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COMUNICAT
In ziua de 1 august 1960 a avut loc ședința plenară a C. C. al P. M. R.
La primul punct al ordinei de zi plenara a ascultat o informare prezentată 

de tovarășul Al. Moghioroș cu privire la mersul lucrărilor agricole și a stabilit mă
suri în vederea pregătirii campaniei agricole de toamnă.

La al 2-lea punct al ordinei de zi a plenarei, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
prezentat o dare de seamă cu privire la Consfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din țările socialiste, care a avut loc la București în timpul 
Congresului al 111-lea al P. M. R.

Plenara a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care aprobă activitatea 
delegației P. M. R. și Comunicatul adoptat la Consfătuire.

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

R
Plenara C.C. al P.M.R., ascul- 

tînd darea de seamă a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
vire la Consfătuirea de la Bucu
rești a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
socialiste, aprobă în unanimitate 
activitatea delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și Co-

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

Dîi> nou fruntași 
pe întreprindere

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust, muncitorii întreprinderii „Ho- 
ria", secția tipografie, și-au depă
șit cu 60 la sută planul de produc
ție pe luna iulie, fapt care-i clasea
ză a doua oară în acest an frun
tași pe întreprindere.

In fruntea întrecerii s-au situat, 
da și în alte dăți, comuniștii Cium- 
brudean D., Sîntimbrean T., Mol
nar D., Chirulescu I., Bîldea Gh., 
Șuster I. și Pîclișan Cornelia.

Noi familii în gospodăria 
colectivă „Unirea"

La gospodăria colectivă „Unirea" 
din Alba-Iulia numărul de membri 
și suprafața de teren a gospodăriei 
continuă să crească zi de zi. Sti
mulați de fapte, de recoltele spo
rite obținute de colectiviști, care 
în acest an au obținut la gnu cu 
peste 700 kg mai mult la hectar 
decît țăranii întovărășiți din oraș, 
un număr tot mai mare din rîndul 
acestora se înscriu în gospodăria 
colectivă.

Printre cei care au pășit de cu- 
rînd în marea familie a colectiviș
tilor sînt țăranii întovărășiți Păcu
rar Aurel, Muică Maria, Mjcu Tri
fon, Magda Vasile, Gruian loan și 
alții, care au făcut să sporească 
suprafața de teren a gospodăriei 
colective cu peste 50 de hectare.

Au terminat recoltatul și grăbesc 
arăturile adinei de vară

Muncind cu entuziasm la strîn- 
gerea recoltei, combinerii gospodă
riei agricole de stat Galda de Jos 
au terminat de recoltat grîul încă 
de săptămîna trecută. Recolta me
die obținută la grîul din soiul Ce- 
nad 117 înmulțirea l-a, fiind de 
peste 2.200 kg la hectar, iar la grîul 
de primăvară „Marquis" 2.100 kg la 
ha față de 1.700 kg planificat.

Acordînd toată importanța pre
gătirii terenului în vederea obține
rii unei recolte bogate și în anul 
viitor, paralel cu recoltarea ultime
lor hectare de cereale păioase, me
canizatorii gospodăriei, în frunte 
cu tractoriștii Popa Alexandru, 
Varga Ion, Sularia Macavei 'și al
ții, au intensificat tot mai mult e- 
xecufarea lucrărilor în cîmp. Ast
fel, pînă la 4 august ei au execu
tat arături adînci de vară la adîn- 
cimea de peste 25 cm pe 70 la sută 
din suprafața de pe care s-a strîns 
recolta.

E Z O L U Ț
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municatul Consfătuirii, care a con
stituit o nouă manifestare a unită
ții partidelor comuniste și munci
torești, a coeziunii lagărului socia
list.

Plenara împărtășește în totul a- 
precierea Comunicatului că desfă
șurarea evenimentelor internaționa
le a confirmat pe deplin justețea a-

Economii de materiale pentru 123 perechi pantofi
Luna trecută, ca de altfel multe 

alte luni, a fost încheiată de către 
muncitorii cooperativei de încălță
minte „Progresul" din Alba-Iulia 
cu un îmbucurător bilanț de econo
mii.

Antrenați în întrecerea socialistă 
și întrebuințînd metode avansate, în 
muncă, cooperatorii Oarga Nichi- 
for, Boța Ioan, Oprean loan, Lu-

Prin o bună or
ganizare a muncii 
și printr-o folosire 
rațională a materia
lelor, muncitorul 
Bogățan loan, frun
taș In muncă, și-a 
depășit în luna tre
cută angajamentul 
la economii cu 40 
la sută.

In clișeu: Mun
citorul Bogățan 
Ioan, de la Autoba
za I.R.T.A. — Alba 
Iulia, secția radia
toare, în timpul lu
crului.

Oameni și mașini In întrecere
O curte largă, autobuze și auto

camioane aliniate, oameni care mi
șună cu treburi dintr-o parte în al
ta. Iată peisajul ce te întîmpină, cit 
ce treci pragul Autobazei I.R.T.A. 
din Alba-Iulia. Și-apoi, nu-i numai 
atît. Zumzetul motoarelor, clacsoa- 
nete mașinilor care pleacă sau so
sesc din cursă, se îmbină într-o ar
monioasă melodie cu sunetele care, 
pornind din ateliere, se pierd în 
depărtări vestind cum că aici se 
desfășoară o îndîrjită întrecere.

Aceasta-i realitatea acestor zile 
la Autobaza I.R.T.A. Oameni și 
mașini în întrecere, înscriu zi de zi 
noi fapte. Se traduc în viață Ho- 
tărîrile celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R., se obțin realizări tot 
mai de seamă în cinstea măreței 
zile a eliberării poporului nostru. 
Și, ca peste tot, și aici, mereu în 
fruntea întrecerii, sînt comuniștii. 
Cîmpean Nicolae, Șitnon Vilhelm, 
Preja Amos și alții se numără prin
tre cei din primele rînduri în lupta 
pentru depășirea coeficientului de. 
utilizare al camioanelor, despre

I E
nalizei problemelor fundamentale 
social-politice ale timpului nostru, 
cuprinsă în Declarația adoptată de 
Consfătuirea de la Moscova din 
noiembrie 1957 și în Manifestul 
Păcii. Aceste documente își păstrea
ză în întregime actualitatea și re-

(Continuare în pag. 3-a)

pașcui Stoica și alții, au reușit în a- 
ceastă lună să economisească 2.726 
drn.p. piele și 63 kg talpă cruppn, 
din care se pot confecționa 123 pe
rechi pantofi de damă. Tot în a- 
ceastă perioadă s-au mai economi
sit 22 kg talpă de porc cu care se 
pot tălpui 73 perechi încălțăminte 
ușoară de damă.

munCa comuniștilor Oprean Gheor- 
ghe, Vincler Mihai și Bota Gheor- 
ghe vorbesc piesele și agregatele 
recondiționate în sumă de 126.678 
lei, iar în ce privește reducerea con
sumului specific de benzină, Sasu 
Nicolae, Ha'ga Vasile și Șoaită Ni
colae după fiecare cursă au cuvîntul.

Dar, întrecerea care se desfășoa
ră acum la Autobaza I.R.T.A., își 
are rădăcinile adine înfipte în toate 
lunile anului. Au întîmpinat, "ce-l 
drept, muncitorii de aici greutăți în 
lunile geroase, dar nu s-au dat bă
tuți. Au murgit cu hărnicie și au 
recuperat ceea ce n-au putut face 
atunci.

La cumpăna anului apoi, s-a fă
cut bilanțul. Și, e îmbucurător a- 
cest bilanț. Harnicii conducători 
auto, muncitorii din ateliere și, în 
generat spus, întreg colectivul a 
dobîndit în primul semestru succese 
cu care pe drept cuvînt se mîn- 
drește. Planul la tone km conven
ționali a fost îndeplinit în proporție 
de 105,5 la sută, la tone net km în 
proporție de 1052 la sută, iar la 
călători s-a obținut o depășire de

DC ZlULl VUUSli ui ugi linuri i

i
Ca în fiecare an, și acum la început de august, țara întreagă săr- j 
bătcrește ziua muncitorilor din adlncuri. E ziua minerului. Spre mi- ) 
nerii patriei, se îndreaptă milioane de gloduri. își trimit gîndurile lor < 
calde spre cei care, scormonind măruntaiele pămlnttiluî, scot la' su- J 
Îprafală bogății nemăsurate, neobosiții muncitori ai uzinelor și fabri- j 
cilor, harnicii lucrători ai ogoarelor, tinerii ce abia așteaptă să înceapă ) 

din nou asaltul cetății științei. Și, pe buzele fiecăruia stăruie o urare, ( 
iun salut. )

Alături de întregul nostru popor, luptind, ați răzbătut din întuneric > 
spre lumină și voi, dragi mineri. A strălucit puternic pe cerul patriei < 
și pentru voi, neuitatul August 23 și v-a sfărîmat cătușele de veacuri. S 

De atunci, alta vă este viața. Și de munciți în adîncul minelor din ) 
Petroșani, Petrila, Aninoasa, sau a celor din Ghelar, Almaș, Haneș < 
sau Stănija, aceeași vă este prețuirea. Partidul vă înconjoară cu dra- S 
goste, iar poporul întreg vă privește și vă urmărește cu admirație ? 
munca. s

E ziua minerului. Cu acest prilej oamenii muncii din raionul rțos- ) 
tru, alături de toți fiii mîndrei noastre patrii, întind mina bravilor < 
mineri și le urează noi jfjțjfjfpjfjjjjj muncă. )

--------------------xza--------------------Să pregătim în cit mai bune 
condițiuni deschiderea noului an școlar

Condițiile în care se pregătește 
deschiderea noului an școlar re
flectă grija permanentă a partidu
lui și guvernului pentru dezvolta
rea învățămîntului de toate gradele 
și pentru îmbunătățirea bazei sale 
materiale.

Sarcinile reieșite din Hotărîrile 
Congresului al III-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea învățămîntu
lui în anii următori, în vederea pre
gătirii cadrelor necesare operei de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră, călăuzesc activi
tatea organelor de partid și de stat 
din raion în măsurile pe care le 
iau pentru a pregăti în cît mai bune 
condiții noul an de învățămînt.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional? îndrumat de Comi
tetul raional de partid, a luat din 
vreme o serie de măsuri legate de 
deschiderea noului an școlar.

O atenție deosebită s-a acordat 
dezvoltării în continuare a rețelei 
școlare în vederea cuprinderii în 
școală a tuturor copiilor de vîrstă 
școlară și a generalizării învăță
mîntului de 7 ani. Pentru aceasta 
s-a propus să mai ia ființă în a- 
nul școlar 1960-1961 încă trei uni
tăți noi de 7 ani Ia: Almașuil Ma
re’ Țelna și Căpud, o unitate de 4 
ani în cătunul Iliești, comuna Injre- 
galde și o unitate preșcolară la 
Berghin.

In raionul nostru au fost deja 
create toate condițiile ca fiii oame
nilor muncii să se poată bucura din 
plin de binefacerile științei deșar
te. In rîndurile maselor de părinți 
se manifestă un interes crescut 
pentru ca fiii lor să absolve școala 
de 7 ani. Pentru aceasta vor func
ționa _în noul an școlar pe lîngă 
cele 44 unități preșcolare și 75 șco
li de 4 ani, 24 școli de 7 ani.

Cu sprijinul organelor de pârtii! 
s-a inițiat și se desfășoară în ra
ion o patriotică acțiune de con
strucții școlare atît din fonduri 
centralizate cît și din contribuția 
voluntară a cetățenilor. In cinstea 
celui de-al III-lea Congres a fost 
terminat un nou local de școală 
din contribuție voluntară la Valea 
Mănăstirii.

Cadrele didactice, deputății co
munali, cetățenii satelor noastre, 
îndrumați îndeaproape de organele 

460.750 călători. Apoi productivita
tea camioanelor a înregistrat o de
pășire de 57 la sută, iar a auto
buzelor de 6,9 la sută.

O problemă căreia, de asemenea, 
întreg colectivul Autobazei i-a a- 
cordat o atenție deosebită, a fost 
și cea a obținerii de cît mai multe 
economii. Și au izbutit neobosiții 
muncitori și tehnicieni să obțină re
zultate de seamă și în această di
recție. Din angajamentul de a da 
peste plan îtl acest an economii :n 
valoare de 150.000 lei, ei au reali
zat numai în primul semestru, 
109.876 lei.

însuflețiți, de perspectivele măre
țe, deschise patriei noastre, de pre
vederile celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. și de recentele Hotârîri 
ale partidului și guvernului, co
lectivul Autobazei I.R.T.A. din ora
șul nostru se simte tot mai puter
nic și mereu mai c'apabil de fapte 
mari. Oameni și mașini pornesc și 
sosesc zilnic din cursă. Rezultatele 
cresc, graficele urcă. Oameni și 
mașini se întrec. O întrecere în
dîrjită a cărei rezultate sînt închi
nate unei zile de început de nouă 
istorie — 23 August 1944. 

locale de partid și de stat aii înce
put construcția unor noi localuri de 
școală la Intregalde și Benic. In 
satul Straja, Oarda de Sus se im
pulsionează construcțiile începute 
pentru a se putea da în folosință 
în noul an șcblar.

Tot ca o urmare a măsurilor luate 
în vederea deschiderii noului an 
școlar, s-au distribuit școlilor băn
ci și dulapuri în valoare de 150.000 
lei și s-au repartizat materiale și 
utilaj didactic în valoare de peste 
200.000 lei.

N-a fost neglijată nici acțiunea 
importantă de amenajare și curățe
nie a localurilor, la care s-a trecut 
încă de la închiderea cursurilor. Cil 
multă însuflețire se lucrează la 
Școala de 7 ani Nr. 1, la Școala 
de 7 ani Nr. 3, Școala de 4 ani Nr. 
2 — Alba-Iulia, unde se fac lu
crări de amenajări și reparații ca
pitale ce vor fi în curînd terminate.

Frumoase acțiuni de curățire și 
pregătire a localurilor de școală au 
fost întreprinse și în comunele 'Mi
halț, Galda de Jos, Tăuți, Teiuș, 
Stremț, școlile medii din Alba-Iu- 
lia, unde sînt terminate toate lu
crările atît în centrul de comună 
cît și în sate.

Nu în suficientă măsură s-au 
preocupat de acest luciii organele 
școlare și sfaturile populare din 
Zlatna, Ciugud, Sîntimbru: Cri- 
cău etc., unde nici la data actuală 
nu se observă o prea mare grabă în 
pornirea lucrărilor pentru lichida
rea rămînerii în urmă în această 
acțiune.

Angajamentele comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare co
munale și ale conducerii școlilor, 
ca ziua de 23 August să fie întîm- 
pinată cu toate localurile de școli 
reparate, curățite și zugrăvite, cer 
a fi respectate și trebuie să dea de 
gîndit acelor care au rămas în ur
mă în această acțiune.

Pregătirea deschiderii noului an 
școlar implică însă și alte măsuri 
de luat și care nu sufere nici în- 
tîrzicre și nici subestimare. Intre 
cele mai de seamă este problema 
realizării sarcinii trasate de Con
gresul al III-lea al P.M.R. privind 
generalizarea învățămîntului de 7 
ani și pregătirea condițiilor pentru 
trecerea la învățămîntul general de 
8 ani în anii următori.

Numeroase comune din raionul 
nostru, cum sînt Ciugud, Bărăbanț, 
Mihalț, Galda de Jos, Sîntimbru, 
au realizat generalizarea învăță
mîntului de 7 ani încă din anul 
școlar trecut, reușind să cuprindă 
aproape 100 la sută absolvenții cla
sei a IV-a în clasa a V-a și din 
satele aparținătoare.

In comunele Valea Dosului, Inu- 
ri, Ighiui, Berghin,. Benic au existat 
însă lipsuri în aplicarea măsurilor 
de generalizare a învățămîntului de 
7 ani. Aici s-a muncit mai puțin 
pentru acest lucru atît din partea 
cadrelor didactice cît și de către co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare.

Cadrele didactice, deputății cu 
sprijinul comuniștilor au datoria să 
viziteze în acest timp la domiciliu 
pe toți părinții care au copii de 
școală și să-i- convingă să-i înscrie 
ia timp la școa'ă, îneît nici un co
pil de vîrstă școlară să nu rămîhă 
în afara școlii și din prima zi de 
școală să fie asigurată o frecvență 
la cursuri de 100 la sută. In co
mune ca Berghin, Zlatna, Ighiu, 
Teiuș, unde sînt greutăți cui școla
rizarea copiilor de țigani sau a ce-

(Continuare în pag. 4-a)



Treierișul să fie grabnic terminat
--------- Cu forțe sporite----------

Principala sarcină care se pune în apeiste zile cu toată tăria în 
fața organizațiilor de partid, a comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de la comune, în fața tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, este intensificarea la maximum a treierișului și a arăturilor 
adînci de vară.

Muncind cu mult entuziasm și hărnicie la strîngerea recoltei, lu
crătorii din gospodăria agricolă de stat Galda de Jos, colectiviștii din 
Țelna; Ighiu; Bucerdea Vinoasă; Șard, Alba-Iulia au terminat primii 
treierișul. Colectiviștii din aceste gospodării au predat de asemenea 
primii griul contractat și cel cuvenit pentru muncile S.M.T. și actim 
grăbesc executarea arăturilor adîncj de vară. Cu toate aceste rezul
tate; procentul scăzut de 12 la sută realizat pe raion la treieriș ne 
arată că la sate mai sînt încă multe unități agricole socialist-c’oope- 
ratiste unde treierișul se desfășoară cu totul nesatisfăcător.

Față de această stard de lucruri, pentru a se preîntîmpina pierde
rile de recoltă cauzate de ploi sau alți factori, organizațiile de partid 
și, comitetele executive ale sfaturilor populare de la comune au datoria 
să ia cele mai potrivite măsuri politice1 și organizatorice, pentru 
mobilizarea colectiviștilor și înfovărășiților la transportatul griului la 
arie, în acest fel batozele putîndsă treiere din plin de dimineața, și 
pînă seara tîrziu. De asemenea,. să se ia toate măsurile pentru in

tensificarea arăturilor adînci de’.vară.

Se intr-ajutorează în muncă
Pentru a grăbi treierișul, mem

brii întovărășiri agricole din satul 
Drîmbar, îndrumați de organizația 
de bază, pun un accent deosebit pe 
într-ajutorarea în muncă și îndeo
sebi pe transportul recoltei la arie. 
Astfel, constituiți în numeroase 
grupe de într-ajutorare formate din 
țărani întovărășiți ca lancu Ion, 
Petrașcu Todor, Magda Dumitru, 
lancu Todor și alții, aceștia au 
transportat în 4 zile peste 90 la sută 
din recoltă la arie, unde au așe
zat-o în stoguri bine vîrfuite pen-

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

Nu constituie un bun exemplu
In satul Oarda de Sus treierișul 

este mult rămas in urmă. Aici, cu 
toate că secerișul s-a terminat de 
mult, griul în loc să fie transportat 
la arie, se găsește încă în mare 
parte in cîmp expus intemperiilor. 
La întîrzierea treierișului, contribu
ie înșiși unii membrii din conduce
rea întovărășirii, care nu constituie 
un bun exemplu în ce privește tran
sportul snopilor la arie.

O altă cauză care face ca treieri
șul să se desfășoare sub posibilități 
la Oarda de Sus, este slaba preo
cupare a organizației de partid și a 
sfatului popular din comună. Și 
faptul că comitetul executiv al sfa
tului popular (președinte tov. Gro
za Augustin) a rămas indiferent 
de situația că în zilele de 1 și 2 
august treierișul s-a început tîrziu 
și lucrul a fost întrerupt cînd soa
rele era încă sus, dovedește pe de
plin acest lucru.

O situație asemănătoare în ce 
privește desfășurarea nesatisfăcă
toare a treierișului se află și la în
tovărășirile agricole din Benic șl 
Totoi, unde de asemenea se înlîr- 
zie nepermis cu transportul recoltei 
la arie.

Pentru a preîntîmpina pierderile 
de boabe, ținînd seamă mai ales de 
timpul deosebit de prielnic ploilor, 
organizațiile de partid și de stat lo
cale trebue să îndrume șl să spri
jine întovărășirile agricole și gos
podăriile colective să transporte cit 
mai grabnic griul la arie, ca bato
zele să treiere din plin și astfel să 
se scurteze cit mai mult perioada 
treierișului.

Mai multă răspundere față de sarcini
Deși ne găsim într-o perioadă de 

vîrf a treierișului, cînd fiecare ba
toză trebuie să treiere cu întreaga 
sa Capacitate de lucru, din zori și 
pînă seara tîrziu, la unele arii din 
satele raionului se mai întîlnesc a- 
desea mecanizatori care nu-și înde
plinesc cu răspundere sarcinile ce 
le revin.

In ziua de 1 august, de exemplu, 
mecanicul motorist Bucur Mircea 
de la aria electrificată din Obreja 
nu a venit la lucru decît după ora 
11, fapt pentru care Colectiviștii nu 
au. putut treiera în acea zi decît 
după acea oră. 

tru a nu pătrunde în ele apa even
tualelor ploi.

Avînd toate condițiile create ca 
batoza să treiere din plin, de dimi
neață și pînă seara tîrziu, membrii 
întovărășirii agricole din Drîmb.ar 
au reușit ca pînă la 4 august să 
treiere griul în proporție de peste 
50 la sută. 24. Zlatna

Rod bogat
Semănat în teren pregătit de

S.M.T., îngrășat suplimentar și re
coltat în pîrgă, grîul colectiviștilor 
din Ighiu, de pe tarlaua „Pe Vale", 
a dat o producție de 2.113 kg la 
hectar. Peste 1.700 kg la hectar s-a 
obținut și de pe celelalte două tar
lale semănate cu grîu.

Odată cu recoltatul, colectiviștii 
din Ighiu au trecut la pregătirea 
terenului pentru recolta viitoare, e- 
xecutînd cu tractorul arătură de 
vară pe întreaga suprafață, de pe 
care au strîns recolta. Totodată, ei 
nu neglijează nici lucrările de în
treținere în vii, unde au efectuat 
cel de-al 4-lea stropit împotriva 
manei și au combătut cu pucioasă 
porțiunile de vie unde a apărui făi- 
tiarea.

La strîngerea recoltei au muncit 
cu multă hărnicie colectiviștii Pâ
rău Ioan, Tometeu Todor, Florea 
Gligor, Berindei Maria, Bîrbău Ion 
și alții.

La aria din satul Sibișeni, unde 
garnitura de treier este condusă de 
tractoristul Cost ea Ion, datarită fap
tului că acesta nu este destul de 
inițiat în conducerea batozei, se 
ivesc dese defecțiuni la batoză, 
fapt ce face ca aceasta să func
ționeze zile în șir cu mai puțin de 
jumătate din norma prevăzută.

Unei asemenea situații, dăună
toare bunei desfășurări a treierișu
lui și care în bună , parte se dato
rează slabei munci de îndrumare 
și control a unora din organele de 
teren ale S.M.T., trebuie să i se 
pună capăt cit mai grabnic.

Situația treierișului 
la data de 3 august
Realizat pe raion 12 la sută
__ 1. Alba-Iulia _______55%' 
__ 2. Vințul de Jos_______ 24%

3, Bărăbanț___________ 22%
__ 4. Teluș 22%

5, Oarda de Jos 19%
6, Cricău_____________ 17 %
7- Ighiu________________L6%Z
8. Galda de Jos 15%
9. Ciugud 13%~

10. Hăpria ~ 9%
11. Mihalț 8%
12. Sîntimbru ___________ 6%
13. Benic ~4%
14. Pețelca 3%
15. Stremț 3% ’
16. Berghin 1%

COMUNE DE MUNTE
17. Almașul Mare
18. Ampoița —
19. Feneș —
20. Inuri —
21. Intregalde —
22. Meteș —
23. Valea Dosului —

Treierișul la G.A.O. — Ighiu
-------------♦♦»♦♦♦
Munca cultural-artistică în sprijinul 

campaniei agricole de vară
In aceste zile, unitățile cultural- 

educative de masă sînt chemate să 
sprijine, prin activitatea lor, mun
ca țăranilor muncitori în perioada 
treierișului și a lucrărilor agricole 
de vară. Activiștii culturali trebuie 
să găsească momentele cele mai 
prielnice pentru desfășurarea mun
cii culturale, să aleagă cele mai 
potrivite și eficace mijloace și for
me de activitate, să dea un carac
ter operativ și accentuat educativ 
acestei activități. Centrul activității 
cultural-educative de masă, în a- 
ceastă perioadă, trebuie să se afle 
la locul de muncă al oamenilor 
muncii de pe ogoare — la arie, a- 
colo unde freamătă din zori și pînă 
în noapte bătălia obținerii recoltei.

De aceea, fiecare director de că
min cultural, fiecare bibliotecar, 
fiecare cadru didactici care se află 
în muncă, într-un cuvînt toți acei 
care activează la sate pe tărîm cul
tural au datoria să ajute cu toate 
forțele reușita campaniei de treie
riș'. Pentru aceasta este necesar ca 
fiecare activist cultural să cunoas
că ce trebuie să urmărescă prin 
organizarea și desfășurarea activi
tății la locul de mun9ă și cerințele 
metodice ale acestei activități.

In primul tind prin acțiunile în
treprinse, activiștii culturali trebuie 
să antreneze masele de oameni al 
muncii la executarea în bune con- 
dițiuni și la timp a diverselor lu
crări din această perioadă, să sti
muleze întrecerile socialiste șl ela
nul patriotic al coledtiviști’or și în
tovărășirilor.

Activiștii culturali trebuie să facă 
cunoscut în permanență țărănimii 
muncitoare mersul lucrărilor agri
cole, evidențiind rezultatele bune,

Planurile nu
Oricare bun gospodar, la înce

putul unei munci își face un olan 
de felul cum să facă, cum să drea
gă, pentru ca munca să-i fie cîtmai 
organizată, iar rezultatele cît mai 
spornice.

Așa a căutat să facă, pe cît se 
pare, și colectivul căminului cul
tural din Hăpria. La începutul verii, 
începînd și pentru căminul cultural 
o muncă anume, activiștii culturali 
de aici au procedat la întocmirea 
planului de muncă pe perioada de 
vară. Și, nu se poate spune că nu 
și-au prevăzut să realizeze lucruri 
frumoase. In plan a fost prevăzut 
ca printr-o activitate culturală bo
gată să fie sprijinită munca de 
transformare socialistă a agricul
turii, să se popularizeze prin mij
loace variate rezultatele dobîndite 
de gospodăriile agricole colective 
din raion. S-a prevăzut apoi în plan, 
că activiștii culturali să contribuie 
la îmbunătățirea agitației vizuale, 
să recruteze noi membri în forma
țiile artistice existente și să con- 
cure la crearea de noi formații.

Bunul gospodar însă, avînd pla
nul întocmit, nu se mulțumește nu
mai cu aceasta. Pune umărul, se 
zbate’. Și, e firesc ca să facă așa 
deoarece planul nu rezolvă totul! 
Au făcut oare și activiștii culturali 
din Hăpria la fel? Să dăm în acest 
sens cuvîntul faptelor, cel mai pu
ternic argument.

Indosariat la un loc cu tabelele 
conținînd colectivul de conducere 
al căminului cultural, colectivul de 
muncă și colectivul de conferen
țiari, planul de muncă pe perioada 
de vară a rămas o simplă formali
tate, aceeași soartă avînd-o și pla
nurile defalcate pe lunile iunie și 
iulie. De unde această concluzie ? 
In primul rînd lacătul de pe ușa 
clădirii căminului cultural cedează 
cu greutate din cauza ruginii, semn 
că de multă vreme n-a mai fost 
deschis. In al doilea rînd, sala de 
festivități nu prezintă urmele unei 
activități recente. Iar, în al treilea 
rînd, între obiectivele înscrise în 
planurile de muncă și mențiunile 
făcute în registrul de activitate cul
turală există prea puțină concor
danță.

Dar, fapte de aceeași natură cu 
cele relatate, mai sînt și altele la 
căminul cultural din Hăpria. In ta
belul cu colectivul de conducere al 
căminul cultural figurează ca fă- 
eînd parte un tovarăș care de a- 
proape doi ani e lipsă din comună. 
Mai mult. Respectivul cică răspun
de de audițiile radio' și de pregăti- 

criticînd în diferite forme lipsurile, 
defecțiunile, delăsările ce se mai 
manifestă din partea unora.

îmbinarea muncii politice de agi
tație pe marginea problemelor le
gate de buna desfășurare a Cam
paniei de treieriș, cu o susținută 
activitate de informare politică a- 
supra evenimentelor interne și in
ternaționale și cu. îndeplinirea ce
lorlalte sarcini economice din a- 
ceastă perioadă trebuie să călău
zească munca activiștilor culturali.

Activitatea culturală să se desfă
șoare pe baza unor forme vii, atră
gătoare și mobilizatoare. Să aibă 
un caracter Concret cu referiri per
manente la sarcinile și problemele 
locale legate de desfășurarea mun
cilor agricole. Să se folosească 
forme simple și variate care cer 
minimum de condiții atît ca pregă
tire cît și ca organizare propriu- 
zisă.

Pentru ca în vara aceasta cartea 
șă fie de un real folos țăranilor 
muncitori, conducerile căminelor 
cuHura’e și bibliotecarii de la sate 
trebuie să-și organizeze din timp 
și în cît mai bune condițiuni mun
ca. In acest scop la fiecare arie 
este indicat să se amenajeze locul 
unde să funcționeze biblioteca mo
bilă în care să se găsească cărți șl 
broșuri agrotehnice și de știință 
popularizată. In jurul acestor bro
șuri se vor organiza discuții, con
vorbiri și citiri în colectiv.

Munca cu cartea trebuie strîns 
împletită cu Citirea presei. Să" nu 
rămînă arie, brigadă de muncă, 
unde să nu ajungă „Scînteiâ", 
„România liberă", ziarul local 
„Steaua roșie", ziarul regional

(Continuare în pag. 4-a)

rezolvă totul!
rea brigăzii artistice de agitație. A- 
poi de felul cum „răspunde" vor
besc tot faptele. Responsabilul e 
lipsă, aparatul de radio din vrerni 
uitate e fără grai, iar brigada âr 
tistică inexistentă.

Nu se poate totuși spune că la 
căminul cultural din comuna Hăoria 
nu se desfășoară o oarecare activi
tate. Legat de acest fapt însă se 
ridică o seamă de întrebări. E a- 
ceastă activitate la înălțimea sarci
nilor actuale? Vine activitatea .cul
turală în sprijinul transformării so
cialiste a satului? Unor asemenea 
întrebări cu greu ar putea răspun
de activiștii culturali din Hăpria.

Au fost prelucrate, ce-i drept, la 
căminul cultural din Hăpria docu
mentele Congresului al IH-lea al 
P.M.R., dar activiștii culturali de 
aici s-au mulțumit doar cu atît. 
N-au mers mai departe, cînd de 
fapt trebuiau să desfășoare o ase
menea activitate îneît prevederile 
însemnatelor documente să fie larg 
cunoscute de fiecare țăran munci
tor. A avut apoi loc Ia 12 iunie 
concursul cultural-sportiv al tinere
tului, cu care prilej și formațiile 
artistice din Hăpria și-au adus a- 
portul. De atunci însă artiștii sa
tului n-au mai urcat pe scenă, ceea 
ce scoate puternic în relief munca 
sporadică și de campanie a activiș
tilor culturali din Hăpria.

Răsfoind registrul de evidență al 
căminului cultural, de asemenea, se 
constată o notă de superficialitate 
în activitatea activiștilor culturali 
din Hăpria, cele înscrise dovedind 
o lipsă de edificare cu privire ’la 
formele muncii culturale. Așa, de 
exemplu, informarea politică se 
confundă cu seara culturală, vizio
narea unui film este înscrisă în 
registru, de asemenea, drept seară 
culturală, iar o expunere cum ar 
fi „Să apărăm recoltele împotriva in
cendiilor" contează pentru activiștii 
culturali de aici drept șezătoare. Ba 
mai mult. Pentru a înscrie ceva în 
registrul de activitate, au fost tre
cute și unele activități cu alt ca
racter. Numai așa se explică faptul 
că referatul organizației U.T.M. 
„Cum se desfășoară munca în or
ganizația U.T.M." și-a găsit loc în 
acest registru.

Față de situația în care se gă
sește activitatea culturală din Hă
pria, e de datoria organelor de 
partid și de stat să ia măsuri, e de \ 
datoria activiștilor culturali să nu-și 
afle liniștea pînă cînd nu! vor ieși/', 
din impas. In jurul tovarășului 
Munteanu Victor, directorul căminu
lui cultural, trebuie să se grupeze 
toate forțele satului, fiecare activist 
cultural, muncind cu toată vigoa
rea pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin. Planurile nu rezolvă to
tul, tovarăși de la Hăpria. De a- 
ceea porniți cu toate forțele .la 
muncă I

--------♦♦--------
Cărți noi apărute
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R E Z O
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prezintă Carta mișcării comuniste 
și muncitorești contemporane în 
lupta pentru pace, democrație și 
socialism.

Plenara relevă marea însemnă
tate teoretică și practică a tezelor 
Congreselor al XX-lea și al XXI-lea 
ale P.C.U.S., ale Declarației de la 
Moscova și ale Manifestului Păcii 
cu privire la posibilitatea reală a 
preîntîmpinării războaielor, la nece
sitatea promovării consecvente a 
politicii leniniste de coexistență paș
nică, precum și cu privire la forme
le și căile de trecere de la capita
lism la socialism.

Trăsătura esențială a vieții in
ternaționale contemporane este 
creșterea și întărirea continuă a for
țelor socialismului și păcii. Așa 
cum s-a arătat în Declarația de la 
Moscova, conținutul principal al e- 
pocii noastre este trecerea de la 
■capitalism la socialism, inaugurată 
de A"area Revoluție Socialistă din 
Octombrie, dezvoltarea mondială 
contemporană fiind determinată de 
mersul și de rezultatele întrecerii 
dintre cele două sisteme sociale o- 
puse.

Datorită profundelor schimbări în 
raportul de forțe pe arena interna
țională în favoarea socialismului și 
păcii, în epoca noastră a devenit 
-.u putință să se zădărnicească în- 
ercările cercurilor agresive impe

rialiste de a împinge omenirea în 
război.

Politica de apărare a păcii, de 
coexistență pașnică între toate sta
tele, dusă de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări ale lagărului so
cialist, are un uriaș ecou în întrea
ga lume, a întărit prestigiul siste
mului mondial socialist și al idei-

Plenara Comitetului raional 
cu activulde partid

In ziua de 3 august a.c. a avut 
loc plenara Comitetului raional de 
■partid cu activul. Plenara a ascultat 
•și dezbătut planul de măsuri al Co- 
rțrîtetului raional de partid în vede- 
rfea întîmpinării și sărbătoririi ce
lei de a XVI-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist — 23 August.

Planul de măsuri prevede o sea- 
rjiă de sarcini pentru organele și 
organizațiile de partid, de masă și 
■de stat din raion, în vederea obți
nerii de noi rezultate în îndeplini
rea și depășirea planului de pro
ducție, în creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și realizarea unui volum sporit de 
■economii. In agricultură sarcina

II

Prin participarea activă a maselor
Sînt mai bine de trei luni de zile, 

■de cînd Comitetul executiv al Sfa
tului popular al comunei Vințul de 
Tos, întrunit într-o ședință de lu
cru, a elaborat un plan de măsuri 
pe perioada 1 mai — 30 decembrie 
1960. In planul de măsuri au fost 
stabilite o seamă de obiective cu 
'caracter economic-gospodăresc și 
'șocial-cultural. La întocmirea aces
tui plan comitetul executiv a an
trenat conducerile organizațiilor e- 
iconomice șl social-culturale de pe 
țaza comunei, precum și un mare 
ițiumăr de cetățeni, dare și-au adus 
Iun aport de seamă la elaborarea 
planului de măsuri.

Unii au propus să se repare căi
le de comunicație, alții au venit cu 
sugestia de a se curăța pășunea co- 
'munei pentru a se asigura o pro
ducție mai mare de masă verde 
pentru animale, iar alt grup de ce
tățeni au propus da pe terenurile 
'slab productive să fie plantați 
pomi. Cei mai mulți însă, s-au re
ferit la munca ce trebuie să se des
fășoare pentru întărirea întovără
șirilor agricole de pe raza comunei 
și trecerea la forma superioară de 
cooperare în producția agricolă, 
'gospodăria colectivă, pe baza unei 
susținute munci politice în rîndul 
țăranilor muncitori.

LLȚIE
lor socialismului în lumea întrea
gă, contribuie la demascarea poli
ticii cercurilor imperialiste agresi
ve care caută să împiedice destin
derea internațională și să submi
neze pacea între popoare, la creș
terea și activizarea forțelor care 
luptă pentru pace, pentru progres 
social, pentru independență națio
nală a popoarelor, pentru interesele 
vitale ale celor ce muncesc.

Chezășia succesului în lupta îm
potriva imperialismului, pentru pace 
și socialism constă în fidelitatea de 
nestrămutat față de marxism-leni
nism și în capacitatea de a aplica 
în mod creator această măreață în
vățătură în condițiile dezvoltării 
sociale contemporane; în comba
terea consecventă a revizionismu
lui, ca și a sectarismului și dogma
tismului stîngist care duce la sub
aprecierea forțelor păcii și socia
lismului, la demobilizarea și dezo
rientarea lor, la aprecierea greșită 
a sarcinilor ce stau în fața parti
delor comuniste și muncitorești; în 
continua întărire a unității și coe
ziunii indestructibile a mișcării co
muniste și muncitorești mondiale, a 
unității frățești a țărilor lagărului 
socialist.

Partidul Muncitoresc Romîn, mo- 
bilizînd întregul popor muncitor la 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea în 
vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste, va milita mai departe cu 
toate forțele, în strînsă unire cu 
marea Uniune Sovietică, cu cele
lalte țări socialiste și cu partidele 
frățești din lumea întreagă, petjtru 
a ține trează vigilența popoarelor 
față de uneltirile cercurilor impe
rialiste agresive, pentru promova
rea principiilor coexistenței pașnice, 
pentru triumful nobilei cauze a păcii 
și socialismului.

principaiă. este terminarea în tim
pul cel mai scurt a tuturor lucră
rilor din campania agricolă de vară 
și în primul rînd a treierișului și 
desfășurarea în continuare a muncii 
politice pentru atragerea de noi 
familii de țărani muncitori pe ca
lea gospodăriei colective.

Pe marginea planului de măsuri 
au luat cuvîntul mai mulți tovarăși 
care au făcut propuneri și au 
venit cu sugestii pentru compțec- 
tarea lui. Totodată, ei și-au 
mat, în numele colectivelor 
muncă hotărîrea de a munci 
fel ca sarcinile izvorîte din 
de măsuri al Comitetului raional de 
partid să fie îndeplinite întocmai.

expji- 
lor de 
în așa 
plgnul

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse în planul de măsuri se ce
rea o condiție esențială — singura 
care asigură îndeplinirea tuturor 
sarcinilor — mobilizarea tuturor 
maselor. Țirund cont de acest lu
cru, comitetul executiv a organizat 
munca în așa fel ca nici un cetă
țean să nu rămînă în afara activi
tății pentru realizarea obiectivelor 
propuse, folosind în acest scop 
multiple forme politice și organiza
torice. Astfel, au fost organizațe'a- 
dunări populare la căminul cultu
ral, în circumscripțiile electorale 
deputății au discutat du alegătorii 
sarcinile ce le revin din planul de 
măsuri, s-au redactat și au fost ex
puse diferite materiale la stația de 
radioficare. Toate acestea au făcut 
ca fiecare Cetățean să cunoască ce 
sarcini stau în fața comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular și ce a- 
nume are de făcut fiecare pentru a 
contribui la îndeplinirea lor.

Analizlnd c'e s-a realizat din a- 
cest plan, se constată c.ă multe din 
obiectivele propuse au fost îndepli
nite chiar înainte de 
xat, iar altele sînt în 
îndeplinite. Așa, de 
contribuția voluntară 
s-au săpat peste 400 
plantări de pomi, au

termenul fi- 
curs de a fi 
pildă, prin 

a cetățenilor 
gropi pentru 
fost curățate

IN CINSTEA CONGRESULUI 
AL III-lea AL U.T.M.

Muncă pentru 
înfrumusețarea comunei
In aceste zile, tinerii din între

gul raion se străduiesc să întîm- 
pine cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. cu realizări cit mai fru
moase în munca patriotică.

In comuna Meteș, de exemplu, 
un mare număr de tineri țărani 
muncitori, printre bare utemiștii 
Marincaș Gligor, Bodea Sofia, 
Pița Petru și alții, au amenajat 
in curtea căminului cultural un 
mic parc cu ronduri de flori, alei 
prunduite și bănci frumos vop
site.

La amenajarea acestui parc 
s-au prestat de către tinerii din 
sat peste 1.000 ore de muncă pa
triotică.

Iși respectă 
angajamentele
Intr-una din zilele trecute, ti

nerii de la revizia de vagoane din 
stația C.F.R. Coșlariu și-au în
deplinit, după cum le este de 
altfel obiceiul, încă un angaja
ment și anume, colectarea în cin
stea Congresului U.T.M. a unei 
cantități cit mai mari de fier ve
chi. Muncind cu mult elan, ti
nerii Doia Ion, Teodorescu Au
rel, Pop Petru, Popiț Gavril și 
alții au reușit ca în acea zi să 
siringă din triaj și să transporte 
în curtea reviziei peste 
fier vechi.

Viitoarea acțiune, la 
nerii de la revizia de 
s-au angajat că vor lua parte în 
număr cit mai mare, este prelun
girea liniei de reparație cu circa 
300 m, angajament care fără în
doială că și-l vor îndeplini așa 
cum, de altfel, de fiecare dată 
angajamentele luate de ei au de
venit fapte.

1.000 kg

care ti- 
vagoane

In sprijinul campaniei 
de treieriș

Tinerii utemiști din Micești au 
dat săptămîna trecută un prețios 
ajutor colectiviștilor din sat la 
transportatul griului pe arie.

Cei 20 de tineri care au spriji
nit gospodăria în muncă au efec
tuat peste 200 ore muncă patrio
tică, transportind o cantitate în
semnată de recoltă.

Acțiunile utemiștilor din sat au 
continuat și în ziua de. 31 iulie, 
citul un număr de 15 tineri au 
muncit efecțiv pe aria gospodă
riei, sprijinind astfel terminarea 
cit mai grabnică a campaniei de. 
treieriș.

de buruieni peste 80 ha pășune, 
s-au desfundat 750 m.l. șanțuri și s-a 
extras și transportat pe drumuri o 
Cantitate de 150 m.c. balast. La 
secția cooperativei din satul Mere- 
teu s-au efectuat peste 190 ore 
muncă voluntară.

Tot în această perioadă s-au în
ceput lucrările la construcția unui 
teren de popice, care este în curs 
de executare și la care cetățenii au 
executat pînă în prezent peste 
1.200 ore muncă voluntară, reali- 
zînd în felul acesta economii care 
se cifrează la peste 4.000 lei.

In afară de cele arătate mai sus, 
se mal pot aminti și alte realizări, 
ca amenajarea unei grădini de le
gume la casa de naștere, lucrări 
de întreținere și de curățenie la 
școlile din comună și alte lucrări 
de ordin gospodăresc prevăzute în 
planul de măsuri al Comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular al co
munei Vințul de Jos.

Toate acestea, dovedesc că atun
ci cînd masele sînt îndrumate și 
mobilizate de către organele locale 
ale puterii de stat, folosindu-se în 
acest scop toate formele organiza
torice, și rezultatele ce se obțin 
sînt pozitive. In această privință 
deputaților le revine un rol de cea 
mai mare importanță.

In comuna Vințul de Jos depu
tății Andone Gligor, Stoica Sorin, 
Jicărean Ana, Sărăxăian Nicolae, 
Paștiu Ion și alții își îndeplinesc

Cu privire la regimul aurului și valutei
După cum s-a mai anunțat, prin- 

tr-un decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale s-a dat posibili
tatea tuturor celor care nu și-au în
deplinit pînă în prezent obligațiile 
legale de cedare și declarare a au
rului și valutelor străine pe care 
le posedă să-și îndeplinească *a- 
ceste obligații pînă la 15 august 
1960 inclusiv, fiind absolviți de 
sancțiunile prevăzute de lege.

Pe baza prevederilor decretului, 
I.C.S. „Bijuteria" și, în localitățile 
în care această întreprindere nu are 
unități, sediile Băncii de Stat pe'n-

---

Grădina le aduce venit mare colectiviștilor
Mărindu-și cu 4 hectare suprafa

ța grădinii de legume și totodată 
acordînd atenția cuvenită lucrărilor 
de întreținere, gospodarii colectivei 
„30 Decembrie" din Teiuș și-au mă
rit anul acesta și veniturile.

Pînă în prezent, de exemplu, 
gospodăria a realizat din vînzarea 
legumelor în centrele muncitorești 
din regiune și prin predarea, de ase
menea a produselor la achiziții, un 
venit de 46.000 lei, sumă ce renre-

m TiMM
După un plan de măsuri bine 

întocmit, la realizarea căruia con
ducerea căminului cultural din Mi
halț a antrenat și pe elevii și stu
denții aflați în vacanță, activitatea 
culturală desfășurată în perioada 
de vară , este mult apreciată de că
tre țăranii muncitori de pe raza co
munei.

Pînă în prezent, de exemplu, că
minul cultural a pregătit piesa „Un 
musafir iubit" precum și un bogat 
text pentru brigada artistică de a- 
gitație cu titlul „Mai harnici ca 
soarele". Cu acest program, în ziua 
de 31 iulie, artiștii amatori ai 
minuluj s-au prezentat în fața 
lectiviștilor din Obreja, urmînd 
la data de 6 august să dea 
spectacol la căminul cultural 
satul Oistei.

In momentul de față, ajutați de 
activiștii culturali din comună, e- 
levii și studenții aflați în vacanță, 
printre care Munteanu Ioan, Dra
gan Mircea, Medriș Flaviu, Brșa 
zu Corina, Stînea Rodica, Moldo- 

că
co
ca 
un 

din

sarcinile ce le-au fost încredințate 
de alegători. Sfatul popular al "co
munei Vințul de Jos, și în mod 
deosebit comitetul executiv, trebuie 
să meargă pe linia antrenării tutu
ror deputaților și prin aceștia a 
tuturor cetățenilor la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., deoarece 
îndeplinirea acestora depinde de. 
participarea activă a maselor. 

Colectiviștii din Mihalț acordă toată atentia lucrărilor de întreținere la 
grădina de legume. IN CLIȘEU: Irigarea culturii de ardei.

tru contul I.C.S. „Bijuteria" cum
pără aur în monede, medalii, lin
gouri etc. la prețurile afișate la, U- 
nitățile cumpărătoare.

Valutele și celelalte mijloace de 
plată străine, deținute în țară sau 
în străinătate, vor fi predate, decla
rate sau cedate numai la unitățile 
Băncii de Stat din întreaga țară și 
vor fi plătite potrivit dispozițiilor 
legale.

Informații suplimentare se pot 
obține de la unitățile I.C.S. „Biju
teria" și ale Băncii de Stat.

frumoase 
multă sîr- 
echipa le- 
Chereclieș

zintă 96 la sută din totalul de 
50.C00 lei, plan ce revine acestui 
sector pe întregul an.

La obținerea acestor 
rezultate au muncit cu 
guință colectivistele din 
gumicolă Fleșer Maria, 
Paraschiva, Picoș Iuliana, Popa 
Livia, Trîmbițaș Maria, Coleșă Ve
ronica și altele.

CRIȘAN ANA

WSOWJEi
van Marian, Barna Cornel, Decipn 
Cornel și alții, pregătesc un bogat 
program artistic ce-I vor prezenta 
la căminul cultural din comună în 
cinstea zilei 
23 August.

eliberării patriei

USCA IOAN

★ De curînd la IPRODCOOP, 
secția tîmplărie Alba-Iulia, s-a 
pus în lucru un nou tip de ca
meră combinată cu furnir de nuc, 
lustruită și tapiserie asortată.

★ La data de 15 august a.c., 
Ansamblul armatei va prezenta 
în orașul nostru spectacolul mu
zical coregrafic „Din cîntecel'e 
și dansurile popoarelor frățești". 
Spectacolul va avea loc pe sta
dionul sportiv din localitate.

★ La data de 1 august a în
ceput difuzarea manualelor șco
lare pentru elevii claselor 
XI. Manualele școlare sînt difu
zate prin Librăria noastră din 
Alba-Iulia, Teiuș și Zlatna.

Difuzarea manualelor pentru e- 
levii claselor I-VII care, începînd 
cu acest an se atribuie gratuit, 
de asemenea va începe în curînd.

★ Intr-una din sălile Casei ra
ionale de cultură a fost deschisă 
de către Consiliul raional 
A.R.L.U.S. expoziția „Caricatu- 
riștii sovietici au cuvîntul".

VIII-



Să pregătim in cit mai bune 
condițiuni deschiderea noului an școlar

(Urmare din pag. l-a)

lor din satele aflate la o distanță 
mai mare de școală, să se studieze 
toate posibilitățile pentru a veni în 
ajutorul lor prin rezolvarea proble
melor materiale a organizării in
ternatelor și gazdelor comune, a 
justei repartizări a burselor și a 
transportului în comun. Să nu se 
scape din vedere elevii din clasele 
V-V1I, care au rămas repetenți sau 
care s-au retras din aceste clase. 
Să nu se scape nici absolvenții de 
4 clase din anii trecuți, care trebuie 
readuși la școală pentru a termina 
7 clase.

Îndeplinirea acestor importante 
sarcini rste legată de dezvoltarea 
și intensificarea muncii politice 
în jurul acestei probleme, pentru a 
crea o puternic® opinie de masă, 
permanentă și susținută, care să fa
vorizeze succesul deplin al acțiunii 
întreprinse.

Este necesar ca comitetul execu
tiv din comuna Vințul de Jos să 
nu mai tărăgăneze reînființarea in
ternatului, avînd în vedere că tre
buie să asigure școlarizarea în cla
sele V-VI1 a tuturor copiilor din 
satele comunei Inuri. De asemenea, 
în comunele Benic, Berghin, Sîn- 
timbru, Hăpria, Cricăn, etc.? în li
mita posibilităților și a necesarului, 
să fie organizate internate sau 
gazde comune, pentru a veni în 
sprijinul copiilor din sate, îndeosebi 
în lunile grele de iarnă.

Noul an școlar trebuie să aducă 
un progres în ceea ce privește pre
gătirea temeinică a elevilor noștri. 
Pentru aceasta, de elevii rămași co- 
j-igenți sau cu teme peste vară, 
trebuie să ne preocupăm îndea
proape. Perioada scurtă care a mai 
rămas pînă la data începerii cori
gentelor — 15 august — trebuie să 
fie folosită cît se poate de fructuos. 
Fiecare școală are datoria să-și 
mobilizeze elevii pentru consultații, 
meditații programate la date1 potri
vite, care să asigure pe deplin în
sușirea temeinică a cunoștințelor cu 
care elevii au rămas deficitari în 
cursul anului trecut. Profesorii de 
la disciplinele respective vor fi di
rect răspunzători de buna lor pre
gătire pentru examenul de corigen
tă, precum și de absolvirea clasei 
a Vil și admiterea în clasa a VIII 
în sesiunea septembrie a.c. Unele 
școli ca Stremț, Ighiu, Vințul de 
Jos, școlile de 7 ani și medii din 
Alba-iulia au programat din timp 
această muincă pregătitoare și o 
desfășoară cu succes.

Nu se poate scăpa din vedere 
grija deosebită ce trebuie depusă 
pentru pregătirea atentă a fiilor de 
muncitori și colectiviști, care ur
mează a se prezenta la examenul 
de admitere în clasa a VIII, sau la 
admiterea în învățămîntul superior. 
La centrele fixate, Alba-Iulia, Zlat- 
na, Teiuș trebuie să se impulsio
neze în mai mare măsură această 
acțiune de mare răspundere pentru 
toate organele de conducere din 
școlile respective.

Orientarea absolvenților clasei a 
VII spre învățămîntul profesional 
de meserii și mediu tehnic, absol
venților clasei a Xl-a spre școli 
tehnice și institute de învă
țămînt superior cu profil tehnic și 
economic trebuie să stea în atețitia 
tuturor cadrelor didactice, îndepli
nind prin aceasta o sarcină de o- 
noare trasată de partid.

Pregătirea condițiilor în vederea 
unei mai strînse legături dintre 
teorie și practică, dintre școală și 
producție în anul viitor, trebuie de 
pe acum să preocupe în modul cel 
mai serios atît colectivele didactice 
ale școlilor cît și conducerile între
prinderilor care patronează școlile.

Folosind sprijinul întreprinderilor 
și al unităților socialiste, al comi
tetelor de părinți, al școlilor pro
fesionale și de meserii, cadrele di
dactice, conducerile școlilor și în 
general comitetele executive au da
toria să se preocupe îndeaproape de 
organizarea și înzestrarea ateliere
lor școlare, la Școala medie Teiuș, 
Școala de 7 ani Nr. 1 Alba-Iuliâ, 
Școala medie „Horia, Cloșca și 
Crișan", iar acolo unde nu este 
posibil acest lucru, să se studieze 
posibilitatea efectuării lucrărilor 
practice în atelierele școlilor profe
sionale și de meserii, cum e cazul 

la Școala medie Zlatna, Școala de 
7 ani Nr. 3 Alba-iulia etc.

In ce privește activitățile practice 
din școlile sătești, pentru a da 
roade cît mai bune, este bine ca 
ele să se desfășoare în condiții cît 
mai apropiate de producție, cu res
pectarea programelor școlare și a 
instrucțiunilor M.I.C. Este bine ca 
toate școlile de 7 ani unde se1 află 
gospodării colective, ca Mihalț, Cis- 
tei, Ighiu, Țelna; etc.; să ia sub în
grijire anumite1 suprafețe de teren, 
unde pe lîngă scopul instructiv-e- 
ducativ să se urmărească și scopul 
productiv, pentru care să fie antre
nați și elevii. Terenurile școlare ex
perimentale ale școlilor de la sate 
să fie lucrate bine în lunile de vară, 
pentru ca la deschiderea cursurilor 
să se poată trece Ia predarea lec
țiilor și la efectuarea lucrărilor 
practice la nivelul cerințelor pro
gramei și a sarcinii pregătirii pen
tru viață a acestor elevi.

Intre 20—28 august se vor ține 
noi probe de verificare a cunoștin
țelor pentru admiterea în clasa 
VIII în învățămîntul mediu seral 
și fără frecvență, pentru care sînt 
create toate condițiile atît la Alba 
Iulia cît și Zlatna și Teiuș. Pentru 
aceasta comisiile de selecționare ale 
întreprinderilor trebuie să acționeze 
intens pentru identificarea și îndru
marea spre acest învățămînt a tu
turor celor ce se încadrează în 
prevederile H.C.M. 271/1959. Se va 
dezvolta în acest . an învățămîntul 
seral și fără frecventă pentru1 cla
sele V-VI-VII, iar la Alba Iulia' vor 
funcționa și clasele V—VI seral 
pentru complectarea pregătirii ace
lor tovarăși care nu au 7 clase.

Comitetele comunale de partid, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, organizațiile de bază» din 
școli să ia în discuție această pro
blemă și să sprijine toate măsurile 
ce se întreprind în această direcție.

Printr-o muncă însuflețită și pli
nă de abnegație să fim la înălți
mea condițiilor create de statul 
nostru democrat-popular și să răs
pundem cu cinste grijii partidului 
și guvernului față de școală și slu
jitorii ei, luînd din timp toate mă
surile pentru pregătirea deschiderii 
anului școlar 1960—1961 în cele 
mai bune condițiuni.

Munca cultural-artistică în sprijinul 
campaniei agricole de vară

(Urmare din pag. 2-a)
„Drumul socialismului" care publi
că In această perioadă reportaje, 
știri, artic'ole cu privire la lucrările 
ce se desfășoară și la evenimentele 
politice actua'e.

De asemenea, să se facă scurte 
informări politice, adueîndu-se la 
cunoștință țăranilor muncitori cele 
mai importante evenimente politice 
interne și internaționale.

Echipele artistice ale căminelor 
culturale, ale pionierilor și școlari
lor trebuie să pregătească și să pre
zinte la arie programe sdurte, va
riate și atrăgătoare însă pline de 
conținut. Ele trebuie legate de pro
blemele imediate care se pun Ia 
locul de muncă.

Programele brigăzilor artistice 
trebuie să fie astfel alcătuite Incit 
să scoată în relief superioritatea a- 
griculturii socialiste, rezultatele 
comparative obținute de gospodă
riile agricole de stat, gospodăriile 
agricole colective și întovărășiri,.

Munca brigăzilor artistide de a- 
gitație în sprijinul muncilor agri
cole trebuie strîns împletită cu 
munca în sprijinul contractărilor și. 
achizițiilor, convingînd pe țăranii 
muncitori de necesitatea de a-și 
aduce contribuția lor patriotică la 
mărirea fondului centralizat de pro
duse agricole al statului.

Citirea și explicarea articolelor 
din ziare și reviste care vorbesc 
despre realizările și avantajele ob
ținute de țăranii muncitori care îșl 
vtnd produsele statului trebuie să 
preocupe pe activiștii culturali în 
toate împrejurările posibile.

Programele culturale din această 
perioadă să se axeze pe populari- 
zwea Directivelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. și să fie larg dis
cutat felul în care se materiali
zează sarcinile planului de 6 ani

Proclamarea
Republicii Niger

PARIS (Agerpres). Pe harta A- 
fricii a apărut un nou stat indepen
dent — Republica Niger. La 29 iu
lie Adunarea Legislativă a Nigeru
lui s-a proclamat Adunare Națio
nală. Proclamarea oficială a Repu
blicii a avut loc în noaptea spre 
3 august, cînd într-un cadru fes
tiv palatul înaltului comisar al 
Franței a fost transmis șefului gu
vernului Nigerului.

Republica Niger rămîne în corn- 
ponența comunității franceze.

— ★ —
Un nou eșec american 

în lansarea unei rachete
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum transmite agenția United 
Press International, la 1 august ar
mata S.U.A. a lansat de pe insula 
Wallaps (statul Virginia) o rache
tă de cercetări „Strong Arm“, "dar 
din cauza unei deficiențe, racheta 
nu a atins nici pe departe altitudi
nea stabilită.

Agenția subliniază că cele trei 
lansări precedente ale rachetei 
„Strong Arm“, „an eșuat" de ase
menea „din cauza unor defecțiuni".

♦♦

In Canada crește
Revista canadiană „Oii Chemical 

and Atomic Union News" a publi
cat un articol intitulat „Șomajul 
din Canada — indiciu al crizei".

In prezent, peste un milion de oa-
----------------- ------------------------

Arestați pentru că au protestat împotriva descriminării rasiale
După cum transmite agenția Reu

ter, la 1 august în orașul american 
Petersburg din statul Virginia au 
foșt arestați 27 de negri deoarece 
au manifestat împotriva discrimi
nării rasiale aplicate în localurile 
publice. Printre cei arestați se află 

pe întinsul patriei, în regiunea șl 
raionul nostru, urmările binefăcă
toare ale succeselor donstrucției so
cialiste pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului concretizate în 
recenta Hotărîre a partidului șl 
guvernului, cu privire la reducerea 
de prețuri la 1.100 sortimente de pro
duse industriale și alimentare.

Elevii și studenții aflați în va
canță pot contribui la succesele 
muncii culturale la locul de mun
că. Soliștii vocali și instrumentiști, 
recitatorii artistici etc., prin forme 
tinerești de manifestare artistică 
pot însufleți și înviora atmosfera 
de muncă insujlînd voioșie și a- 
vînt patriotic în muncă.

Un mare aport în organizarea li
nei bune munci culturale în această 
perioadă îl pot aduce specialiștii în 
agricultură, inginerii agronomi, 
tehnicienii etc. Explicațiile compe
tente ale acestora făcute pe baza 
muncii concrete pot Contribui la 
stimularea interesului țărănimii 
muncitoare, pentru agricultura so
cialistă, pentru gospodăria agricolă 
colectivă.

Pe toată durata treierișului mun
ca și preocupările cetățenilor să fie 
viu reflectate în materialele scrise 
pentru „Gazeta de arie". „Notele 
fulger", „Foile volante", „Chemă
rile", „Telegramele" să popularizeze 
pe fruntași, să anunțe rezultatele 
obținute de diferite brigăzi ale co
lectiviștilor, ale mecanizatorilor 
fruntași de la S.M.T., G.A.S. etc.

Multe din formele de activitate 
arătate mai sus au fost deja folo
site în bună măsură de activiștii 
culturali din comunele Vințul de 
Jos, Ighiu, Ga'.dade Jos; Cricău și 
altele. Acest fapt dovedește că a- 
colo unde se manifestă interes și 
preocupare, Unde activiștii culturali 
inimoși depun stăruință rezultatele

Intr. „Horia" — unit. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 4.625 — SI AS 3452-52.

i Note; Din viața internațională
In căutarea de voturi

Congresul american intenționea
ză să aloce în viitorul apropiat 20 
milioane de dolari pentru ajutora
rea țărilor Africii situate la sud de 
Sahara. Aceste fonduri urmează să 
fie cheltuite sub formă de subvenții 
nerambursabile1, acordate instituții
lor de învățămînt din Africa pentru 
pregătirea de specialiști în dome
niul administrației și al tehnicii.

Anunțînd acest lucru la122 iulie, 
ziarul „Wall Street Journal" face 
tot posibilul pentru ca cititorii să 
nu-și închipuie cumva că guvernul 
american ar fi animat de intenții 
dezinteresate. Fără nici o je'nă, zia
rul arată că aceste „subvenții ne
rambursabile" vor aduce Washing
tonului dividende politice, și anume 
îl vor ajuta „pe unchiul Sam să-și 
cîștige prieteni în Africa".

Din explicațiile date de ziar re
iese că în inima iubitoare a un
chiului Sam nu era loc pentru sim
patie față de popoarele africane a- 
tîta timp cît ele gemeau sub jugul 
colonialiștilor vest-europeni. Atitu
dinea față de aceste popoare s-a 
schimbat însă cînd ele au început 
să scuture jugul străin și să creeze

numărul șomerilor
meni din Canada au de suferit de 
pe urma șomajului, scrie revista._

Adevărata tragedie însă este că 
la 9 muncitori unul nu-și poate face 
rost de mijloace de existență.

un jurist și directorul unei școli e- 
lementare pentru copiii de culoare. 
Agenția subliniază că în urma ma
nifestațiilor toate bufetele și lot^a- 
lurile publice din Petersburg au 
fost închise.

sînt din cele mai bune. De dorit 
ar fi să se simtă mobilizați în a- 
ceastă acțiune și tovarășii din Oar
da de Jos, Sîntimbpu, Hăpria și 
a'ții, care nu reușesc să realizeze 
o muncă cultural-educativă de 
masă ,în pas cu sarcinile.

In sprijinul muncii culturale din 
această perioadă ne stau organiza
țiile de partid din comune și sale, 
din unitățile socialisi-cooperaiiste 
care antrenează organizațiile de 
masă și în primul rind U .T.M.-ul să 
susțină acțiunile și manifestările 
cultural-artistice pe care le organi
zează unitățile culturale din raion.

Casa raională de cultură și bi
blioteca raională trebuie să intensi
fice activitatea metodică de îndru
mare a unităților din raion, să ini
țieze acțiuni model și cu sprijinul 
Consiliului sindical raional să de
plaseze formațiuni culturale din în
treprinderi la sate, brigăzi artisti
ce și științifice, etc.

Lupta pentru atingerea obiective
lor muncii cultural-artistice din a- 
ceastă perioadă, cum sînt: termina
rea în cel mai scurt timp a treieri
șului, preluările de produse la con- 

jfactări și achiziții, pregătirea se
mințelor pentru campania de toam
nă, executarea arăturilor adinei de 
vară pe suprafețe întinse, îngriji
rea culturilor tehnice și a viței de 
vie, informarea politică operativă 
a cetățenilor, etc., se leagă strîns 
de împlinirea angajamentelor pa
triotice luate de oamenii muncii în 
cinstea zilei de 23 August.

Să nu precupețim nici un ejprt 
pentru a întîmpina cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fascist cu fțoi 
succese în toate sectoarele de acti
vitate, cu angajamentele îndeplinite 
și depășite. Munca culturală poate 
și trebuie să-și aducă însemnatul 
său aport la îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni a sarcinilor 
din această perioadă.

PĂȘTEANU I. VICTOR 

state suverane, devenind membre 
ale Organizației Națiunilor Unite. 
Sore sfîrșitul anului viitor, după 
toate probabilitățile vor face parte 
din O.N.LT. și mai ales vor vota1 
30 de state africane. Rezolvarea 
multor probleme va depinde de po
ziția acestor țări! Numai la acest 
gînd, politicienii de la Washington: 
se. înfioară.

„Dacă blocul a'fro-asiatic — scrie 
„Wall Street Journal" — va yqța 
împreună cui Rusia, raportul de for
țe în Organizația Națiunilor Unite 
se poate schimba în defavoarea Sta
telor Unite. De1 aceea Statele Unite 
încearcă să atragă aceste țări dd 
partea lor, acordîndu-le ajutor și- 
sprijin moral".

Totul se schimbă, totul se trans
formă. Numai psihologia colonialiș
tilor nu se schimbă. Washingtonul 
îi privește pe africani cu aceiași 
ochi cu care îi priveau în secolul 
trecut negustorii de sclavi, cînd or
ganizau în jungle vînătoarea *dd 
marfă vie. Și unchiul Sam vînează- 
El se gîndește însă să-i utilizeze.pef 
cei pe care-i va prinde în mrejele 
sale într-un mod mai productiv: ni 
numai în minele de uraniu din Ka
tanga, ci și la ședințele Adunării 
Generale a O.N.U.

Ar trebui, însă, să i se explice vi
cleanului unchi de peste' Ocean că 
popoarele care au sfărîmat cătușele1 
robiei coloniale seculare sînt greii 
de prins în plasa dolarului.

Vorbe și fapte
Intre 14 și 17 iulie, Austria a 

fost vizitată de Douglas Dillon,, 
subsecretar de stat al S.U.A. In 
cursul tratativelor cu oamenii de 
stat austriaci, el a vorbit pe larg 
de faptul că Statele Unite „sînt mîn- 
dre de participarea lor" la dezvol
tarea postbelică a Austriei, precurrt 
și de faptul că S.U.A. „au ajutat" 
Austriei să devină liberă.

Ținînd o conferință publidă la 
Asociația de politică externă din 
Vierta, Dillon a ridicat în slăci 
neutralitatea austriacă și a declared: 
chiar că „Austria poate să-și inter-, 
preteze singură neutralitatea și nu 
are nyvoie pentru aceasta de ajutor 
din afară".

Au trecut numai cîteva zile și 
opinia publică austriacă a putut să 
compare frazele pompoase ale lui 
Dillon cu faptele Statelor Unite. La 
21 iulie, la Viena s-a semnat pro
tocolul cu privire la predarea către 
monopolurile petrolifere americane, 
și engleze a unui mare pachet de 
acțiuni ale companiei petrolifere de 
stat. Aceste monopoluri (printre 
care și „Soconij Mobil Oii" al lui 
Rockefeller) vor primi în afară de: 
aceasta și o „compensație" băneas
că în valoare de 5.000.000 de șilingi. 
In sfîrșit, firmele americane și 
engleze obțin dreptul de a face 
prospecțiuni petrolifere într-o serie 
de regiuni din Austria.

Austria a fost nevoită să-și asu
me această obligație în virtutea 
faimosului „memorandum de la Vie
na", care i-a fost impus. Așa se 
numește documentul prin care în 
primăvara anului 1955, Statele U- 
nite și Anglia au condiționat sem
narea tratatului de stat și restabi
lirea suveranității Austriei de sa
tisfacerea pretențiilor ntonopoluri- 
lor petrolifere anglo-americane.

Semnarea protocolului în folosul 
imperiului petrolifer al lui Rockefel
ler (Douglas Dillon, ca reprezen
tant al băncii „Dillon Read- and 
Company", este legat de el priti 'a- 
numite interese de afaceri) este șei 
mai bun comentariu la politica a- 
rrrricană în Austria.

In ceea ce privește vorbele insi
nuante ale lui Dillon că neutrali
tatea austriacă „nu are nevoie de 
ajutor din afară", ele au sunat 
foarte straniu în gura reprezentan
tului unei țări care a încălcat fățiș 
neutralitatea Austriei, trimițîndu-șl 
în 1958 avioanele militare din Ger
mania occidentală în Liban prin 
spațiul aerian al Austriei.

Astfel, faptele reprobabile ale Sta- 
telor Unite anulează vorbele fru
moase. ale reprezentanților să'..
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