toare. In acest scop se impune cu 
toată seriozitatea îmbunătățirea ac
tivității cabinetelor tehnice din în
treprinderi, astfel ca acestea să de
vină îndrumătoare adevărate ale 
inovatorilor, să le îndrepte atenția 
acestora spre rezolvarea probleme
lor cele mai importante ale produc
ției. Trebuie arătat că în cele mai 
multe cazuri inovatorii din între
prinderile raionului nostru sînt spri
jiniți în activitatea lor și stimulați. 
Sînt însă și cazuri cînd activitatea 
inovatorilor nu este cîtuși de puțin 
luată în seamă, ceea ce atrage după 
sine situația ca mișcarea de inova
tori să fie inexistentă. La această 
situație contribuie și slaba activi
tate a cabinetelor tehnice. Sînt des
tule cazuri cînd în unele unități, ca 
I.C.F., Grupul de șantiere' al 
T.R.C.II. și alte unități, cabinetele 
tehn!ce fie că nu există, fie că alt 
o activitate slabă.

Deficiențele care mai există în 
întreprinderile raionului nostru în 
diredția introducerii tehnicii noi, 
în dezvoltarea activității inovatorilor 
pot și trebuie lichidate în cel mai 
scurt timp. Așa după cum se arată 
în hotărîre: introducerea progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale este o sarcină a 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, care cere o intensă activi
tate organizatorică din partea orga
nelor de partid, de stat, sindicale și 
de tineret. Iaiă de ce organizațiile 
de partid din întreprinderi au sar
cina de a se ocupa cu toată răs
punderea de introducerea progresu
lui tehnic, asigurînd extinderea me
canizării și automatizării și condu- 
c.înd cit mai bine acțiunea de per
fecționare a proceselor de produc
ție. Este absolut necesar să se a- 
corde o mai mare atenție activității 
de cercetare în întreprindere, acti
vizării cabinetelor 
ca acestea 
principal de 

seamă
apoi 

trebuie 
atenție

tehnice, astfet 
să constituie punctul 
sprijin al inovatorilor, 
de sarcini importante 
comitetelor
să acorde

ridicării

O 
revin 
Ele 
mare 
a calificării muncitorilor, j 

fiecare organ sindical să fie

sindicale, 
o mai 

continue 
Pentru 

, ? clar 
că o tehmcă nouă poate fi intro
dusă și aplicată numai de oameni 
cu înaltă calificare. Și sarcina ri
dicării calificării profesionale tre
buie să constituie o preocupare 
principală și pentril organizațiile 
U.T.M., clare trebuie să mobilizeze 
întregul tineret la ridicarea califi
cării la nivelul cerut de progresul 
tehnic.

Introducerea tehnicii noi trebuie 
să stea în centrul preocupărilor or
ganizațiilor de partid, a organiza
țiilor de masă, deoarece ea consti
tuie principalul mijloc pentru creș
terea productivității muncii, redu
cerea prețului de cost, pentru con
tinua dezvoltare a economiei națio
nale și creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.



Atenție dcoscDIta tuturor lucrărilor agricole 
din campania de vară

---------  RAID ANCHETĂ ---------
In raionul nostru primii snopi de orz au și fost secerați și peste 

puține zile va începe secerișul și la grîu. De aceea, în aceste zile, in
tensificarea pregătirilor de recoltare, a terminării reparațiilor la utila
jul necesar în campania de vară, a pregătirii materialelor necesare 
pentru organizarea ariilor și a magaziilor pentru depozitarea cerea
lelor se impune ca o sarcină deprima urgență.

Pentru a vedea cum se desfășoară, în satele din raion, lucrările din 
campania de vară și pregătirile de strîngerea recoltei de păioase din 

■est an, pregătiri care au un rol de seamă în asigurarea succesului 
deplin în campania de vară, ziarul „Steaua roșie" a organizat un 
raid anchetă. Mai jos dăm pe scurt unele constatări făcute cu prilejul 
raidului.

Gaia pentru recoltări
Colectivul de muncă al gospodă

riei agricole de stat din Galda de 
Jos s-a pregătit temeinic pentru 
campania de recoltare. Sub îndru
marea permanentă a organizației 
de bază, mecanizatorii gospodăriei 
au reparat și pus la punct din vre
me întregul parc de tractoare, com
bine, camioane și remorci pentru 
transportul recoltei etc. și acum 
zoresc munca pentru a termina pră- 
șitul mecanic la culturi înainte de 
seceriș.

Pentru a asigura condiții cit mat 
bune de depozitare și păstrare a 
cerealelor, au fost reparate, văruite

Lipsurilor trebuie să li se pună capăt
Dacă în cele mai multe comune 

din raion, ca Vințul de Jos, Galda 
de Jos, Ciugud și altele, pregăti
rile în vederea strîngerii recoltei 
de grîne s-au făcut cu răspundere, 
nu același lucru îl putem spune_ 'în 
această direcție despre comuna B;r- 
ghin. Aici, datorită slabei preocu
pări a comitetului executiv al sfa
tului popular din comună nu au 
fost stabilite ariile și nu s-a luat 
nici o măsură pînă la 3 iulie pen- 

"tru asigurarea materialelor necesare 
organizării lor. O slabă preocupare 
există în această comună, și în ce 
privește organizarea muncii cultu
rale pe timpul campaniei de vară.

Zoresc pregătirile
Pentru a avea cît mai multe bra

țe de muncă disponibile la strînge
rea recoltei de păioase, colectiviștii 
din Benic. zoresc terminarea lucră
rilor de întreținere la culturile pră- 
șitoare înainte de seceriș. Folosind 
fiecare zi și oră bună de muncă la 
lucrări în cîmp, organizați pe echi
pe, colectiviștii au terminat prașila 
a doua la porumb, cartofi și floa- 
rea-soarelui și sînt pe terminate cu 
cea de a treia prașilă la sfecla de 
zahăr. Cu aceeași intensitate se 
desfășoară munca și în vii, unde 
s-an efectuat plivitul, legatul și 
stropitul al treilea pe întreaga su
prafață.

Așa după cum se arată la panoul 
de onoare, primii în întrecere la 
muncile agricole sînt colectiviștii 
din echipele a IlI-a și a Il-a, în 
frunte cu colectiviștii Bucerzan Io
sif, Botoș Ion, Bucerzan Valeria, 
Bucerzan Pamfir, Oțoi Veronica, 
Nicoară Maria și alții. 

r----------------- CONCLUZII-------- ——j
( Cu prilejul raidului s-a putut .vedea că pe lîngă rezultatele bune i 
> obținute în pregătirea pentru recoltări și în întreținerea culturilor mai ? 
( sînt încă multe lipsuri. Așa, de exemplu, în comunele Mihalț, Pețele.a, ț 
< Stremț, Teiuș, Sîntimbrul și altele, unde organele de partid și de stat ) 
) locale nu au acordat toată importanța lucrărilor din campania de ? 
( vară, lucrările de întreținere la porumb, floarea-soarelui și sfecla de j 
I zahăr sînt mult rămase în urmă, cu toate că au existat condiții ca ) 

acestea să fie terminate la vreme. O slabă preocupare dovedesc apoi < 
comunele Berghin, Ighiu, Sîntimbru și altele în organizarea ariilor, și ( 
îndeosebi la mobilizarea întovărășiților pentru strîngerea fondului de ) 
semințe direct de la arie. ’ ’ (

Cum nu ne mai despart decît puține zile pînă la începerea bătăliei pentru ) 
strîngerea recoltei de păioase din acest an, comitetele executive ale ( 
sfaturilor populare de la comune, îndrumate de comitetele comunale S 
de partid, au datoria să sprijine larg unitățile agricole socialist-cpo- ? 
peratiste, pentru a se intensifica la maximum executarea, prașilelor < 
la porumb și celelalte culturi. De asemenea, trebuie luate toate mă- ! 
șurile pentru organizarea din vreme a ariilor, pentru organizarea ? 
slrîngerii fondului de semințe la întovărășiri direct de la arie si ași- < 
gurarea depozitării și păstrării acestora în cele mai bune condițiuni. ) 

Dovedind o deosebită preocupare în campania de recoltare și treie- ? 
riș, vom reuși să asigurăm strîngerea la timp și fără pierderi a re- f 
col tei, ’ j

și dezinfectate toate magaziile și 
încăperile prevăzute în acest scop, 
s-au revizuit și reparat vînturăto- 
rile și selectoarele, s-au luat mă
suri pentru repararea și verificarea 
cîntarelor și s-au asigurat sacii ne
cesari pentru transportul recoltei la 
locul de depozitare.

Colectivul de muncă al Gospo
dăriei agricole de stat din Galda 
de Jos este hotărît să strîngă re
colta de grîu într-un timp cit mai 
scurt, de cel mult 5-6 zile, așa 
cum prevăd Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

Lipsite de îndrumarea și spriji
nul organizațiilor de partid și al co
mitetului executiv al sfatului popu
lar, conducerile celor două întovă
rășiri din comună nu dovedesc s~u- 
ficientă preocupare pentru organi
zarea strîngerii seminței direct de 
la arie în vederea însămînțărilor 
de toamnă, precum și asigurarea 
de spații de depozitare corespunză
toare pentru buna păstrare a aces
teia. Lipsurilor existente în comuna 
Berghin privitor la pregătirea cam- 
pamiei de recoltare și îndeosebi în 
ce privește strîngerea seminței de 
către întovărășiri direct de. la arie, 
trebuie să li se pună capăt de că
tre comitetul executiv al sfatului 
popular din comună în cel mai 
scurt timp.

Rămași în urmă la
In comuna Oarda de Jos lucră

rile de întreținere a culturilor la 
prășițoare și îndeosebi la sfecla de 
zahăr, se desfășoară nesatisfăcător. 
Așa se explică faptul că la întovă
rășirea „Cel de-al Il-lea Congres 
al P.M.R.", din comună, prașila a 
Il-a la porumb nu s-a executat de- 
cît în proporție de 60 la sută, iar 
unii întovărășiți, cum sînt Susan 
Vasile, Josan Nicolae, Curuț Ni- 
colae, Josan Alexandru, Jibotean 
Gheorghe și Sto-ia Pavel, nu au e- 
fectuat la sfecla de zahăr încă nici 
prima prașilă.

Pentru a se pune capăt acestei 
situații dăunătoare producției agri
cole și bunei desfășurări a munci
lor agricole, de vară, conducerea 
întovărășirii, condusă de organi
zația de bază și sprijinită de comi
tetul executiv al sfatului popular 
din comună, are datoria să mobi-

Reparațiile la batoze trebuie 
să fie grabnic terminate
Deși reparațiile la garniturile de 

treier trebuiau să fie terminate încă 
de la 25 iunie, în multe comune 
din raion sînt încă deținători de 
batoze care tărăgănează reparațiile 
la batozele și tractoarele cu 
care sînt planificați în campa
nia de treieriș. In această situație 
sînt proprietarii de batoze Repede 
Ștefan din comuna Mihalț și Oni- 
chie Nicolae din comuna Ighiu, 
care mai au de făcut reparații im
portante la tractoare.

Ținînd seamă că timpul treierișu- 
lui este forate aproape, se impune 
ca organele de stat de la comunele 
unde garniturile de treier nu sînt 
încă puse la punct și gata pentru 
a ieși la arie, să ia toate măsurile 
pentru ca repararea acestora să se 
termine în cel mai scurt timp.

Mai multă preocupare 

pentru însilozări
O deosebită preocupare trebuie 

să dovedească conducerile unități
lor agricole socialist-cooperatiste 
din raion pentru pregătirea gropi
lor de însilozare a porumbului pen
tru nutreț murat, acolo unde aces
tea nu au fost încă făcute. Cu toa
tă răspunderea trebuie să se ocupe 
de pregătirea gropilor de însilozare 
gospodăriile colective din Oiejdea, 
Teiuș, Cistei și altele, care nu au 
săpat și pregătit numai o parte din 
gropi. Acestea trebuie să intensifi
ce munca în această direcție, pen
tru a se asigura gropi corespunză
toare pentru întreaga cantitate de 
porumb sau alte plante de nutreț 
ce urmează să fie însilozate.

întreținerea culturilor
lizeze țăranii întovărășiți la execu
tarea lucrărilor de întreținere, deoa
rece nlmai așa se poate asigura o 
recoltă sporită.

CĂRȚI N OI
Viața. lui filbevt Sinslein

Cartea lui Vladimir Lvov este 
dedicată vieții și descoperirilor 
științifice ale lui Albert Einstein, 
unul dintre cei mai mari fizicieni, 
creatorul teoriei relativității. Po
vestind viața complexă și plină de 
contradicții a acestui savant, au
torul prezintă totodată, într-o for
mă accesibilă, conținutul marilor 
sale descoperiri.

Gu Magellan în jurul lumii
Antonio Pigafetta, care l-a înso

țit pe celebrul navigator portughez 
Magellan în vestita sa călătorie în 

Spre noi succese în 
întrecerea socialistă
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă pentru îndeplinirea cu cins
te a sarcinilor trasate de Congre
sul al III-lea al partidului, mun
citorii reviziei de vagoane C.FJR. 
Teiuș înregistrează noi și impor
tante realizări în procesul de pro
ducție.

Astfel, sarcinile de plan, revenite 
unității în trimestrul II al anului, 
au fost îndeplinite în proporție de 
106,23 la sută. De asemenea, au 
fost reparate peste plan, fără a fi 
scoase din circulație, 253 vagoane 
de clasă și 279 vagoane de marfă, 
ceea ce contribuie la asigurarea 
mersului trenurilor într-o deplină 
siguranță de circulație.

Economiile realizate la saboți, 
bruioane, bumbac pentru curățit va
goane, acid sulfuric și lubrefianți, 
în perioada respectivă, depășesc 
suma de 4.000 lei. La obținerea a- 
cestor frumoase realizări cea mai 
de seamă contribuție și-au adus-o 
muncitori Ioan Avram. Gheorghe 
Stoica, Stefan Fuga, Petru Beldean, 
Vasile Nicoară, Iacob Verdeș Fle- 
șer Vasile și alții.

Prin muncă patriotică
In ultimul timp, un mare număr 

de femei din comuna Feneș au 
luai parte la muncile patriotice de 
înfrumusețare a comunei. Astfel, 
tu sprijinul femeilor s-au desfundat 
șanțurile de pe marginea șoselei 
ce trece prin sat pe o distanță de 
1.800 metri și s-au efectuat peste 
120 ore muncă patriotică la termi
narea noului local de sfat popular.

In aceste acțiuni s-au evidențiat, 
în mod deosebit tovarășele Ștefan 
Valeria, Micu Victoria, Cristian 
Elena, Nicula Marica, Bota Maria, 
Tomuș Salvina, Tenie Sofia, Co- 
ciobea Eva si altele.

V. BOLCA

Noi construcții 
în comuna noastră

Că țăranii muncitoți din comuna 
noastră sînt oameni harnici și buni 
gospodari o confirmă înseși fapte
le, realizările lor. Nu de mult, bu
năoară, în satul Teleac a fost ter
minată o școală, în Hăpria — un 
cămin cultural, două mari grajduri 
comunale și multe alte construcții 

jurul lumii, începută la 20 septem
brie 1519, a întocmit în timpul dru
mului un fel de jurnal de bord. Da
torată însemnărilor acestui martor 
ocular, se poate urmări drumul co
răbiilor lui Magellan de-a lungul 
coastelor Braziliei, prin pustietățile 
înghețate ale Patagoniei, pe rucsfîr- 
șlta întindere a Pacificului, prm 
puzderia de insule din arhipelagul 
Malaeziei și, în sfîrșit, în jurul țăr
murilor Afridi.

Spațiul și timpul
Sub acest titlu, Editura Științifi

că a tradus lucrarea lui B. Koz
lowski, dedicată dezvoltării con
strucțiilor navale de-a lungul seco
lelor. Astfel, sînt prezentate tipurile 
de nave din antichitate șl evul me
diu, sînt înfățișate numeroase date 
despre navele din secolul nostru. 
Volumul este complectat cu desene 
și fotografii.

"Biguri de naiuraliști
Editura Științifică a tradus, re

cent, din limba rusă lucrarea lui 
V. I. Sviderski intitulată „Spațiul 
și timpul" care prezintă aceste for
me esențiale ale existenței materiei 
în mișcare. Autorul prezintă tezele 
fundarrientale ale materialismului 
dialeetic cu privire la esența și în
sușirile spațiului și timpului. 

ridicate de curînd schimbă continuii 
înfățișarea satelor noastre.

Recent, la Hăpria s-a început 
construirea unui local de coopera
tivă. Și, în dorința de ai termina 
cît mai repede noua construcție, 
toți locuitorii comunei au dat o 
mînă de ajutor. Unii au cărat ma
terialele necesare construcției, iar 
alții au muncit cu brațele. In frun
tea acțiunilor pot fi văzuți mereu 
comuniștii Filipescu Vasile, Popa 
Gheorghe, Filipescu Nicolae și alții,

SIRBU NICOLAE

Munca le e răsplătită
încă de cînd mustul zăpezii e- 

xista din abundență în sol, colec
tiviștii din Teiuș au acordat multă 
atenție pregătirii celor 5 hectare 
destinate cultivării cu legume și 
zarzavaturi. Mai tîrziu, cînd timpul 
a permis, colectiviștii au trecui la 
săparea canalelor iriglnd întrea
ga suprafață pentru da legumele și 
zarzavaturile să poată fi udate de 
cite ori va fi nevoie.

Acordînd atenția cuvenită gră
dinii, aceasta, la rîndul ei, nu l-a 
înșelat pe colectiviști. Le-a răsplă
tit și continuă să le răsplătească 
tot mai bine munca.

Veniturile provenite din valorifi
carea legumelor și zarzavaturilor de 
tot soiul, valorificate pînă acum prin 
cooperativa „9 Mai" din localitate, 
pe piețile din Hunedoara, Cu gir, 
Călan, Alba-Iulia, depășesc suma 
de 30.000 lei.

Pentru otelarii 
hunedoreni

Intr-o după-amiază din aceste 
zile, în curtea secției de valorifi
cări a cooperativei „9 Mai" din Te
iuș a fost adusă o mare cantitate 
de fier vechi. Ea a fost trimisă de 
elevii Școlii de 7 ani din Stremț. 
Harnicii elevi au strîns și predat 
cooperativei peste 1000 kg fier ve
chi. Deși sînt în vacanță, elevii 
Școlii de 7 ani din Stremț conti
nuă cu rezultate deosebit, de fru
moase acțiunea de colectare și pre
dare a fierului vechi.

ADRIAN OȚOIU 
........ . ....................... 

Importante 
descoperiri arheologice

Pe baza planului nostru de 
muncă și cu aprobarea Academiei 
R.P.R., filiala Cluj, între 20 iunie 
și 2 iulie au fost executate săpă
turi arheologice la castrul feudal 
de pe Piatra Craivii. Cu acest pri
lej, colectivul nostru științific a 
descoperit o cetate medievală si
tuată pe vîrful stîncii, la o înălțime 
de 1080 m, datînd din secolul XIJI- 
XIV. Ea a servit drept sediu al 
unui feudal ce avea în stăpînirea 
lui satele din jur, iar mai tîrziu in 
timpuri grele a fost un loc de refu
giu. Materialele descoperite, printre 
care și o monedă din timpul lui 
Sigismund Bătory marchează faza 
de sfîrșit a acestei cetăți. Această 
descoperire arheologică întregește 
știrile sporadice ale documentelor 
și deschide o nouă perspectivă în 
lămurirea monumentelor de acest 
gen de pe teritoriul Transilvaniei 
medievale.

Tot aici, la poalele stîncii a fost 
identificată o puternică așezare da
cică, probabil o cetate fortificată, 
cu ziduri masive și terase cu un 
foarte bogat material — ceramică, 
arme, fibule, țiglă de factură gre
cească, fusaiole, greutăți de la răz
boiul de țesut și seceri.

Menționăm că această importan
tă descoperire este prima de acest 
fel din Munții Apuseni și prin deo
sebita ei valoare și întindere aduce 
o contribuție excepțională la între
girea datelor privitoare la istgria 
patriei noastre.

COLECTIVUL ȘTIINȚIFIC AL 
MUZEULUI’REGIONAL 

ALBA-IULIA



Cu tot entuziasmul la îndeplinirea sarcinilor Cnngresului
In primele rlndnri~ comuniștii Luptăm pentru a obține recolte tot mai mari Muncii însuflețită pe ogoare

In hala mare a Atelierului cen
tral de reparații din Alba-Iulia 
domnește pulsul unor zile de înflă
cărată întrecere. Și dacă in toiul 
acestei însuflețite bătălii pentru rea
lizarea sarcinilor de plan sînt co
muniștii, apoi acest lucru dovedește 
că organizația de bază, fiecare 
membru și candidat de partid e pe 
deplin pătruns de importanța aces
tor sarcini.

îndrumat și condus de organiza
ția de partid din atelier, colectivul 
de aici a obținut rezultate din cele 
mai frumoase în producție. In cursul 
lunii iunie sarcina de plan pe ate
lier a fost îndeplinită la producția 
marfă în proporție de 108,46 la sută, 
productivitatea muncii crescînd și 
ea cu peste 9 la sută față de sar
cina planificată. A fost apoi reali
zat și depășit angajamentul luat la 
economii. Pînă în ziua începerii 
Congresului, în cadrul atelierului 
s-au realizat economii la prețul de 
cost de peste 214.000 lei, cu 14.000 
mai mult decît era angajamentul.

Documentele Congresului au în
suflețit și mai mult pe comuniștii 
din atelier. De altfel, organizația de 
hază a acordat și acordă tcată a- 
tenția popularizării acestor docu
mente. Din inițiativa organizației de 
bază, în cadrul atelierului au fost 
organizate cercuri de studiere a 
documentelor, în care au fost cuprinși 
toți muncitorii. De asemenea, în peri
oada tinerii Congresului agitatorii 
organizației de bază organizau zil
nic la ora 11, cu prilejul pauzei, 
scurte convorbiri privind Raportul 
prezentat la Congres de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Dezbaterea largă a documentelor, 
cunoașterea mai temeinică a sar
cinilor ce revin fiecărui muncitor 
în sporirea producție și a producti
vității muncii a antrenat un număr 
tot mai mare de muncitori la stu
dierea și găsirea de noi căi pentru 
sporirea producției. Cu cîteva zile 
în urmă, comunistul Uivari Nicolae 
s-a prezentat la secretarul orga
nizației de bază.

— Tovarășe Faur! Aș avea o 
propunere. La noi la strung lucrăm 
în prezent la strungirea țevilor cu 
-un diametru pînă la 300 mm cu 
p linetă de lemn. Productivitatea 
■realizată cu această linetă e scă
zută. Eu am conceput o linetă me
talică care sporește productivitatea. 
Aș vrea s-o introducem.

Secretarul organizației de bază 
l-a ascultat atent pe comunistul '

--------------------- ♦♦

Sarcini de seamă în fața 
cooperației sătești

Creșterea continuă a producției, 
3 veniturilor țărănimii muncitoare 
ridică în următorii 6 ani sarcini 
«de o deosebită importanță și în fața 
■cooperației sătești. In satele raio
nului va trebui să asigurăm des
facerea unui volum considerabil 
-sporit de mărfuri și în plus asigu
rarea unor condiții de deservire 
din ce în ce mai bune.

In baza noilor sarcini reieșite din 
documentele celui de-al IlI-iea Con
gres al P.M.R., Uniunea raională 
a cooperativelor de consum Alba 
■și-a fixat un plan concret de măsuri 
•privind dezvoltarea în viitor a re
țelei d” desfacere, înființarea de 
noi magazine specializate, precum 
și creșterea de cadre corespunză
toare. De la bun început trebuie să 
arătăm că U.R.C.C. Alba a acordat 
toată atenția inițiativelor țăranilor 
muncitori din diferte sate care s-au 
angajat ca prin contribuția per
sonală să-și construiască magazine 
de desfacere în satele lor cît mai 
corespunzătoare. Și sprijinirea a- 
cestor inițiative a avut -exultate 
deosebit de prețioase. In ultimii ani 
au fost construite magazine noi de 
•desfacere la Amnoița, Presaca, Be
rnie, Ighiel și alte comune și sate. 
Numai în acest an s-au inaugurat 
magazine noi la Beldiu și Pețelca, 
iar alte magazine sînt în curs de 
«construcție la Mereteu, Galați, Hă- 
pria și Cistei.

Avîntul maselor de cooperatori 
pentru construirea de noi magazine 
-va fi puternic susținut de o serie 
•de măsuri pe care U.R.C.C. Alba 
le va lua în anii următori. Astfel, 

Uivari și apoi l-a asigurat de tot 
sprijinul. Și, într-adevăr, Uivari 
a primit sprijinul necesar, astfel 
că noua linetă a fost realizată și 
dă rezultatele cele mai bune.

Se pot scrie apoi multe lucruri 
despre întrecerea dintre comuniștii 
atelierului. Intr-adevăr, se poate 
spune că ei sînt sufletul întregii 
munci.

Brigada tovarășei Pleșa Maria 
a deținut titlul de brigadă fruntașă 
timp de . 4 luni. Pe bună dreptate. 
In tot acest timp oamenii din bri
gadă în frunte cu comuniștii au 
fost cei mai buni între cei mai buni, 
Cînd e vorba de întrecere lucrurile 
nu pot rămîne mereu la același ni
vel. Intervine hotărîrea oamenilor 
ce doresc să realizeze tot mai mult, 
tot mai bine. Și iată că în luna 
trecută drapelul de brigadă fruntașă 
n-a mai poposit la Pleșa. Comunis
tul Țîmpea Andrei împreună cu 
brigada sa și-a luat angajamentul 
că va cîștiga drapelul. Și s-a ținut 
de cuvînt. Rezultatele brigăzii lui 
Țîmpea au fost mai bune decît ale 
lui Pleșa. Se pare că ci s-au 
culcat pe laurii victoriilor de pînă 
acum. Și... în întrecere cîștigă ci- 
ne-i harnic. Cu însuflețire au des
fășurat întrecerea și comuniștii 
Popa Iosif, sudor, Meteșan Ștefan, 
mecanic, Cîndea Cornel, și K?re- 
kes Roman, strungari. Și nu numai 
ei. Avînd în frunte pe comuniști, 
întregul colectiv de la atelier des
fășoară o întrecere susținută pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan.

Recent, a apărut hotărîrea C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mini
ștri. cu privire la ridicarea nivelu
lui tehnic al producției. Problema 
ridicată de hotărîre își găsește o 
largă aplicare și în cadrul atelieru
lui. Tocmai de aceea, biroul orga
nizației de bază a considerat nece
sar să îndrume agitatorii, 'ca aceș
tia să. popularizeze larg conținutul 
hqtărîrii. De asemenea, organizația 
de bază a trecut la studierea con
dițiilor pentru găsirea unor îorrpe 
cît mai eficace pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor.

Organizația de bază de la Atelie
rul central de reparații a obținut, 
ca urmare a muncii depuse, o sea
mă de succese cu care comuniștii 
se pot mîndri. Și comuniștii nu se 
vor opri aici. Ei vor păși spre vic
torii și mai mari, îndeplinind cu 
cinste sarcinile trasate de partid.

în anii șesenalului se vor înființa 
noi magazine la G.A.S. Galda de 
Joș, unul pentru desfacerea legu
melor și fructelor la Alba-Iulia ca 
și puncte alimentare la stația C.F.R. 
Teiuș, la Vințul de Jos și un cen
tru pentru desfacerea pîinii la l- 
ghiu. In ce privește desfacerea pro
duselor industriale, în anii, ce vin 
se vor înființa noi magazine la 
Teiuș și Vintul de Jos pentru des
facerea mobilei, iar la Mihalț pen
tru desfacerea produselor textile. 
In scopul mai bunei deserviri a 
populației, vor mai fi deschise în 
numeroase comune chioșcuri pen
tru desfacerea țigărilor.

Potrivit creșterii veniturilor țără
nimii, se vor lua apoi măsuri pen
tru lărgirea rețelei de magazine u- 
niversale și a unităților de alimen
tație publică. Astfel, pînă în 1963 
la Cricău, Berghin și Feneș se vor 
amenaja și deschide magazine uni
versale la Vințul de Jos și Teiuș 
restaurante, iar la Feneș și Intre- 
galde bufete1.

Pe linia dezvoltării continue a 
activității cooperației de consum, 
se vor mai lua apoi o serie de alte 
măsuri. In mod special vom acor
da o mai mare atenție creșterii și 
promovării cadrelor, astfel ca să a- 
sigurăm o continuă îmbunătățire a 
deservirii populației. De asemenea, 
în centrul atenției vom avea îmbu
nătățirea aprovizionării magazine
lor, urmărind ca pe rețea să pă
trundă mărfuri de bună calitate

GLIGA TITUS 
vicepreședinte U.R.C.C.

Ălba-Iuiia

Mărețele sarcini puse în fața 
oamenilor muncii din agricultură 
de Directivele celui de-al ill-lea 
Congres al partidului ne însufle
țesc pe drumul vieții noastre noi, 
în lupta pentru recolte bogate. 
Pentru următorii șase ani se pre
vede o creștere globală a produc
ției agricole cu 70—80 la sută. In 
ce ne privește pe noi, colectiviștii 
din Mihalț, o spunem cu toată 
tăria că vom lupta cu hotărîre pen
tru a depăși cu mult aceste pre
vederi. Și chezășia hotărîrii noas
tre sînt numărul sporit de mașini 
și tractoare cu care este înzesiraiă 
tot mai mult agricultura, sporirea 
an de an a cantității de îngrășă
minte naturale prin creșterea con
tinuă a numărului de animale, a 
îndrumărilor agrotehnice date de 
ingineri și tehnicieni. Noi, ce e 
drept, pe drumul luminos arătat de 
partid, drumul gospodăriei colecti
ve, am pășit doar de un an. La în
ceput am fost numai 130 de fami
lii, iar pămîntul adus de acestea, 
în jur la 400 hectare. Astăzi sin- 
tem aproape 300 familii și supra
fața de teren a gospodăriei colecti
ve a trecut de 800 hectare și nu
mărul membrilor șl suprafața de 
teren sînt în continuă creștere. 
Ce-i îndeamnă pe întovărășiți să 
vină alături de noi? Nu altceva de
cît faptele care vorbesc mai mult 
ca orice, căci acestea se văd la 
tot pasul.

'Astăzi lanurile noastre de grîu 
semănate în terenul pregătit de 
S.M.T. și îngrășat pe cale chimică 
In două rînduri promit o recoltă de 
peste 2.000 kg la hectar. Porum
bul, în mare parte hibrid, promite 
și el o recoltă mare. Cît privește ia 
sfecla de zahăr, îngrijită după toa
te cerințele agrotehnicii, se întreve

Un grup de țărani întovărășiți din comuna Cricău la săpatul ca
nalului pentru îndreptarea cursului ' âii Craivii.

Cu încredere spre viitor
Avîntul general al dezvoltării e- 

conomiei noastre socialiste in ur
mătorii șase ani pune, prin Direc
tivele Congresului al Ill-lea al 
P.M.R., sarcini de mare răspunde
re și în fața învățămîntului.

Principalele obiective ale învăță
mîntului pentru perioada 1960-1965 
sînt: încheierea generalizării în
vățămîntului de 7 ani pînă în anii 
1962-1963: legarea tot mai strînsă 
a învățămîntului cu practica con
strucției socialiste și trecerea trep
tată la învățămîntul general de 8 
ani, durata învățămîntului de cul
tură generală ajungînd astfel la 12 
ani.

Pentru lărgirea bazei materiale 
a învățămîntului de toate gradele 
se vor acorda, din fondurile stalu
lui, investiții de peste două ori mai 
mari decît în perioada 1954-1959. 
Se vor construi astfel, în perioada 
1960-1965 circa 15.000 de săli de 
clasă, din care peste 11.000 de săli 
în Localități rurale.

In acest sens, importante fonduri 
au fost alocate și raionului nostru 
pentru mărirea spațiului de tnv'ăță- 
mînt, pentru crearea de noi labora
toare și înzestrarea acestora cu a- 
paratură modernă, construirii de a- 
teliere cu utilajul necesar, interna
te, etc.

Vor lua astfel ființă în cei 6 ani 
ce vor urma o școală de meserii 
la Alba-Iulia cu 12 săli de clasă, 

de, de asemenea, o recoltă bogată.
In acest an noi răspundem grijii 

ce ne-o poartă partidul și guvernul, 
valorificînd pe bază de contract, 12 
vagoane de grîu, porumb și carto
fi, peste 70 vagoane de sfeclă si o 
cantitate importantă de produse' a- 
nimale, care ne vor aduce un cîș- 
tig de peste 500.000 lei.

Tot în vederea sporirii recoltei, 
noi am contractat cu S.M.T. să ne 
execute arături de vară pe întreaga 
suprafață de pe care se recoltează 
păioasele, iar în toamnă să ne facă 
ogor pe întreaga suprafață ce se 
însămînțează în primăvară. Dar 
colectiviștii din Mihalț, însuflețiți 
și entuziasmați de dorința de a 
contribui tot mai mult la înfăptui
rea Directivelor Congresului al 
Ill-lea al partidului, luptă pentru 
a aține recolte cît mai mari ia 
toate culturile.

BED ELE AN GHEORGHE 
președintele G.A.C. — Mihalț

--------------------- ♦♦---------------------

In sprijinul producției de cereale
In cadrul sarcinilor care stau 

în fața sfatului popular al comunei 
Cricău, privitor la continua creștere 
a producției agricole; un loc im
portant îl ocupă și lucrările de îm
bunătățiri funciare. Așa după cum 
se arată în lucrările Congresului 
al Ill-lea al P. M. R., pînă la 
sfîrșitul anului 1965 se prevede a 
se ajunge la o suprafață de circa 
1 milion hectare indiguite și de- 
secale. Stimulați de importantele 
sarcini puse în fața lucrătorilor de 
pe ogoare de Congres, țăranii în
tovărășiți din satele comunei Cri- 

două laboratoare, 3 ateliere, o școa
lă medie la Zlatna Cu 16 săli dc 
clasă și laboratoare, o școală cu 7 
săli la Intregalde, cu internat și 
ateliere și o școală cu 3 săli la Pe
țelca.

Tot în această perioadă se vor 
ridica și alte noi construcții cu 
sume votate din autoimpunere. Se 
vor construi astfel la Ilenig, Crai- 
va, Straja, Gura Ampoiței, Pirita, 
Oarda de Sus, Rotești, Almaș-Mină 
și alte părți școli ce vor însuma în 
total un număr de 46 săli de clasă.

La Mereteu, Pîcdșa, Bărăbanț, 
Berghin, Ciugud, Hăpria și alte 
sate se vor construi pe lingă șco
lile existente, prin contribuție vo
luntară încă un număr de 31 săli 
de clasă, iar în perioada anilor 
1966-1975 încă un număr de 15 
săli de clasă la Cib, Nădăștia și 
Șeușa.

învățămîntul elementar de 4 ani 
va cuprinde în anii 1961-1965 un 
număr de 6.700 elevi pe an, iar 
7.300 în anii 1966-1975 pe an. De 
asemenea, o creștere simțitoare se 
va înregistra și în ce privește cu
prinderea elevilor din învățămîntul 
elementar cl. V-VII, numărul ele
vilor pe un an ajungînd în 1965 la 
3.600, iar în anul 1975 la 4.000 ele
vi în medie pe an.

O deosebită grijă se va acorda, 
în perioada ce va urma, și crește
rii numărului elevilor din învăță

Insămînțează porumb furajer
Recoltele de păioase ale colecti

viștilor din Mesentea promit o re
coltă bogată. Cînd orzul a dat în 
pîrgă, colectiviștii organizați pel 
echipe au trecut la recoltarea lui. 
Pentru a-și mări cantitatea de fu
raje, îndată ce au terminat secera
tul orzului, colectiviștii au arat mi
riștea pentru a însămînța porumb 
furajer. ' . J

Au început seceratul griului
Acordînd toată atenția strîngerii 

recoltei, membrii întovărășirii „flo
ria, Cloșca și Crișan" din Galda de 
Jos au cercetat cu regularitate re
colta de grîu în lan. Pentru a e- 
vita cu desăvîrșire pierderile, în
dată ce au constatat că grîul 
a dat în pîrgă, a început recoltarea 
lui. Semănat în teren pregătit de 
S.M.T., îngrășat suplimentar și bine 
întreținut, grîul s-a dezvoltat fru
mos și promite o recoltă sporită.

cău, sprijiniți și îndrumați de co
mitetul comunal de partid, și aii 
propus să execute în acest an im
portante lucrări de îmbunătățiri 
funciare.

Așa, de exemplu, în acest an se! 
va executa pînă la 20 august, prin 
muncă patriotică, un canal nou 
pentru îndreptarea cursului văii 
Craivii pe o lungime de 400 metri, 
efectuîndu-se 5.000 metri cubi de 
săpătură. Tot în acest an se va 
executa în continuare șanțuri de 
desecare pe terenul arabil și fî- 
națul întovărășirii din Cricău, pe 
o lungime de peste 2.000 metri.

însuflețiți de hotărîrea de a reda 
cît mai mult teren agriculturii, de 
a spori tot mai mult producția de 
cereale, comuniștii Crețu Traian, 
Drăgan Cornel, Popa Zahiu, de
putății Mădăraș loan, Luipșan Pe
tru, țăranii muncitori Ardeleanu 
Pamți.1, Comăniici Nicolae, Rusii 
Traian, Șuteu Petru și alții au e- 
fectuat peste 80 la sută din lucră
rile de îmbunătățiri funciare ce s-au 
angajat să le execute.

Lucrările de canalizare și dese
care ce se execută în acest an de 
țăranii întovărășiți din comună, pre
cum și cele prevăzute a se executa 
în anul următor, vor feri dc inun
dații și vor fertiliza solul pe o su
prafață de teren de peste 300 hec
tare.

BORA ION 
președintele Sfatului popular 

Cricău.

mîntul m-diu, numărul acestora 
crescînd în anul 1965 la 967 pe an 
față de 863 cîți au frecventat In a- 
nul 1960 și la 1.100 în anul 1975.

Documentele celui de-al III-'ea 
Congres al P.M.R. trasează ca sar- 
c'nă deosebită dezvoltarea si per
fecționarea învățămîntului seral și 
fără frecvență, prin care se crează 
posibilitatea ca tineretul muncitor 
să capete o educație corespunză
toare noilor cortdițiuni de viață, 
fără scoaterea acestora din produc
ție.

In lumina acestor sarcini, învă
țămîntul seral va cuprinde in anii 
1961-1965 un număr de 300 cursânțl 
față de 250 în 1960 șl un număr de 
420 în medie pe an în perioada a- 
mior 1965-1975.

Pe linia înfăptuirii acestor mari 
sarcini ce ne stau în țață, un rol 
deosebit de important ne revine 
nouă cadrelor didactice, învățători
lor și profesorilor, celor ce cu mi
gală și răbdare părintească dăltuim 
în inma și conștiința tineretului 
dragostea față de partid și guvern, 
în a crea patriei cadre destoinice 
și de nădejde, oameni demni de 
noile vremi.

Și nu încape îndoială că măre
țele țeluri le vom atinge, vom de
pune toate eforturile, toată puterea 
noastră de muncă pentru înfăptui
rea ccestora.

A. ENACHESCU 
inspector Secția de îiwățămînt 

și cultură a raionului Alba



Vizita lui N. S. Hrușciov 
în Austria

Tratative la Paris pentru 
acordarea independenței unor 

state africane

Kaprun a fost mar- 
un moment emoțio-

se urca în autobus,

VILLACH (Agerpres). — N S. 
Hrușciov a petrecut ziua de mier
curi în Karinthia, vestită pentru pei
sajele sale pitorești. Marți seara, 
șeful guvernului sovietic a poposit 
la Villachi, centru turistic din apro
pierea lacului Wortherse unul din 
cele mai frumoase din aceste locuri.

Plecarea din 
cată marți de 
nant.

înainte de a
de N. S. Hrușciov s-a apropiat un 
inginer austriac — socialistul Vik
tor Pu-mpelik, care a spus: Am 
pentru dv. o amintire neobișnuită. 
Inginerul a înmînat lui N. S. Hruș
ciov un mic bust de metal al lui 
V. I. Lenin.

In decembrie 1942, în orașul so
vietic Minsk ocupat de hitleriști V. 
Pumpelik a văzut SS-iști trăgînd 
în bustul lui Lenin. Cu riscul vieții 
sale, el a ascuns bustul și l-a păs
trat de atunci.

Primind acest dar prețios N. S. 
Hrușciov, a spus : Lenin va trăi 
în veacuri. Lenin și ideile 
nemuritoare.

In stațiunea climaterică 
tein, toți participanții la
s-au îmbarcat în vagoane de cale 
ferată. De vagonul în care se afla 
N. S. Hrușciov s-au apropiat locui
tori ai acestui orășel. De la fereas
tra vagonului el a vorbit cu ei ea 
niște buni cunoscuți. La plecare, în 
semn de rămas bun N. S. Hrușciov 
a spus : Oameni buni sînt în țara 
dv. Și țara este minunată. Să trăim 
în prietenie.

La Villach, populația orașului a 
făcut lui N. S. Hrușciov o primire 
caldă.

pace.

sale sînt

Bad Gas- 
călătorie

Șeful guvernului sovietic a fost 
salutat de o delegație a minerilor. 
Reprezentantul delegației a spus 
că minerii văd în primul rînd în 
N. S. Hrușciov pe un coleg al lor, 
pe un fost miner. Ei iau mulțumit 
pentru tot ce a făcut pentru pace. 
Minerii l-au rugat pe N. S. Hruș
ciov să viziteze întreprinderea lor — 
minele de plumb.

Intre N. S. Hrușciov și mineri a 
avut loc o convorbire cordială. De 
ambele părți au fost oferite daruri.

Apoi N. S. Hrușciov a primit o 
delegație a feroviarilor din locali
tate. Feroviarii au mulțumit de a- 
semenea lui N. S. Hrușciov pentru 
lupta lui neobosită pentru
Oferind în dar feroviarilor ca amin
tire modelul satelitului sovietic, 
N. S. Hrușciov a spus în glumă: 
Altfel veți crede că eu, ca fost mi
ner, fac daruri numai minerilor, 
dar eu respect și munca feroviari
lor. Toți muncitorii fac o treabă fo
lositoare. Ei sînt frați cu toții. Fero
viarii nu pot să muncească fără 
mineri, iar minerii nu pot să mun
cească fără feroviari. Toți munci
torii muncesc pentru binele ome
nirii. , '41

Apoi, spre N. S. Hrușciov și so
ția sa Nina Petrovna, se apropie o 
delegație a femeilor din Villach. 
Ele salută de asemenea cordial pe 
oaspeții sovietici și le oferă daruri 
modeste dar emoționante.

Pe stradă, în fața hotelului tinde 
s-a oprit N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc se aflau mase 
de oameni. Pentru a-1 însoți mai 
departe pe N. S. Hrușciov, la Vil
lach a sosit cancelarul federal J. 
Raab.

PARIS (Agerpres). — La Paris 
au început tratativele cu privire la 
acordarea independenței mai multor 
state africane. La tratative partici
pă reprezentanții țărilor care fac 
parte din Consiliul Concordiei 
(Coasta de Fildeș, Volta superioa
ră, Niger și Dahomey). Ziarul „Le 
Monde" subliniază că conducătorii 
acestor țări africane consideră că 
funcțiile care sînt exercitate în pre
zent de comunitate, adică de Fran
ța, trebuie să le revină indepen
dent de viitoarele tratative cu pri
vire la colaborare și insistă ca să 
li se acorde independența încă la 
începutul lunii august a.c.

In același timp la Paris au ioc 
tratative cu privire la proclamarea 
independenței a patru foste colonii 
din Africa "Ecuatorială franceză — 
Ciad, Gabon, Congo și Republica 
Africii Centrale (fostul teritoriu U- 
banghi Sari).

— oo —

Manifestații antiamericane 
în Panama și Porto Rico

NEW YORK (Agerpres). — Du
pă cum anunță din Panama, agen
ția Prensa Latina, studenții Uni
versității naționale din Panama au 
organizat .pichete în fața clădirii 
ambasadei americane din Panama 
în semn de protest împotriva per
manentelor acte de samavolnicie din 
partea guvernului S.U.A. în zona 
canalului Panama. Studenții purtau 
panouri cu lozincile, „Yankei, căra- 
ti-vă acăsă !“, „Canalul este al nos
tru

In semn de solidaritate cu> reven
dicările studenților Consiliul știin
țific al Universității din Panama, 
a adoptat o ho-tărîre potrivit că
reia pentru prima oară în întreaga 
istorie a acestei instituții de învă- 
țămînt, aici n-au fost suspendate 
cursurile cu prilejul zilei indepen
denței S.U.A.

Manifestări antiameric.ane au a- 
vut loc de asemenea la San Juan 
(Porto Rico).

Popoare care și-au cîștigat dreptul la viață

REPUBLICA MALGAȘĂ
In ziua de 26 iunie a.c. la Tananarive, în fața unei adunări popu

lare de aproape 100.000 de oameni, președintele Philibert Tsirananaa 
citit în fața poporului declamația prin care Republica Malgașă este 

roclamată stat indeoendent...

U. R. S. S. a lansat
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat, în intervalul dintre 5 și 31 
iulie' 1960 în Uniunea Sovietică se 
vor experimenta noi tipuri de pu
ternice rachete purtătoare cu mai 
multe trepte, destinate cercetărilor 
cosmice.

In conformitate cu planul stabi
lit, Ia 5 iulie a fost lansată una din 
aceste rachete. Lansarea rachetei a 
avut loc cu precizie în timpul lixat. 
Zborul rachetei s-a desfășurat în- 
tomai după programul stabilit.

Macheta ultimei trepte a rachetei, 
adaptată pentru străbaterea pături
lor dense ale atmosferei, a atins

o rachetă în Pacific 
suprafața apei în imediata apropie
re de punctul de cădere stabilit, si
tuat la o distanță de circa 13.000 
km de locul lansării. Navele spe
ciale care se afau în partea centra
lă a Pacificului, înzestrate cui di
ferite aparate de măsurat, ati efec
tuat toate măsurătorile prevăzute de 
program și au obținut rezultate va
loroasă.

In vederea acumulării mai depar
te a datelor experimentale, experien
țele cu puternicele rachete 'balistice 
vor fi continuate. Rachetele vor că
dea în limitele zonei anunțate îrr 
comunicatul agenției TASS din 29 
iunie a.c.

♦♦---------------------

Deosebiiâ. preocupare
Dovedind o deosebită preocupare 

pentru buna desfășurare a campa
niei de recoltare și treieriș, Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
din comuna Vințul de Ios, îndru
mat de comitetul comunal de partid, 
a luat o serie de măsuri organiza
torice menite să asigure în caclrul 
comunei desfășurarea în cele mai 
bune _ condițiuni a lucrărilor din 
campania de vară. In acest scop 
conducerile celor patru întovărășiri 
agricole din satele comunei au fost 
îndrumate și ajuiate să-și mobili
zeze toate forțele pentru a termina 
prașila la porumb și celelalte Cul
turi prăsitoare înainte de începerea 
secerișului. Au fost stabilite ariile 
și asigurate materialele necesare

pentru organizarea lor. S-au stabi
lit și instruit delegații de batoză și 
responsabilii de arii, etc.

îndrumați de comitetul executiv 
al sfatului popular, cele patru în
tovărășiri agricole din comună aa 
hotărlt să strîngă fondul de semin
țe pentru însămînțările de toamnă 
direct de ta arie, avînd asigurate 
încăperile necesare pentru depozi
tarea griului de sămînță. De ase
menea, conducerile întovărășirilor 
au luat măsuri pentru curățirea și 
dezinfectarea încăperilor destinate 
în acest scop, din timp. Totodată, 
întovărășiții au hotărlt să asigure 
schimbarea seminței de griu cu u- 
nul din soiurile raionate din cele 
mai productive.

Cronică
de duminică, 3 iulie, s-a 
pe terenul sportiv din 
prima întîlnire de fotbal

In ziua 
desfășurat 
localitate 
a echipelor A. S. M. Alba-Iulia I 
și II.

In primul meci s-au întîlnit echi
pele A. S. M. II cu Mureșul, am
bele din Alba-Iulia, contînd pentru 
Cupa R.P.R. pe anul 1961.

Jucînd mai legat și avînd o apă
rare mai sigură, echipa a doua 
A.S.M. a reușit să cîștige această 
întîlnire cu scorul de 7-2 (4-1).

Golurile au fost înscrise, primul 
la o învălmășeală în fața porții e- 
chipei Mureșul, cînd apărarea aces
teia greșind înscrie în propria poar
tă. Apoi înscriu în ordine Niciiluț 
pentru A.S.M., Radu pentru Mure
șul, Muntean, dintr-o lovitură foar
te frumoasă peste cap, pentru 
A.S.M. și Chimiță de asemenea 
pentru A.S.M., astfel că scorul cu 
care se termină prima repriză esie 
de 4-1.

In cea de a doua repriză Mun-

Madagascarul este una din ma
rile insule ale lumii — a patra ca 
întindere după Groenlanda, Irian 
(Noua Guinee), Borneo și Austra
lia. Insula are o suprafață de a- 
proape 600.000 km.p. și este loCuitâ 
de peste 5 milioane de oameni, în 
majoritate malgași, popor străvechi, 
venit acolo — după cum atestă 
geograful arab El Edrisi, care a 
trăit în secolul XII, — tocmai din 
Sumatra între veacurile I-X e.n.

Deși se află în zona tropicelor 
șl este scăldată de apele Oceanu
lui Indian, clima Madagascarului 
este foarte variată. Relieful muntos 
șl forma sa alungită (are o lungi
me de 1.500 km de la nord la sud) 
fac ca pe coasta de vest să alter
neze o climă secetoasă cu una de 
plot abundente, iar pe coasta de ră
sărit — un climat tipic ecuatorial. 
Sudul este foarte secetos, iar înal
tele platouri — din care unele a- 
jung la aproape 3.000 m — se bu
cură de o climă temperată.

Despre existența Madagascarului 
europenii au auzit pentru prima 
dată pe la 1489 dintr-o cronică a 
lui Pierre de Covilham însărcinat 
de regele Ioan II al Portugaliei să 
cerceteze originea raselor. „Desco
perirea" propriu zisă a acestei in
sule a făcut-o cu vreo sută și ceva 
de ani mai tîrziu, adică la 10 au
gust 1500, portughezul Diego Dias. 
La început Madagascarul se numea 
insula Saint Laurent, după numele 
sfîntului aflat în calendarul catolic

la data de 10 august, ziua desco
peririi acestui pămînt.

Sute de ani poporul malgaș și-a 
dus viața nestingherit în această 
țară bogată. Regatul Madagascaru
lui era un stat independent și ajunse
se la un anumit grad de dezvoltare. 
De semnalat că sub guvernarea lui 
Rainilaiarivani (1864-1893) în prin
cipalul port Tamatave se aflau cî- 
teva făbricuțe de zahăr, iar la Ta
nanarive — capitala țării — exis
tau topitorii de fier. Administrația 
malgașă începuse să pună în va
loare principalele bogății ale țării 
— minereul de fier, grafitul, argin
tul. Prin înființarea de școli po
porul ajunsese la un anumit stadiu 
de emancipare...

Dar, așa cum s-a întîmplat peste 
lot unde a pătruns „civilizația" eu
ropeană, a venit și rîndul Mada
gascarului să plăteasdă bir colonia
lismului. In anul 1895 generalul 
francez Duchene, în fruntea unui 
detașament de 15.000 de soldați 
debarcă la Majunga și încearcă să 
pună stăplnire pe insulă, înaintthd 
spre Tananarive. El este însă zdro
bit de luptătorii malgași. Un nou 
corp expediționar condus de gene
ralul Qallieni debarcă și după lup
te crîncene el reușește . să pună stă- 
pînire pe insulă, astfel că în 1897 
Madagascarul devine colonie fran
ceză.

1897 este anul începerii jafului 
colonialist. Vine rîndul întîi solu
lui — colonialiștii intrtnd în pose-

sia celor mai bune pămînturi pe 
care le transformă în plantații. A- 
poi ei încep exploatarea sistemati
că a bogatelor resurse ale subsolu
lui, întrebuințînd, firește, mina ief
tină de lucru autohtonă. Astfel iau 
calea metropolei cantități uriașe de 
grafit, mică, fosforiți, aur, uraniu, 
marile monopoluri internaționale 
obținînd profituri extraordinare.

In acest timp poporul malgaș a- 
funge la sapă de lemn. Țăranii care 
constituie majoritatea populației, 
duc o existență de mizerie. Anal
fabetismul ia proporții înspăimin- 
tă'oare. După 60 de ani de ocupa
ție, 80 la sută din întreaga po
pulație a țării se află în totală ne
știință de carte, iar în puținele 
școli admise — 1st or ta și geografia 
sînt considerate de ocupanți drept 
materii subversivei La venirea lor 
în Madagascar colonialiștii francezi 
au găsit nu numai un mare număr 
de școli malgașe, dar au constatat 
șl existența mai multor ziare. A- 
cestea au fost însă repede supri
mate, astfel că puțind știutori de 
carte de pe insulă n-att avut la în- 
demînă nici un ziar în limba ma
ternă. La întreaga populație de 
peste 5 milioane nu există decît 
373 medici...

Se înțelege că poporul malgaș 
nu a putut admite niciodată jugul 
colonialist. Lupta pentru clștiga- 
rea independenței este tot atît de 
veche ca și colonizarea țării. Isto
ria zbuciumată a acestui popor este 
presărată de necontenite răscoale 
și revolte. Mișcarea de eliberare 
națională a căpătat o mare amploa
re abia după cel de-al doilea răz
boi mondial. In 1946 ia ființă or
ganizația de masă „Mișcarea de
mocratică pentru renașterea Ma
dagascarului", în al cărei program 
de luptă se aflau numeroase refor
me politice șl sociale. O mare răs
coală populară izbucnește în martie

1947, dar ea este înăbușită în sin
ge, mii de patrioți malgași găsin- 
du-și moartea sub focul mitraliere
lor. Dar lupta pentru scuturarea 
jugului colonialist nu încetează. 
Sub influența mișcării de eliberare 
care zdruncină din temelii întregul 
sistem colonial, colonialiștii fran
cezi au fost nevoiți să țină seama 
de năzuințele poporului malgaș. 
Primul pas spre obținerea unei 'in
dependențe depline îl constitue ac
tul de la 14 octombrie 1958 cînd 
în Madagascar a fost constituită 
Republica Malgașă. Un nou pas 
spre țelul năzuit de întregul nonor 
a fost făcut zilele tredute cînd Re
publica Malgașă s-a proclamat stat 
independent. Cu toate că este încă 
legată de Franța, ca fădtid parte 
din așa-zisa Comunitate franceză, 
Republica Malgașă înaintează cu 
pași mari în rîndul popoarelor care 
și-au cîștigat prin luptă dreptul la 
viață... M. IORDA

sportivă
teanu, centrul înaintaș al echipei 
A.S.M., înscrie din nou un gol 
foarte frumos dintr-o lovitură "de 
colț. David mărește apoi scorul la 
6-1, pentru ca peste cîteva minute 
Radu, centrul atacant al echipei 
Mureșul, să reducă scorul la 6-2.

Insfîrșit, cu aproximativ 10 mi
nute înainte de sfîrșitul primei în- 
fîlniri, Bilinsky pecetluiește scorni 
la 7-2 pentru echipa A.S.M., care 
s-a calificat astfel pentru etana ur
mătoare din cadrul Cupei R.P.R. 
pentru anul 1961.

★
In cel de-al doilea meci s-au în

tîlnit echipele A.S.M. I cu Voința 
Blaj. Noua echipă, formată din ju
cători selecționați din fostele echi
pe Unirea și Locomotiva, a prestat 
un jcc destul de frumos, combativ 
și sportiv, în ansamblu. Luat p> 
compartimente, jocul a prezentat 
încă multe defecțiuni, atît in linia! 
de atac, cît și în apărare. Aceste 
deficiențe au fost, de altfel, și cau
za înfrîngerii suferite (2-0 pentru 
Voința Blaj).

S-a observat, de pildă, o tendință 
nejustificată de a dribla pînă la 
pierderea balonului Ia Dumitrescti 
și Gogorici, lipsa preciziei paselor 
la Nagy și Pleșa și lipsă de mobi
litate la Popa. In același timp s-au1 
remarcat Vicol, fundașii Luca Tra
ian și Cioancă, mijlocașul Jurca șt 
extrema dreaptă Dan.

In urma eliminării deficiențelor 
semnalate și realizării unei mai 
strînse legături între jucători și a- 
ceasta, bineînțeles, numai printr-uri 
antrenament eficient, noua echipă 
A.S.M. I are toate șansele să de
vină una din cele mai puternice 
din regiunea noastră.

Perspicacitatea și competența de 
care’ a dat dovadă .pînă in prezent 
antrenorul Klein Nicolae, este o 
garanție sigură pentru viitorul e- 
chipei noastre, căreia suporterii îî 
doresc mult succes și spor la 
muncă1.

Goresp. PETRU TOMA

ANUNȚ
CIRCUL DE STAT BUCUREȘTI 
anunță că spectacolul artiștilor de circ din R. P. Polonă cu 

„O SEARĂ LA VARȘOVIA”
se va juca la Alba Iulia, zilnic la ora 20,30, 

numai de la 8—11 iulie I860, iar sîmbătă 
și duminică matineu la ora 16,30.

g Biletele se găsesc la responsabilii culturali din 
instituții și Întreprinderi, la Consiliul sindical 

local, precum și la casele speciale ale circului, g
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